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Nr. 514
2° KAMER - 1 oktober 2008

1º DOUANE EN ACCIJNZEN - MISDRIJF - PROCES-VERBAAL - PROCES-VERBAAL LAATTIJDIG
OPGESTELD - BEKLAAGDE - RECHT VAN VERDEDIGING - BEOORDELING DOOR DE BODEMRECHTER
2º RECHT VAN VERDEDIGING — BELASTINGZAKEN - DOUANE EN ACCIJNZEN MISDRIJF - PROCES-VERBAAL - BEKLAAGDE - PROCES-VERBAAL LAATTIJDIG OPGESTELD BEOORDELING DOOR DE BODEMRECHTER
3º RECHT VAN VERDEDIGING — STRAFZAKEN - DOUANE EN ACCIJNZEN - MISDRIJF
- PROCES-VERBAAL - BEKLAAGDE - PROCES-VERBAAL LAATTIJDIG OPGESTELD - BEOORDELING
DOOR DE BODEMRECHTER

1º, 2° en 3° De omstandigheid alleen dat een proces-verbaal waarin misdrijven inzake
douane en accijnzen zijn vastgesteld, laattijdig werd opgemaakt, betekent niet
automatisch dat het recht van verdediging werd miskend; het staat aan de rechter om
dienaangaande naar de feiten te oordelen1. (Artt. 267 en 268 A.W.D.A.; Algemeen
rechtsbeginsel inzake het recht van verdediging)
(BELGISCHE STAAT - Minister van Financiën T. G. e.a.)

ARREST (vertaling)

(A.R. P.08.0288.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het Hof van Beroep te
Bergen, correctionele kamer, van 26 december 2007.
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.
Procureur-generaal Jean-François Leclercq heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
A. In zoverre het cassatieberoep gericht is tegen de beslissingen op de strafvordering die tegen de eerste verweerder is ingesteld en op de rechtsvordering tegen
de tweede verweerder, in diens hoedanigheid van burgerrechtelijk aansprakelijke
voor de geldboete en de kosten:
Het middel
De twee eerste onderdelen:
De eiser verwijt het arrest dat het de niet-ontvankelijkheid van de vervolgingen
afleidt uit de ongeldigheid van het proces-verbaal dat het misdrijf vaststelt.
De omstandigheid alleen dat een proces-verbaal waarin misdrijven inzake
douane en accijnzen zijn vastgesteld, laattijdig werd opgemaakt, betekent niet
automatisch een miskenning van het recht van verdediging.
1 Zie concl. O.M. in Pas. 2008, nr. 514.

2106

HOF VAN CASSATIE

1.10.08 - Nr. 514

Het staat aan de rechter om dienaangaande naar de feiten te oordelen.
Om de vervolgingen niet ontvankelijk te verklaren baseert het arrest zich niet
alleen op de voormelde onregelmatigheid maar op de feitelijke overweging dat
het recht van de verdediging was miskend.
Het arrest brengt die miskenning in verband met het feit dat de overheid, na te
hebben verzuimd om tegen de verweerder een proces-verbaal op te maken, de
verweerders gedurende meer dan drie jaar niet heeft vervolgd, alvorens ze beide
te dagvaarden.
De voormelde beoordeling die niet onder het toezicht van het Hof valt, verantwoordt de beslissingen op de rechtsvorderingen die tegen de verweerders, in hun
hoedanigheid van beklaagde en burgerrechtelijk aansprakelijke, zijn ingesteld,
zodat de onderdelen die de schending aanvoeren van de artikelen 267, 268, 270,
271 en 272 van de Douane en accijnzenwet, geen belang hebben en bijgevolg
niet ontvankelijk zijn.
(...)
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.
B. In zoverre het cassatieberoep gericht is tegen de beslissing op de burgerlijke
rechtsvordering:
Vierde onderdeel:
De eiser verwijt het arrest dat het geen uitspraak doet over de rechtsvordering
tot invordering van de door de eerste verweerder ontdoken rechten.
De burgerlijke rechtsvordering van de administratie tot betaling van de
ontdoken rechten vloeit niet voort uit het misdrijf maar vindt haar rechtstreekse
grondslag in de wet die de betaling van de rechten oplegt.
Wanneer, krachtens artikel 283 van de Douane en Accijnzenwet, de misdrijven
die in de artikelen 281 en 282 van die wet zijn bedoeld, aanleiding geven tot
betaling van rechten of accijnzen, wordt daarover uitspraak gedaan door het
strafgerecht dat aldus kennisneemt van een burgerlijke rechtsvordering, onverminderd de strafvordering.
De rechter is bijgevolg verplicht, ook wanneer hij de strafvordering niet
ontvankelijk verklaart, om uitspraak te doen over de voormelde burgerlijke
rechtsvordering.
Het arrest dat verzuimt uitspraak te doen over de vordering van de eiser tot
betaling van de rechten en accijnzen en die tegen de verweerders bij dagvaarding
is ingesteld, schendt het voormelde artikel 283.
Het onderdeel is gegrond.
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest in zoverre het verzuimt uitspraak te doen over
de vordering tot betaling van de rechten en accijnzen die tegen de verweerders is
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ingesteld en in zoverre het alle kosten ten laste van de Staat laat.
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 helft van de kosten van zijn cassatieberoep en ieder
van de verweerders in één vierde van de kosten.
Verwijst de aldus beperkte zaak naar het Hof van Beroep te Brussel.
1 oktober 2008 – 2° kamer – Voorzitter: de h. de Codt, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: de h. Dejemeppe – Grotendeels gelijkluidende conclusie van de h. Leclercq, procureur-generaal – Advocaten: mrs. T'Kint en M. Forges, Brussel.

Nr. 515
2° KAMER - 1 oktober 2008

REGELING VAN RECHTSGEBIED — STRAFZAKEN — ALGEMEEN STRAFVORDERING - VERJARING - VERVAL - GEEN GROND TOT REGELING VAN RECHTSGEBIED
Er is geen grond tot regeling van rechtsgebied wanneer uit de rechtspleging blijkt dat de
strafvordering verjaard was op het ogenblik dat het bevoegdheidsconflict is ontstaan1.
(Procureur des Konings te Dinant inzake P. T. L.)

ARREST (vertaling)

(A.R. P.08.0707.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
In een verzoekschrift, waarvan een eensluidend afschrift aan dit arrest is
gehecht, verzoekt de eiser om regeling van rechtsgebied ingevolge een beschikking van de raadkamer van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Dinant van 26
januari 2007 en een vonnis van de correctionele rechtbank van dit rechtsgebied
van 26 februari 2008.
Raadsheer Paul Mathieu heeft verslag uitgebracht.
Procureur-generaal Jean-François Leclercq heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
1 Cass., 17 aug. 1992, A.R. 6814, A.C. 1991-1992, nr. 579.
Het openbaar ministerie concludeerde, enerzijds, tot vernietiging van de beschikking van de
raadkamer van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Dinant en, anderzijds, tot verwijzing van de zaak
naar de kamer van inbeschuldigingstelling van het Hof van Beroep te Luik. Het was van mening dat
het Hof, niettegenstaande alle eerbied die de arresten van het Hof en de meningen in de rechtsleer
verschuldigd is, gelet op artikel 147, tweede lid van de Grondwet, zich in deze fase van de
rechtspleging niet de bevoegdheid kon toe-eigenen om zelf te onderzoeken of de strafvordering al
dan niet was verjaard. Het was van mening dat het eerder aan de kamer van inbeschuldigingstelling
stond om dat te onderzoeken, door alle elementen, zowel in feite als in rechte, van deze problematiek
te bestuderen.
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Bij de voormelde beschikking heeft de raadkamer M. P. naar de correctionele
rechtbank verwezen wegens laster door middel van de pers.
Bij vonnis van 26 februari 2008 heeft de correctionele rechtbank zich onbevoegd verklaard om van de in de telastlegging bedoelde feiten kennis te nemen
op grond dat "de feiten die te dezen aan de beklaagde ten laste worden gelegd,
wel degelijk door middel van de pers waren gepleegd, vermits het gaat om
verklaringen die zijn weergegeven in twee artikelen, welke op 11 juni 2003 in de
kranten 'La Dernière Heure' en 'Vers L'Avenir' zijn verschenen" en "dat het wel
degelijk een meningsuiting van de beklaagde betreft. Deze verklaart namelijk
door zijn belastingcontroleur te zijn belaagd, waarbij hij wat dat betreft de
bewoordingen van een vonnis van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Dinant
van 2 mei 2003 overneemt, en hij voegt daaraan toe dat zijn belastingcontroleur
oneerlijk en corrupt zou zijn".
Tegen de beschikking tot verwijzing staat alsnog geen rechtsmiddel open en
het vonnis van de correctionele rechtbank is in kracht van gewijsde gegaan.
Ofschoon het aan het Hof toekomt om het rechtsgebied te regelen opdat het
recht, in het geval van een bevoegdheidsconflict, zijn loop zou krijgen, dan nog
moet het die bevoegdheid alleen uitoefenen in zoverre een rechtsgeding, in strafzaken, nog wettig voor het strafgerecht kan worden ingesteld.
De feiten van laster die de beklaagde ten laste worden gelegd, leveren een
drukpersmisdrijf op dat bij artikel 4 van het decreet van 20 juli 1831 op de drukpers wordt gestraft, en waarvoor, krachtens artikel 150 van de Grondwet, het hof
van assisen bevoegd is.
Met toepassing van het voormelde artikel 4 en van artikel 12 van het decreet,
verjaart de vervolging van het wanbedrijf laster jegens een openbaar ambtenaar,
na verloop van drie maanden, te rekenen van de dag waarop het misdrijf werd
gepleegd of de dag van de laatste gerechtelijke akte. In het geval van stuiting van
de verjaring, bepaalt artikel 25, tweede lid, van de Voorafgaande Titel van het
Wetboek van Strafvordering, dat de duur ervan niet kan worden verlengd tot
meer dan één jaar, te rekenen vanaf de dag waarop het misdrijf is gepleegd.
Aangezien de feiten op 11 juni 2003 waren gepleegd, was de strafvordering,
bij ontstentenis van schorsingsgrond, verjaard op de dag van de beschikking tot
verwijzing.
Het verzoek tot regeling van rechtsgebied heeft bijgevolg geen bestaansreden.
Dictum
Het Hof,
Zegt dat er geen grond is tot regeling van rechtsgebied.
1 oktober 2008 – 2° kamer – Voorzitter: de h. de Codt, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: de h. Mathieu – Andersluidende conclusie van de h. Leclercq, procureur-generaal.
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Nr. 516
2° KAMER - 1 oktober 2008

MISDRIJF — ALLERLEI - UITLOKKING - BEGRIP
Er is geen politionele uitlokking wanneer het misdrijf voltooid was vooraleer de politie
tussenbeide kwam of wanneer die zich beperkt heeft tot het creëren van de gelegenheid
om de uitvoering ervan vast te stellen, mits de verdachte op elk ogenblik de mogelijkheid
wordt gelaten om vrij een einde te maken aan de tenuitvoerlegging van zijn opzet1.
(L.)

ARREST (vertaling)

(A.R. P.08.0743.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het Hof van Beroep te
Bergen, kamer van inbeschuldigingstelling, van 27 maart 2008.
De eiser voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, twee middelen aan.
Afdelingsvoorzitter Jean de Codt heeft verslag uitgebracht.
Procureur-generaal Jean-François Leclercq heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Eerste middel
Het middel voert de schending aan van artikel 28bis, §2, van het Wetboek van
Strafvordering, zoals het van toepassing was ten tijde van de feiten, die volgens
de verwijzingsbeschikking tussen 29 maart en 15 juli 1999 zouden zijn gepleegd.
Eerste en tweede onderdeel
De eiser verwijt het arrest dat het de pseudokoop geldig verklaart, waarvan hij
zonder voorafgaande schriftelijke toestemming door de procureur des Konings
het voorwerp is geweest. Volgens het middel was dergelijke toestemming vereist
wegens het proactieve karakter van de recherche.
Wanneer de politie wordt ingelicht over het feit dat een welbepaald misdrijf
begaan wordt of begaan werd, behoren de naspeuringen om de dader ervan te
identificeren en het bewijs ervan te vergaren tot de reactieve recherche en
worden ze bijgevolg niet geregeld door de regels die op de proactieve recherche
van toepassing zijn.
Op grond van de inlichtingen uit het aanvankelijke proces-verbaal, stelt het
arrest vast dat de politie zich ertoe beperkt heeft te reageren op de informatie,
afkomstig van een anonieme getuige, betreffende het te koop aanbieden, in een
door hem aangeduide horecazaak, van effecten waartegen, althans voor een
aantal ervan, verzet was gedaan.
1 Zie thans art. 30 W. 17 april 1878 houdende de Voorafgaande Titel van het Wetboek van
Strafvordering; voorheen, Cass., 17 dec. 2002, A.R. P.02.0027.N, A.C. 2002, nr. 675; thans en
voorheen, H.-D. BOSLY, D. VANDERMEERSCH en M.-A. BEERNAERT, Droit de la procédure pénale, 5de
uitg., Brugge, Die Keure, 2008, p. 239 tot 241.
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Het arrest wijst erop dat ten gevolge van deze inlichtingen die op een mogelijke heling wijzen, toestemming werd gevraagd aan de procureur des Konings
om tot een bijzondere opsporingstechniek over te gaan. Die toestemming werd
mondeling gegeven en daarna schriftelijk bevestigd.
Op grond van hun feitelijke vaststellingen, waarop het Hof geen toezicht
vermag uit te oefenen, beslissen de appelrechters naar recht dat het onderzoek
dat in dergelijke omstandigheden is geopend, geenszins proactief was en kon
worden ingesteld zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming die in artikel
28bis, §2, van het Wetboek van Strafvordering is bedoeld.
De onderdelen kunnen niet worden aangenomen.
Derde onderdeel
De eiser verwijt het arrest dat het de pseudokoop geldig verklaart, ofschoon de
procureur des Konings, in strijd met artikel 28bis, §3, van het Wetboek van
Strafvordering, niet over de loyaliteit van de bewijsvoering heeft gewaakt,
wegens een volledig gebrek aan toezicht op de aangewende recherchetechniek.
Het arrest wijst er evenwel op dat de pseudokoop slechts na mondelinge
toestemming van het openbaar ministerie werd gesloten en vervolgens schriftelijk is bevestigd. Volgens de appelrechters werd deze toestemming gegeven op
grond van nauwkeurige inlichtingen die de magistraat in de mogelijkheid stellen
om de proportionaliteit van de middelen te beoordelen en de noodzaak om ze aan
te wenden, alsook om daadwerkelijk in alle stadia de leiding en het toezicht op
de verrichting te waarborgen, vermits verslagen met dat doel aan het parket
werden gericht.
Uit de omstandigheid dat het dossier geen verhoor van de politie-infiltrant of
het verslag van al diens contacten met de eiser bevat, kan niet worden afgeleid
dat de appelrechters, op grond van de feitelijke gegevens die het arrest opsomt,
niet hadden kunnen besluiten dat het parket daadwerkelijk toezicht hield op de
loyaliteit van de bewijsgaring.
Het onderdeel kan niet worden aangenomen.
Tweede middel
In zoverre het middel het Hof vraagt om de feitelijke gegevens van de zaak te
onderzoeken, waarvoor het niet bevoegd is, is het niet ontvankelijk.
Voor het overige is er geen politionele uitlokking wanneer het misdrijf
voltooid was vooraleer de politie tussenbeide kwam of wanneer die zich beperkt
heeft tot het creëren van de gelegenheid om de uitvoering ervan vast te stellen,
mits de verdachte op elk ogenblik de mogelijkheid wordt gelaten om vrij een
einde te maken aan de tenuitvoerlegging van zijn opzet.
Het arrest wijst er dienaangaande op dat, in tegenstelling tot wat de eiser
aanvoert, hijzelf het is die het initiatief heeft genomen tot de contacten, de voorwaarden heeft aangegeven voor de koop die hij wilde sluiten en zijn instructies
heeft gegeven over de plaats en het ogenblik van de transactie, en dat hiertoe
alleen werd overgegaan nadat de politie een nauwkeurige inlichting over het te
koop aanbieden van effecten van verdachte oorsprong had ontvangen.
De appelrechters besluiten bijgevolg naar recht dat er geen uitlokking is.
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Het middel kan dienaangaande niet worden aangenomen.
Ambtshalve onderzoek van de beslissing over de strafvordering
De substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen zijn
in acht genomen en de beslissing is overeenkomstig de wet gewezen.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiser in de kosten.
1 oktober 2008 – 2° kamer – Voorzitter en Verslaggever: de h. de Codt, afdelingsvoorzitter – Gelijkluidende conclusie van de h. Leclercq, procureur-generaal – Advocaat: mr.
M. Bouchat, Charleroi.

Nr. 517
2° KAMER - 1 oktober 2008

VERZET - BUITENGEWONE TERMIJN VAN VERZET - AANVANG
De buitengewone termijn om in verzet te komen begint te lopen nadat de gewone termijn
van verzet is verstreken1. (Art. 187 Sv.) (Impliciet)
(M.)

ARREST (vertaling)

(A.R. P.08.0823.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het vonnis in hoger beroep van de Correctionele Rechtbank te Luik van 21 april 2008.
De eiser voert in een memorie die op de griffie van het Hof op 23 september
2008 is ingekomen, een middel aan.
Raadsheer Pierre Cornelis heeft verslag uitgebracht.
Procureur-generaal Jean-François Leclercq heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Ontvankelijkheid van de memorie
Het Hof vermag geen acht te slaan op de memorie ontvangen buiten de termijn
van twee maanden, die bij artikel 420bis, tweede lid, van het Wetboek van Strafvordering is bepaald, gezien het feit dat de zaak op 26 mei 2008 op de algemene
rol werd ingeschreven.
1 Zie R. DECLERCQ, Beginselen van Strafrechtspleging, 4de editie, Mechelen, Kluwer, 2007, nr. 3080,
p. 1321.
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Ambtshalve middel
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 68 van de wet betreffende de politie over het wegverkeer;
- de artikelen 24 en 25, eerste lid, van de Voorafgaande Titel van het Wetboek
van Strafvordering:
Bij verstekvonnis van de Politierechtbank te Luik van 29 juni 2007, werd de
eiser tot geldboete veroordeeld wegens overtreding van het Wegverkeersreglement op 27 maart 2006.
Het vonnis werd op 22 september 2007 aan de woonplaats van de eiser betekend, die op 1 oktober 2007 kennis nam van de betekening en op 3 oktober
verzet aantekende, dus vóór het verstrijken van de gewone termijn van verzet.
De eiser die bij vonnis van 29 oktober 2007 op verzet is veroordeeld, stelde
hoger beroep in en zag zijn veroordeling door het bestreden vonnis bevestigd.
De strafvordering die voortvloeit uit een overtreding van het Wegverkeersreglement, verjaart na verloop van één jaar vanaf de laatste daad van onderzoek of
van vervolging die binnen het jaar is verricht, te rekenen van de dag waarop het
misdrijf werd gepleegd.
Te dezen bestaat de laatste daad van stuiting van de verjaring in het dagvaardingsbevel van het openbaar ministerie van 20 maart 2007.
In tegenstelling tot wat het vonnis vermeldt, werd de verjaring niet van 14 juli
tot 1 oktober 2007 geschorst. De buitengewone termijn van verzet, die het voormelde gevolg heeft, is nooit ingegaan vermits de eiser verzet heeft aangetekend
vóór het verstrijken van de gewone termijn.
Aangezien sinds deze verjaringstuitende daad meer dan een jaar is verlopen
zonder grond tot schorsing van de verjaring, schendt het bestreden vonnis, dat is
gewezen op een tijdstip dat de strafvordering was verjaard, de artikelen 68 van
de Wet betreffende de politie over het wegverkeer, en 24 en 25, eerste lid, van de
Voorafgaande Titel van het Wetboek van Strafvordering.
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden vonnis.
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het
vernietigde vonnis.
Laat de kosten ten laste van de Staat.
Zegt dat er geen grond is tot verwijzing.
1 oktober 2008 – 2° kamer – Voorzitter: de h. de Codt, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: de h. Cornelis – Gelijkluidende conclusie van de h. Leclercq, procureur-generaal –
Advocaat: mr. P.-B. Lejeune, Luik.
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2° KAMER - 1 oktober 2008

VREEMDELINGEN - VRIJHEIDSBEROVING - HECHTENIS - VERLENGING - BESLISSING - GEEN
AUTONOME TITEL

Wanneer tegen de vreemdeling een bevel is uitgevaardigd om het grondgebied te verlaten,
samen met een beslissing tot teruggeleiding naar de grens en een daartoe genomen
maatregel van vrijheidsberoving, en de gemachtigde van de minister van Binnenlandse
Zaken heeft beslist om de hechtenis van de vreemdeling met twee maanden te
verlengen, is deze beslissing tot verlenging geen autonome titel van vrijheidsberoving.
(Artt. 7,eerste lid, 1°, tweede, derde en vierde lid,71 en 72 Vreemdelingenwet)
(D.)

ARREST (vertaling)

(A.R. P.08.1355.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het Hof van Beroep te Luik,
kamer van inbeschuldigingstelling, van 14 augustus 2008.
De eiser voert in een memorie die op 20 augustus 2008 op de griffie van het
Hof is neergelegd, twee middelen aan.
Afdelingsvoorzitter Jean de Codt heeft verslag uitgebracht.
Procureur-generaal Jean-François Leclercq heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
A. Cassatieberoep van de eiser
Uit een brief van de Dienst Vreemdelingenzaken van 25 september 2008 blijkt
dat de maatregel van vrijheidsberoving die ten aanzien van de eiser is genomen,
op 29 augustus verviel, de dag waarop hij werd gerepatrieerd.
Het cassatieberoep heeft bijgevolg geen bestaansreden meer.
Er is geen grond om acht te slaan op de memorie van de eiser die geen verband
houdt met de omstandigheid dat het cassatieberoep geen bestaansreden meer
heeft.
B. Cassatieberoep dat door de procureur-generaal, overeenkomstig artikel 442
van het Wetboek van Strafvordering, op de terechtzitting is ingesteld
Over het middel dat de schending aanvoert van de artikelen 71 en 72 van de
wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het
verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen:
Tegen de eiser werd op 10 juni 2008, met toepassing van artikel 7, eerste lid,
1°, tweede en derde lid, van de Wet van 15 december 1980, een bevel uitgevaardigd om het grondgebied te verlaten, dat gepaard ging met een beslissing tot
teruggeleiding naar de grens en een daartoe genomen maatregel van vrijheidsberoving.
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De kamer van inbeschuldigingstelling diende uitspraak te doen over een
verzoek tot invrijheidstelling met betrekking tot de hechtenis die op grond van de
voormelde titel is ondergaan.
De gemachtigde van de minister van Binnenlandse zaken heeft op 8 augustus
2008 beslist om de hechtenis van de eiser met twee maanden te verlengen. Deze
beslissing die met toepassing van artikel 7, vierde lid, van de Wet van 15
december 1980 is genomen, is geen autonome titel van vrijheidsberoving.
Tegen de aanvankelijke maatregel, waarvan de gevolgen blijven voortduren,
kan tot de repatriëring het rechtsmiddel worden opgeworpen dat bij de artikelen
71 en 72 van de wet is ingevoerd, zodat de appelrechters deze bepalingen
schenden door te overwegen dat wegens de verlenging van 8 augustus 2008, het
verzoek geen bestaansreden meer had.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep van de eiser.
Laat de kosten ten laste van de Staat.
En, op het cassatieberoep van de procureur-generaal,
Gelet op artikel 442 van het Wetboek van Strafvordering,
Vernietigt het bestreden arrest, doch alleen in het belang van de wet.
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het
vernietigde arrest.
Zegt dat er geen grond is tot verwijzing.
1 oktober 2008 – 2° kamer – Voorzitter en Verslaggever: de h. de Codt, afdelingsvoorzitter – Gelijkluidende conclusie van de h. Leclercq, procureur-generaal – Advocaten:
mrs. T. Kelecom, Luik en Ch. Knockaert, Brussel.

Nr. 519
1° KAMER - 2 oktober 2008

VERJARING — BURGERLIJKE ZAKEN — STUITING - DAGVAARDING IN RECHTE SCHULDVORDERING TEN LASTE VAN DE STAAT - VOORWAARDE
Een dagvaarding in rechte stuit slechts de verjaring van een schuldvordering ten laste van
de Staat indien zij is betekend aan de schuldenaar die men wil beletten de verjaring te
verkrijgen1. (Artt. 100, eerste lid, 1° en 101, eerste lid wetten op de Rijkscomptabiliteit,
gecoördineerd bij K.B. 17 juli 1991)
(FRANSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE VAN HET BRUSSELSE HOOFDSTEDELIJK GEWEST T. ROYAL LEOPOLD
CLUB n.v.)

ARREST (vertaling)

1 Zie andersluidende concl. O.M. in Pas. 2008, nr. 519. Het O.M. had met name op grond van een
substitutie van motieven als antwoord op het eerste onderdeel geconcludeerd tot verwerping.
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(A.R. C.05.0524.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest, op 21 april 2005 gewezen door
het Hof van Beroep te Brussel.
Raadsheer Didier Batselé heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Jean-Marie Genicot heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDELEN
De eiseres voert een middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 3, 1°, 9, eerste lid, en 15 van het decreet van de Raad van de Franse
Gemeenschap van 19 juli 1993, decreet II genaamd, tot toekenning van de uitoefening van
sommige bevoegdheden van de Franse Gemeenschap aan het Waalse Gewest en de Franse
Gemeenschapscommissie;
- de artikelen 50, §2, en 71, §1, van de bijzondere wet van 16 januari 1989 betreffende
de financiering van de Gemeenschappen en de Gewesten;
- de artikelen 1 en 3 van het besluit van de regering van de Franse Gemeenschap van 10
januari 1994 betreffende het begrotings- en rekeningstelsel van de Franse Gemeenschapscommissie;
- de artikelen 1, a), en 2 van de wet van 6 februari 1970 betreffende de verjaring van
schuldvorderingen ten laste of ten voordele van de Staat en de provinciën (wet die niet
werd opgeheven bij artikel 128, 11°, van de wet van 22 mei 2003 houdende organisatie
van de begroting en van de comptabiliteit van de federale Staat, voor zover zij van toepassing is op de Gemeenschappen en de Gewesten, aangezien voornoemde bepaling die wet
slechts opheft voor de diensten bedoeld in artikel 2 van de wet van 22 mei 2003);
- de artikelen 100, eerste lid, 1°, en 101 van het koninklijk besluit van 17 juli 1991
houdende coördinatie van de wetten op de Rijkscomptabiliteit (koninklijk besluit dat niet
werd opgeheven bij artikel 127 van de wet van 22 mei 2003 houdende organisatie van de
begroting en van de comptabiliteit van de federale Staat voor zover het van toepassing is
op de Gemeenschappen en de Gewesten, aangezien voornoemde bepaling de opheffing
van de gecoördineerde wetten door dat koninklijk besluit slechts tot stand brengt voor de
diensten bedoeld in artikel 2 van de wet van 22 mei 2003);
- artikel 1 van het decreet van de Cultuurraad van de Franse Cultuurgemeenschap van
20 december 1976 tot regeling van de toekenning van toelagen voor bepaalde werken aan
sportinstallaties;
- de artikelen 9 en 10 van het koninklijk besluit van 1 april 1977 tot uitvoering van het
decreet van de Franse cultuurgemeenschap van 20 december 1976 houdende regeling van
de toekenning van toelagen voor bepaalde werken aan sportinstallaties;
- de artikelen 1349, 1353, 1382, 1383, 2219, 2242, 2244, 2246, 2248 en 2262bis, §1,
eerste en tweede lid, van het Burgerlijk Wetboek.
Aangevochten beslissingen
Het arrest stelt eerst de volgende feiten vast: 1°) "De (verweerster) runt een tennis- en
hockeyclub in Ukkel. Op grond van het decreet van 20 december 1976 en van zijn uitvoeringsbesluit van 1 april 1977 heeft zij bij het ministerie van de Franse Gemeenschap drie
opeenvolgende subsidieaanvragen ingediend: - op 29 februari 1984, voor de installatie
van een sproeier voor de tennisvelden, - op 10 juli 1984, voor de renovatie van twee
tennisvelden, - op 2 oktober 1987, voor het installeren van verlichting voor het hockeyveld. Op 26 november 1986 meldde de bevoegde minister haar dat hij akkoord ging met
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de eerste twee aanvragen (de enige die al op die datum waren ingediend)". 2°) "Die twee
aanvragen worden verschillend behandeld. Terwijl immers de instemming van de minister
op 22 december 1986 (voor een bedrag van 985.000 frank) voor de tweede aanvraag werd
bevestigd, kwam er naderhand geen enkele brief van de Franse Gemeenschap om de
goedkeuring te bevestigen van de eerste aanvraag waarvan de afloop aldus onduidelijk
bleef. Op 28 februari 1991 schreef de inspecteur-generaal van het ministerie van Cultuur
van de Franse Gemeenschap aan de (verweerster) om haar te bevestigen dat de subsidie
van 985.000 frank (tweede aanvraag) zo vlug mogelijk betaald zou worden op basis van
de voorgelegde facturen. Op 17 juni 1991 deelde de minister echter aan de (verweerster)
mee dat de vastlegging van 985.000 frank geschrapt was omdat de Franse Gemeenschap
op grond van de wetgeving geen verenigingen met winstoogmerk mocht subsidiëren". 3°)
"Intussen was de derde aanvraag eveneens geweigerd bij brief van 3 mei 1988 van de
minister van Sport van de Franse Gemeenschap". 4°) "De (verweerster) heeft de Franse
Gemeenschap doen dagvaarden voor de eerste rechter bij exploot van 31 januari 1995
teneinde haar te doen veroordelen tot betaling van de bedragen van 883.000 frank (eerste
aanvraag), 985.000 frank (tweede aanvraag) en 1.549.721 frank (derde aanvraag)". 5°)
"(De verweerster) heeft de (eiseres) opgeroepen tot gedwongen tussenkomst bij dagvaarding van 14 januari 1997 teneinde laatstgenoemde dezelfde veroordeling op te leggen
ingeval de Franse Gemeenschap buiten de zaak zou worden gesteld". 6°) "De eerste
rechter heeft: - de Franse Gemeenschap in wier rechten en verplichtingen de (eiseres) was
getreden, buiten de zaak gesteld, - de vorderingen betreffende het tweede en derde subsidiedossier niet-ontvankelijk verklaard, aangezien drie onderscheiden vorderingen, die
niet-samenhangend worden geacht, bij een en dezelfde dagvaarding waren ingesteld, - de
vordering van de (verweerster) betreffende haar eerste dossier afgewezen wegens de
verjaring van die vordering, de (verweerster) in de kosten veroordeeld". 7°) "(De verweerster) stelt tegen het vonnis hoger beroep in en stelt voor het hof [van beroep] haar
oorspronkelijke vorderingen opnieuw in",
het oordeelt vervolgens dat "niet wordt betwist dat de (eiseres) met toepassing van
artikel 3 van het decreet II van 19 juli 1993 in de rechten van de Franse Gemeenschap is
getreden; (dat) de uitspraak van de eerste rechter om de Franse Gemeenschap buiten de
zaak te stellen dus bevestigd moet worden",
en het verklaart ten slotte het hoger beroep gegrond ten aanzien van de eiseres;
"verklaart de vordering ontvankelijk en van meet af aan gegrond in de volgende mate:
veroordeelt (de eiseres) tot betaling aan de (verweerster) van het bedrag van 46.306,51
euro (d.w.z. het equivalent in euro van de bedragen van 883.000 frank en van 985.000
frank) vermeerderd met de compensatoire interest tegen de wettelijke rentevoet vanaf 31
januari 1995 tot de datum van dit arrest, vervolgens met de moratoire interest op het
geheel tot de algehele betaling (...); veroordeelt (...) de eiseres in de kosten van de beide
aanleggen met uitzondering van de appelkosten van de Franse Gemeenschap, die ten laste
van de (verweerster) blijven".
Het arrest grondt zijn beslissing op de onderstaande redenen;
A. "De (verweerster) baseert haar vorderingen op de buitencontractuele aansprakelijkheid van de administratie die verscheidene fouten zou hebben gemaakt door haar uitdrukkelijk (tweede en derde aanvraag) of impliciet (eerste aanvraag) de subsidies te ontzeggen
waarop zij meent recht te hebben, na haar te hebben laten uitschijnen dat ze haar zouden
worden toegekend (althans wat betreft de eerste en tweede aanvraag). Haar schuldvorderingen zijn dus vorderingen tot betaling van schadevergoeding, d.w.z. uitgaven die niet
vaststaan maar moeten 'worden overgelegd' door het voorwerp uit te maken van een specifieke vordering of van een aangifte van schuldvordering".
B. "De (eiseres) voert de vijfjarige verjaring aan voor de schuldvorderingen ten laste
van de Staat. Artikel 100 van het koninklijk besluit op de Rijksomptabiliteit (dat door
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artikel 71 van de wet van 16 januari 1989 toepasselijk is geworden op de gemeenschappen
en gewesten) luidt immers als volgt: 'Verjaard en voorgoed ten voordele van de Staat
vervallen zijn (...) 1° de schuldvorderingen, waarvan de (...) overlegging niet geschied is
binnen een termijn van vijf jaar te rekenen vanaf de eerste januari van het begrotingsjaar
in de loop waarvan zij zijn ontstaan; 2° de schuldvorderingen die, hoewel ze zijn overgelegd binnen de onder 1° bedoelde termijn, door de ministers niet zijn geordonnanceerd
binnen een termijn van vijf jaar te rekenen vanaf de eerste januari van het jaar gedurende
hetwelk ze werden overgelegd' (...). Het beginsel van de toepasbaarheid van de vijfjarige
verjaring op de vorderingen tot betaling van schadevergoeding (die moeten worden overgelegd) staat buiten kijf gelet op de ontwikkeling van de rechtspraak van het Arbitragehof
in dat verband (...)".
C. "De vraag is dan vanaf wanneer de verjaringstermijn begint te lopen m.b.t. de eerste
schuldvordering (die m.b.t. de op 29 februari 1984 aangevraagde subsidie). De (eiseres)
situeert die aanvang op 26 november 1986 en leidt daaruit (net zoals de eerste rechter) af
dat de vijfjarige verjaring verkregen was op 1 januari 1991 (dus vier jaar vóór de dagvaarding van 31 januari 1995). Het hof [van beroep] kan die zienswijze niet volgen. Noch de
fout, noch de door de (verweerster) geleden schade kunnen immers worden gesitueerd op
die datum, zijnde die waarop de minister meldde het beginsel van de subsidietoekenning
te aanvaarden. Verder zal worden gezegd dat die beslissing geenszins onrechtmatig was,
maar, integendeel, conform de op de toekenning van de aangevraagde subsidie toepasselijke wetgeving. De fout bestaat er hier in dat geen gevolg werd gegeven aan dat principeakkoord. Nochtans kan de datum waarop die fout is begaan niet nauwkeurig in de tijd
worden bepaald, aangezien de eerste subsidieaanvraag nooit expliciet werd geweigerd.
Het enige wat hieromtrent kan worden aangenomen is dat de (verweerster) zich niet vóór
17 juni 1991, de datum waarop de administratie terugkwam op de tweede subsidieaanvraag, ook al was deze voordien goedgekeurd en zelfs vastgelegd, bewust is kunnen
worden van die fout en van de daaruit voor haar voortvloeiende schade (...). Overigens is
dit in overeenstemming, enerzijds, met de logica, anderzijds, met de voornoemde rechtspraak van het Arbitragehof, alsook met die van het Hof van Cassatie (...), en ten slotte
met de redenering bij analogie die gebaseerd is op de bewoordingen van artikel 2262bis,
§1, tweede lid, van het Burgerlijk Wetboek, volgens welke de verjaringstermijn begint te
lopen vanaf de dag waarop de schade aan het licht is gekomen en waarop de getroffene
zich ervan bewust is kunnen worden. Gelet op het stilzwijgen van de Franse Gemeenschap na haar principeakkoord van 26 november 1986, - welk stilzwijgen niets onrustwekkends had en voor de (verweerster) geen reden was om nieuwe stappen te ondernemen alvorens haar schuldvordering in te dienen zodra die bekend was (dus nadat de
werkzaamheden voltooid en gefactureerd waren) - kon in deze zaak de schade die voorkwam uit de impliciete weigering van de eerste subsidie niet vóór 17 juni 1991 ontstaan.
De vijfjarige verjaring is dus op die datum ingegaan. Zij verstreek dus pas op 1 januari
1996, dus meer dan een jaar na de gedinginleidende dagvaarding waardoor zij werd
gestuit. De vordering betreffende de op 29 februari 1984 aangevraagde subsidie is dus niet
verjaard zoals de eerste rechter heeft beslist".
D. "M.b.t. de tweede aanvraag, (die betreffende de op 10 juli 1984 aangevraagde
subsidie), moet worden vastgesteld: - enerzijds, dat de verjaring ervan in beginsel verliep
op dezelfde datum als de eerste, dus op 1 januari 1996, en dat die vordering dus evenmin
verjaard is, - anderzijds, en ten overvloede, dat de loop van die verjaring werd gestuit door
de schulderkenning vanwege de Franse Gemeenschap (brieven van 16 januari 1987 en 28
februari 1991)".
Grieven
Eerste onderdeel
Volgens artikel 1, a), van de wet van 6 februari 1970 betreffende de verjaring van
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schuldvorderingen ten laste of ten voordele van de Staat en de provinciën, en volgens
artikel 100, eerste lid, 1°, van het koninklijk besluit van 17 juli 1991 houdende coördinatie
van de wetten op de Rijkscomptabiliteit, zijn "verjaard en voorgoed ten voordele van de
Staat vervallen (...): 1° de schuldvorderingen, waarvan de op wettelijke of reglementaire
wijze bepaalde overlegging niet geschied is binnen een termijn van vijf jaar te rekenen
vanaf de eerste januari van het begrotingsjaar in de loop waarvan zij zijn ontstaan".
Artikel 2, eerste lid, van de wet van 6 februari 1970 en artikel 101, eerste lid, van het
koninklijk besluit van 17 juli 1991 luiden als volgt: "De verjaring wordt gestuit door een
gerechtsdeurwaardersexploot, alsook door een schulderkenning door de Staat".
De voornoemde bepalingen van de wet van 6 februari 1970 en van het koninklijk
besluit van 17 juli 1991 zijn van toepassing op de gemeenschappen en op de gewesten tot
de inwerkingtreding van de wet van 16 mei 2003 tot vaststelling van de algemene bepalingen die gelden voor de begrotingen, de controle op de subsidies en voor de boekhouding van de gemeenschappen en de gewesten, alsook voor de organisatie van de controle
door het Rekenhof krachtens de artikelen 71, §1, en 50, §2, van de bijzondere wet van 16
januari 1984 betreffende de financiering van de Gemeenschappen en de Gewesten. De
inwerkingtreding van voornoemde wet van 16 mei 2003 is uitgesteld tot 1 januari 2007
voor wat de Franse Gemeenschap aangaat, en tot 1 januari 2006 voor wat het Brusselse
Hoofdstedelijk Gewest aangaat, krachtens artikel 17 van de voornoemde wet en krachtens
het koninklijk besluit van 18 maart 2004. De voornoemde bepalingen van de wet van 6
februari 1970 en van het koninklijk besluit van 17 juli 1991 zijn bovendien van toepassing
op de Franse Gemeenschapscommissie krachtens de artikelen 1 en 3 van het besluit van
de regering van de Franse Gemeenschap van 10 januari 1994.
Uit de vooraangehaalde bepalingen van de wet van 6 februari 1970 en van het koninklijk besluit van 17 juli 1991 blijkt niet dat de vijfjarige verjaring van die schuldvorderingen rechtsgeldig zou kunnen worden gestuit door een deurwaardersexploot dat aan een
onbevoegde overheid is afgegeven. Die bepalingen wijken immers niet af van de
volgende bepalingen van het Burgerlijk Wetboek betreffende de verjaring: volgens artikel
2242 van voornoemd wetboek kan de stuiting van de verjaring burgerlijk zijn; volgens
artikel 2244 van hetzelfde wetboek vormen "een dagvaarding voor het gerecht, een bevel
tot betaling of een beslag, betekend aan hem die men wil beletten de verjaring te
verkrijgen, burgerlijke stuiting". De dagvaarding afgegeven aan een persoon die niet
degene is "die men wil beletten de verjaring te verkrijgen", heeft die stuitende werking
niet.
Het decreet van de Raad van de Franse Gemeenschap van 19 juli 1993 tot toekenning
van de uitoefening van sommige bevoegdheden van de Franse Gemeenschap aan het
Waalse Gewest en de Franse Gemeenschapscommissie, bepaalt:
- in artikel 3, dat de voornoemde commissie, op het grondgebied van het tweetalig
gebied Brussel-Hoofdstad, de bevoegdheden van de Franse Gemeenschap uitoefent "in de
volgende aangelegenheden: 1° wat de lichamelijke opvoeding, de sport en het openluchtleven (...) betreft: de gemeentelijke, provinciale, intercommunale en privéinfrastructuren"; - in artikel 9, eerste lid,, dat de Franse Gemeenschapscommissie de
rechten en verplichtingen van de Franse Gemeenschap overneemt met betrekking tot de in
artikel 3 bedoelde bevoegdheden, "met inbegrip van de rechten en verplichtingen die
voortvloeien uit aan de gang zijnde en toekomstige gerechtelijke procedures"; - in artikel
15, dat dit decreet "in werking treedt op 1 januari 1994". Bijgevolg is de eiseres op 1
januari 1994 in de rechten en verplichtingen van de Franse Gemeenschap getreden met
betrekking tot de in artikel 3 van dit decreet bedoelde bevoegdheden.
Krachtens de voornoemde bepalingen heeft het arrest trouwens geoordeeld dat de
eiseres in de rechten en verplichtingen van de Franse Gemeenschap is getreden naar
aanleiding van het geschil over de toekenning van subsidies die de verweerster heeft
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aangevraagd op basis van artikel 1 van het decreet van de Cultuurraad van de Franse
Cultuurgemeenschap van 20 december 1976 tot regeling van de toekenning van toelagen
voor bepaalde werken aan sportinstallaties, dat luidt als volgt: "Binnen de grenzen van de
daartoe voorziene begrotingskredieten is de Minister van Franse Cultuur gemachtigd aan
de gemeenten en de sportverenigingen toelagen te verlenen voor het uitvoeren van onroerende uitrustings- en aanpassingswerken, met het oog op de bevordering van het beoefenen van liefhebberssporten".
Zoals het arrest vaststelt, werd de gedinginleidende dagvaarding echter betekend op 31
januari 1995, dus op een ogenblik waarop de Franse Gemeenschap niet langer bevoegd
was om de bevoegdheden uit te oefenen, bedoeld in artikel 3 van het decreet van 19 juli
1993, en om kennis te nemen van de in artikel 1 van het decreet van 20 december 1976
bedoelde subsidieaanvragen, aangezien die bevoegdheid, met inbegrip van de rechten en
verplichtingen die voortvloeien uit aan de gang zijnde en toekomstige gerechtelijke procedures, sinds 1 januari 1994 aan de eiseres is overgedragen. De eiseres van haar kant, is pas
op 14 januari 1997 opgeroepen tot gedwongen tussenkomst.
Volgens het arrest moet het beginpunt van de vijfjarige verjaring die toepasselijk is op
de door de verweerster ingestelde vordering m.b.t. de op 29 februari 1984 en 10 juli 1984
aangevraagde subsidies, gesitueerd worden op 17 juni 1991, zodanig dat de verjaring van
die vordering bereikt is op 1 januari 1996 (redenen sub C en D). Uit die overwegingen
blijkt dat de vorderingen verjaard waren toen de verweerster de eiseres bij deurwaardeursexploot van 14 januari 1997 liet dagvaarden. Aangezien de dagvaarding die op 31 januari
1995 tegen de Franse Gemeenschap is uitgebracht, de vijfjarige verjaring niet heeft
kunnen stuiten die liep tegen de eiseres, die sinds 1 januari 1994 bij uitsluiting bevoegd
was om kennis te nemen van de toekenning van de aangevraagde subsidies of van de
gevolgen van de niet-toekenning van de aangevraagde subsidies, heeft het arrest niet naar
recht kunnen beslissen dat de door de verweerster ingestelde vorderingen ontvankelijk
waren ten aanzien van de eiseres. Het arrest schendt bijgevolg de artikelen 1, a), en 2,
eerste lid, van de wet van 6 februari 1970, de artikelen 100, eerste lid, 1°, en 101, eerste
lid, van het koninklijk besluit van 17 juli 1991 (toepasselijk geworden op de gemeenschappen en de gewesten krachtens de artikelen 50, §2, en 71, §1, van de bijzondere wet
van 16 januari 1989 en toepasselijk geworden op de Franse Gemeenschapscommissie
krachtens de artikelen 1 en 3 van het decreet van 10 januari 1994 van de regering van de
Franse Gemeenschap), de artikelen 2242 en 2244 van het Burgerlijk Wetboek, de artikelen 3, 1°, 9, eerste lid, en 15 van het decreet II van 19 juli 1993. Door de eiseres te
veroordelen om aan de verweerster het bedrag van de aangevraagde subsidies te betalen,
schendt het arrest bovendien artikel 1 van het decreet van de Cultuurraad van de Franse
Cultuurgemeenschap van 20 december 1976.
(...)

III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Eerste onderdeel
Volgens artikel 1, a), van de wet van 6 februari 1970 betreffende de verjaring
van schuldvorderingen ten laste of ten voordele van de Staat en de provinciën,
dat artikel 100, eerste lid, 1°, vormt van de wetten op de Rijkscomptabiliteit,
gecoördineerd bij koninklijk besluit van 17 juli 1991, die van toepassing zijn op
de Franse Gemeenschap en op de Franse Gemeenschapscommissie, zijn verjaard
en voorgoed ten voordele van de Staat vervallen de schuldvorderingen, waarvan
de op wettelijke of reglementaire wijze bepaalde overlegging niet geschied is
binnen een termijn van vijf jaar te rekenen vanaf de eerste januari van het begro-
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tingsjaar in de loop waarvan ze zijn ontstaan.
Artikel 2, eerste lid, van de wet van 6 februari 1970, dat artikel 101, eerste lid,
van die gecoördineerde wetten vormt, bepaalt dat de verjaring wordt gestuit door
een gerechtsdeurwaardersexploot, alsook door een schulderkenning door de
Staat.
In de zin van die bepaling stuit een dagvaarding in rechte slechts de verjaring
indien zij is betekend aan de schuldenaar die men wil beletten de verjaring te
verkrijgen.
Het arrest stelt vast dat de Franse Gemeenschapscommissie, m.b.t. de litigieuze schuldvorderingen in de rechten van de Franse Gemeenschap is getreden
met toepassing van artikel 3 van het decreet van de Franse Gemeenschap van
1993 tot toekenning van de uitoefening van sommige bevoegdheden van de
Franse Gemeenschap aan het Waalse Gewest en de Franse Gemeenschapscommissie;.
Uit de artikelen 9 en 15 van dat decreet volgt dat die rechtsovergang heeft
plaatsgevonden op 1 januari 1994, ook wat betreft de rechten en verplichtingen
die voortvloeien uit aan de gang zijnde en toekomstige gerechtelijke procedures.
Het arrest dat vermeldt dat de vijfjarige verjaring is ingegaan op 17 juni 1991
en "pas op 1 januari 1996 verstreken (is)", stelt vast dat de verweerster de Franse
Gemeenschap heeft gedagvaard op 31 januari 1995 en de Franse Gemeenschapscommissie op 14 januari 1997 tot gedwongen tussenkomst heeft opgeroepen.
Door aan de gedinginleidende dagvaarding die aan de Franse Gemeenschap
werd betekend, een stuitende werking van de verjaring toe te kennen, ofschoon
de Franse Gemeenschapscommissie al in haar rechten was getreden, schendt het
arrest artikel 2, eerste lid, van de voornoemde wet van 6 februari 1970.
In zoverre is het onderdeel gegrond.
Het overige gedeelte van dat onderdeel, noch de overige onderdelen dienen te
worden onderzocht. Ze kunnen immers niet tot ruimere cassatie leiden.
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest, in zoverre het, bij de wijziging van het
beroepen vonnis, de vordering ontvankelijk en gegrond verklaart.
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het
gedeeltelijk vernietigde arrest.
Houdt de kosten aan en laat de beslissing daaromtrent aan de feitenrechter
over.
Verwijst de aldus beperkte zaak naar het Hof van Beroep te Bergen.
2 oktober 2008 – 1° kamer – Voorzitter: de h. Storck, voorzitter – Verslaggever: de h.
Batselé – Andersluidende conclusie van de h. Genicot, advocaat-generaal – Advocaten:
mrs. Mahieu en Heenen.
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Nr. 520
1° KAMER - 2 oktober 2008

1º CASSATIEMIDDELEN — BURGERLIJKE ZAKEN — BELANG - VERVANGING
VAN REDEN - BEVOEGDHEID VAN HET HOF - GRENZEN
2º OVEREENKOMST — RECHTEN EN VERPLICHTINGEN VAN PARTIJEN —
TUSSEN PARTIJEN - MORATOIRE INTEREST - SCHULD - OPSCHORTING - GEVOLG
3º INTERESTEN — MORATOIRE INTERESTEN - SCHULD - OPSCHORTING - GEVOLG
1º Ook al is het Hof bevoegd om een foutieve reden van de bestreden beslissing te
vervangen door een rechtsgrond waarmee die beslissing naar recht wordt verantwoord,
toch kan het niet, zonder buiten zijn bevoegdheid te treden, die beslissing zelf wijzigen1.
2º en 3° Het arrest is niet naar recht verantwoord wanneer het beslist de verweerder
moratoire interest toe te kennen, en daarbij aanneemt dat de eisbaarheid van de schuld
van de eiser opgeschort is2. (Art. 1153 B.W.)
(SERVICE CENTER N° 1 n.v. T. HONDA BELGIUM n.v.)

ARREST (vertaling)

(A.R. C.07.0104.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest, op 12 juni 2006 gewezen door
het Hof van Beroep te Luik, uitspraak doende als gerecht waarnaar de zaak is
verwezen na het arrest van het Hof van 15 mei 2003.
Raadsheer Christine Matray heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Thierry Werquin heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDELEN
De eiseres voert een middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
- algemeen rechtsbeginsel betreffende de exceptie van niet-uitvoering inzake wederkerige contracten;
- artikel 1153 van het Burgerlijk Wetboek.
Aangevochten beslissingen
Het arrest veroordeelt de eiseres tot betaling van de moratoire interest op de facturen
die aan de verweerster verschuldigd zijn en doet die moratoire interest, die het als gerechtelijke interest aanmerkt, ingaan vanaf 3 november 1992, de datum van de gedinginleidende dagvaarding, zulks om de onderstaande redenen:
"Er is dus beslist dat (de eiseres) zich op 5 augustus 1992 terecht heeft beroepen op de
exceptie van niet-uitvoering.
(De verweerster) houdt staande dat 'het mechanisme van de exceptie van niet- uitvoering die door (de eiseres) wordt aangevoerd wegens het blokkeren van de leveringen
ophoudt uitwerking te hebben op het ogenblik waarop het distributiecontract wordt
1 Cass., 28 sept. 2007, A.R. C.06.0180.F, A.C. 2007, nr. 441.
2 Zie Cass., 21 okt. 1991, A.R. 9190, A.C. 1991-92, nr. 103.
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ontbonden, aangezien de levering van de voertuigen vanaf die (datum) definitief werd
stopgezet'.
Die zienswijze kan niet worden gevolgd.
De oorspronkelijke werking van die exceptie is louter opschortend: zij biedt een partij
de mogelijkheid de uitvoering van haar verbintenis op te schorten (haar prestatie uit te
stellen) zolang haar medecontractant de zijne niet heeft uitgevoerd. Dat verweermiddel is
dus tijdelijk van aard; zodra de partij die in gebreke blijft haar verbintenissen nakomt
herneemt het contract zijn normale beloop.
Uit het arrest van het Hof van Cassatie van 13 september 1973 (A.C., 1974, 37) blijkt
echter dat de exceptie van niet-uitvoering kan omslaan in een blijvend verweermiddel. Zij
kan een rol van vrijwaring spelen aangezien, volgens het Hof, 'de omstandigheid dat het in
gebreke zijn van de medecontractant wegens zijn faillissement definitief is geworden, aan
de andere partij het voordeel van de exceptie van niet-uitvoering niet ontneemt' (P. W ÉRY,
“Les sanctions de l'inexécution des obligations contractuelles” in Le droit des obligations
contractuelles et le bicentenaire du Code civil, nr. 61, p. 345).
Dat geldt ook wanneer de medecontractant definitief in gebreke blijft omdat hij
eenzijdig en op onrechtmatige wijze de tussen de partijen gesloten overeenkomst heeft
verbroken.
Die oplossing wordt verantwoord door de grondslag zelf van de exceptie van nietuitvoering die berust op de samenhang van de contractuele verbintenissen (MICHÈLE
GRÉGOIRE, L'exception d'inexécution et le droit de rétention in "Les obligations contractuelles", J.B., 2000, nr. 23, p. 551).
De exceptie van niet-uitvoering stopt dus wanneer de medecontractant zijn tekortkomingen heeft verholpen of wanneer de gevolgen ervan zijn hersteld door de toekenning
van een vergoeding die de schade dekt van de degene die de exceptie heeft opgeworpen.
Hoewel de exceptie van niet-uitvoering tot gevolg heeft dat de uitvoering van de
verbintenis wordt opgeschort, doet ze geen enkele van de bestanddelen ervan teniet.
De eventuele toename van de verplichtingen van de schuldenaar tijdens de periode die
gedekt is door de exceptie van niet-uitvoering zal noodzakelijkerwijs worden gecompenseerd door het bedrag van de schadevergoeding die hem verschuldigd is door zijn medecontractant die zich schuldig heeft gemaakt aan de wanuitvoering van de overeenkomst,
die de exceptie van niet-uitvoering verantwoordt.
(De verweerster) vordert dat (de eiseres) wordt veroordeeld tot betaling van een strafbeding van 15 pct. alsook van de overeengekomen interest tegen een rentevoet van 8 pct. te
rekenen van de vervaldag van de facturen tot 2 november 1992 en van gerechtelijke interest vanaf de dagvaarding van 3 november 1992.
Haar aanspraken zijn gegrond op artikel 7 van de verkoops,- service- en garantievoorwoorwaarden t.a.v. het cliënteel die vermeld staan in bijlage C van het distributiecontract
van 23 januari 1981 volgens hetwelk de facturen betaald moeten worden binnen een
termijn van dertig dagen te rekenen vanaf het eind van de maand van de levering en dat
ieder niet binnen die termijn betaald bedrag aanleiding geeft tot een vergoeding van 15
pct. op de nog verschuldigde hoofdsom en van een interest, berekend 'tegen de geldende
rentevoeten'.
Aan (de verweerster) mag zeker niet het voordeel van een strafbeding worden toegekend, daar er (is) beslist dat de niet-betaling van de facturen te wijten is aan haar tekortkomingen.
Er dient op gewezen te worden dat (de verweerster) op de dag waarop de betrekkingen
tussen de partijen zijn geëindigd, noch de betaling van nalatigheidsinterest, noch (die) van
een overeengekomen vergoeding had gevorderd. De partijen hadden immers tussen elkaar
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vele jaren een bedrag uitstaan dat (de eiseres) had beslist aan te zuiveren volgens een op
21 mei 1991 overeengekomen afbetalingsplan.
(De verweerster) beroept zich niet op het bijzondere beding van niet-afstand dat voorkomt in artikel 16 van het contract van 23 januari 1981, waardoor elke vordering tot betaling van nalatigheidsinterest voor de facturen die niet zijn betaald vóór de datum van de
gedinginleidende dagvaarding kan worden uitgesloten.
De door (de verweerster) gevorderde rentevoet van 8 pct. stemt overeen met de in 1992
geldende wettelijke rentevoet. De rentevoet van de wettelijke rentevoet is het dus die in
aanmerking zal worden genomen, met de wijziging ervan in 1996.
Aldus valt op te merken dat de last van de interest op de onbetaalde facturen verrekend
wordt met de interest die door het Hof van Beroep te Brussel (arrest van 6 mei 2004)
vanaf 20 oktober 1992 werd toegekend op de vergoeding die aan (de eiseres) is toegekend
met toepassing van de wet van 27 juli 1961 betreffende de eenzijdige beëindiging van de
voor onbepaalde tijd verleende concessies van alleenverkoop".
Grieven
De eiseres voerde in haar conclusie voor het hof (van beroep) aan dat er definitief was
beslist dat zij de betaling van de facturen die van haar was gevorderd terecht had opgeschort en dat er, bijgevolg, voor recht zou worden gezegd dat er geen enkele interest
verschuldigd kon zijn op de schuldvordering van onbetaalde facturen die tegen haar door
de verweerster werden aangevoerd.
Nadat het bestreden arrest had aangenomen dat er definitief was beslist dat de eiseres
op wettige wijze de exceptio non adimpleti contractus (van het niet uitgevoerde contract)
had aangevoerd om de betaling op te schorten van de facturen die door de verweerster van
haar was gevorderd blijkens haar gedinginleidend exploot, veroordeelt het niettemin de
eiseres tot betaling van de gerechtelijke interest vanaf de datum van die dagvaarding,
zijnde 3 november 1992.
Aangezien de rechter echter had vastgesteld dat de eiseres aldus gerechtigd was de
betaling van die facturen op te schorten, kon zij niet worden veroordeeld tot betaling van
gerechtelijke interest vanaf de datum van de dagvaarding.
Gerechtelijke interest, zowel de compensatoire als de moratoire, strekt ertoe schade te
herstellen die aan de tegenpartij kan worden toegerekend.
Moratoire interest, meer bepaald, straft de onrechtmatige vertraging van de schuldenaar
om zijn verbintenis na te komen. Dit blijkt rechtstreeks uit de bewoordingen van artikel
1153 van het Burgerlijk Wetboek (PH. LACONTE, “Les intérêts compensatoires et moratoires en matière contractuelle”, J.T., 2005, p.529 - J.L. FAGNART, “Les intérêts ou le prix
de la patience”, R.G.D.C., 2006, p. 191).
Het Hof beslist trouwens dat de beslissing waarbij een partij wordt veroordeeld tot
betaling van moratoire interest zonder na te gaan of de vertraging van die partij in de
uitvoering van haar verplichting aan haar te wijten is, niet naar recht verantwoord is
(Cass., 17 oktober 2002, A.C., 2002, nr. 549).
Anders gezegd, de schuldenaar kan slechts tot betaling van moratoire interest worden
veroordeeld indien hij nalaat een opeisbare schuld te betalen.
Zulks kan echter niet het geval zijn met de schuldenaar die weigert te betalen onder de
dekking van de terecht opgeworpen exceptie van niet-uitvoering.
De exceptie van niet-uitvoering is immers een verweermiddel waarmee de onvoldane
schuldeiser de uitvoering zijn verbintenissen kan opschorten tot zijn medecontractant zijn
verbintenis uitvoert of aanbiedt dat te doen (P. WÉRY, “L'exception d'inexécution dans la
jurisprudence de la Cour de cassation”, R.G.D.C., 2006, 40; C. MAN, “L'exception d'inexé-
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cution comme instrument de prévention: vers un principe général de sanction de l'inexécution anticipée”, J.L.M.B., 2005, p. 1066).
De exceptie heeft aldus tot gevolg dat de uitvoering van de verbintenissen van degene
die zich erop beroep wordt opgeschort. Die verbintenissen zijn dus niet van hem eisbaar
tijdens de duur van die opschorting.
Hieruit volgt noodzakelijkerwijs dat degene die terecht de exceptie van niet-uitvoering
opwerpt niet kan worden verweten dat hij te laat betaald heeft en evenmin kan hij worden
veroordeeld tot betaling van moratoire interest voor de periode waarin hij de uitvoering
van zijn verbintenissen mocht opschorten.
Het arrest neemt aan dat, door de uitwerking van de exceptie van niet-uitvoering, de
verweerster het voordeel niet kon genieten van het in het litigieuze concessiecontract
vermelde strafbeding en dat zij evenmin aanspraak kon maken op de interest tegen de
overeengekomen rentevoet vanaf de vervaldag van de facturen. Die bedragen konden
immers slechts verschuldigd zijn in geval van onrechtmatige vertraging in de uitvoering.
Het hof (van beroep) diende die redenering, die om voornoemde redenen juridisch
klopt, uit te breiden naar de gerechtelijke interest die daarbovenop door de verweerster
werd gevorderd, aangezien hij eveneens slechts in geval van onrechtmatige vertraging bij
de uitvoering verschuldigd kon zijn.
Het hof (van beroep) probeert zijn redenering te verantwoorden door het feit dat "de
last van de interest op de onbetaalde facturen, verrekend wordt met de interest die door
het Hof van Beroep (...) werd toegekend op de vergoeding die aan (de eiseres) is toegekend met toepassing van de wet van 27 juli 1961 betreffende de eenzijdige beëindiging
van de voor onbepaalde tijd verleende concessies van alleenverkoop".
Die overweging, die enkel pure billijkheid op het oog heeft, kan uiteraard niet ertoe
leiden dat wordt afgeweken van de vaststaande rechtsbeginselen die voortvloeien uit de
aard van de gerechtelijke interest en uit de werking van de exceptie van niet-uitvoering op
het verschuldigd zijn ervan.
Bovendien heeft de redenering van het hof (van beroep) in werkelijkheid volstrekt
onbillijke gevolgen. Door de werking van de schuldvergelijking is degene die de vergoeding ontvangt, ook al wordt zij vermeerderd met moratoire of compensatoire interest,
geheel of ten dele, ervan verstoken ten belope van de nalatigheidsinterest die nochtans
niet verschuldigd is.
Door de gerechtelijke interest vanaf de datum van de dagvaarding aldus ten laste van de
eiseres te leggen, miskent het arrest het algemeen rechtsbeginsel betreffende de exceptie
van niet-uitvoering en schendt het artikel 1153 van het Burgerlijk Wetboek.

III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Over de door de verweerster tegen het middel opgeworpen grond van nietontvankelijkheid: het middel heeft geen belang.
De verweerster voert aan dat de redenen van het arrest waartegen het middel
opkomt, rechtvaardigden dat het hof van beroep overging tot de vergelijking van
de schulden van de partijen op 20 oktober 1992, waardoor de eiseres in dezelfde
toestand zou worden geplaatst als die welke uit het bestreden arrest voortvloeit.
Ook al is het Hof bevoegd om een foutieve reden van de bestreden beslissing
te vervangen door een rechtsgrond waarmee die beslissing naar recht wordt
verantwoord, toch kan het niet, zonder buiten zijn bevoegdheid te treden, die
beslissing zelf wijzigen.
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De grond van niet-ontvankelijkheid kan niet worden aangenomen.
Het middel
Na te hebben geoordeeld dat de eiseres zich terecht op de exceptie van nietuitvoering had beroepen en bijgevolg de betaling van de door de verweerster
opgestelde facturen had mogen uitstellen, verantwoordt het arrest niet naar recht
zijn beslissing om aan de verweerster moratoire interest toe te kennen vanaf de
datum van de gedinginleidende dagvaarding, ofschoon de opeisbaarheid van de
schuld van de eiseres was opgeschort.
Het middel is gegrond.
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest in zoverre het de veroordeling die het ten laste
van de eiseres uitspreekt, vermeerdert met de gerechtelijke interest tegen de
wettelijke rentevoet vanaf 3 november 1992 en het 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 uitspraak daaromtrent aan de feitenrechter over.
Verwijst de aldus beperkte zaak naar het Hof van Beroep te Bergen.
2 oktober 2008 – 1° kamer – Voorzitter: de h. Parmentier, afdelingsvoorzitter –
Verslaggever: mevr. Matray – Gelijkluidende conclusie van de h. Werquin, advocaatgeneraal – Advocaten: mrs. Heenen en Draps.

Nr. 521
1° KAMER - 2 oktober 2008

BEZIT - BEZITTER TE KWADER TROUW - TERUGGAVE VAN DE VRUCHTEN - BEGRIP
Aan de eigenaar van de zaak moeten niet alleen de vruchten worden teruggegeven die de
bezitter te kwader trouw heeft verkregen, maar ook die welke de eigenaar zou hebben
verkregen zonder het onrechtmatige bezit. (Artt. 549, 550, 1382 en 1383 B.W.)
(D. e.a. T. B.)

ARREST (vertaling)

(A.R. C.07.0369.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest, op 30 mei 2006 gewezen door
het Hof van Beroep te Bergen.
Raadsheer Martine Regout heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Thierry Werquin heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDELEN
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De eisers voeren twee middelen aan.
Eerste middel
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 549, 550, 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek.
Aangevochten beslissingen
Het bestreden arrest zegt dat de eisers, gelet op verweersters kwade trouw, recht hebben
op een vergoeding wegens genotsderving van 1 oktober 1990 tot 1 maart 2002 en dat de
artikelen 549 en 550 van het Burgerlijk Wetboek bijgevolg niet op haar van toepassing
zijn. Het stelt vervolgens het bedrag van die vergoeding vast op grond van de waarde die
het goed bezat vóór de uitvoering de werkzaamheden door de verweerster. Het beslist
aldus op grond van alle redenen die geacht worden hier integraal te zijn weergegeven,
inzonderheid om de onderstaande redenen:
"(De verweerster) voert terecht aan dat de huurwaarde geraamd moet worden vóór de
werkzaamheden die zij heeft laten uitvoeren en niet op grond van de verbeteringen die
daardoor aan het pand zijn aangebracht;
De gerechtsdeskundige raamt die waarde vóór de werkzaamheden op 11.000 frank per
maand, ofwel 272,68 euro, hetgeen een gulle schatting is als men weet dat (de eisers)
vroeger 8.744 frank, ofwel 219,76 euro, aan huurinkomsten per maand ontvingen, en dat
zij blijkens hun conclusie in eerste aanleg, de huurwaarde van het goed raamden op 9.000
frank, ofwel 223,10 euro;
Het hof [van beroep] zal de in het deskundigenverslag gemaakte raming vóór de werkzaamheden in aanmerking nemen aangezien deze een redelijk gemiddelde vormt gelet op
de periode waarop zij betrekking heeft: 11 jaar en 5 maanden (van 1 oktober 1990 tot 1
maart 2002, toen het pand werd overgenomen);
Op die grond is aan de (eisers) een bedrag van 37.357,16 euro verschuldigd".
Grieven
Krachtens de artikelen 549 en 550 van het Burgerlijk Wetboek, kan enkel de bezitter
die te goeder trouw is de vruchten van de zaak die hij in bezit heeft behouden. Zodra hij
de gebreken van zijn titel kent, houdt hij op te goeder trouw te zijn en is hij bijgevolg op
grond van die bepalingen en van de artikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek
verplicht die vruchten terug te geven aan de eigenaar van de zaak.
De verplichting tot volledig herstel van de schade impliceert dat niet alleen de vruchten
moeten worden teruggegeven die de bezitter te kwader trouw heeft verkregen maar ook
die welke de eigenaar zou hebben verkregen indien eerstgenoemde hem de zaak zou
hebben teruggegeven.
Het bestreden arrest wijst erop, enerzijds, dat de verweerster na 7 september 1990 niet
langer te goeder trouw was en, anderzijds, dat het litigieuze pand op 1 maart 2002 aan de
eisers is teruggegeven. Het stelt dus de te vergoeden periode vast op de tijdsspanne tussen
1 oktober 1990 en 1 maart 2002.
De werkzaamheden die de verweerster in het litigieuze pand heeft uitgevoerd liepen
van maart 1990 tot oktober 1990.
Hieruit volgt dat, indien de verweerster het goed aan de eisers zou hebben teruggegeven
zodra zij niet langer te goeder trouw was, in september 1990, zij dan het genot zouden
hebben gehad van de verbeteringen die voordien aan het pand waren aangebracht en die
de huurwaarde ervan aanzienlijk verhoogden.
Doordat het bestreden arrest het bedrag van de wegens genotsderving verschuldigde
vergoeding baseert op de huurwaarde van het goed vóór de werkzaamheden, beperkt het
onterecht de vergoeding waarop de eisers aanspraak konden maken in zoverre de verweer-
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ster, bezitter te kwader trouw, verplicht was de vruchten terug te geven die zij had
verkregen alsook die welke de eisers zouden hebben verkregen indien zij hun het litigieuze pand had teruggegeven toen zij weet kreeg van de gebreken van haar titel. Het
schendt bijgevolg de artikelen 549, 555 (lees: 550), 1382 en 1383 van het Burgerlijk
Wetboek.
(...)

III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Eerste middel
Krachtens de artikelen 549 en 550 van het Burgerlijk Wetboek, mag enkel de
bezitter te goeder trouw de vruchten behouden van de zaak die hij bezit. Zodra
de bezitter de gebreken van zijn titel kent, is hij niet langer te goeder trouw en
dient hij, op grond van die bepalingen en van de artikelen 1382 en 1383 van het
Burgerlijk Wetboek, de vruchten terug te geven aan de eigenaar van de zaak.
Aan de eigenaar van de zaak moeten niet alleen de vruchten worden teruggegeven die de bezitter te kwader trouw heeft verkregen, maar ook die welke de
eigenaar zou hebben verkregen zonder het onrechtmatige bezit.
Het arrest dat in die zaak gewezen is op 11 september 2001, waarnaar het
bestreden arrest verwijst, stelt vast dat de verweerster tot 7 september 1990
aanzienlijke werkzaamheden in het pand van de eisers heeft uitgevoerd en
beslist, zonder op dat punt te worden tegengesproken, dat zij op die datum
ophield bezitter te goeder trouw te zijn.
Het bestreden arrest veroordeelt de eisers om aan de verweerster een vergoeding te betalen die overeenstemt met de meerwaarde die hun goed door die
aanpassingswerken heeft verkregen.
Het oordeelt, zonder op dat punt te worden tegengesproken, dat de eisers het
genot van hun goed is ontzegd van 1 oktober 1990 tot 1 maart 2002, de datum
waarop het goed met zijn verbeteringen aan hen werd teruggegeven, en dat zij
recht hebben op een vergoeding tot herstel van die schade, te berekenen op basis
van de huurwaarde van het goed.
Doordat het bestreden arrest, bij de bepaling van die huurwaarde, weigert rekening te houden met de verbeteringen die de verweerster aan het pand heeft
aangebracht, hoewel het goed met die verbeteringen reeds in september 1990 aan
de eisers teruggegeven had moeten zijn, kent het aan de eisers niet de totaliteit
toe van de vruchten waarop zij aanspraak konden maken en schendt het bijgevolg de in het middel aangewezen wetsbepalingen.
Het middel is gegrond.
(...)
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest, behalve in zoverre het de eisers veroordeelt tot
betaling aan verweerster van 47.100 euro in hoofdsom en van 1.810,08 euro
vermeerderd met de interest vanaf 1 januari 1997.
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Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het
gedeeltelijk vernietigde arrest.
Houdt de kosten aan en laat de beslissing daaromtrent aan de feitenrechter
over.
Verwijst de aldus beperkte zaak naar het Hof van Beroep te Brussel.
2 oktober 2008 – 1° kamer – Voorzitter: de h. Parmentier, afdelingsvoorzitter –
Verslaggever: mevr. Regout – Gelijkluidende conclusie van de h. Werquin, advocaatgeneraal – Advocaten: mrs. Oosterbosch en T'Kint.

Nr. 522
1° KAMER - 2 oktober 2008

1º BESLAG — ALLERLEI - COLLECTIEVE SCHULDENREGELING - GERECHTELIJKE
AANZUIVERINGSREGELING - VERZOEK TOT HERROEPING - BEVOEGDHEID VAN DE RECHTER
2º RECHT VAN VERDEDIGING — ALGEMEEN - UITOEFENING VAN HET RECHT VAN
VERDEDIGING - TERGEND EN ROEKELOOS KARAKTER - BEGRIP
1º De rechter kan de herroeping van de beschikking van toelaatbaarheid of van de
minnelijke of gerechtelijke aanzuiveringsregeling niet ambtshalve uitspreken en evenmin
kan hij de schuldbemiddelaar bevelen om bij hem een verzoek tot herroeping in te
dienen. (Art. 1675/15 Ger.W.)
2º Een verdediging kan tergend of roekeloos zijn wanneer de verweerder zijn recht van
verdediging uitoefent ofwel met het oogmerk om een andere partij te schaden, ofwel op
een wijze die de grenzen van de normale uitoefening van dat recht door een voorzichtig
en bedachtzaam persoon kennelijk te buiten gaat.
(F. T. A. e.a.)

ARREST (vertaling)

(A.R. C.07.0462.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest, op 25 juni 2007 gewezen door
het Hof van Beroep te Brussel.
Raadsheer Albert Fettweis heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Thierry Werquin heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDELEN
De eiser voert de volgende drie middelen aan:
...
Tweede middel
Geschonden wetsbepalingen
- de artikelen 1319, 1320 en 1322 van het Burgerlijk Wetboek;
- de artikelen 17, 18, 1675/6, §2, 1675/8, eerste lid, 1675/14, §2, tweede lid, 1675/15,
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1675/17 en 1675/18 van het Gerechtelijk Wetboek.
Aangevochten beslissing
Het bestreden arrest dat verklaart uitspraak te doen over het hoger beroep van de eerste
verweerster tegen de eiser, beslist dat het verzoek, vervat in het door de eiser op 7 maart
2006 aan de eerste rechter voorgelegde verzoekschrift, niet ontvankelijk is, met name om
de volgende redenen:
"In een brief van 22 februari 2006 heeft de beslagrechter de schuldbemiddelaar (de
eiser) schriftelijk verzocht een verzoek in te dienen tot herroeping van de door het hof
(van beroep) bij arrest opgelegde regeling. Op 7 maart 2006 heeft de schuldbemiddelaar
het verzoek ingediend waarin hij uitdrukkelijk verwees naar de onderrichtingen in de brief
van de magistraat van 22 februari 2006. De eerste rechter heeft het op zijn uitdrukkelijke
aanvraag ingediende verzoek ontvankelijk maar niet gegrond verklaard, maar niettemin
beslist om de schuldbemiddelaar te vervangen door Mr. Antoine de le Court en hij heeft
(de eerste verweerster) 'op straffe van het indienen van een verzoek tot herroeping'
bevolen een aantal, in het dictum van het beroepen vonnis opgesomde stukken voor te
leggen (...). (De eiseres) voert aan dat de procedure tot herroeping is ingesteld op
instructie van de beslagrechter zodat zij door machtsoverschrijding is aangetast en
derhalve niet ontvankelijk is. Krachtens artikel 1675/15, §1, van het Gerechtelijk Wetboek
kan de herroeping van de beschikking van toelaatbaarheid of van de minnelijke of gerechtelijke aanzuiveringsregeling worden uitgesproken door de beslagrechter, aan wie de zaak,
door een eenvoudige schriftelijke verklaring, opnieuw wordt voorgelegd, op verzoek van
de schuldbemiddelaar of van een belanghebbende schuldeiser. De wet bepaalt niet dat de
beslagrechter bevelen kan geven. De beslagrechter beschikt over de bevoegdheid om
toezicht te houden op de schuldbemiddelaar, maar de wet kent hem geen dergelijke
bevoegdheid toe om ambtshalve een regeling te herroepen. Het wordt niet betwist (zie de
uitdrukkelijke tekst in het beroepen vonnis) dat het wel degelijk de beslagrechter is die om
de herroeping heeft verzocht, wat onwettig is. Het feit dat die onwettigheid verdoezeld
werd door de formele indiening van een verzoekschrift door de schuldbemiddelaar waarin
evenwel verwezen wordt naar het onwettig bevel van de beslagrechter kan de fundamentele onwettigheid niet dekken. Het verzoek gaat in werkelijkheid noch uit van de schuldbemiddelaar, noch van een belanghebbende schuldeiser en is derhalve niet ontvankelijk",
voor zover dat nodig is baseert het bestreden arrest zich daarenboven dienaangaande,
tot staving van de beslissing over de reacties van de schuldbemiddelaars, op de volgende
gronden:
"Het hof (van beroep) stelt vast dat (de eiser) een vergoeding van 1.500 (euro) vordert
als schadeloosstelling, vermeerderd met de gerechtelijke interest. Die vordering is niet
gegrond. (De eerste verweerster) heeft niets anders gedaan dan gebruik gemaakt van haar
recht om hoger beroep in te stellen tegen een beslissing die haar onwettig voorkwam.
Bovendien verliest de schuldbemiddelaar elke onafhankelijkheid en onpartijdigheid
jegens de schuldenaar door een dergelijke vordering in te stellen",
voor zover dat nodig is baseert het bestreden arrest zich dienaangaande, tot staving van
de beslissing over de door de eerste verweerster tegen de eiser ingestelde vordering tot
schadeloosstelling, op de volgende gronden:
"De wetgever wil dat de schuldbemiddelaar onafhankelijk en onpartijdig blijft. In de
discussies tussen de schuldeisers en de schuldenaar moet de schuldbemiddelaar integer en
onpartijdig blijven. Hij mag zich niet mengen in dat debat, zijn taak bestaat erin de
beslagrechter op de hoogte te houden, te antwoorden op de hem door de beslagrechter
gestelde vragen en de wettelijke opdracht, zoals die in het Gerechtelijk Wetboek is
omschreven, te vervullen.
Wanneer de schuldmiddelaar zich onderwerpt aan de bevelen van de beslagrechter

2130

HOF VAN CASSATIE

2.10.08 - Nr. 522

waardoor hij zijn onafhankelijkheid en onpartijdigheid verliest, en vervolgens een
conclusie indient waarin hij de door de schuldenaar aangevoerde middelen weerlegt,
betoogt dat het hoger beroep van de schuldenaar niet ontvankelijk is en een vordering
instelt wegens tergend en roekeloos geding, gedraagt hij zich niet naar de wil van de
wetgever. Artikel 1674/17, §3, van het Gerechtelijk Wetboek dient te worden toegepast en
de procureur des Konings dient op de hoogte te worden gebracht van de litigieuze handelwijze".
Grieven
...
Tweede onderdeel,
Artikel 1675/6, §2, van het Gerechtelijk Wetboek bepaalt dat de rechter, als hij het
verzoek toelaatbaar acht, in zijn beschikking, met diens akkoord, een schuldbemiddelaar
aanstelt en, in voorkomend geval, een gerechtsdeurwaarder of een notaris.
Artikel 1675/8, eerste lid, van het Gerechtelijk Wetboek luidt als volgt: "Tenzij deze
opdracht hem reeds was toevertrouwd in de beschikking van toelaatbaarheid, kan de
schuldbemiddelaar, belast met een procedure van minnelijke of gerechtelijke aanzuiveringsregeling, zich richten tot de rechter, overeenkomstig artikel 1675/14, §2, derde lid,
teneinde de schuldenaar of een derde te gelasten hem al de nuttige inlichtingen te
verstrekken over verrichtingen uitgevoerd door de schuldenaar en over de samenstelling
en de vindplaats van diens vermogen".
Artikel 1675/14, §1, bepaalt het volgende: "De schuldbemiddelaar wordt belast met de
opvolging en de controle van de in de minnelijke of gerechtelijke aanzuiveringsregeling
bepaalde maatregelen. De schuldenaar stelt de schuldbemiddelaar onverwijld in kennis
van iedere wijziging van zijn vermogenstoestand die optrad na de indiening van het
verzoekschrift bedoeld in artikel 1675/4".
Artikel 1675/14, §2, tweede lid, van het Gerechtelijk Wetboek luidt als volgt: "Bij
moeilijkheden die de uitwerking of de uitvoering van de regeling belemmeren of wanneer
nieuwe feiten zich voordoen terwijl de regeling opgesteld wordt of die feiten de aanpassing of de herziening van de regeling rechtvaardigen, laat de schuldbemiddelaar, de
arbeidsauditeur, de schuldenaar of elke belanghebbende schuldeiser, door een eenvoudige
schriftelijke verklaring, die ter griffie neergelegd wordt of aan de griffie verzonden wordt,
de zaak opnieuw voor de rechter brengen".
Artikel 1675/15 van het Gerechtelijk Wetboek luidt als volgt: "De herroeping van de
beschikking van toelaatbaarheid of van de minnelijke of gerechtelijke aanzuiveringsregeling kan worden uitgesproken door de rechter, aan wie de zaak, door een eenvoudige
schriftelijke verklaring neergelegd ter griffie of aan de griffie verzonden, opnieuw wordt
voorgelegd, op verzoek van de schuldbemiddelaar of van een belanghebbende schuldeiser, wanneer de schuldenaar " (volgen de verschillende mogelijke tekortkomingen van
de schuldenaar).
Artikel 1675/17, §1, van het Gerechtelijk Wetboek is in de volgende bewoordingen
gesteld: "Als schuldbemiddelaar kunnen slechts worden aangewezen: de advocaten, de
ministeriële ambtenaren of de gerechtelijke mandatarissen in de uitoefening van hun
beroep of ambt (...)".
§2 van dat artikel luidt als volgt: "De schuldbemiddelaar moet onafhankelijk en onpartijdig zijn tegenover de betrokken partijen. De schuldbemiddelaar kan worden gewraakt
indien er wettige redenen zijn om te twijfelen aan zijn onpartijdigheid of zijn onafhankelijkheid".
§3 bepaalt het volgende: "De rechter ziet toe op de naleving van de bepalingen inzake
de collectieve schuldenregeling. Stelt hij een verzuim vast in hoofde van de schuldbemid-
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delaar, dan geeft hij hiervan kennis aan de procureur des Konings, die oordeelt welke
tuchtrechtelijke gevolgen zulks kan meebrengen of aan de in §1, tweede streepje, van dit
artikel, bedoelde bevoegde overheid".
Artikel 1675/18 van het Gerechtelijk Wetboek luidt als volgt: "Onverminderd de
verplichtingen die hem door de wet worden opgelegd en behalve wanneer hij wordt opgeroepen om in rechte te getuigen, mag de schuldbemiddelaar geen feiten bekend maken
waarvan hij kennis had uit hoofde van zijn functie. Artikel 458 van het Strafwetboek is op
hem van toepassing".
Uit die wetsbepalingen volgt dat de schuldbemiddelaar ermee belast is de rechter bij te
staan en dat hij in die hoedanigheid met name tot opdracht heeft de beslagrechter op de
hoogte te brengen van alle relevante omstandigheden betreffende de toepassing en de
handhaving van de collectieve schuldenregeling. Hij heeft bovendien tot taak zijn
persoonlijke mening mede te delen aan de rechter en met hem te overleggen teneinde de
regeling uit te werken die door laatstgenoemde moet worden goedgekeurd. Daarom is de
schuldbemiddelaar in de uitoefening van zijn opdracht nog niet onderworpen aan het
gezag van de rechter. De omstandigheid dat de rechter, nadat hij door de schuldbemiddelaar is ingelicht, aan hem een advies uitbrengt waarin hij suggesties of opmerkingen
formuleert die als bevelen of onderrichtingen worden omschreven, impliceert geenszins
dat het feit dat de schuldbemiddelaar aan de rechter een verzoek voorlegt teneinde maatregelen uit te lokken die de rechter en de schuldbemiddelaar, onder voorbehoud van het
wettelijk vereiste debat op tegenspraak, in geweten wenselijk hebben geacht, tot gevolg
zou hebben dat het verzoek niet van de schuldbemiddelaar maar van de rechter zelf zou
uitgaan. Het bestreden arrest, dat beslist dat het na afloop van dit overleg door de eiser aan
de eerste rechter voorgelegde verzoekschrift niet uitgaat van de eiser maar van de rechter
zelf, miskent de aard van de relatie tussen de rechter en de schuldbemiddelaar, zoals die is
omschreven in de in het middel aangegeven bepalingen van het Gerechtelijk Wetboek.
Het schendt dus die bepalingen.
Doordat het bestreden arrest bovendien beslist dat het door de eiser aan de eerste
rechter voorgelegde verzoekschrift niet van eerstgenoemde maar van de eerste rechter zelf
uitgaat, hoewel dit op naam van de eiser is gesteld, miskent het de bewijskracht van dat
verzoekschrift en schendt het bijgevolg de artikelen 1319, 1320 en 1322 van het Burgerlijk Wetboek.
In zoverre het bestreden arrest aldus wordt uitgelegd dat het de niet ontvankelijkheid
van dat verzoek grondt op de overweging dat de eiser niet heeft doen blijken van zijn
persoonlijk belang en van zijn hoedanigheid om in rechte op te treden, die door de artikelen 17 en 18 van het Gerechtelijk Wetboek worden vereist, hoewel de eiser de plicht
had zijn wettelijke opdracht van schuldbemiddelaar te vervullen, en derhalve een persoonlijk belang en een hoedanigheid daartoe bezat, maakt het een verkeerde toepassing van die
wetsbepalingen en schendt ze bijgevolg.
...
Derde middel
Geschonden wetsbepalingen
- de artikelen 1072bis, tweede lid, van het Gerechtelijk Wetboek;
- de artikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek.
Aangevochten beslissing
Het bestreden arrest dat uitspraak doet over de door de eerste verweerster tegen de eiser
ingestelde vordering tot schadeloosstelling, verklaart die vordering gegrond om de
volgende redenen:
"(De eerste verweerster) vordert dat (de eiser) zou worden veroordeeld tot betaling van
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een vergoeding van 1.000 euro wegens 'de aard van het verweer waarvoor hij de verantwoordelijkheid op zich heeft genomen' en wegens het indienen van een 'ongepaste
conclusie'.
De wetgever wil dat de schuldbemiddelaar onafhankelijk en onpartijdig blijft. In de
discussies tussen de schuldeisers en de schuldenaar moet de schuldbemiddelaar integer en
onpartijdig blijven. Hij mag zich niet mengen in dat debat, zijn taak bestaat erin de
beslagrechter op de hoogte te houden, de hem door de beslagrechter gestelde vragen te
beantwoorden en de wettelijke opdracht, zoals die in het Gerechtelijk Wetboek is
omschreven, te vervullen.
Wanneer de schuldmiddelaar zich onderwerpt aan de bevelen van de beslagrechter
waardoor hij zijn onafhankelijkheid en onpartijdigheid verliest, en vervolgens een
conclusie indient waarin hij de door de schuldenaar aangevoerde middelen weerlegt,
betoogt dat het hoger beroep van de schuldenaar niet ontvankelijk is en een vordering
instelt wegens tergend en roekeloos geding, gedraagt hij zich niet naar de wil van de
wetgever. Artikel 1674/17, §3, van het Gerechtelijk Wetboek dient te worden toegepast en
de procureur des Konings dient op de hoogte te worden gebracht van de litigieuze handelwijze.
(De eerste verweerster) vordert bijgevolg terecht een vergoeding wegens het roekeloos
en tergend karakter van het verweer (van de eiser). De gevorderde som van 1.000 euro
blijkt de aldus door de schuldenaar geleden schade te vergoeden".
Grieven
Tweede onderdeel
Een procedure of verdediging kan het bij artikel 1072bis van het Gerechtelijk Wetboek
gesanctioneerde tergend karakter vertonen, niet alleen wanneer een van de partijen het
oogmerk heeft om een andere te schaden, maar ook wanneer zij haar recht om in rechte op
te treden of haar recht van verdediging uitoefent op een wijze die de grenzen van de
normale uitoefening van dat recht door een voorzichtig en bedachtzaam persoon kennelijk
te buiten gaat.
Het feit dat een schuldbemiddelaar die door de schuldenaar voor de appelrechter opgeroepen wordt, een exceptie van niet ontvankelijkheid opwerpt tegen het door de schuldenaar tegen hem ingestelde hoger beroep, de door de schuldenaar, appellant, aangevoerde
middelen weerlegt, en tegen hem een vordering tot schadeloosstelling instelt wegens
tergend en roekeloos hoger beroep, gaat, zelfs als die handelwijze niet zou worden geacht
te stroken met de wil van de wetgever, de grenzen van de normale uitoefening van zijn
recht om in rechte op te treden en van zijn recht van verdediging niet te buiten.
Het bestreden arrest, dat vermeldt dat de handelwijze van de eiser niet overeenstemt
met de wil van de wetgever, stelt derhalve niet vast dat de eiser zijn recht om in rechte op
te treden of zijn recht van verdediging heeft uitgeoefend op een wijze die de grenzen van
de normale uitoefening van dat recht door een voorzichtig en bedachtzaam schuldbemiddelaar kennelijk te buiten is gegaan.
Het bestreden arrest dat de door de eerste verweerster tegen de eiser ingestelde vordering tot schadeloosstelling om die reden gegrond verklaart, schendt artikel 1072bis,
tweede lid, van het Gerechtelijk Wetboek en bijgevolg de artikelen 1382 en 1383 van het
Burgerlijk Wetboek.
...

III. BESLISSING VAN HET HOF
...
Tweede middel
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...
Tweede onderdeel
Krachtens artikel 1675/15 van het Gerechtelijk Wetboek kan de herroeping
van de beschikking van toelaatbaarheid of van de minnelijke of gerechtelijke
aanzuiveringsregeling enkel worden uitgesproken op verzoek van de schuldbemiddelaar of van een belanghebbende schuldeiser. Noch deze noch enige andere
bepaling geeft aan de rechter het recht om een dergelijke beslissing ambtshalve
te nemen of om de schuldbemiddelaar te bevelen om bij hem een verzoek tot
herroeping in te dienen.
Het arrest dat beslist dat het verzoek tot herroeping onwettig was omdat het
door de schuldbemiddelaar op bevel van de eerste rechter was ingediend en dus
niet ontvankelijk was, schendt geen van de in dit onderdeel van het middel weergegeven bepalingen van het Gerechtelijk Wetboek.
Voor het overige beslist het arrest niet dat het verzoek tot herroeping niet
ontvankelijk was op grond dat de eiser niet deed blijken van de bij de artikelen
17 en 18 van het Gerechtelijk Wetboek vereiste hoedanigheid of van het bij die
artikelen vereiste belang.
Het onderdeel kan niet worden aangenomen.
Derde middel
Tweede onderdeel
Een verdediging kan tergend of roekeloos zijn wanneer de verweerder zijn
recht van verdediging uitoefent ofwel met het oogmerk om een andere partij te
schaden, ofwel op een wijze die de grenzen van de normale uitoefening van dat
recht door een voorzichtig en bedachtzaam persoon kennelijk te buiten gaat.
Het arrest wijst erop dat de verweerster "een vergoeding vordert wegens het
tergend en roekeloos karakter van de verdediging (van de eiser)" en wijst die
vordering toe op grond dat de eiser in zijn hoedanigheid van schuldbemiddelaar
aan zijn plicht tot onafhankelijkheid en onpartijdigheid tekortgekomen is door
zich te onderwerpen aan de bevelen van de beslagrechter, "door een conclusie in
te dienen waarin hij de door de schuldenaar aangevoerde middelen weerlegt,
door te betogen dat het hoger beroep van de schuldenaar niet ontvankelijk is" en
door "een vordering wegens tergend en roekeloos geding in te stellen".
Enerzijds houdt het feit dat de eiser een verzoek tot herroeping van de gerechtelijke aanzuiveringsregeling van de schulden van de verweerster heeft ingediend
op bevel van de eerste rechter geen verband met de wijze waarop de eiser zijn
recht van verdediging heeft uitgeoefend tegen het hoger beroep en tegen de
vordering tot schadeloosstelling, die door de verweerster tegen hem zijn ingesteld.
Anderzijds heeft het arrest uit het feit alleen dat de eiser een conclusie heeft
ingediend om de door de verweerster tegen de herroeping van de gerechtelijke
aanzuiveringsregeling van haar schulden aangevoerde middelen te weerleggen,
dat hij betoogd heeft dat het door de verweerster tegen hem ingestelde hoger
beroep niet ontvankelijk was en dat hij tegen laatstgenoemde een vordering tot
schadeloosstelling heeft ingesteld wegens tergend en roekeloos geding, niet
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wettig kunnen afleiden dat de verdediging van de eiser tergend of roekeloos was.
Het onderdeel is gegrond.
Overige grieven
Er bestaat geen grond tot onderzoek van de overige onderdelen van het derde
middel die niet tot ruimere cassatie kunnen leiden.
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest, in zoverre het de eiser veroordeelt om aan de
verweerster het bedrag van 1.000 euro, vermeerderd met gerechtelijke interest, te
betalen als vergoeding wegens het tergend en roekeloos karakter van zijn verdediging.
Verwerpt het cassatieberoep voor het overige.
Beveelt dat van het arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het
gedeeltelijk vernietigde arrest.
Veroordeelt de eiser in de helft van de kosten en houdt het overige gedeelte
ervan aan voor uitspraak daaromtrent door de feitenrechter.
Verwijst de aldus beperkte zaak naar het Hof van Beroep te Luik.
2 oktober 2008 – 1° kamer – Voorzitter: de h. Parmentier, afdelingsvoorzitter –
Verslaggever: de h. Fettweis – Gelijkluidende conclusie van de h. Werquin, advocaatgeneraal – Advocaat: mr. De Bruyn.

Nr. 523
1° KAMER - 3 oktober 2008

AUTEURSRECHT - INBREUK - BEVOEGDHEID VAN DE VOORZITTER VAN DE RECHTBANK VAN
EERSTE AANLEG - OMVANG
Bij het vaststellen van een inbreuk op het auteursrecht doet de voorzitter van de rechtbank
van eerste aanleg als stakingsrechter uitspraak ten gronde1. (Art. 87, §1 Nieuwe
Auteurswet)
(HOT TOWN MUSIC-PARADISO b.v.b.a. T. STANDAARD UITGEVERIJ n.v.)

ARREST

(A.R. C.07.0049.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
1 Zie Cass., 6 dec. 2001, A.R. C.01.0094.N, A.C. 2001, nr. 678, met concl. van advocaat-generaal
THIJS; Parl. Hand. Senaat 19 mei 1992, 609; T. HEREMANS, “De stakingsvordering inzake het
auteursrecht”, I.R. D.I. 1996, 69; J. CORBET, “Auteursrecht”, A.P.R. 1997, 104, nr. 265; A. BERENBOOM,
Le droit d'auteur, Presses universitaires de Bruxelles 1997, 219, nr. 143, F. DE VISSCHER & B.
MICHAUX, Précis du droit d'auteur et des droits voisins, Bruylant, Brussel, 2000, 504, nr. 627; T.
HEREMANS, “De stakingsvordering inzake het auteursrecht. Overzicht van rechtspraak 1996-2000”,
I.R. D.I. 2001, 125.
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Het cassatieberoepen zijn gericht tegen een arrest, op 17 oktober 2006
gewezen door het Hof van Beroep te Brussel.
Afdelingsvoorzitter Ernest Waûters heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Guy Dubrulle heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDEL
A. Zaak C.07.0049.N
De eiseres voert in haar verzoekschrift een middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 149 van de Grondwet, 5 en 1138, 3°, van het Gerechtelijk Wetboek;
- de artikelen 1, §1, tweede lid, en 87, §1, van de wet van 30 juni 1994 betreffende het
auteursrecht en de naburige rechten (de "Auteurswet");
- het algemeen rechtsbeginsel inzake de autonomie der partijen bij het burgerlijk
geding, ook beschikkingsbeginsel genaamd alsook het algemeen rechtsbeginsel volgens
hetwelk het de rechter toekomt om het recht toe te passen op de hem door partijen voorgelegde feiten en om ambtshalve de door partijen aangevoerde rechtsgronden aan te vullen
of te verbeteren.
Aangevochten beslissingen
De appelrechters verklaren de vordering van de eiseres om de verweerster verbod te
horen opleggen eender welk 'Musti' product of afgeleiden van 'Musti' producten op de
markt te brengen en om verweerster te horen verplichten alle exemplaren van 'Dag
meneer de clown' terug te halen, alle materialen en originelen onmiddellijk aan de eiseres
terug te bezorgen en onmiddellijk afstand te doen van de domeinnaam 'Musti' ten voordele van de eiseres ongegrond op grond van de volgende motieven:
"12. (De eiseres) meent dat alle overeenkomsten op basis waarvan aan (de verweerster)
ooit auteursrechten werden toegekend, beëindigd zijn of nietig zijn. Volgens haar kan (de
verweerster) niet langer aanspraak maken op enig auteursrecht. Haar vordering strekt er
derhalve toe om aan (de verweerster) een algeheel verbod op te leggen nog enig (afgeleid)
Musti-product op de markt te brengen.
13. Van haar kant stelt (de verweerster) dat zij op basis van de verlengde raamovereenkomst en de overeenkomsten die zij met wijlen de heer R.G. heeft afgesloten in de
periode van 1992 tot 1998, het exclusieve recht heeft om de reeks Musti (ondermeer de
lees-, oefen- en speelboekjes en multimediaproducten) voort te zetten, deze producten te
reproduceren en te commercialiseren.
Haar vordering beoogt deze exclusieve rechten te doen vaststellen en (de eiseres) te
verbieden nieuw gecreëerde Musti-boekjes op de markt te brengen.
14. (De eiseres) claimt de auteursrechten op grond van de overeenkomst tot overdracht
van alle Musti-rechten die zij op 31 december 2003 met de erfgenamen heeft ondertekend.
Aan de andere kant staat het vast dat (de verweerster) in de periode na de dood van de
heer R.G. nieuwe Musti-verhalen heeft geschreven en geïllustreerd. Vertrekkende van de
Musti-figuren die door wijlen de heer G. werden gecreëerd, werden deze nieuwe verhalen
geschreven door mevrouw R.F. en in beeld gebracht door de heer J.B.. Ook werden er een
aantal nieuwe figuren geïntroduceerd, met name Kaatje, Achim en de grootouders van
Musti. Zowel mevrouw F. als de heer B. hebben hun auteursrechten overgedragen aan (de
verweerster).
Anders dan (de eiseres) voorhoudt, zijn deze nieuwe verhalen de uitdrukking van een
intellectuele inspanning en dragen zij het stempel van de persoonlijkheid van de schrijver
en de illustrator. Ook al werd in de overeenkomst van 8 december 1998 bepaald dat deze
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nieuwe verhalen de aard en de geest van de Musti-reeks moesten respecteren, toch gaat
het om nieuwe verhalen die werden bedacht en geschreven door mevrouw F. en vervolgens op een welbepaalde persoonlijke wijze in beeld werden gebracht door de heer B.. In
de mate dat er ook nieuwe figuren werden ingebracht in de verhaallijnen en in de illustraties, is er zeker voldaan aan de vereiste van originaliteit.
Hieruit moet worden afgeleid dat er in ieder geval sprake is van een zekere coëxistentie
van rechten van (de verweerster), enerzijds, en van (de eiseres), anderzijds.
Beide partijen maken het immers aannemelijk dat zij rechten kunnen doen gelden die
op een of andere wijze verband houden met het Musti-figuurtje.
Deze vaststelling is reeds op zich voldoende om (de eiseres) af te wijzen van haar
vordering. Het opleggen van een algemeen verbod aan (de verweerster) om nog (al dan
niet afgeleide) Musti producten op de markt te brengen is immers niet bestaanbaar met de
weerhouden coëxistentie van rechten. Dit geldt ongeacht de precieze omvang van elkeen
zijn rechten.
Evenmin kan worden tegemoet gekomen aan de tegenvordering van (de verweerster).
Binnen het bestek van een stakingsprocedure kan niet voor recht worden vastgesteld dat
zij over exclusieve rechten beschikt. Dergelijke vaststelling zou overigens ook strijden
met bovengenoemde coëxistentie.
De voorliggende feiten nopen tot het aanvaarden van een coëxistentie van rechten zodat
beide stakingsvorderingen die uitgaan van exclusieve rechten moeten worden afgewezen.
Wat de omvang van ieders auteursrechten precies is, dient dan in voorkomend geval te
worden uitgeklaard in een bodemprocedure". (bestreden arrest, blz. 10-13).
Grieven
Eerste onderdeel
De eiseres vorderde dat aan de verweerster verbod zou worden opgelegd eender welk
'Musti' product of afgeleiden van 'Musti' producten op de markt te brengen en om de
verweerster te horen verplichten alle exemplaren van 'Dag meneer de clown' terug te
halen, alle materialen en originelen onmiddellijk aan de eiseres terug te bezorgen en
onmiddellijk afstand te doen van de domeinnaam 'Musti' ten voordele van de eiseres.
De appelrechters onderzoeken de aanspraken van de eiseres en de verweerster op het
Musti-oeuvre en stellen vast dat de verweerster bepaalde auteursrechten kan doen gelden
op de nieuwe 'Musti' verhalen. Op basis hiervan besluiten de appelrechters dat er sprake
zou zijn van een zekere coëxistentie van rechten van de verweerster, enerzijds, en van de
eiseres, anderzijds. Volgens de appelrechters maken beide partijen het immers aannemelijk dat zij rechten kunnen doen gelden die op een of andere wijze verband houden met het
Mustifiguurtje. Op basis van deze enkele vaststelling wijzen de appelrechters de vordering
van de eiseres integraal af, zonder verder te onderzoeken of de vordering van de eiseres
eventueel gedeeltelijk kon worden toegewezen. De appelrechters weigeren overigens
uitdrukkelijk de omvang van de auteursrechten van elk van de partijen nader te onderzoeken, stellende dat dit zou dienen te worden uitgeklaard in een bodemprocedure.
Overeenkomstig artikel 5 van het Gerechtelijk Wetboek bestaat er rechtsweigering
"wanneer de rechter weigert recht te spreken onder enig voorwendsel, zelfs van het stilzwijgen, de duisterheid of de onvolledigheid van de wet".
Artikel 1138, 3°, van het Gerechtelijk Wetboek sluit hierbij aan en bepaalt dat er een
voorziening in cassatie wegens overtreding van de wet openstaat tegen de beslissing in
laatste aanleg "indien er werd nagelaten uitspraak te doen over één van de punten van de
vordering".
Het komt bovendien aan de rechter toe, met naleving van het beschikkingsbeginsel, het
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recht op de feiten toe te passen. Het beschikkingsbeginsel mag evenwel niet dusdanig
worden uitgelegd dat het de taak van de rechter zou beperken tot het beoordelen van de
zaak op basis van de door partijen aangevoerde rechtsgronden.
Door, na te hebben vastgesteld dat de vordering van de eiseres niet integraal kan
worden toegewezen, niet te onderzoeken of de vordering van de eiseres eventueel gedeeltelijk zou kunnen worden toegewezen, vervullen de appelrechters de op hen rustende taak
om recht te spreken en het recht op de feiten toe te passen niet naar behoren. Zodoende
schenden de appelrechters de artikelen 5 en 1138, 3°, van het Gerechtelijk Wetboek en het
algemeen rechtsbeginsel genaamd beschikkingsbeginsel alsook het algemeen rechtsbeginsel overeenkomstig hetwelk het de rechter toekomt om het recht toe te passen op de
hem door partijen voorgelegde feiten en om ambtshalve de door partijen aangevoerde
rechtsgronden aan te vullen of te verbeteren.
Daarenboven schenden de appelrechters artikel 87, §1, van de Auteurswet door te
weigeren de omvang van de auteursrechten van elk van de partijen nader te onderzoeken,
om reden dat dit zou dienen te worden uitgeklaard in een bodemprocedure, daar waar de
stakingsprocedure voorzien in artikel 87, §1, van de Auteurswet zelf reeds een procedure
ten gronde uitmaakt.
(...)
B. Zaak C.07.0286.N
(...)

III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Voeging
1. De cassatieberoepen zijn gericht tegen hetzelfde arrest.
Zij dienen te worden gevoegd.
A. Zaak C.07.0049.N
Eerste onderdeel
2. Krachtens artikel 87, §1, eerste lid, van de wet van 30 juni 1994 betreffende
het auteursrecht en de naburige rechten, stelt de voorzitter van de rechtbank van
eerste aanleg het bestaan vast van een inbreuk op het auteursrecht en beveelt hij
dat daaraan een einde wordt gemaakt.
Krachtens het tweede lid van voormelde bepaling wordt de vordering ingesteld
en behandeld zoals in kort geding.
Zoals verduidelijkt in de parlementaire voorbereiding doet de stakingsrechter
uitspraak ten gronde.
Aldus vermag de stakingsrechter de stakingsvordering niet af te wijzen omdat
een rechter ten gronde zal dienen uitspraak te doen over de vraag welke partij
over auteursrecht beschikt.
3. De appelrechters stellen vast dat tussen de eiseres en de verweerster een
betwisting bestaat over de omvang van hun auteursrechten naar aanleiding van
het afsluiten van meerdere overeenkomsten met betrekking tot de auteursrechten
aangaande 'Musti'-producten en afgeleiden van 'Musti'-producten.
4. De appelrechters oordelen dat:
- de beide partijen aannemelijk maken dat zij auteursrechten kunnen laten
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gelden aangaande 'Musti'-producten en/of afgeleiden van 'Musti'-producten;
- er in elk geval sprake is van 'een zekere coëxistentie van rechten' aan de zijde
van de beide partijen;
- het wederzijds gevorderde verbod om nog 'Musti'-producten op de markt te
brengen niet verenigbaar is met deze coëxistentie van rechten en bijgevolg niet
kan worden toegestaan;
- de omvang van ieders auteursrechten moet worden uitgeklaard in een procedure ten gronde.
5. Door aldus te oordelen en de respectieve vorderingen van de partijen af te
wijzen omdat een rechter ten gronde de auteursrechten van de partijen zal
moeten uitklaren, schenden de appelrechters artikel 87, §1, van de Auteurswet.
Het onderdeel is in zoverre gegrond.
Overige grieven
6. De overige grieven kunnen niet tot ruimere cassatie leiden.
B. Zaak C.07.0286.N
7. Gelet op de vernietiging van het arrest op grond van het eerste onderdeel in
de zaak C.07.0049.N, is het cassatieberoep zonder voorwerp.
Dictum
Het Hof,
Voegt de zaken C.07.0049.N en C.07.0286.N.
Vernietigt het bestreden arrest, behalve in zoverre dit het hoger beroep ontvankelijk verklaart.
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het
gedeeltelijk vernietigd arrest.
Houdt de kosten aan en laat de beslissing daaromtrent aan de feitenrechter
over.
Verwijst de aldus beperkte zaak naar het Hof van Beroep te Antwerpen.
3 oktober 2008 – 1° kamer – Voorzitter: de h. Boes, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: de h. Waûters – Gelijkluidende conclusie van de h. Dubrulle, advocaat-generaal –
Advocaten: mrs. Verbist en Geinger.

Nr. 524
1° KAMER - 3 oktober 2008

1º VERZEKERING — W.A.M.-VERZEKERING - LICHAMELIJKE LETSELS VERGOEDINGSPLICHT - VERKEERSONGEVAL - MOTORRIJTUIG - BETROKKENHEID - BEGRIP
2º VERZEKERING — W.A.M.-VERZEKERING - LICHAMELIJKE LETSELS VERGOEDINGSPLICHT - VERKEERSONGEVAL - MOTORRIJTUIG - TWEEDE MOTORRIJTUIG BETROKKENHEID - BEGRIP
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1º Een motorrijtuig is betrokken bij een verkeersongeval wanneer het daarin enige rol heeft
gespeeld; hiervoor is niet vereist dat er een oorzakelijk verband bestaat tussen de
aanwezigheid van het motorrijtuig en het ontstaan van het verkeersongeval1. (Art. 29bis,
§1 W.A.M.-wet 1989)
2º Wanneer het slachtoffer wordt aangereden door een motorrijtuig en vervolgens op een
ander motorrijtuig terecht komt, maken zowel de aanrijding door het eerste motorrijtuig
als het daaropvolgende contact van het slachtoffer met het tweede motorrijtuig deel uit
van eenzelfde verkeersongeval; de omstandigheid dat het tweede motorrijtuig, waarop
het slachtoffer is terecht gekomen, geen rol heeft gespeeld in de totstandkoming van de
aanrijding door het eerste motorrijtuig, belet niet dat het een rol kan spelen in het
verkeersongeval en dus betrokken kan zijn bij dat ongeval. (Art. 29bis, §1 W.A.M.-wet
1989)
(FB VERZEKERINGEN n.v. T. ETHIAS GEMEEN RECHT, onderlinge verzekeringsvereniging)

ARREST

(A.R. C.07.0130.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een vonnis, op 15 juni 2006 in hoger
beroep gewezen door de Rechtbank van Eerste Aanleg te Brussel.
Afdelingsvoorzitter Robert Boes heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Guy Dubrulle heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDEL
De eiseres voert in haar verzoekschrift een middel aan.
Aangevochten beslissingen
Het bestreden vonnis bevestigt de beslissing van de eerste rechter die de vordering van
de eiseres tegen de verweerster, strekkende tot betaling van de helft van de vergoedingen
die zij aan de nabestaanden van het slachtoffer, C.W., op grond van artikel 29bis WAMwet had uitbetaald, ongegrond verklaarde.
Het bestreden vonnis oordeelde dat de geparkeerde wagen Opel Vectra, waartegen de
heer C.W. was terechtgekomen na de aanrijding door het voertuig Citroën ZX, niet heeft
bijgedragen tot het ontstaan van dit ongeval en de schade zodat de aanwezigheid van dit
geparkeerde voertuig op de plaats van het ongeval niet kan worden geïnterpreteerd als een
"betrokkenheid" van een ander voertuig in de zin van artikel 29bis WAM-wet:
Ook de verzekeraar van een stilstaand voertuig, daadwerkelijk "betrokken" in het
ongeval (bv. ingevolge slecht geparkeerd zijn) kan desgevallend, als dit motorvoertuig
een rol gespeeld heeft in het ongevalgebeuren aldus aangesproken worden (...)
Het voertuig van de heer D. was regelmatig geparkeerd. Uit het geseponeerd strafdossier blijkt echter geenszins dat dit voertuig bijgedragen heeft tot het ontstaan van dit
ongeval. Ook de eventuele passieve rol van een ander voertuig moet niettemin een betrokkenheid uitmaken bij de totstandkoming van dit ongeval. Hier is duidelijk dat de fietser
een aanrijding had met de Citroën ZX waarvoor hij links aansloeg en waarbij hij met het
hoofd zwaar gestoten heeft tegen de voorruit van de Citroën zelf.
Het feit dat hij nadien ten gevolge van deze zware klap tegen een verder gelegen geparkeerde wagen terechtkwam is een gevolg van dit ongeval maar heeft geen enkele weerslag
1 Zie Cass., 9 jan. 2006, A.R. C.04.0519.N, A.C. 2006, nr. 21, NjW. 2007, 128, noot GJ, KluwerVerkeer, Aansprakelijkheid, Verzekering 2006/5, 631, noot E. BREWAEYS, “De vergoeding van zwakke
weggebruikers en de "betrokkenheid" van het motorrijtuig.”
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gehad wat betreft de totstandkoming van dit ongeval. Indien deze geparkeerde wagen er
niet was geweest, ware de fietser mogelijks op ongeveer dezelfde plaats tegen de grond
terechtgekomen. Toen de verbalisanten naar de kliniek gingen toen het slachtoffer nog in
comateuze toestand vertoefde, stelden zij vast dat hij zwaar gekwetst was, "in hoofdzaak
aan het hoofd". Uit het verslag van de deskundige en de voorgebracht foto's is duidelijk
dat het stoten met het hoofd tegen de voorruit van de Citroën ZX hierbij het doorslaggevend element is wat de verdere gevolgen van dit tragisch ongeval betreft. De aanwezigheid van de geparkeerde wagen kan hier niet geïnterpreteerd worden als een "betrokkenheid" van een ander voertuig in de zin van artikel 29bis WAM-wet.
(vonnis, p.5, laatste alinea - p.6).
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 29bis, §1 en §4 van de wet van 21 november 1989 betreffende de verplichte
aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen (WAM-wet), §1 voor zijn wijziging
bij wet van 19 januari 2001;
- artikel 1251, derde lid, van het Burgerlijk Wetboek.
Grieven
Artikel 29bis WAM-wet bepaalt dat, bij een verkeersongeval waarbij een motorrijtuig
is "betrokken", met uitzondering van de stoffelijke schade, alle schade veroorzaakt aan elk
slachtoffer of zijn rechthebbenden en voortvloeiend uit lichamelijke letsels of het overlijden, vergoed wordt door de verzekeraar die de aansprakelijkheid dekt van de eigenaar,
de bestuurder of de houder van het motorrijtuig overeenkomstig deze wet.
Wanneer er meerdere motorrijtuigen "betrokken" zijn bij het verkeersongeval, dan mag
het slachtoffer of zijn rechthebbenden zich tot elk van de verzekeraars van een van de
"betrokken" voertuigen richten, waarbij de verzekeraar die betaald heeft, krachtens de
artikelen 29bis, §4, WAM-wet en 1251, derde lid, van het Burgerlijk Wetboek, over een
regresvordering beschikt tegen de verzekeraars van de andere bij het ongeval "betrokken"
voertuigen (zie vonnis, p.5, tweede en derde alinea).
(...)
Tweede onderdeel
Voor de betrokkenheid van het motorvoertuig in de zin van artikel 29bis van de WAMwet is niet vereist dat er een oorzakelijk verband bestaat tussen de aanwezigheid van het
voertuig en het verkeersongeval.
Een geparkeerd voertuig kan aldus ook betrokken zijn bij een verkeersongeval indien
het verkeersongeval zich ook zou hebben voorgedaan buiten de aanwezigheid van het
geparkeerde voertuig.
De toepassing van artikel 29bis WAM-wet vereist evenmin dat het motorvoertuig moet
hebben bijgedragen tot het ontstaan van het ongeval of een weerslag heeft gehad op de
totstandkoming van het ongeval nu zulks de "betrokkenheid" van een motorvoertuig bij
een verkeersongeval evenzeer laat afhangen van een causale tussenkomst van dat voertuig
bij de totstandkoming van het ongeval.
Het bestreden vonnis stelt vast dat:
- niet blijkt dat het voertuig van de heer D. (Opel Vectra) heeft bijgedragen tot het
ontstaan van het ongeval;
- het feit dat de fietser, als gevolg van de zware klap tegen de voorruit van de Citroën
ZX, nadien tegen de geparkeerde Opel Vectra was terechtgekomen, geen enkele weerslag
heeft gehad wat betreft de totstandkoming van het ongeval;
- indien deze geparkeerde wagen er niet was geweest, ware de fietser mogelijks op
ongeveer dezelfde plaats tegen de grond terechtgekomen.
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Uit deze vaststellingen blijkt dat de rechtbank aannam dat er een oorzakelijk verband
moet voorhanden zijn tussen de aanwezigheid van het geparkeerde voertuig Opel Vectra
en het verkeersongeval opdat er sprake kan zijn van betrokkenheid in de zin van artikel
29bis WAM-wet.
Hieruit volgt dat het bestreden vonnis, omwille van het ontbreken van een causale
tussenkomst van de Opel Vectra bij het ontstaan van het verkeersongeval, niet wettig
heeft kunnen beslissen dat de aanwezigheid van de geparkeerde wagen hier niet kan
worden geïnterpreteerd als een "betrokkenheid" van het voertuig in de zin van artikel
29bis WAM-wet en de vordering van eiseres bijgevolg niet wettig ongegrond heeft
kunnen verklaren (schending van de artikelen 29bis, §1 en §4, WAM-wet en 1251, derde
lid, van het Burgerlijk Wetboek).
(...)

III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Tweede onderdeel
1. Artikel 29bis, §1, van de WAM-wet, zoals te dezen van toepassing, bepaalt
dat bij een verkeersongeval waarbij een motorrijtuig betrokken is, met uitzondering van de stoffelijke schade, alle schade veroorzaakt aan elk slachtoffer of zijn
rechthebbenden en voortvloeiend uit lichamelijke letsels of het overlijden,
vergoed wordt door de verzekeraar die de aansprakelijkheid dekt van de eigenaar, de bestuurder of de houder van het motorrijtuig overeenkomstig deze wet.
Een motorrijtuig is betrokken in de zin van die wetsbepaling wanneer het
enige rol heeft gespeeld in het ongeval.
Hiervoor is niet vereist dat er een oorzakelijk verband bestaat tussen de aanwezigheid van het motorrijtuig en het ontstaan van het verkeersongeval.
2. Wanneer het slachtoffer wordt aangereden door een motorrijtuig en vervolgens op een ander motorrijtuig terecht komt, maken zowel de aanrijding door het
eerste motorrijtuig als het daaropvolgende contact van het slachtoffer met het
tweede motorrijtuig deel uit van eenzelfde verkeersongeval.
De omstandigheid dat het tweede motorrijtuig, waarop het slachtoffer is
terecht gekomen, geen rol heeft gespeeld in de totstandkoming van de aanrijding
door het eerste motorrijtuig, belet niet dat het een rol kan spelen in het verkeersongeval en dus betrokken kan zijn bij dat ongeval in de zin van artikel 29bis van
de WAM-wet.
3. Het bestreden vonnis stelt vast dat:
- een fietser, die plots uitweek, aangereden werd door een personenwagen,
verzekerd bij de eiseres, waardoor de fiets geworpen werd tegen een verkeersbord en de fietser terechtkwam tegen de voorkant van een aldaar geparkeerde
wagen, verzekerd bij de verweerster;
- de fietser zwaar gewond werd aan het hoofd en de avond zelf overleed ingevolge zijn verwondingen;
- de eiseres van de verweerster, in haar hoedanigheid van verzekeraar van het
ander in het ongeval betrokken voertuig, terugbetaling vordert van de helft van
de bedragen die zij uitbetaalde ingevolge dit ongeval.
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Het oordeelt dat het bij de verweerster verzekerde voertuig niet bij het ongeval
betrokken was in de zin van artikel 29bis van de WAM-wet, op grond dat:
- het feit dat de fietser, na de aanrijding met het voertuig verzekerd bij de
eiseres, terechtkwam tegen het verder geparkeerd voertuig, een gevolg is van dit
ongeval maar geen enkele weerslag heeft gehad wat betreft de totstandkoming
van dit ongeval;
- indien de geparkeerde wagen er niet was geweest, de fietser mogelijk op
ongeveer dezelfde plaats tegen de grond was terechtgekomen;
- het stoten tegen de voorruit van het aanrijdende voertuig het doorslaggevende
element was wat de verdere gevolgen van het ongeval betreft.
4. Het bestreden vonnis neemt aldus aan dat voor de betrokkenheid van het
motorrijtuig vereist is dat er een oorzakelijk verband bestaat tussen de aanwezigheid van dit motorrijtuig en het ontstaan van het verkeersongeval.
Het schendt aldus artikel 29bis, §1, van de WAM-wet.
Het onderdeel is gegrond.
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden vonnis.
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het
vernietigde vonnis.
Houdt de kosten aan en laat de beslissing daaromtrent aan de feitenrechter
over.
Verwijst de zaak naar de Rechtbank van Eerste Aanleg te Leuven, zitting
houdende in hoger beroep.
3 oktober 2008 – 1° kamer – Voorzitter en Verslaggever: de h. Boes, afdelingsvoorzitter – Gelijkluidende conclusie van de h. Dubrulle, advocaat-generaal – Advocaat: mr.
De Bruyn.

Nr. 525
1° KAMER - 3 oktober 2008

1º HOGER BEROEP — BURGERLIJKE ZAKEN (HANDELSZAKEN EN
SOCIALE ZAKEN INBEGREPEN) — BESLISSINGEN EN PARTIJEN - PARTIJEN
- GEMEENTE - COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN - BESLISSING - VORM
2º GEMEENTE - RECHTSGEDING - HOGER BEROEP - COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN
SCHEPENEN - BESLISSING - VORM
1º en 2° Het instellen van hoger beroep maakt een onderdeel uit van het voeren van een
rechtsgeding waarbij de gemeente als eiser, hetzij als verweerder, betrokken is, zodat
het daarmee belast college van burgemeester en schepenen van de gemeente daartoe
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een formele beslissing moet nemen1. (Artt. 104, tweede lid, 108bis, 123, 8° en 270
Nieuwe Gemeentewet)
(BURGEMEESTER VAN DE GEMEENTE LEDEGEM e.a. T. MARCEL LUYCKX b.v.b.a. e.a.)

ARREST

(A.R. C.07.0198.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 23 november 2006 gewezen
door het Hof van Beroep te Gent.
Afdelingsvoorzitter Robert Boes heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Guy Dubrulle heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDEL
De eiser voert in zijn verzoekschrift een middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 123, 8°, hernummerd bij artikel 2, §3, van de wet van 27 mei 1989 (B.S.,
30 mei 1989) en voor zijn afschaffing door het gemeentedecreet van 15 juli 2005 (inwerkingtreding op 1 januari 2007), en 270, alinea's 1 en 2, van het koninklijk besluit van 24
juni 1988 betreffende de codificatie van de Nieuwe Gemeentewet (B.S., 3 september
1988, err. B.S., 8 juni 1990), voor zijn wijziging bij het gemeentedecreet van 15 juli 2005;
- artikel 1315 van het Burgerlijk Wetboek;
- de artikelen 440, tweede lid, en 870 van het Gerechtelijk Wetboek;
- voor zoveel als nodig, de artikelen 17 en 703 van het Gerechtelijk Wetboek.
Aangevochten beslissingen
Tot staving van zijn beslissing om het hoger beroep van de eisers onontvankelijk te
verklaren, heeft het aangevochten arrest o.a. wat volgt geoordeeld (arrest, 8-9, nrs. 6 en
6.1.):
"Gelet op voorgaande overwegingen, dient te worden besloten dat zowel het hoger
beroep van (de eiser), handelend in zijn hoedanigheid van burgemeester, als het hoger
beroep van (de eiseres), worden ingesteld namens dezelfde rechtspersoon, met name
'Gemeente Ledegem'.
Artikel 123, 8°, van de Nieuwe Gemeentewet bepaalt dat het College van burgemeester
en schepenen belast is met het voeren van rechtsgedingen, waarbij de gemeente, hetzij, als
eiser, hetzij, als verweerder, betrokken is. Naar luid van het tweede lid van artikel 270 van
de Nieuwe Gemeentewet en behoudens de in het eerste en tweede lid van deze bepaling
gestelde uitzonderingen, mogen rechtsvorderingen, waarbij de gemeente als eiser
optreedt, slechts worden ingesteld na machtiging door de gemeenteraad.
De machtiging tot het instellen van hoger beroep, bepaald bij artikel 270, tweede lid,
van de Nieuwe Gemeentewet, mag worden gegeven tot aan de sluiting van de debatten,
wat te dezen is gebeurd.
1 Zie Cass., 4 mei 2001, A.R. C.98.0199.N, A.C. 2001, nr. 255, met concl. O.M..; R.v.St., Gemeente
WATERMAAL-BOSVOORDE, nr. 129.679, 24 maart 2004 en R.v.St., Gemeente BERLARE, nr. 137.950, 2 dec.
2004; Arbitragehof, nr. 32/91, 14 nov. 1991, 3.B.1, A.A. 1991, 333; J. ASTAES, M. BAETSLE, B. BEELEN,
S. BOULLART, A. COOLSEAT, P. DE SMEDT, J. DUJARDIN, J. NYCKEES, B. ROELANDTS, G. VAN HAEGENBORGH,
J.P. VAN SPEYBROECK, College van burgemeester en schepenen - bevoegdheden, Die Keure, 2003, 302,
nr. 488.
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Artikel 123, 8°, van de Nieuwe Gemeentewet bepaalt dat het College van burgemeester
en schepenen belast is met het voeren van rechtsgedingen.
Uit de uitdrukkelijke termen van de akte van hoger beroep blijkt niet dat het hoger
beroep van (de eiser), op de bij artikel 123, 8°, van de Nieuwe Gemeentewet bepaalde
wijze, werd ingesteld.
Uit de door de (eisers) onder nummer 2 in de debatten gebrachte stukken blijkt bovendien dat het College van burgemeester en schepenen pas op 30 december 2005 - en dus na
de bij artikel 1051 van het Gerechtelijk Wetboek bepaalde termijn - beslist heeft tot het
instellen van hoger beroep".
Grieven
(...)
Tweede onderdeel
Schending van de artikelen 123, 8°, hernummerd bij artikel 2, §3, van de wet van 27
mei 1989 (B.S., 30 mei 1989) en voor zijn afschaffing door het gemeentedecreet van 15
juli 2005 (inwerkingtreding op 1 januari 2007), en 270, alinea's 1 en 2, van de het koninklijk besluit van 24 juni 1988 betreffende de codificatie van de Nieuwe Gemeentewet (B.S.,
3 september 1988, err. B.S., 8 juni 1990), voor zijn wijziging bij het gemeentedecreet van
15 juli 2005 en, voor zoveel als nodig, schending van artikelen 17 en 703 van het Gerechtelijk Wetboek.
Artikel 123, 8°, van de Gemeentewet, hernummerd bij artikel 2, §3, van de wet van 27
mei 1989 (B.S., 30 mei 1989) en voor zijn afschaffing door het gemeentedecreet van 15
juli 2005 (inwerkingtreding op 1 januari 2007), bepaalt dat "het College van burgemeester
en schepenen belast (is) met" " het voeren van rechtsgedingen waarbij de gemeente,
hetzij, als eiser, hetzij, als verweerder betrokken is".
Artikel 270 van de Gemeentewet, in zijn alinea's 1 en 2, bepaalt, voor zijn wijziging
door het gemeentedecreet van 15 juli 2005, wat volgt:
"Bij elke tegen de gemeente ingestelde rechtsvordering treedt het College van burgemeester en schepenen als verweerder op. Het stelt de vorderingen in kort geding en de
bezitsvorderingen in; het verricht alle handelingen tot bewaring van recht of tot stuiting
van verjaring en van verval.
Alle andere rechtsvorderingen waarbij de gemeente als eiser optreedt, mogen door het
college slechts worden ingesteld na machtiging van de gemeenteraad".
Uit deze wettekst volgt dat enkel een 'machtiging van de gemeenteraad' vereist was
voor de 'rechtsvordering' waarbij de gemeente 'als eiser' optrad. Het hoger beroep beantwoordt niet aan deze omschrijving nu het slechts een gewoon rechtsmiddel is waardoor
het rechtsgeding wordt verder gezet voor de appelrechter (zie artikel van het 1068
Gerechtelijk Wetboek; raadpl. o.m.: G. DE LEVAL, Éléments de procédure civile, 2e ed.,
2005, nr. 232 en de verwijzing naar het verslag VAN REEPINGHEN, Pasin. 1967, p. 465).
In zoverre de appelrechters hebben gesteld dat "Uit de door (de eisers) onder nummer 2
in de debatten gebrachte stukken bovendien (blijkt) dat het College van burgemeester en
schepenen pas op 30 december 2005 - en dus na de bij artikel 1051 van het Gerechtelijk
Wetboek bepaalde termijn - beslist heeft tot het instellen van hoger beroep" en hebben
beslist dat het hoger beroep bijgevolg onontvankelijk is, hebben ze impliciet maar zeker
beslist dat een specifieke formele beslissing van het College van burgemeester en schepenen te dezen noodzakelijk was om een, ontvankelijk hoger beroep in te stellen.
Uit de vaststellingen van het aangevochten arrest vloeit voort dat de eerste tot en met de
derde verweerders de - in solidum met de vierde verweerder - veroordeling van de eisers
hebben gevorderd (aangevochten arrest, p. 3-4, nr. 3.1.), zodat het voormelde arrest heeft
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vastgesteld dat de eisers oorspronkelijk de hoedanigheid van "verweerders" in deze zaak
hadden.
In zoverre het hoger beroep slechts de voorzetting is van het geding in eerste aanleg
waarin de eisers de hoedanigheid hadden van "verweerders", is de beslissing van de
appelrechters die een formele beslissing van het College van burgmeester en schepenen
vereist om hoger beroep in te stellen, niet naar recht verantwoord.
Het bestreden arrest schendt dan ook de in het middel aangevoerde wettelijke bepalingen.

III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
(...)
Tweede onderdeel
4. Krachtens artikel 123, 8°, van de Nieuwe Gemeentewet, voor zijn opheffing
door het Nieuwe Gemeentedecreet van 15 juli 2005, is het College van burgemeester en schepenen belast met het voeren van de rechtsgedingen waarbij de
gemeente als eiser, hetzij als verweerder, betrokken is.
5. Het instellen van hoger beroep maakt een onderdeel uit van het voeren van
een rechtsgeding, zodat het College van burgemeester en schepenen daartoe
moet beslissen.
6. De beslissingen van het College van burgemeester en schepenen worden
krachtens de artikelen 104, tweede lid, en 108bis van de Nieuwe Gemeentewet,
zoals die bepalingen golden voor de opheffing door het Nieuwe Gemeentedecreet, genotuleerd door de secretaris en de overgeschreven notulen worden
krachtens artikel 108, derde lid, van de Nieuwe Gemeentewet, zoals dit gold
voor de opheffing door het Nieuwe Gemeentedecreet, door de burgemeester en
door de secretaris getekend.
7. Het onderdeel, dat ervan uitgaat dat voor het instellen van hoger beroep
geen formele beslissing van het College van burgemeester en schepenen vereist
is ingeval de gemeente in eerste aanleg als verweerder in het rechtsgeding
betrokken was, faalt naar recht.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eisers in de kosten.
3 oktober 2008 – 1° kamer – Voorzitter en Verslaggever: de h. Boes, afdelingsvoorzitter – Gelijkluidende conclusie van de h. Dubrulle, advocaat-generaal – Advocaten: mrs.
Maes en Verbist.
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2° KAMER - 7 oktober 2008

1º MISDRIJF — ALLERLEI - KIESWETBOEK - ONTTREKKING AAN DE AANWIJZING ALS LID VAN
EEN STEMOPNEMINGSBUREAU OF STEMBUREAU - OGENBLIK WAAROP HET MISDRIJF VOLTROKKEN IS
2º VERKIEZINGEN - KIESWETBOEK - MISDRIJF - ONTTREKKING AAN DE AANWIJZING ALS LID
VAN EEN STEMOPNEMINGSBUREAU OF STEMBUREAU - OGENBLIK WAAROP HET MISDRIJF VOLTROKKEN
IS

3º POLITIEK MISDRIJF - DECREET 19 JULI 1831 - BEGRIP POLITIEK MISDRIJF - SOORTEN VOORWAARDEN
4º GRONDWET — GRONDWET 1994 (ART. 100 TOT EINDE) — ARTIKEL 150
- BEGRIP POLITIEK MISDRIJF - SOORTEN - VOORWAARDEN
5º POLITIEK MISDRIJF - AANGETAST RECHTSGOED - POLITIEKE INSTELLINGEN - BEGRIP
1º

en 2° Het misdrijf van onttrekking aan de aanwijzing als lid van een
stemopnemingsbureau of kiesbureau, zoals bepaald in artikel 95, §5 Kieswetboek,
voltrekt zich de dag der verkiezingen ook al heeft de dader voordien te kennen gegeven
de in dat artikel bedoelde aanwijzing te weigeren. (Artt. 95, §§4 en 5 Kieswetboek)

3º en 4° Het politiek misdrijf, beoogd in artikel 8, eerste lid van het decreet van 19 juli 1831
is hetzelfde politiek misdrijf als dat bedoeld in artikel 150 Grondwet; in de beide gevallen
kan een misdrijf slechts een politiek misdrijf zijn, hetzij indien het misdrijf uit de aard
ervan noodzakelijk bestaat in een rechtstreekse aantasting van de politieke instellingen in
hun bestaan, hun inrichting of hun werking, hetzij indien het gepleegd wordt met het
oogmerk om zulke aantasting op de politieke instellingen te plegen en het feit, gelet op
de bijzondere omstandigheden waaronder het gepleegd wordt, rechtstreeks zulke
aantasting tot gevolg heeft of kan hebben1. (Art. 150 G.W. 1994; Art. 8, eerste lid Decr.
19 juli 1831)
5º De politieke instellingen, in de zin van het door het politiek misdrijf aangetaste
rechtsgoed, omvatten onder meer de staatsvorm, de parlementen, het gezag en de
grondwettelijke prerogatieven van de Koning, de volgorde van de troonopvolging, de
machtsuitoefening van de ministers en de politieke rechten van de burgers2.
(D.)

ARREST

(A.R. P.08.0324.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het Hof van Beroep te Gent,
correctionele kamer, van 17 januari 2008.
De eiseres voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, zes middelen
aan.
Raadsheer Paul Maffei heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Marc Timperman heeft geconcludeerd.
1 Cass., 18 nov. 2003, A.R. P.03.0487.N, A.C. 2003, nr. 575 met conclusie O.M.; Cass., 9 nov. 2004,
A.R. P.04.0849.N, A.C. 2004, nr. 539.
2 Ibid.
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II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Eerste middel
1. Het middel voert schending aan van artikel 149 Grondwet, artikel 182
Wetboek van Strafvordering, artikel 1138, 2° en 4°, Gerechtelijk Wetboek en
van artikel 95, §§4, 5 en 10, Kieswetboek: het feit van de telastlegging dat voor
het hof van beroep aanhangig was, situeert zich op 10 juni 2007; het arrest
verklaart de eiseres schuldig aan dit feit alhoewel uit de vaststellingen van het
arrest blijkt dat deze plaatsvonden vóór die datum, met name op 15 mei 2007; dit
is een overschrijding van de bevoegdheid van de appelrechters; minstens is het
arrest hierdoor tegenstrijdig gemotiveerd.
2. Artikel 95, §4, Kieswetboek bepaalt de wijze van aanwijzing van de leden
van stemopnemingsbureaus en stembureaus door de voorzitter van het kantonhoofdbureau.
Artikel 95, §5, Kieswetboek bepaalt: "Ieder die zich, zonder geldige reden,
onttrekt aan de aanwijzing voorzien in voorgaande paragraaf, of die door zijn
schuld, zijn onvoorzichtigheid of zijn nalatigheid op enigerlei wijze de hem
toevertrouwde opdracht in gevaar brengt, wordt gestraft met geldboete van
vijftig tot tweehonderd euro".
3. Het misdrijf bepaald in artikel 95, §5, voornoemd voltrekt zich de dag der
verkiezingen ook al heeft de dader voordien te kennen gegeven de in dat artikel
bedoelde aanwijzing te weigeren. Het is immers de dag der verkiezingen dat de
onttrekking aan de aanwijzing definitief vaststaat.
Het middel dat van een andere rechtsopvatting uitgaat, faalt naar recht.
Tweede middel
Eerste onderdeel
8. Het onderdeel voert schending aan van artikel 6 EVRM, de artikelen 13 en
150 Grondwet en artikel 8 van het decreet van 19 juli 1831 waarbij de jury
opnieuw wordt ingesteld: de restricties in de uitlegging door het arrest van het
begrip "politiek misdrijf" als bedoeld in artikel 8 van het decreet van 19 juli 1831
is strijdig met artikel 150 Grondwet dat die restricties niet maakt.
4. Artikel 150 Grondwet bepaalt: "De jury wordt ingesteld voor alle criminele
zaken, alsmede voor politieke misdrijven en drukpersmisdrijven, behoudens voor
drukpersmisdrijven die door racisme of xenofobie ingegeven zijn".
Artikel 8, eerste lid, van het decreet van 19 juli 1831 waarbij de jury opnieuw
wordt ingesteld, bepaalt: "Wanneer het om politieke misdrijven of om drukpersmisdrijven gaat, wordt het onderzoek gevoerd en de uitspraak gedaan zoals in
criminele zaken".
Deze artikelen preciseren niet wat een "politiek misdrijf" is noch wat de voorwaarden voor dergelijk misdrijf zijn.
5. Het politiek misdrijf, beoogd in artikel 8, eerste lid, van het decreet van 19
juli 1831 is hetzelfde politiek misdrijf als dat bedoeld in artikel 150 Grondwet. In
de beide gevallen kan een misdrijf slechts een politiek misdrijf zijn:
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- hetzij indien het misdrijf uit de aard ervan noodzakelijk bestaat in een rechtstreekse aantasting van de politieke instellingen in hun bestaan, hun inrichting of
hun werking;
- hetzij indien het gepleegd wordt met het oogmerk om zulke aantasting op de
politieke instellingen te plegen en het feit, gelet op de bijzondere omstandigheden waaronder het gepleegd wordt, rechtstreeks zulke aantasting tot gevolg
heeft of kan hebben.
Deze politieke instellingen omvatten onder meer de staatsvorm, de parlementen, het gezag en de grondwettelijke prerogatieven van de Koning, de volgorde van de troonopvolging, de machtsuitoefening van de minister en de politieke rechten van de burgers.
6. Het onderdeel dat er geheel van uitgaat dat het begrip "politiek misdrijf"
beoogd in zowel artikel 150 Grondwet als artikel 8 van het decreet van 19 juli
1831 ruimer moet worden uitgelegd, faalt naar recht.
7. Het onderdeel verzoekt bijkomend de volgende prejudiciële vraag aan het
Grondwettelijk Hof te stellen:
"Is art. 8, eerste lid, van het decreet van 19 juli 1831 waarbij de jury opnieuw
wordt ingesteld, luidens welke bepaling 'Wanneer het om politieke misdrijven of
om drukpersmisdrijven gaat, wordt het onderzoek gevoerd en de uitspraak
gedaan zoals in criminele zaken', in die zin uitgelegd dat er enkel sprake is van
een politiek misdrijf als dit misdrijf een rechtstreekse aantasting van de politieke
instellingen tot gevolg heeft of kon hebben, concreet dat een kiesmisdrijf slechts
een politiek misdrijf is wanneer de organisatie van de verkiezingen erdoor onmogelijk is gemaakt, al dan niet strijdig met de Grondwet, in het bijzonder met
artikel 13 Grondwet in samenhang met artikel 60 Grondwet?"
De voorgestelde prejudiciële vraag gaat uit van de onjuiste rechtsopvatting dat
het begrip politiek misdrijf in zowel artikel 150 Grondwet als in artikel 8, lid 1,
van het Decreet van 19 juli 1831 ruimer moet worden uitgelegd dan zoals hierboven vermeld. Zij dient bijgevolg niet te worden gesteld.
(...)
Ambtshalve onderzoek
38. 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 eiseres in de kosten.
7 oktober 2008 – 2° kamer – Voorzitter: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: de h. Maffei – Gelijkluidende conclusie van de h. Timperman, advocaat-generaal –
Advocaten: mrs. M. Storme, Brussel, I. Rogiers, Dendermonde en K. Vanlouwe, Brussel.
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Nr. 527
2° KAMER - 7 oktober 2008

1º WETTEN. DECRETEN. ORDONNANTIES. BESLUITEN — WERKING IN DE
TIJD EN IN DE RUIMTE - WERKING IN DE TIJD - BEGINSEL VAN DE NIET-TERUGWERKENDE
KRACHT VAN DE WETTEN

2º WETTEN. DECRETEN. ORDONNANTIES. BESLUITEN — WERKING IN DE
TIJD EN IN DE RUIMTE - WERKING IN DE TIJD - BELASTINGEN - MATERIËLE RECHTSREGELS
- TOEPASSINGSGEBIED
3º DOUANE EN ACCIJNZEN - COMMUNAUTAIR DOUANEWETBOEK - ARTIKEL 221, DERDE
LID - DOUANESCHULD ONTSTAAN VÓÓR DE INWERKINGTREDING VAN HET COMMUNAUTAIR
DOUANEWETBOEK - INVORDERING - AARD VAN DEZE BEPALING - GEVOLG - TOEPASSING IN DE TIJD
4º WETTEN. DECRETEN. ORDONNANTIES. BESLUITEN — WERKING IN DE
TIJD EN IN DE RUIMTE - WERKING IN DE TIJD - COMMUNAUTAIR DOUANEWETBOEK ARTIKEL 221, DERDE LID - DOUANESCHULD ONTSTAAN VÓÓR DE INWERKINGTREDING VAN HET
COMMUNAUTAIR DOUANEWETBOEK - INVORDERING - AARD VAN DEZE BEPALING - GEVOLG
1º Een nieuwe wet is in de regel niet alleen van toepassing op toestanden die na haar
inwerkingtreding ontstaan, maar ook op de toekomstige gevolgen van de onder de
vroegere wet ontstane toestanden die zich voordoen of die voortduren onder gelding van
de nieuwe wet, voor zover die toepassing geen afbreuk doet aan reeds onherroepelijk
vastgestelde rechten1. (Art. 2 B.W.)
2º In zake belastingen blijven materiële rechtsregels die van kracht zijn op het ogenblik dat
de belasting moet worden gevestigd, toepasselijk ongeacht het tijdstip waarop de
procedure tot invordering moet worden ingeleid.
3º en 4° Bij het verstrijken van de in artikel 221, lid 3 Communautair Douanewetboek
gestelde termijn verjaart de actie tot invordering van de douaneschuld, onverminderd de
in dit artikel vastgestelde uitzondering, hetgeen gelijkstaat met de verjaring en dus met
het tenietgaan van de schuld zelf, zodat, gelet op deze aldus geformuleerde regel, artikel
221, lid 3, anders dan de leden 1 en 2 van dit artikel, als een materiële bepaling dient te
worden aangemerkt, en derhalve niet kan worden toegepast op de invordering van een
douaneschuld die vóór 1 januari 1994 is ontstaan; wanneer de douaneschuld vóór de
inwerkingtreding van het Communautair Douanewetboek op 1 januari 1994 is ontstaan,
valt de verjaring van deze douaneschuld onder de op dat tijdstip geldende materiële
regels en niet onder de artikelen 220 en 221 Communautair Douanewetboek, ook al is de
procedure tot invordering van de schuld na 1 januari 1994 aangevat2.
(BELGISCHE STAAT - Minister van Financiën e.a. T. D. e.a.)

ARREST

(A.R. P.08.0570.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
De cassatieberoepen zijn gericht tegen het arrest van het Hof van Beroep te
Gent, correctionele kamer, van 27 februari 2008.
De eiser I en de eisers II voeren elk in een memorie die aan dit arrest is
1 Cass., 3 juni 2004, A.R. C.03.0070.N, A.C. 2004, nr. 302; 9 sept. 2004, A.R. C.03.0492.F, A.C.
2004, nr. 399; 24 jan. 2005, A.R. C.04.0233.N, A.C. 2005, nr. 48; 27 april 2007, A.R. C.06.0363.N,
A.C. 2007, nr. 213.
2 H.v.J., 23 feb. 2006, BELGISCHE STAAT t./ MOLENBERGNATIE, nr. C-201/04, PB 3 juni 2006, C 131/11.
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gehecht, een middel aan.
Raadsheer Luc Huybrechts heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Patrick Duinslaeger heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
(...)
Middel van de eiser I
Eerste onderdeel
2. Het onderdeel voert schending aan van:
- de artikelen 217 en 221, in het bijzonder het eerste en derde lid, Communautair Douanewetboek (CDW),
- de artikelen 2.1, 2.2 en 3 van de verordening (EEG) nr. 1697/79 van de Raad
van 24 juli 1979,
- artikel 2 Burgerlijk Wetboek,
en miskenning van:
- het algemeen rechtsbeginsel van de niet-terugwerkende kracht van een wet,
volgens het welk een nieuwe wet in de regel niet alleen van toepassing is op
toestanden die na haar inwerkingtreding ontstaan, maar ook op de toekomstige
gevolgen van de onder de vroegere wet ontstane toestanden die zich voordoen of
die voortduren onder vigeur van de nieuwe wet, voor zover die toepassing geen
afbreuk doet aan reeds onherroepelijk vastgestelde rechten,
- het algemeen rechtsbeginsel dat de materiële rechtsregels van kracht op het
ogenblik dat de belasting moet worden gevestigd, toepasselijk blijven en dat een
nieuwe procedureregel, hoewel in beginsel van toepassing vanaf zijn inwerkingtreding op de hangende rechtsgedingen, geacht wordt niet te gelden met betrekking tot vóór de inwerkingtreding ervan verworven rechtsposities.
3. Volgens artikel 2 Burgerlijk Wetboek beschikt de wet alleen voor het toekomende; zij heeft geen terugwerkende kracht.
Overeenkomstig een uit artikel 2 Burgerlijk Wetboek afgeleid algemeen
rechtsbeginsel is een nieuwe wet in de regel niet alleen van toepassing op
toestanden die na haar inwerkingtreding ontstaan, maar ook op de toekomstige
gevolgen van de onder de vroegere wet ontstane toestanden die zich voordoen of
die voortduren onder gelding van de nieuwe wet, voor zover die toepassing geen
afbreuk doet aan reeds onherroepelijk vastgestelde rechten.
In zake belastingen blijven evenwel de materiële rechtsregels die van kracht
zijn op het ogenblik dat de belasting moet worden gevestigd, toepasselijk ongeacht het tijdstip waarop de procedure tot invordering moet worden ingeleid.
4. De regel over de aanvangsdatum van de verjaring is een materiële rechtsregel. Het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen heeft in zijn arrest
van 23 februari 2006 in de Zaak C-201/04 (Belgische Staat tegen Molenbergnatie nv), voor recht verklaard:
"Bij het verstrijken van de in artikel 221, lid 3, van verordening nr. 2913/92
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gestelde termijn verjaart de actie tot invordering van de douaneschuld, onverminderd de in dit artikel vastgestelde uitzondering, hetgeen gelijkstaat met de verjaring en dus met het tenietgaan van de schuld zelf. Gelet op deze aldus geformuleerde regel dient artikel 221, lid 3, anders dan de leden 1 en 2 van dit artikel, als
een materiële bepaling te worden aangemerkt, en kan het derhalve niet worden
toegepast op de invordering van een douaneschuld die vóór 1 januari 1994 is
ontstaan. Wanneer de douaneschuld vóór 1 januari 1994 is ontstaan, kan zij
alleen onder de op dat tijdstip geldende verjaringsregels vallen, ook al is de
procedure tot invordering van de schuld na 1 januari 1994 aangevat."
5. Wanneer de douaneschuld is ontstaan vóór de inwerkingtreding van het
CDW op 1 januari 1994, valt de verjaring van deze douaneschuld onder de op
dat tijdstip geldende materiële regels en niet onder de artikelen 220 en 221
CDW.
6. De appelrechters hebben de feiten gesitueerd op 7 juni 1993. Op die datum
was de verordening (EEG) nr. 1697/79 van de Raad van 24 juli 1979 van toepassing.
7. Artikel 2 van die verordening bepaalt:
"1. Wanneer de bevoegde autoriteiten constateren dat het gehele of gedeeltelijke bedrag van de rechten bij invoer of bij uitvoer dat wettelijk verschuldigd is
voor een goed dat is aangegeven voor een douaneregeling waaruit de verplichting tot betaling van dergelijke rechten voortvloeide, niet van de belastingschuldige is opgeëist, leiden zij een procedure in tot navordering van de niet-geheven
rechten.
Deze procedure kan echter niet meer worden ingeleid na een termijn van drie
jaar vanaf de dag waarop het oorspronkelijk van de belastingschuldige opgeëiste
bedrag is geboekt, of, indien geen boeking heeft plaatsgevonden, vanaf de dag
waarop de douaneschuld ter zake van het betrokken goed is ontstaan.
2. De procedure tot navordering in de zin van lid 1 wordt ingeleid door kennisgeving aan de betrokkene van het bedrag van de rechten bij invoer of bij uitvoer
dat hij verschuldigd is."
8. Artikel 3 van die verordening bepaalt:
"Wanneer de bevoegde autoriteiten constateren dat zij ingevolge een strafrechtelijk vervolgbare handeling niet in staat waren het juiste bedrag van de wettelijk
verschuldigde rechten bij invoer of bij uitvoer ter zake van het betrokken goed
vast te stellen, is de in artikel 2 vastgestelde termijn niet van toepassing.
In dat geval geschiedt de navordering door de bevoegde autoriteiten overeenkomstig de op dit gebied in de Lidstaten geldende bepalingen."
9. Het bestreden arrest verantwoordt aldus zijn beslissing dat de vorderingen
tot betaling van de verschuldigde rechten zijn verjaard, niet naar recht.
Het onderdeel is gegrond.
(...)
Dictum
Het Hof,
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Vernietigt het bestreden arrest.
Beveelt dat 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 Antwerpen.
7 oktober 2008 – 2° kamer – Voorzitter: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: de h. Huybrechts – Gelijkluidende conclusie van de h. Duinslaeger, advocaat-generaal – Advocaten: mrs. De Bruyn en Geinger.

Nr. 528
2° KAMER - 7 oktober 2008

HERROEPING VAN HET GEWIJSDE - STRAFZAKEN - BESLISSING OVER DE BURGERLIJKE
BELANGEN - BESLISSING DIE BERUST OP EEN BESLISSING IN STRAFZAKEN DIE NIET NADERHAND
VERNIETIGD IS - VERZOEK TOT HERROEPING VAN HET GEWIJSDE - TOELAATBAARHEID
Uit artikel 1133, 5° Gerechtelijk Wetboek, dat bepaalt dat een verzoek tot herroeping van
het gewijsde kan ingediend worden indien de beslissing berust op een vonnis of arrest in
strafzaken, dat naderhand is vernietigd, volgt dat een beslissing van een strafrechter die
uitspraak doet over de burgerlijke rechtsvordering die in kracht van gewijsde is gegaan,
slechts kan worden herroepen voor zover het vonnis of arrest in de strafzaak, waarop die
beslissing berust, is vernietigd. (Artt. 1132 en 1133, 5° Ger.W.)
(D. e.a. T. BELGISCHE STAAT - Federale Overheidsdienst Financiën e.a.)

ARREST

(A.R. P.08.0669.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het Hof van Beroep te Gent,
correctionele kamer, van 14 februari 2008.
De eisers voeren in een memorie die aan dit arrest is gehecht, een middel aan.
Raadsheer Luc Huybrechts heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Patrick Duinslaeger heeft geconcludeerd.
II. FEITELIJKE GEGEVENS
De verzoekers werden bij tegen hen op tegenspraak gewezen arrest van het
Hof van Beroep te Gent, correctionele kamer, van 26 september 2002 veroordeeld:
- de tweede verzoeker, als beklaagde, wegens A. zich in de periode tussen 23
september 1998 en einde februari 1999 te Geraardsbergen en elders in het Rijk
schuldig te hebben gemaakt aan onttrekking aan de schorsingsregeling inzake
accijnzen op 48 zendingen alcoholische dranken, tot de betaling van een geldboete gelijk aan tienmaal de ontdoken rechten, dit is 3.992.712,05 euro, waarvan
99/100sten met uitstel gedurende drie jaar, en tot betaling van 3.994.271,21 euro
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ontdoken accijnsrechten; daarbij werd ook de verbeurdverklaring uitgesproken
van de accijnsgoederen en een aantal voorwerpen; ten slotte werd de tweede
verzoeker solidair met andere beklaagden, dit zijn de vierde en de vijfde
verweerder, veroordeeld tot betaling van de gerechtskosten;
- de eerste verzoekster, als civielrechtelijk en hoofdelijk aansprakelijke voor de
tweede verzoeker, haar aangestelde, voor de geldboeten en kosten ten diens laste
en voor de betaling van de ontdoken accijnsrechten.
De door de beide verzoekers tegen dit arrest ingestelde cassatieberoepen
werden verworpen bij 's Hofs arrest van 24 juni 2003.
De verzoekers hebben met betrekking tot het vermelde arrest van het Hof van
Beroep te Gent bij dit hof een verzoek tot herroeping van het gewijsde ingediend
op grond van artikel 1133, 1°, 2° en 4°, Gerechtelijk Wetboek.
Het bestreden arrest verklaarde het verzoek tot herroeping onder verwijzing
naar artikel 1133, 5°, Gerechtelijk Wetboek niet toelaatbaar.
III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Middel in zijn geheel
1. Het middel voert schending aan van de artikelen 1132 en 1133 en volgende
Gerechtelijk Wetboek: daar de eisers hun verzoek tot herroeping hebben
gesteund op de redenen vermeld in artikel 1133, 1°, 2° en 4°, Gerechtelijk
Wetboek hebben de appelrechters dit verzoek niet regelmatig kunnen afwijzen
door verwijzing naar artikel 1133, 5°, Gerechtelijk Wetboek.
2. Artikel 1133, 5°, Gerechtelijk Wetboek bepaalt dat een verzoek tot herroeping van het gewijsde kan ingediend worden indien de beslissing berust op een
vonnis of arrest in strafzaken, dat naderhand is vernietigd.
Hieruit volgt dat een beslissing van een strafrechter die uitspraak doet over de
burgerlijke rechtsvordering die in kracht van gewijsde is gegaan, slechts kan
worden herroepen voor zover het vonnis of arrest in de strafzaak, waarop die
beslissing berust, is vernietigd.
Het middel dat geheel van een andere rechtsopvatting uitgaat, faalt naar recht.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt de cassatieberoepen.
Veroordeelt de eisers in de kosten.
7 oktober 2008 – 2° kamer – Voorzitter: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: de h. Huybrechts – Gelijkluidende conclusie van de h. Duinslaeger, advocaat-generaal – Advocaten: mrs. K. Vincke, Brugge, L. Gheysens, Kortrijk en De Bruyn.
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Nr. 529
2° KAMER - 7 oktober 2008

1º KNEVELARIJ - CONSTITUTIEVE BESTANDDELEN - MATERIEEL ELEMENT - INNING VAN SOMMEN
ALSOF ZIJ DOOR DE WET VERSCHULDIGD ZIJN

2º BESLAG — ALLERLEI - UITVOEREND BESLAG - ARTIKEL 1391 GER.W. VOORAFGAANDE RAADPLEGING VAN DE BESLAGBERICHTEN - DOEL
3º KNEVELARIJ - GERECHTSDEURWAARDER - HONORARIUM WEGENS RAADPLEGING VAN DE
BESLAGBERICHTEN BEDOELD IN ARTIKEL 1391 GER.W. - VOORTIJDIGE RAADPLEGING - NIETWETTELIJK VERSCHULDIGD HONORARIUM - TOEPASSING
4º GERECHTSDEURWAARDER - UITVOEREND BESLAG - HONORARIUM WEGENS
RAADPLEGING VAN DE BESLAGBERICHTEN BEDOELD IN ARTIKEL 1391 GER.W. - VOORTIJDIGE
RAADPLEGING - NIET-WETTELIJK VERSCHULDIGD HONORARIUM - KNEVELARIJ
1º Artikel 243 Strafwetboek, dat iedere persoon die een openbaar ambt uitoefent, die zich
schuldig maakt aan knevelarij, door bevel te geven om rechten, taksen, belastingen,
gelden, inkomsten of interesten, lonen of wedden te innen, of door die te vorderen of te
ontvangen, wetende dat zij niet verschuldigd zijn of het verschuldigde te boven gaan,
strafbaar stelt, vereist niet dat er sommen worden geïnd als zijnde verschuldigd aan de
schatkist, maar dat sommen worden geïnd alsof zij volgens de wet verschuldigd zijn1.
2º, 3° en 4° Het doel van artikel 1391, eerste lid Gerechtelijk Wetboek, dat bepaalt dat de
advocaten en de gerechtsdeurwaarders belast met een procedure tegen een bepaald
persoon op de griffie ter plaatse kunnen kennis nemen van de berichten van beslag,
delegatie, overdracht en collectieve schuldenregeling, die op diens naam zijn opgemaakt,
is het leggen van opeenvolgende uitvoerende beslagen te vermijden, zodat het inzien
van de beslagberichten wanneer de uitvoering nog niet wordt aangevat, niet beantwoordt
aan het doel gesteld in het derde lid van dit artikel, dat bepaalt dat geen uitvoerend
beslag of procedure van verdeling kan plaatsvinden zonder voorafgaande raadpleging
door de ministeriële ambtenaar van de berichten van beslag, delegatie, overdracht en
collectieve schuldenregeling; er is derhalve een gerechtsdeurwaarder wettelijk geen loon
verschuldigd voor een volgens de wet onnodige inzage2.
(W.)

ARREST

(A.R. P.08.0738.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het Hof van Beroep te
Antwerpen, correctionele kamer, van 9 april 2008.
De eiser voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, twee middelen aan.
Raadsheer Luc Huybrechts heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Patrick Duinslaeger heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
1 Brussel, 17 april 1987, J.L.M.B. 1987, 644; T. LANNOY, "Le statut particulier du curateur et l'article
240 du code pénal", Waarvan Akte, 1995, p. 149.
2 E. DIRIX en K. BROECKX, “Beslag”, A.P.R., Story-Scientia, Antwerpen, 2001, p. 81, nr. 110.
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Eerste middel
Eerste onderdeel
1. Het onderdeel voert schending aan van artikel 243 Strafwetboek: de aanrekening door een gerechtsdeurwaarder die belast is met een procedure tegen een
bepaalde persoon, van kosten overeenkomstig artikel 1391 Gerechtelijk Wetboek
voor inzage op de griffie ter plaatse van de beslagberichten op diens naam, zijn
geen bedragen die het voorwerp kunnen uitmaken van het misdrijf van knevelarij
omschreven in artikel 243 Strafwetboek.
2. Artikel 243 Strafwetboek stelt strafbaar iedere persoon die een openbaar
ambt uitoefent, die zich schuldig maakt aan knevelarij, door bevel te geven om
rechten, taksen, belastingen, gelden, inkomsten of interesten, lonen of wedden te
innen, of door die te vorderen of te ontvangen, wetende dat zij niet verschuldigd
zijn of het verschuldigde te boven gaan.
3. De aldus omschreven knevelarij vereist niet dat er sommen worden geïnd
als zijnde verschuldigd aan de schatkist, maar dat sommen worden geïnd alsof zij
volgens de wet verschuldigd zijn.
Het onderdeel faalt naar recht.
(...)
Derde onderdeel
6. Het onderdeel voert schending aan van artikel 243 Strafwetboek en van
artikel 1391 Gerechtelijk Wetboek: welk verplicht tot het nazicht van de beslagberichten alvorens tot uitvoerend beslag over te gaan, bepaalt geenszins dat dit
nazicht dient te gebeuren kort voor het leggen van het uitvoerend beslag; noch
artikel 1391 Gerechtelijk Wetboek, noch enige andere wetsbepaling houdt in dat
het door de eiser gedane nazicht van de beslagberichten wettelijk niet zou mogen
geschieden op het ogenblik dat het bevel tot betalen pas is gegeven; in die
omstandigheden stellen de appelrechters niet naar recht vast dat de door de eiser
aangerekende bedragen wettelijk niet verschuldigd zijn of het verschuldigde te
boven gaan.
7. De hier toepasselijke tekst van artikel 1391, eerste lid, Gerechtelijk
Wetboek bepaalt dat de advocaten en de gerechtsdeurwaarders belast met een
procedure tegen een bepaalde persoon, op de griffie ter plaatse kunnen kennisnemen van de berichten van beslag, delegatie, overdracht en collectieve schuldenregeling, die op diens naam zijn opgemaakt. Het derde lid van het wetsartikel
bepaalt dat geen uitvoerend beslag of procedure van verdeling kan plaatsvinden
zonder voorafgaande raadpleging door de ministeriële ambtenaar van de
berichten van beslag, delegatie, overdracht en collectieve schuldenregeling.
Het doel van artikel 1391, eerste lid, Gerechtelijk Wetboek is het leggen van
opeenvolgende uitvoerende beslagen te vermijden. Het inzien van de beslagberichten wanneer de uitvoering niet zal worden aangevat, beantwoordt niet aan het
doel gesteld in het derde lid van het wetsartikel. Er is derhalve een gerechtsdeurwaarder wettelijk geen loon verschuldigd voor een volgens de wet onnodige
inzage.
Het onderdeel faalt naar recht.
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(...)
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiser in de kosten.
7 oktober 2008 – 2° kamer – Voorzitter: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: de h. Huybrechts – Gelijkluidende conclusie van de h. Duinslaeger, advocaat-generaal – Advocaat: mr. Verbist.

Nr. 530
2° KAMER - 7 oktober 2008

1º RECHTEN VAN DE MENS — VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS —
ARTIKEL 6 — ARTIKEL 6.1 - RECHT OP EEN EERLIJKE BEHANDELING VAN DE ZAAK VERZET - RECHTER DIE OORDEELT DAT DE BESLISSING WAARTEGEN VERZET WERD AANGETEKEND
OP TEGENSPRAAK WERD GEWEZEN - GROND VAN NIET-ONTVANKELIJKHEID DIE NIET WERD
AANGEVOERD DOOR DE PARTIJEN - GEEN VOORAFGAANDE VERWITTIGING VAN DE VERZETDOENDE
PARTIJ - VERZET AMBTSHALVE NIET-ONTVANKELIJK VERKLAARD - GEVOLG
2º VERZET - STRAFZAKEN - RECHTER DIE OORDEELT DAT DE BESLISSING WAARTEGEN VERZET
WERD AANGETEKEND OP TEGENSPRAAK WERD GEWEZEN - GROND VAN NIET-ONTVANKELIJKHEID DIE
NIET WERD AANGEVOERD DOOR DE PARTIJEN - GEEN VOORAFGAANDE VERWITTIGING VAN DE
VERZETDOENDE PARTIJ - VERZET AMBTSHALVE NIET-ONTVANKELIJK VERKLAARD - RECHT OP EEN
EERLIJKE BEHANDELING VAN DE ZAAK - GEVOLG
1º en 2° Het recht op een eerlijke behandeling van de zaak wordt miskend door de rechter,
die zonder de verzetdoende partij te hebben verwittigd en zonder dat dit door één der
partijen werd aangevoerd, oordeelt dat het verzet niet ontvankelijk is omdat de beslissing
waartegen verzet werd aangetekend moet worden beschouwd als zijnde gewezen op
tegenspraak, aangezien de verzetdoende partij geen verweer heeft kunnen voeren
omtrent deze grond van niet-ontvankelijkheid. (Art. 6.1 E.V.R.M.)
(P. e.a. T. B.)

ARREST

(A.R. P.08.0775.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
De cassatieberoepen zijn gericht tegen het arrest van 14 april 2008 van het Hof
van Beroep te Antwerpen, correctionele kamer.
De eisers voeren in een memorie die aan dit arrest is gehecht, drie middelen
aan.
Raadsheer Etienne Goethals heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Patrick Duinslaeger heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
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Beoordeling
Eerste middel
1. Het middel voert schending aan van het artikel 6 EVRM: de appelrechters
oordelen ambtshalve dat het bij "verstek" gewezen arrest van 29 juni 2007 in
werkelijkheid op tegenspraak werd gewezen, en eisers' verzet bijgevolg zonder
voorwerp is, alhoewel tijdens het debat niemand dergelijke onontvankelijkheid
had opgeworpen en de eisers dienaangaande ook niet voorafgaand werden
verwittigd; zodoende werden de eisers verschalkt en wordt hun recht op een
eerlijke behandeling van de zaak miskend.
2. Uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan, blijkt dat:
- het arrest van 29 juni 2007, waartegen de eisers verzet hebben aangetekend,
in overeenstemming met de vermeldingen die ook op het proces-verbaal van de
rechtszitting van 18 juni 2007 voorkomen, vermeldt: "(De eisers) D P en C L
verschenen niet ter terechtzitting van 18 juni 2007 noch iemand voor hen.(...)",
en vervolgens beslist: "Rechtdoende bij verstek ten opzichte van (de eisers) P D
en L C.";
- noch het openbaar ministerie noch de verweerder in zijn "beroepsbesluiten na
verzet" hebben aangevoerd dat het arrest van 29 juni 2007, in strijd met die
vermeldingen, in werkelijkheid als zijnde gewezen op tegenspraak diende te
worden beschouwd en dat het verzet om die reden niet ontvankelijk was;
- het proces-verbaal van de rechtszitting van 21 januari 2008 waarop eisers'
verzet behandeld werd, niet vermeldt dat de appelrechters de eisers hebben
verwittigd van deze mogelijke grond van niet-ontvankelijkheid.
3. Uit het geheel van die omstandigheden blijkt niet dat de eisers zich redelijkerwijze eraan konden verwachten dat de appelrechters het arrest van 29 juni
2007 niettemin zouden beschouwen als zijnde gewezen op tegenspraak, zodat de
eisers, daaromtrent voorafgaand hadden moeten worden verwittigd.
Het middel is gegrond.
(...)
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest.
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het
vernietigde arrest.
Laat de kosten van de cassatieberoepen ten laste van de Staat.
Verwijst de zaak naar het Hof van Beroep te Gent.
7 oktober 2008 – 2° kamer – Voorzitter: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: de h. Goethals – Gelijkluidende conclusie van de h. Duinslaeger, advocaat-generaal
– Advocaat: mr. G. Sols, Hasselt.
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Nr. 531
2° KAMER - 7 oktober 2008

1º VOORLOPIGE HECHTENIS — ONMIDDELLIJKE AANHOUDING - NIETUITVOERING - VERZOEK TOT VOORLOPIGE INVRIJHEIDSTELLING VAN DE NIET-AANGEHOUDEN
BEKLAAGDE - ARREST DAT HET VERZOEK NIET-ONTVANKELIJK VERKLAART - CASSATIEBEROEP ONTVANKELIJKHEID
2º CASSATIEBEROEP — STRAFZAKEN — BESLISSINGEN VATBAAR VOOR
CASSATIEBEROEP — STRAFVORDERING — BESLISSINGEN UIT HUN
AARD NIET VATBAAR VOOR CASSATIEBEROEP - BEVEL TOT ONMIDDELLIJKE
AANHOUDING - NIET-UITVOERING VAN HET BEVEL TOT ONMIDDELLIJKE AANHOUDING - VERZOEK TOT
VOORLOPIGE INVRIJHEIDSTELLING VAN DE NIET-AANGEHOUDEN BEKLAAGDE - ARREST DAT HET
VERZOEK NIET-ONTVANKELIJK VERKLAART - ONTVANKELIJKHEID VAN HET CASSATIEBEROEP
3º GRONDWETTELIJK HOF - PREJUDICIËLE VRAAG - VERPLICHTING VOOR HET HOF GRENZEN - VRAAG DIE PERSONEN BETREFT DIE ZICH NIET IN DEZELFDE FEITELIJKE TOESTAND
BEVINDEN

4º PREJUDICIEEL GESCHIL - PREJUDICIËLE VRAAG - GRONDWETTELIJK HOF VERPLICHTING VOOR HET HOF - GRENZEN - VRAAG DIE PERSONEN BETREFT DIE ZICH NIET IN
DEZELFDE FEITELIJKE TOESTAND BEVINDEN

1º en 2° Niet ontvankelijk is het cassatieberoep dat gericht is tegen een arrest dat de
voorlopige hechtenis niet handhaaft, maar zich ertoe beperkt om een verzoek tot
voorlopige invrijheidstelling van een beklaagde, die verzet aantekende tegen het arrest
dat hem bij verstek veroordeelt en tevens zijn onmiddellijke aanhouding beveelt, maar die
niet van zijn vrijheid is beroofd, niet ontvankelijk te verklaren bij gebrek aan belang1. (Artt.
27, §2 en 31, §§1 en 2 Wet Voorlopige Hechtenis 1990)
3º en 4° Het Hof dient een voorgestelde prejudiciële vraag aan het Grondwettelijk Hof niet
te stellen, wanneer deze vraag personen betreft die zich niet in dezelfde feitelijke
toestand bevinden2. (Art. 26 Bijzondere Wet Grondwettelijk Hof)
(P.)

ARREST

(A.R. P.08.1421.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het Hof van Beroep te
Antwerpen, correctionele kamer, van 23 september 2008.
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. FEITEN
1 Cass., 25 april 2000, A.R. P.00.0605.N, A.C. 2000, nr. 264; Cass., 13 dec. 2006, A.R. P.06.1353.F,
A.C. 2006, nr. 647. In dit laatste arrest preciseert het Hof dat dergelijke beslissing geen eindbeslissing
is in de zin van artikel 416, eerste lid Wetboek van Strafvordering, en evenmin onder de gevallen valt
die in het tweede lid van dat artikel zijn bepaald; R. DECLERCQ, Beginselen van Strafrechtspleging, 4°
Ed. 2007, p. 977, nr. 2149; R. VERSTRAETEN, Handboek Strafvordering, 2005, p. 910, nr. 1922.
2 Zie Cass., 30 jan. 2007, A.R. P.06.1390.N, A.C. 2007, nr. 55.
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Nadat de eiser verzet heeft aangetekend tegen een arrest dat hem bij verstek
veroordeelt en tevens zijn onmiddellijke aanhouding beveelt, heeft hij op de
griffie van het gerecht waar zijn verzet aanhangig is, op grond van artikel 27, §2,
Wet Voorlopige Hechtenis een verzoekschrift tot voorlopige invrijheidstelling
ingediend.
Het bestreden arrest verklaart het verzoek tot voorlopige invrijheidstelling niet
ontvankelijk daar de eiser, tegen wie het bevel tot onmiddellijke aanhouding is
uitgevaardigd, niet van zijn vrijheid is benomen.
III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
1. Een verzoek tot voorlopige invrijheidstelling heeft in alle gevallen slechts
een voorwerp als er een vrijheidsberoving is.
Dit is hier niet het geval.
Het cassatieberoep is niet ontvankelijk.
2. De eiser vraagt aan het Grondwettelijk Hof navolgende prejudiciële vraag te
stellen:
"Schenden de artikelen 27, §2 en 34, §3 van de Wet op de Voorlopige Hechtenis de artikelen 10 en 11 van de Grondwet, inzoverre deze artikelen inhouden
dat slechts een daadwerkelijk reeds aangehouden persoon op ontvankelijke wijze
een verzoekschrift tot voorlopige invrijheidstelling kan neerleggen, terwijl een
persoon tegen wie een bevel tot aanhouding werd uitgesproken doch dewelke
evenwel nog niet werd uitgevoerd, niet op ontvankelijke wijze een verzoekschrift
tot voorlopige invrijheidstelling zou kunnen indienen?"
De voorgestelde prejudiciële vraag betreft personen die zich niet in dezelfde
feitelijke toestand bevinden.
De vraag moet niet worden gesteld.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiser in de kosten.
7 oktober 2008 – 2° kamer – Voorzitter: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: de h. Goethals – Gelijkluidende conclusie van de h. Duinslaeger, advocaat-generaal
– Advocaten: mrs. S. Mary, Brussel en A. Fierens, Brussel.
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2º STRAF — ALGEMEEN. STRAF EN MAATREGEL. WETTIGHEID - STRAF EN
MAATREGEL - BEGRIP - VERGOEDING OPGELEGD DOOR DE RECHTER AAN IEDERE VEROORDEELDE
1º De beslissing van de appelrechters waarbij de vergoeding uit artikel 77, tweede lid K.B.
27 april 2007 houdende algemeen reglement op de gerechtskosten in strafzaken wordt
opgelegd, in de plaats van die welke de eerste rechter met toepassing van artikel 91,
tweede lid K.B. 28 december 1950, met hetzelfde opschrift, had opgelegd, vereist geen
eenparigheid aangezien zij geen betrekking heeft op straffen1. (Art. 211bis Sv.)
2º De vergoeding die de rechter aan iedere veroordeelde ten gunste van de Staat oplegt, is
geen straf. (Artt. 7 tot 50bis Sw.; Art. 77, tweede lid K.B. 27 april 2007)
(B.)

ARREST (vertaling)

(A.R. P.08.0719.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het vonnis, dat op 4 april 2008 door de
Correctionele Rechtbank te Neufchâteau in hoger beroep is gewezen.
De eiseres voert in een memorie, waarvan een eensluidend verklaard afschrift
aan dit arrest is gehecht, vijf middelen aan.
Afdelingsvoorzitter Frédéric Close heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Raymond Loop heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
(...)
Het eerste middel
De vergoeding, als bepaald in artikel 77, tweede lid, van het Koninklijk besluit
van 27 april 2007 houdende algemeen reglement op de gerechtskosten in strafzaken, is geen straf. Daaruit volgt dat de appelrechters, wanneer ze deze vergoeding opleggen in de plaats van die welke de eerste rechter met toepassing van
artikel 91, tweede lid, van het Koninklijk besluit van 28 december 1950, met
hetzelfde opschrift, had opgelegd, de veroordeling noch de straf verzwaren.
Het middel dat aanvoert dat de correctionele rechtbank, met toepassing van
artikel 211bis van het Wetboek van Strafvordering, in het vonnis diende te
vermelden dat, vermits zij de toestand van de eiseres verzwaarde, zij uitspraak
deed met eenparige stemmen van haar leden, 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.
1 Zie Cass., 28 feb. 1995, A.R. P.93.1005.N., A.C. 1995, nr. 119.
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Veroordeelt de eiseres in de kosten.
8 oktober 2008 – 2° kamer – Voorzitter en Verslaggever: de h. Close, afdelingsvoorzitter – Gelijkluidende conclusie van de h. Loop, advocaat-generaal – Advocaten: mrs. Ch.
Bléret, Neufchâteau en Ch. Van Hecke, Brussel.

Nr. 533
2° KAMER - 8 oktober 2008

1º RECHTBANKEN — STRAFZAKEN — STRAFVORDERING - RECHTBANK VAN
EERSTE AANLEG - CORRECTIONELE KAMER ZITTING HOUDENDE IN HOGER BEROEP - OVERTREDING
VAN DE WETTEN EN VERORDENINGEN OVER ÉÉN VAN DE AANGELEGENHEDEN DIE TOT DE
BEVOEGDHEID VAN DE ARBEIDSGERECHTEN BEHOREN

- SAMENSTELLING VAN HET RECHTSCOLLEGE

2º RECHTERLIJKE ORGANISATIE — STRAFZAKEN - RECHTBANK VAN EERSTE
AANLEG - CORRECTIONELE KAMER ZITTING HOUDENDE IN HOGER BEROEP - OVERTREDING VAN DE
WETTEN EN VERORDENINGEN OVER ÉÉN VAN DE AANGELEGENHEDEN DIE TOT DE BEVOEGDHEID VAN
DE ARBEIDSGERECHTEN BEHOREN

- SAMENSTELLING VAN HET RECHTSCOLLEGE

1º en 2° Wanneer de correctionele kamer van de rechtbank van eerste aanleg in hoger
beroep uitspraak doet en kennis neemt van een overtreding van de wetten en
verordeningen over één van de aangelegenheden die tot de bevoegdheid van de
arbeidsgerechten behoren, moet zij zijn samengesteld uit twee rechters van de rechtbank
van eerste aanleg en een rechter in de arbeidsrechtbank 1. (Artt. 76, zesde lid en 78,
vijfde lid Ger.W.)
(C.)

ARREST (vertaling)

(A.R. P.08.0720.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het vonnis dat op 5 februari 2008 in
aansluiting op het arrest van het Hof van Cassatie van 26 april 2006, door de
Correctionele Rechtbank te Bergen in hoger beroep en op verwijzing, is
gewezen.
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
Over het ambtshalve aangevoerde middel: schending van de artikelen 76,
zesde lid, en 78, vijfde lid, van het Gerechtelijk Wetboek:
1 Zie Cass., 18 dec. 2007, A.R. P.07.0958.N, A.C. 2007, nr. 642, Rev.dr.pén. 2008, p. 673, met noot
getekend J. HUBIN.
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Krachtens artikel 76, zesde lid, van het Gerechtelijk Wetboek, neemt ten
minste één kamer van de rechtbank van eerste aanleg in het bijzonder kennis van
de overtredingen van de wetten en verordeningen over één van de aangelegenheden die tot de bevoegdheid van de arbeidsgerechten behoren en, in geval van
samenloop of samenhang, van de genoemde overtredingen samen met een of
meer overtredingen die niet behoren tot de bevoegdheid van de arbeidsgerechten.
Artikel 78, vijfde lid, van hetzelfde wetboek bepaalt dat, wanneer de in artikel
76, zesde lid, bedoelde gespecialiseerde correctionele kamer uit drie rechters
bestaat, zij is samengesteld uit twee rechters van de rechtbank van eerste aanleg
en een rechter in de arbeidsrechtbank.
De correctionele rechtbank heeft met name tegen de eiser een overtreding van
artikel 13 van de Verordening (EEG) nr. 3821/85 van 20 december 1985 van de
Raad, betreffende het controleapparaat in het wegvervoer, bewezen verklaard.
Die overtreding bestaat erin dat hij als bestuurder niet heeft toegezien op de
juiste werking en het juiste gebruik van het voormelde apparaat.
Wat de controle van de werk- en rusttijden betreft, valt deze overtreding onder
de arbeidsreglementering die, krachtens artikel 578, 7° van het voormelde
wetboek, een aangelegenheid is die tot de bevoegdheid van de arbeidsgerechten
behoort.
Daaruit volgt dat de correctionele kamer die in hoger beroep uitspraak doet,
om van deze zaak kennis te nemen, uit twee rechters van de rechtbank van eerste
aanleg en een rechter in de arbeidsrechtbank diende samengesteld te zijn.
Uit de stukken van de rechtspleging blijkt evenwel niet dat één van de magistraten die in de zaak uitspraak hebben gedaan, rechter in de arbeidsrechtbank is.
Er is geen grond om de middelen van de eiser te onderzoeken, die niet tot
vernietiging zonder verwijzing kunnen leiden.
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden vonnis.
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het
vernietigde vonnis.
Laat de kosten ten laste van de Staat.
Verwijst de zaak naar de Correctionele Rechtbank te Namen, die uitspraak
doet in hoger beroep.
8 oktober 2008 – 2° kamer – Voorzitter en Verslaggever: de h. Close, afdelingsvoorzitter – Gelijkluidende conclusie van de h. Loop, advocaat-generaal – Advocaten: mrs.
M.-E. Materne, Dinant, F. Remy, Dinant, D. Remy, Dinant en O. Barthélemy, Dinant.
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Nr. 534
2° KAMER - 8 oktober 2008

REGELING VAN RECHTSGEBIED — STRAFZAKEN — TUSSEN
ONDERZOEKSGERECHT EN VONNISGERECHT — VERZACHTENDE
OMSTANDIGHEDEN - VERWIJZINGSBESCHIKKING - TELASTLEGGING GEBRUIK VAN VALSE
STUKKEN - NIET GECORRECTIONALISEERDE MISDAAD - VONNIS VAN ONBEVOEGDVERKLARING VERZOEK TOT REGELING VAN RECHTSGEBIED - HOF VAN CASSATIE - BESLISSING
Wanneer de correctionele rechtbank zich, vóór de inwerkingtreding, op 26 juni 2008, van
de Wet 8 juni 2008 tot wijziging van de Wet Verzachtende omstandigheden, onbevoegd
heeft verklaard om kennis te nemen van de strafvordering, op grond dat de raadkamer,
die verzuimd heeft verzachtende omstandigheden in aanmerking te nemen, een misdaad
niet heeft gecorrectionaliseerd, vernietigt het Hof, beslissende tot regeling van
rechtsgebied, de beschikking van de raadkamer, in zoverre deze verzuimt verzachtende
omstandigheden aan te nemen en, niettegenstaande de wettigheid van het onder de
oude wet gewezen vonnis van onbevoegdverklaring, verwijst het de zaak naar de
correctionele rechtbank die zich onbevoegd had verklaard. (Art. 525 Sv.; Art. 3, derde lid
Wet Verzachtende Omstandigheden)
(Procureur des Konings te Bergen inzake M. e.a. T. BARTHELEMY ARCHITECTURE v.z.w. e.a.)

Advocaat-generaal R. Loop heeft in substantie gezegd (vertaling):
Krachtens artikel 3, derde lid, van de Wet van 4 oktober 1867 op de verzachtende
omstandigheden, ingevoegd bij artikel 9 van de Wet van 8 juni 2008 houdende diverse
bepalingen (II), dat in werking is getreden op 26 juni 2008, kan het vonnisgerecht zich
bevoegd verklaren door de verzachtende omstandigheden aan te nemen, wanneer het
vaststelt dat de misdaad waarvan het kennis neemt niet werd gecorrectionaliseerd en
daarvoor in aanmerking komt op grond van artikel 2, derde lid, van de wet.
Hoe kan men overgaan tot regeling van rechtsgebied, wanneer, zoals te dezen, het
vonnisgerecht zich, vóór de inwerkingtreding van deze nieuwe wetsbepaling, onbevoegd
heeft verklaard om van de zaak kennis te nemen, omdat op de feiten criminele straffen
staan en de raadkamer geen verzachtende omstandigheden heeft aangenomen?
In een arrest van 8 juli 2008 (P.08.1059.F – niet gepubliceerd), heeft het Hof de
procedure toegepast die vóór 26 juni 2008 werd aangewend, door de beschikking van de
raadkamer te vernietigen en de zaak naar het hof van beroep, kamer van
inbeschuldigingstelling, te verwijzen.
De tweede kamer van het Hof, Nederlandse afdeling, lijkt deze oplossing nog steeds toe
te passen1.
Het Hof heeft in zijn arrest van 3 september 2008, in een soortgelijke zaak tot
vernietiging van de beschikking van de raadkamer beslist, doch alleen in zoverre deze
geen verzachtende omstandigheden aanneemt, en de zaak verwezen naar het
vonnisgerecht dat zich onbevoegd had verklaard om kennis ervan te nemen2.
Ik heb er moeite mee, mij bij de rechtsleer van dit arrest aan te sluiten.
Hoe kan men immers, enerzijds, het behoud verantwoorden van een onregelmatige
verwijzingsbeschikking en, anderzijds, het naast-elkaar-bestaan van twee beslissingen van
hetzelfde vonnisgerecht die tegenstrijdig over zijn bevoegdheid beslissen?
Door te beslissen dat het niet bevoegd was heeft dat vonnisgerecht zijn rechtsmacht
overigens volledig uitgeoefend en moet de verwijzingsprocedure vanaf het begin worden
“hernomen”. Ook al zorgt het arrest op verwijzing voor de “aanhangigmaking van de
1 Met name Cass., 16 sept. 2008, A.R. P.08.0983.N, niet gepubliceerd.
2 Cass., 3 sept. 2008, AR P.08.0940.F, niet gepubliceerd.
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zaak”, toch kan het de rechtsmacht niet opnieuw in de vorige toestand plaatsen. Het risico
is dus groot dat het gerecht op verwijzing zich verschanst achter het gezag van gewijsde
van zijn beslissing van onbevoegdverklaring en zegt dat het in de zaak reeds uitspraak
heeft gedaan.
Inzake regeling van rechtsgebied is het Hof van Cassatie bevoegd om de tijdelijk
onderbroken rechtsgang te herstellen en het Hof moet zich daar strikt toe beperken.
In het geval van een gemengd conflict over rechtsmacht, moet het Hof van Cassatie het
rechtsgebied regelen door de foutieve beslissing over de bevoegdheid te vernietigen.
Ik ben bijgevolg van mening dat hier grond bestaat om de beschikking tot verwijzing
van de raadkamer te vernietigen en de zaak naar het hof van beroep, kamer van
inbeschuldigingstelling, te verwijzen.
ARREST (vertaling)

(A.R. P.08.1036.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
In een verzoekschrift, waarvan een eensluidend afschrift aan dit arrest is
gehecht, verzoekt de eiser om regeling van rechtsgebied ingevolge een beschikking van de raadkamer van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Bergen van 11
mei 2005 en een vonnis van de correctionele rechtbank van dat rechtsgebied van
9 februari 2007.
Afdelingsvoorzitter Frédéric Close heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Raymond Loop heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Bij de voormelde beschikking van 11 mei 2005 heeft de raadkamer van de
Rechtbank van Eerste Aanleg te Bergen de beklaagden naar de correctionele
rechtbank van dat rechtsgebied verwezen wegens drieënveertig feiten van valsheid in geschriften en gebruik van valse stukken die aan deze of gene onder hen
ten laste worden gelegd (telastlegging A), wegens gebruik van een vals stuk dat
aan de eerste en de tweede ten laste wordt gelegd (telastlegging B), poging tot
valsheid in geschriften en gebruik van valse stukken die zowel aan de eerste als
aan de tweede worden ten laste gelegd (telastlegging C), tweeëntwintig oplichtingen die nu eens aan één, dan weer aan meer van de eerste, tweede, derde,
vijfde en zevende beklaagden (telastlegging D) worden ten laste gelegd, drie
pogingen tot oplichting die nu eens aan één, dan weer aan meer van de eerste,
tweede, vierde, zesde en zevende beklaagden (telastlegging E) worden ten laste
gelegd, en wegens zes helingen waarvan er vijf aan de eerste en één aan de
tweede worden ten laste gelegd (telastlegging F).
Bij vonnis van 9 februari 2007 heeft de correctionele rechtbank zich evenwel
onbevoegd verklaard om van het geheel van de zaak kennis te nemen op grond
dat, ofschoon de zaak enerzijds, "in het eerste deel betrekking heeft op een
poging tot valsheid in geschriften", bestaande in een poging tot het openen van
een bankrekening met behulp van een valse identiteitskaart, de rechtbank vervolgens wegens de telastlegging C kennis neemt van de telastlegging dat ze met
hetzelfde bedrieglijk opzet of hetzelfde oogmerk om te schaden, gebruik hebben
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gemaakt van de voormelde identiteitskaart, in de wetenschap dat deze vals was,
wat een misdrijf is waarop criminele straffen staan en dat niet met aanneming
van verzachtende omstandigheden werd gecorrectionaliseerd, en op grond dat,
anderzijds, de voormelde telastlegging C met de overige samenhangt.
Tegen de beschikking tot verwijzing en het vonnis dat de onbevoegdheid vaststelt om uitspraak te doen over de strafvordering, staat vooralsnog geen rechtsmiddel open. De tegenstrijdigheid van die beslissingen doet een geschil van
rechtsmacht ontstaan dat de rechtsgang hindert, zodat er grond is tot regeling van
rechtsgebied.
Het gebruik van valse stukken dat in telastlegging C is bedoeld, kan de
misdaad opleveren die door de artikelen 193, 196, 197, 213 en 214 van het Strafwetboek met vijf tot tien jaar opsluiting wordt gestraft, en die feiten zijn niet
gecorrectionaliseerd vermits de raadkamer dienaangaande voor de eerste en
tweede beklaagde verzuimd had verzachtende omstandigheden in aanmerking te
nemen.
De overige telastleggingen lijken samenhangend met de telastlegging die niet
werd gecorrectionaliseerd, zodat de rechtbank onbevoegd was om van het geheel
van de zaak kennis te nemen.
Krachtens artikel 3, derde lid, van de Wet van 4 oktober 1867 op de verzachtende omstandigheden, ingevoegd bij artikel 9 van de Wet van 8 juni 2008
houdende diverse bepalingen (II), in werking getreden op 26 juni 2008, kan het
vonnisgerecht zich evenwel bevoegd verklaren door de verzachtende omstandigheden aan te nemen wanneer het vaststelt dat de bij hem aanhangig gemaakte
misdaad niet is gecorrectionaliseerd en daarvoor in aanmerking komt op grond
van artikel 2, derde lid, van de wet. Dat is hier het geval.
Aangezien de voormelde wetsbepalingen de bevoegdheid en de rechtspleging
betreffen, zijn ze op onderhavig geding van toepassing en verantwoorden ze de
verwijzing, waarbij de zaak opnieuw aanhangig wordt gemaakt en die hierna
wordt bevolen, niettegenstaande de wettigheid van het vonnis van onbevoegdverklaring dat onder de oude wet is gewezen.
Dictum
Het Hof,
Beslissende tot regeling van rechtsgebied,
Vernietigt de beschikking van 11 mei 2005 van de Raadkamer van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Bergen, in zoverre deze verzuimt verzachtende
omstandigheden ten gunste van C. M. M. en T. M. N. aan te nemen voor de
telastlegging C.
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van de
gedeeltelijk vernietigde beschikking.
Verwijst de zaak naar de Correctionele Rechtbank te Bergen.
8 oktober 2008 – 2° kamer – Voorzitter en Verslaggever: de h. Close, afdelingsvoorzitter – Gelijkluidende conclusie van de h. Loop, advocaat-generaal.
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Nr. 535
2° KAMER - 8 oktober 2008

1º STRAFUITVOERING - STRAFUITVOERINGSRECHTBANK - VEROORDEELDE - REGELMATIGE
OPROEPING - RECHTSZITTING - NIET-VERSCHIJNING VAN DE VEROORDEELDE - RECHT VAN
VERDEDIGING - GEVOLG
2º RECHT VAN VERDEDIGING — STRAFZAKEN - STRAFUITVOERINGSRECHTBANK VEROORDEELDE - REGELMATIGE OPROEPING - RECHTSZITTING - NIET-VERSCHIJNING VAN DE
VEROORDEELDE - GEVOLG
3º STRAFUITVOERING - STRAFUITVOERINGSRECHTBANK - HERROEPING VAN EEN
STRAFUITVOERINGSMODALITEIT - RECHTSZITTING - NIET-OPROEPING VAN DE RAADSMAN VAN DE
VEROORDEELDE - RECHT VAN VERDEDIGING - GEVOLG
4º RECHT VAN VERDEDIGING — STRAFZAKEN - STRAFUITVOERINGSRECHTBANK HERROEPING VAN EEN STRAFUITVOERINGSMODALITEIT - RECHTSZITTING - NIET-OPROEPING VAN DE
RAADSMAN VAN DE VEROORDEELDE - GEVOLG
1º en 2° Miskenning van het algemeen beginsel van de eerbiediging van het recht van
verdediging kan niet worden afgeleid uit de omstandigheid alleen dat de veroordeelde,
die regelmatig is opgeroepen en buiten een geval van overmacht dat hem belette te
verschijnen, niet op de zitting van de strafuitvoeringsrechtbank is verschenen, ook al
staat de wet hem niet toe verzet aan te tekenen of hoger beroep in te stellen tegen het
vonnis dat is gewezen zonder dat hij werd gehoord. (Algemeen beginsel van de
eerbiediging van het recht van verdediging)
3º en 4° Miskenning van het algemeen beginsel van de eerbiediging van het recht van
verdediging kan niet worden afgeleid uit het feit dat de raadsman van de veroordeelde
niet dient te worden opgeroepen voor de zitting van de strafuitvoeringsrechtbank, die met
het oog op de herroeping van een strafuitvoeringsmodaliteit werd aangezocht. (Art. 68,
§1, tweede lid Wet Strafuitvoering; Algemeen beginsel van de eerbiediging van het recht
van verdediging)
(D.)

ARREST (vertaling)

(A.R. P.08.1388.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het vonnis van de Strafuitvoeringsrechtbank te Brussel, van 22 augustus 2008.
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 Raymond Loop heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Het middel in zijn geheel:
In zoverre het middel de schending aanvoert van artikel 39 van het Gerechtelijk Wetboek, dat het geval betreft waarin de geadresseerde van een betekening
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of een kennisgeving woonplaats heeft gekozen, is het niet ontvankelijk bij
gebrek aan duidelijkheid.
Voor het overige voert het middel aan dat de eiser, in strijd met artikel 68, §1,
van de Wet van 17 mei 2006 betreffende de externe rechtspositie van de veroordeelden, niet regelmatig is opgeroepen op de rechtszitting van de strafuitvoeringsrechtbank die uitspraak moest doen over de herroeping van zijn voorwaardelijke invrijheidstelling zodat hem het recht is ontnomen om zich aldaar te
verdedigen.
Uit de rechtspleging blijkt evenwel dat:
- de strafuitvoeringsrechtbank hem bij vonnis van 8 oktober 2007 waarbij de
voorwaarden voor de voorwaardelijke invrijheidstelling van de eiser werden
herzien, nieuwe bijzondere voorwaarden had opgelegd, die te dezen erin
bestonden dat hij "zich bij het verlaten van de gevangenis zou laten opnemen in
het ontwenningscentrum Trempoline te Châtelet, na, zo nodig, een ononderbroken ontwenningskuur voor geneesmiddelen te hebben gevolgd in een ziekenhuis", dat hij daar de volledige duur van zijn kuur zou verblijven en dat de rechtbank na afloop ervan en nog vóór het verlaten van die instelling de voorwaarden
voor zijn voorlopige invrijheidstelling zou herzien;
- dit vonnis daarenboven voorzag in de nieuwe algemene voorwaarde dat de
voorwaardelijk vrijgelatene "een vast adres zou hebben en, bij adreswijziging,
zijn nieuwe woonplaats onverwijld aan het openbaar ministerie en aan de justitieassistent die met zijn begeleiding is belast, zou meedelen".
Het vonnis dat vaststelt dat de eiser "op 3 juli 2008 het ontwenningscentrum
Trempoline heeft verlaten na een meningsverschil met een bewoner en de staf,
dat hij zijn justitieassistent noch het openbaar ministerie daarover heeft ingelicht
[en] het centrum heeft verlaten zonder adres achter te laten", oordeelt dat hij
behoorlijk per gerechtsbrief op dat adres was opgeroepen, dat, bij gebrek aan
woonplaats, zijn laatste gekende verblijfplaats bleef.
Miskenning van het algemeen beginsel van de eerbiediging van het recht van
verdediging kan niet worden afgeleid uit de omstandigheid alleen dat de eiser,
die regelmatig was opgeroepen en buiten een geval van overmacht dat hem
belette te verschijnen, niet op de zitting van de strafuitvoeringsrechtbank is
verschenen, ook al staat de wet hem niet toe verzet aan te tekenen of hoger
beroep in te stellen tegen het vonnis dat is gewezen zonder dat hij werd gehoord.
Miskenning van het recht van verdediging kan evenmin worden afgeleid uit
het feit dat de raadsman van de veroordeelde, met toepassing van artikel 68, §1,
tweede lid, van de voormelde wet van 17 mei 2006, niet dient te worden opgeroepen voor de zitting van de strafuitvoeringsrechtbank die met het oog op de
herroeping van een strafuitvoeringsmodaliteit werd aangezocht, vermits de regelmatig opgeroepen veroordeelde, enerzijds, de mogelijkheid heeft om zich daarbij
door een advocaat te doen bijstaan en de advocaat, anderzijds, niet gemachtigd is
om de veroordeelde voor de strafuitvoeringsrechtbank te vertegenwoordigen.
Het middel kan niet worden aangenomen.
Ambtshalve onderzoek van de beslissing over de strafvordering
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De substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen zijn
in acht genomen en de beslissing is overeenkomstig de wet gewezen.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiser in de kosten.
8 oktober 2008 – 2° kamer – Voorzitter en Verslaggever: de h. Close, afdelingsvoorzitter – Gelijkluidende conclusie van de h. Loop, advocaat-generaal – Advocaten: mrs. V.
Van Thournout, Nijvel en D. Walsh, Nijvel.

Nr. 536
1° KAMER - 9 oktober 2008

HUUR VAN GOEDEREN — HANDELSHUUR — EINDE (OPZEGGING.
HUURHERNIEUWING. ENZ) - HUURHERNIEUWING - WEIGERING - REDEN PERSOONLIJKE EN WERKELIJKE INGEBRUIKNEMING - BEGRIP
De verhuurder kan de hernieuwing van de huur weigeren met het oog op een persoonlijke
en werkelijke ingebruikneming; het is niet vereist dat het gaat om een materiële
ingebruikneming die permanent de hele oppervlakte van het goed beslaat, maar het is
voldoende dat hij in het goed kan verblijven op elk ogenblik dat hem uitkomt, ongeacht of
hij een derde heeft toegestaan tijdelijk het genot te hebben van een gedeelte van het
goed, ook al is er een financiële tegenprestatie1. (Art. 16, I, 1° Handelshuurwet)
(LA MAMMA n.v. T. CASINO DE SPA n.v.)

ARREST (vertaling)

(A.R. C.07.0280.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het vonnis, op 12 december 2006 in hoger
beroep gewezen door de Rechtbank van Eerste Aanleg te Verviers.
Raadsheer Sylviane Velu heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal met opdracht Philippe de Koster heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDELEN
De eiseres voert een middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 149 van de Grondwet;
- de artikelen 16, I, 1°, en 25, 3°, van afdeling 2bis van hoofdstuk II van titel VIII van
boek III van het Burgerlijk Wetboek, in dat wetboek gevoegd bij de wet van 30 april 1951
op de handelshuurovereenkomsten (hierna "de artikelen 16, I, 1°, en 25, 3°, van de
Handelshuurwet").
1 Zie concl. O.M. in Pas. 2008, nr. 536.
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Aangevochten beslissingen
Het bestreden vonnis stelt eerst vast, in hoofdzaak, dat de verweerster, bij contract van
20 december 1991, aan de eiseres een gedeelte van de begane grond, met onder meer het
terras, van het gebouw van het casino te Spa in handelshuur had gegeven; dat "(de
verweerster), bij aangetekende brief van 27 juli 1999 de aanvraag tot hernieuwing van de
huur weigerde omdat zij het verhuurde goed persoonlijk in gebruik wilde nemen (art. 16,
I, 1°, Handelshuurwet)" en dat de verweerster, niettegenstaande een vonnis van 29
december 2002 van de Rechtbank van Koophandel te Verviers, dat had aangenomen dat
de huurhernieuwing terecht was geweigerd en beslist dat de handelshuurovereenkomst op
31 oktober 2000 afliep, aanvaardde dat de eiseres het goed bleef gebruiken tot eind
september 2003, de datum waarop " het goed werd vrijgemaakt en opnieuw (ter) beschikking (van de verweerster) werd gesteld"; dat de verweerster naar aanleiding van de Francofolies de Spa, van 20 tot 25 juli 2004, met name een "vennootschap Gallaher toegestaan
heeft een stand te plaatsen op het terras van de jackpotzaal ... tegen een financiële tegenprestatie" (en) dat de eiseres "het voorval van de Francofolies heeft afgewacht om een
uitzettingsvergoeding te vorderen" bij exploot van 1 september 2004; vervolgens beschikt
het bestreden vonnis, 1° met bevestiging van de beslissing van de eerste rechter, afwijzend op de vordering van eiseres tot betaling van 72.000 euro, als uitzettingsvergoeding af
omdat de verweerster van haar verbintenis om het voorheen verhuurde goed persoonlijk in
gebruik te nemen niet heeft nageleefd, en van 328.458,92 euro, als aanvullende schadevergoeding, te vermeerderen met de gerechtelijke interest vanaf de datum van de dagvaarding, en op haar vordering tot betaling van een voorlopige vergoeding voor verweerkosten, 2° neemt het de nieuwe vordering aan die de verweerster in hoger beroep heeft
ingesteld en veroordeelt het de eiseres tot betaling van één euro provisioneel voor de
vergoeding van de verweerkosten van de verweerster en 3° veroordeelt het de eiseres in
de kosten van de beide aanleggen.
Het vonnis grondt die beslissing op de onderstaande redenen:
"De persoonlijke ingebruikneming door (de verweerster), exploitant van kansspelen, is
wel degelijk binnen de wettelijke termijnen gebeurd en het feit dat het gedeeltelijke
gebruik van het terras volstrekt precair (zes dagen tijdens de Francofolies) en occasioneel
in concessie is gegeven, zet het beginsel niet op de helling dat (de verweerster) het goed
voor haar persoonlijk gebruik bestemt.
De gerechtsdeurwaarder, die van (de eiseres) daartoe opdracht had gekregen, stelt elke
avond, van 20 juli tot 25 juli 2004, vast dat het terras van de begane grond van het casino
dat uitgeeft op de rue Royale en op de tuinen van het casino geëxploiteerd werd, dat er
veel terrastafels en -stoelen stonden met parasols met daarop de merken 'Spa Monopole'
en 'Stella Artois', en dat er overal klanten zaten, waarvan hij het aantal schatte op ongeveer vijftig à zestig; dat er op het terras eveneens een verkoopsstand van 'Benson and
Hedges'-sigaretten en een verkoopsstand van 'Vranken'-champagne stond.
Vanuit de binnenkant van het casino, waar het restaurant van (de eiseres) was, werd
drank opgediend.
Er wordt echter nergens melding gemaakt dat er eten zou worden opgediend.
Bijgevolg kan men tot de slotsom komen dat (de verweerster) door als hoofdactiviteit
bijna uitsluitend kansspelen te exploiteren, wel degelijk voldaan heeft aan de wettelijke
voorwaarde het verhuurde goed persoonlijk in gebruik te nemen.
Laten we tot slot vaststellen dat een heel klein gedeelte van de oppervlakte van het
voorheen verhuurde goed daarvan het voorwerp uitmaakte tijdens een uiterst korte
periode.
Het gaat wel degelijk om een precaire gelegenheidsingebruikneming voor een heel
beperkte duur in de zin van het cassatiearrest van 18 juni 1987 (A.C., 1986-87, nr. 641)".
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De voorlaatste aangehaalde reden moet kennelijk als volgt worden gelezen: "Laten we
ten slotte vaststellen dat een heel klein gedeelte van het voorheen verhuurde goed het
voorwerp uitmaakte van een concessie aan derden tijdens een uiterst kort periode".
Grieven
Eerste onderdeel
Krachtens artikel 16, I, 1°, van de Handelshuurwet kan de verhuurder de hernieuwing
van de huur weigeren als hij melding maakt van "zijn wil om persoonlijk en werkelijk het
verhuurde goed in gebruik te nemen".
Wanneer de huurder de hernieuwing van de handelshuur wordt geweigerd, heeft hij,
krachtens artikel 25, 3°, van die wet, recht op een vergoeding die gelijk is aan drie jaar
huur, eventueel vermeerderd met een bedrag, toereikend om de veroorzaakte schade
geheel te vergoeden, wanneer de verhuurder, "zonder van een gewichtige reden te doen
blijken, het voornemen op grond waarvan hij de huurder uit het goed heeft kunnen zetten,
niet ten uitvoer brengt binnen zes maanden en gedurende ten minste twee jaren".
De bij voornoemd artikel 16, I, 1°, opgelegde verplichting tot persoonlijke ingebruikneming is reeds miskend als het genot van een gedeelte van het voorheen verhuurde goed
aan een derde of aan derden in concessie wordt gegeven, ook al was het tijdelijk, tijdens
de periode van twee jaar na het einde van de ingebruikneming van het goed door de uitgezette huurder, voor zover voor die concessie, ongeacht of de partijen deze al dan niet als
huur of handelshuur aanmerken, een vergoeding wordt betaald.
In deze zaak voerde de eiseres in haar appelconclusie aan dat er ten minste gedurende
zes dagen, van 20 tot 25 juli 2004, een "huurovereenkomst van beperkte duur met betaling
van een huurprijs" was geweest; "dat thans vast staat dat (voor het gebruik van het terras
door een verkoopsstand van sigaretten) 4.200 euro huur per week is betaald; dat die stand
weliswaar niet in het voorheen verhuurde restaurant stond, maar toch stond opgesteld op
het terras dat deel uitmaakte van de litigieuze huurovereenkomst; dat het onweerlegbaar is
dat een gedeelte van het goed verhuurd is, ook al was dat voor een betrekkelijk korte tijd,
maar dat er zeer hoge bedragen betaald zijn, namelijk zoals eerder gezegd 4.200 euro voor
zes dagen, dus drieënhalve keer meer dan het bedrag van de huur in 1999 en meer dan
twee maand huur op het ogenblik van de afgifte van de sleutel; dat, op dezelfde wijze, in
juli 2005 (zie map 18, vaststelling van deurwaarder Tefnin van 19 juli 2005, afgesloten op
20 juli 2005), de terrassen opnieuw werden verhuurd aan verscheidene huurders voor de
duur van de Francofolies; (...) dat sommige van die bedrijven 1.500 euro betaalden om het
terras vier dagen te huren".
Met de voornoemde redenen stelt het bestreden vonnis vast dat "het gedeeltelijk
gebruik van het terras" dat deel uitmaakte van het voorheen aan de eiseres verhuurde
goed, door de verweerster aan derden werd "in concessie werd gegeven" voor zes dagen,
van 20 juli tot 25 juli 2004. Het vonnis neemt bovendien uitdrukkelijk de vaststelling over
van de eerste rechter volgens welke de aan een vennootschap Gallaher gegeven toestemming om een stand te plaatsen "op het terras van de jackpotzaal tijdens de Francofolies
van 20 juli tot 25 juli 2004 incluis" gebeurde "met een financiële tegenprestatie" en het
ontkent niet dat, zoals de eiseres aanvoerde in de vorenaangehaalde passage van haar
conclusie, het terras, in juli 2005, opnieuw werd verhuurd aan derden voor een bedrag,
gaande tot 1.500 euro voor vier dagen huur.
Bijgevolg verantwoordt de reden van het bestreden vonnis volgens welke "een heel
klein gedeelte van de oppervlakte van het voorheen verhuurde goed (...) het voorwerp
uitmaakte tijdens een uiterst korte periode" van een concessie aan derden, niet naar recht
de verwerping van de vorderingen tot schadevergoeding die de eiseres heeft ingesteld op
grond van de artikelen 16, I, 1°, en 25, 3°, van de Handelshuurwet. Door zijn beslissing
op die reden te gronden, miskent het bestreden vonnis het begrip persoonlijke ingebruik-
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neming door de verhuurder in de zin van voornoemd artikel 16, I, 1°, aangezien het
weigert te aanvaarden dat de huurder de verplichting tot persoonlijke ingebruikneming
miskent, zodra hij aan een derde, tijdens de periode van twee jaar vanaf het einde van de
ingebruikneming van het goed door de uitgezette huurder, een gedeelte van het voorheen
verhuurde goed in concessie geeft, ook al is die concessie tijdelijk, als daarvoor een financiële tegenprestatie wordt betaald (schending van de voornoemde bepalingen van de
Handelshuurwet).
(...)

III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Eerste onderdeel
Krachtens artikel 16, I, 1°, van de Handelshuurwet van 30 april 1951, kan de
verhuurder de hernieuwing van de huur weigeren als hij het verhuurde goed
persoonlijk en werkelijk in gebruik wil nemen.
Hoewel de ingebruikneming in de zin van dat artikel betrekking moet hebben
op de totaliteit van het voorheen verhuurde goed, is het echter niet vereist dat het
gaat om een materiële ingebruikneming die permanent de hele oppervlakte van
het goed beslaat.
Het is voldoende dat de verhuurder in het goed kan verblijven op elk ogenblik
dat hem uitkomt, ongeacht of de verhuurder een derde heeft toegestaan tijdelijk
het genot te hebben van een gedeelte van het goed, ook al is er daarvoor een
financiële tegenprestatie.
Het bestreden vonnis neemt de redenen van de eerste rechter over en wijst erop
dat "in deze zaak de verhuurder door die overeenkomst geen gedeelte van het
goed, hoe miniem ook, aan zijn persoonlijke ingebruikneming heeft onttrokken",
vermeldt dat "het feit dat het gedeeltelijke gebruik van het terras volstrekt precair
(zes dagen tijdens de Francofolies) en occasioneel in concessie is gegeven, het
beginsel niet op de helling zet dat de verhuurder het goed voor zijn persoonlijk
gebruik bestemt" en komt tot de slotsom dat "(de verweerster) door als hoofdactiviteit bijna uitsluitend kansspelen te exploiteren, wel degelijk voldaan heeft aan
de wettelijke voorwaarde het verhuurde goed persoonlijk in gebruik te nemen,
(dat) een heel klein gedeelte van de oppervlakte van het voorheen verhuurde
goed daarvan het voorwerp uitmaakte tijdens een uiterst korte periode (en dat)
het wel degelijk gaat om een precaire gelegenheidsingebruikneming voor een
heel beperkte duur".
Aldus verantwoordt het bestreden vonnis naar recht zijn beslissing om de door
de eiseres ingestelde vordering tot schadevergoeding niet-gegrond te verklaren.
Het onderdeel kan niet worden aangenomen.
(...)
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiseres in de kosten.
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9 oktober 2008 – 1° kamer – Voorzitter: de h. Parmentier, afdelingsvoorzitter –
Verslaggever: mevr. Velu – Gelijkluidende conclusie van de h. De Koster, advocaat-generaal met opdracht – Advocaten: mrs. Kirkpatrick en Draps.

Nr. 537
1° KAMER - 9 oktober 2008

HUUR VAN GOEDEREN — PACHT — EINDE (OPZEGGING. VERLENGING.
TERUGKEER. ENZ) - PERSOONLIJKE EXPLOITATIE - STOPZETTING VAN EXPLOITATIE GEVOLG
De verpachter die zijn exploitatie heeft stopgezet en ze na die stopzetting heeft verpacht,
kan de pachtovereenkomst niet beëindigen op grond van persoonlijke exploitatie door
hemzelf of door een van de in de art. 7, 1° en 8, §1 Pachtwet, bedoelde personen1. (Art.
9, tweede lid Pachtwet)
(C. e.a. T. M. e.a.)

ARREST (vertaling)

(A.R. C.07.0328.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
De cassatieberoepen zijn gericht tegen het vonnis, op 24 januari 2007 in hoger
beroep gewezen door de Rechtbank van Eerste Aanleg te Dinant.
Raadsheer Didier Batselé heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal met opdracht Philippe de Koster heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDELEN
A. Cassatieberoep A.R. C.07.0328.F
De eisers voeren een middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 7, 1°, 8, §1, en 9, tweede en vierde lid, van de wet van 4 november 1969
die afdeling 3 van hoofdstuk II van titel VIII van boek III van het Burgerlijk Wetboek
vormt, zoals die bepalingen werden gewijzigd bij de wet van 7 november 1988.
Aangevochten beslissingen
Het bestreden vonnis verklaart het hoofdberoep ten dele gegrond,
" - wijzigt het beroep vonnis, en uitspraak doende bij wege van nieuwe beschikkingen,
- verklaart de oorspronkelijke hoofdvordering van de eisers tot geldigverklaring van de
opzegging van de pachtovereenkomst niet-gegrond en wijst ze af [...]" en verrekent de
kosten van de beide aanleggen.
Het bestreden vonnis baseert die beslissingen op de onderstaande redenen:
"De partijen zijn het oneens over de uitlegging van de bewoordingen van artikel 9,
tweede lid, van de wet van 4 november 1969, zoals het werd gewijzigd bij artikel 8 van de
wet van 7 november 1988, en meer bepaald van de laatste bewoordingen van dat lid:
1 Zie concl. O.M. in Pas. 2008, nr. 537.
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'...degene die na de stopzetting van zijn landbouwbedrijf het bedrijf verpacht, kan
evenmin die reden aanvoeren';
De eerste rechter heeft het eventuele probleem van die bewoordingen, zoals het wordt
geanalyseerd door V. & P. Renier (Le bail à ferme, 1992, p. 246, nr. 254-1) reeds aangesneden (zie p. 4 en 5 van het beroepen vonnis) en hij heeft die analyse in aanmerking
genomen om zijn beslissing te staven;
Overigens heeft Paul Renier zijn benadering herhaald in zijn in 2000 uitgegeven werk
(Le bail à ferme, Uitg. Kluwer, p. 77), en zulks in de volgende bewoordingen:
'C. Antécédents (art. 9, deuxième alinéa)
Ne peut davantage invoquer le motif de congé consistant en l'exploitation personnelle,
celui qui, après la cessation de son exploitation agricole, l'aurait donnée à bail. Cette
condition s'impose-t-elle littéralement à l'auteur du congé qui invoque ce motif, ou bien au
futur exploitant, qu'il s'agisse ou non du bailleur? La réponse est ici plus facile, dans la
mesure où la loi prive du droit d'invoquer le motif d'exploitation personnelle celui qui,
après la cessation de son exploitation agricole, l'a donnée à bail, ce qui ne peut être le fait
que du bailleur. Mais ne le peut-il même pas pour compte d'un proche? Dans cette hypothèse, comme il faut tenter d'interpréter l'article 9 de façon homogène, le bailleur âgé de
soixante-cinq ans à l'expiration du préavis ne pourrait donner congé au profit d'un proche
moins âgé, possibilité dont le législateur n'a probablement pas voulu le frustrer. Mais il
n'est pas possible d'assimiler celui au profit de qui le congé est donné à celui qui en
invoque le motif, puisqu'à l'article 9, alinéa 2, in fine, par cette expression, la loi vise
indubitablement celui qui, après la cessation de son exploitation agricole, l'a donnée à
bail, c'est-à-dire le bailleur ... On en conclura qu'il n'est pas possible de donner une interprétation homogène de l'expression: 'ne peut être invoqué par' ou 'ne peut également invoquer', telle qu'elle est utilisée à l'article 9, ce parce que le législateur a perdu de vue que le
congé peut également être donné pour compte d'autrui. Relative à la condition d'âge, l'expression désigne probablement le bénéficiaire du congé; relative aux antécédents, elle
désigne probablement son auteur';
Uit die uitlegging kan geen aporie blijken, aangezien die aporie alleen ontstaan is door
de auteur van die commentaren;
Die commentaren trachten immers te laten uitschijnen dat de wetgever slordig of onduidelijk zou zijn geweest, en bepaalde dwingende juridische interpretaties eventueel over
het hoofd zou hebben gezien;
Het is geenszins bewezen dat die wetgever 'verstrooid' zou zijn geweest;
Het valt niet uit te sluiten dat hij alle andere benaderingen dan die welke in de wettekst
voorkomen doelbewust daaruit heeft geweerd, zoals die welke de [eisers] nu lijken te
wensen;
Die overweging kan, met name, en los van de strikte tekst van de wet, worden afgeleid
uit de tijd die verlopen is sinds de bekendmaking van de wet van 7 november 1988 en het
ontbreken van een zogenaamde 'herstel'bepaling of van een uitleggingstekst die naderhand
zou zijn goedgekeurd;
De voornoemde commentaren van de rechtsleer gewagen trouwens slechts van een
waarschijnlijkheid of veronderstelling;
Gelet op de duidelijke, en ondubbelzinnige, bewoordingen van de wet kan de rechter
niets anders doen dan toepassing te maken van die wet, daar die bewoordingen, te dezen,
voor geen uitlegging vatbaar zijn: '...degene die na de stopzetting van zijn landbouwbedrijf het bedrijf verpacht, kan evenmin die reden aanvoeren';
De wet maakt geen onderscheid tussen degene die de opzegging doet en degene voor
wie die opzegging bestemd is;
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In deze zaak is bewezen, en wordt het niet betwist, dat [de eerste eiser] de vorige
exploitant van de landbouwactiviteit was waarop de litigieuze percelen betrekking hebben
en dat hij die activiteit heeft stopgezet om de percelen, nadien, aan de [verweerders] te
verpachten;
Aldus diende hij en de erfgenamen van zijn eerder overleden echtgenote, het bepaalde
in artikel 9, tweede lid (in fine), van de pachtwet in acht te nemen en bijgevolg zichzelf te
verbieden een opzegging te geven voor persoonlijke ingebruikneming;
In dat opzicht is het hoger beroep gegrond en mag de opzegging niet worden geldig
verklaard.
Er is dus geen reden tot onderzoek van de argumenten die de [verweerders] subsidiair
aanvoeren betreffende een eventueel misbruik van recht door de [eisers], betreffende de
ernst en oprechtheid van de vooropzeg, betreffende de omstandigheid dat degene voor wie
de opzegging bestemd is het goed persoonlijk en werkelijk in gebruik neemt, betreffende
de omstandigheid dat degene voor wie de opzegging bestemd is een hoofdactiviteit als
landbouwster uitoefent, en betreffende een onjuiste beschrijving van de percelen waarop
de litigieuze opzegging betrekking heeft".
Grieven
Artikel 9, tweede lid, van de wet van 4 november 1969, zoals het in het middel is
aangewezen, luidt als volgt:
"De opzeggingsreden bestaande in de persoonlijke exploitatie kan evenwel niet worden
aangevoerd door personen noch, indien het om rechtspersonen gaat, door hun verantwoordelijke organen of bestuurders die, op het ogenblik van het verstrijken van de opzeggingstermijn, de leeftijd van 65 jaar zouden hebben bereikt of de leeftijd van 60 jaar wanneer
het een persoon betreft die niet gedurende ten minste drie jaar landbouwexploitant is
geweest; degene die na de stopzetting van zijn landbouwbedrijf het bedrijf verpacht, kan
evenmin die reden aanvoeren".
Door het bijwoord "echter" maakt die tekst twee uitzonderingen op het recht voor de
verpachter om, krachtens de artikelen 7, 1°, en 8, §1, van die wet een einde te maken aan
de pacht om zelf het verpachte goed geheel of gedeeltelijk te exploiteren of de exploitatie
ervan geheel of gedeeltelijk over te dragen aan zijn echtgenoot, aan zijn afstammelingen
of aangenomen kinderen of aan die van zijn echtgenoot of aan de echtgenoten van de
voormelde afstammelingen of aangenomen kinderen.
Die uitzonderingen moeten, als zodanig, beperkend worden uitgelegd en gelden bijgevolg slechts in de onderstelling dat degene die de opzegging geeft, dat doet om het goed
persoonlijk te exploiteren.
Niets in de tekst van het in het middel aangewezen artikel 9, tweede lid, belet dat de
verpachter, die de in dat artikel vastgelegde leeftijdsgrens heeft bereikt, of de goederen
heeft verpacht na de stopzetting van zijn exploitatie, een opzegging geeft om de exploitatie over te dragen aan de in de artikelen 7, 1°, en 8, §1, van de wet bedoelde personen,
hier de echtgenoot van zijn afstammeling.
Door daarover anders te beslissen, schendt het bestreden vonnis de in het middel aangewezen artikelen 7, 1°, en 8, §1, doordat het de eisers het recht ontzegt een opzegging te
geven met het oog op de persoonlijke exploitatie door een echtgenoot van de afstammeling, als bepaald in die artikelen, en tevens het in het middel aangewezen artikel 9, tweede
lid, in fine, doordat het vonnis de in dat artikel bepaalde uitzondering toepast op een
toestand waarop het geen betrekking heeft.

B. Cassatieberoep A.R. C.07.0340.F:
In het cassatieverzoekschrift waarvan het uittreksel als eensluidend verklaard
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afschrift bij dit arrest is gevoegd, voeren de eisers een middel aan.
III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
De cassatieberoepen zijn tegen hetzelfde vonnis gericht. Er bestaat grond tot
voeging.
A. In de zaak nr. C.07.0328.F:
Artikel 9, tweede lid, van de wet van 4 november 1969 die afdeling 3 van
hoofdstuk II van titel VIII van boek III van het Burgerlijk Wetboek vormt,
bepaalt dat de opzeggingsreden bestaande in de persoonlijke exploitatie niet kan
worden aangevoerd door personen die, op het ogenblik van het verstrijken van de
opzeggingstermijn, de leeftijd van 65 jaar zouden hebben bereikt of de leeftijd
van 60 jaar wanneer het een persoon betreft die niet gedurende ten minste drie
jaar landbouwexploitant is geweest, en dat degene die na de stopzetting van zijn
landbouwbedrijf het bedrijf verpacht, evenmin die reden kan aanvoeren.
Uit die bepaling volgt dat de verpachter die zijn exploitatie heeft stopgezet en
ze na die stopzetting heeft verpacht, de pachtovereenkomst niet kan beëindigen
op grond van persoonlijke exploitatie door hemzelf of door een van de in de artikelen 7, 1°, en 8, §1, van voornoemde wet bedoelde personen.
Het middel faalt naar recht.
B. In de zaak nr. C.07.0340.F:
Het middel
Eerste onderdeel
De eisers voerden in hun conclusie aan dat de verkoop van de door een
besmettelijke ziekte aangetaste runderen nietig is.
Het bestreden vonnis beantwoordt die conclusie met geen enkele overweging
en is bijgevolg niet regelmatig met redenen omkleed
Het onderdeel is gegrond.
Dictum
Het Hof,
Voegt de cassatieberoepen ingesteld in de zaak nr. C.07.0328.F en in de zaak
nr. C.07.0340.F van de algemene rol.
I. Uitspraak doende in de zaak nr. C.07.0328.F.
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eisers in de kosten.
...
II. Uitspraak doende in de zaak nr. C.07.0340.F:
Vernietigt het bestreden vonnis in zoverre het uitspraak doet over de tegenvordering van de eisers betreffende de veestapel en in zoverre het uitspraak doet
over de kosten.
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het
gedeeltelijk vernietigde vonnis.
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Houdt de kosten aan en laat de uitspraak daaromtrent aan de feitenrechter over.
Verwijst de aldus beperkte zaak naar de Rechtbank van Eerste Aanleg te
Namen, zitting houdende in hoger beroep.
9 oktober 2008 – 1° kamer – Voorzitter: de h. Parmentier, afdelingsvoorzitter –
Verslaggever: de h. Batselé – Gelijkluidende conclusie van de h. De Koster, advocaatgeneraal met opdracht – Advocaten: mrs. Simont en Oosterbosch.

Nr. 538
1° KAMER - 10 oktober 2008

GEMEENTE-, PROVINCIE- EN PLAATSELIJKE BELASTINGEN — ALGEMEEN
- PROVINCIËN EN GEMEENTEN - BELASTINGHEFFING - BEVOEGDHEID - BELASTINGEN OP HET
KADASTRAAL INKOMEN

Artikel 464, 1° van het Wetboek van de inkomstenbelastingen (1992) laat de provinciën en
gemeenten niet toe om, naast de opcentiemen op de onroerende voorheffing,
gemeentebelastingen te heffen op het kadastraal inkomen1. (Art. 464, 1° W.I.B. 1992)
(STAD BILZEN T. C.)

Conclusie van de heer advocaat-generaal Dirk Thijs:
1. De stad Bilzen heeft op 17 december 2001 een belastingreglement goedgekeurd dat
een “basisdienstenbelasting” invoert voor gezinnen en bedrijven.
Krachtens dit reglement is de belasting verschuldigd door ieder gezin dat op 1 januari
van het belastingjaar al dan niet ingeschreven is in de bevolkingsregisters van de
gemeente Bilzen en er een woongelegenheid in gebruik heeft of zich het gebruik ervan
voorbehoudt (basisdienstenbelasting gezinnen) en door de natuurlijke personen, de
rechtspersonen en de feitelijke verenigingen die een nijverheids-, landbouw- of
handelsbedrijf exploiteren, een financiële instelling beheren, een vrij beroep uitoefenen of
optreden als zelfstandig vertegenwoordiger, makelaar, reiziger of gerant
(basisdienstenbelasting bedrijven).
De “basisdienstenbelasting gezinnen” is verschuldigd per woongelegenheid op het
grondgebied van de gemeente gelegen en door het gezin gebruikt als een hoofdverblijf
(artikel 7). De belasting wordt geheven op basis van het kadastraal inkomen van het
onroerend goed, zoals gekend op 1 januari van het belastingjaar (artikel 8). De belasting
wordt vastgesteld op een vast bedrag in functie van de schijf waarin het kadastraal
inkomen valt (artikel 9).
2. Verweerder tekende bezwaar aan tegen deze heffing. Op 24 januari 2003 werd dit
bezwaar door het college van burgemeester en schepenen afgewezen. Verweerder maakte
vervolgens de fiscale betwisting aanhangig bij de rechtbank van eerste aanleg. De eerste
rechter oordeelde dat het belastingreglement strijdig was met artikel 464, 1° W.I.B. 1992
en verklaarde het fiscaal verhaal van verweerder gegrond.
De appelrechters hebben het vonnis van de eerste rechter bevestigd. Ook zij waren van
oordeel dat het belastingreglement strijdig was met artikel 464, 1° W.I.B. 1992 omdat het
litigieuze belastingreglement “wel degelijk het kadastraal inkomen gebruikt als grondslag,
zij het dat de gemeente hieraan eigen schijven vastknoopt”.
1 Zie de conl. van het O.M.
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3. In het eerste onderdeel van het enig middel voert de stad Bilzen aan dat artikel 464,
1° W.I.B. 1992 strikt moet worden geïnterpreteerd omdat deze bepaling een beperking
inhoudt op de fiscale autonomie van de gemeenten en provincies. Op grond van artikel
464, 1° W.I.B. 1992 zou het aan de gemeente enkel verboden zijn om hetzij enerzijds
opcentiemen te heffen op de vermelde vormen van inkomstenbelastingen, hetzij
anderzijds slechts die belastingen te heffen op het bedrag of op de grondslag van diezelfde
inkomstenbelastingen die er gelijkaardig aan zijn, terwijl de onroerende voorheffing van
beide gevallen wordt uitgezonderd.
Het eerste onderdeel legt uitvoerig uit waarom het belastingreglement niet strijdig is
met artikel 464, 1° W.I.B. 1992. Vermits de stad Bilzen op grond van dit
belastingreglement geen opcentiemen heft op de inkomstenbelastingen, stelt het eerste
luik van deze verbodsbepaling geen probleem. Eiser benadrukt vervolgens dat het
litigieuze belastingreglement het kadastraal inkomen niet gebruikt als grondslag voor een
van de soorten inkomstenbelasting, maar slechts de verschuldigde belasting op een vast
bedrag vastlegt in functie van de schijf waarin het kadastraal inkomen valt. De belasting
blijft dan ook volgens eiser een belasting die geheven wordt op een woongelegenheid die
door een gezin als hoofdverblijf gebruikt wordt. Dit belastbaar feit heeft in de
argumentatie van eiser geen uitstaans met de juridische toestanden waarin het kadastraal
inkomen in de voormelde inkomstenbelastingen als inkomen wordt belast, nl. het hebben
van het eigendomsrecht of het vruchtgebruik op een onroerend goed gelegen in België.
De stelling van eiser kan voor de duidelijkheid best in twee delen worden opgesplitst:
1°) de litigieuze belasting is een belasting die geheven wordt op elke in de gemeente
gelegen woongelegenheid die door een gezin als hoofdverblijf gebruikt wordt en
bijgevolg niet geheven wordt op het bedrag of op de grondslag van de in artikel 464, 1°
W.I.B. 1992 vermelde inkomstenbelastingen;
2°) deze gemeentebelasting is daarenboven geen gelijkaardige belasting nu het
belastbaar feit niet enige vorm van inkomen is, maar wel het gebruik door een gezin van
een woongelegenheid als hoofdverblijf in de gemeente.
Gelet op het voorgaande konden de appelrechters volgens eiser niet op wettige wijze
oordelen dat het belastingreglement strijdig is met artikel 464, 1° W.I.B 1992.
4. In het tweede onderdeel voert eiser aan dat artikel 464, 1° W.I.B. 1992 in fine een
uitzondering bevat die alles wat de onroerende voorheffing betreft uitsluit van elk van de
beide verboden die aan de lagere overheden zijn opgelegd. Aldus zou alles wat de
onroerende voorheffing betreft door de gemeente belast kunnen worden, waaronder dus
ook het kadastraal inkomen dat de berekeningsbasis is van de onroerende voorheffing.
Vermits naar de overtuiging van de appelrechters het kadastraal inkomen - dat dienst doet
als belastbare basis in de onroerende voorheffing - tevens de grondslag vormt van de
litigieuze belasting, volgt uit die uitzondering dat de litigieuze belasting niet verboden is.
5. In de rechtspraak en de rechtsleer bestaat reeds geruime tijd een controverse over de
draagwijdte van artikel 464, 1° W.I.B. 19922.
2 Zie o.m. M. DE JONCKHEERE, De gemeentelijke belastingbevoegdheid. Fiscaaljuridische aspecten,
Brugge, die Keure, 1996, 361-399 en “Artikel 464, 1° W.I.B. en de fiscale bevoegdheid van
gemeenten”, in Jaarboek lokale en regionale belastingen 1999-2000, Brugge, die Keure, 2000,
107-137; P. DE SOMERE, “Artikel 464, 1° W.I.B. 1992 en de fiscale bevoegdheid van gemeenten. Het
kadastraal inkomen in gemeentebelastingen: verboden vrucht”, T.Gem. 2003, 277-287. Over de
mogelijke strijdigheid van de gemeentebelasting op vertoningen met artikel 464, 1° W.I.B. 1992: E.
VAN DOOREN, “Lokale belastingen op vertoningen en vermakelijkheden lijken dan toch niet (steeds) te
detoneren met artikel 464, 1° W.I.B. 1992”, T.F.R. 2006, 640-649. Volgens een bepaalde strekking in
de rechtspraak zou zelfs de belasting op tweede verblijven niet verenigbaar zijn met artikel 464, 1°
W.I.B. 1992: Zie hierover J. ASTAES, “De belasting op de tweede verblijven: een overzicht”, Huur
2006/2, (55), 59-60 en de verwijzingen aldaar.
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De uiteenlopende wijze waarop deze bepaling wordt geïnterpreteerd toont aan de
formulering niet bepaald helder is.
Artikel 464, 1° W.I.B. 1992 luidt als volgt: “De provincies, de agglomeraties en
gemeenten zijn niet gemachtigd tot het heffen van: 1° opcentiemen op de
personenbelasting, op de vennootschapsbelasting, op de rechtspersonenbelasting en op de
belasting van niet-inwoners of van gelijkaardige belastingen op de grondslag of op het
bedrag van die belastingen, uitgezonderd evenwel wat de onroerende voorheffing betreft”.
In de administratieve praktijk werd dit voorschrift van oudsher vooral begrepen als een
machtiging voor de gemeente om opcentiemen te heffen op de onroerende voorheffing.
Over de mogelijkheid om niet alleen opcentiemen maar ook bijkomend een belasting te
vestigen op de grondslag van de onroerende voorheffing (het kadastraal inkomen) werd
met geen woord gerept. Zelfs bij een eerste lectuur van artikel 464, 1° W.I.B. 1992 valt
het “weerbarstig karakter” van deze wetsbepaling op. Een verbodsbepaling die tegelijk
een bevoegdheidstoekenning inhoudt en het heeft over “gelijkaardige” belastingen is geen
voorbeeld van duidelijke wetgeving.
6. Het arrest van uw Hof van 10 juni 1988 is een goed vertrekpunt voor een onderzoek
naar de juiste draagwijdte van artikel 464, 1° W.I.B. 19923. In die zaak had de gemeente
Puurs een belasting vastgesteld op 21,25 procent van het kadastraal inkomen van de
gebouwen die met toepassing van de wetten 10 juni 1928, 17 juli 1959 en 30 juni 1963
door de nationale wetgever tijdelijk van onroerende voorheffing waren vrijgesteld. De
belastingplichtige was van oordeel dat de zinsnede “uitgezonderd evenwel wat de onroerende voorheffing betreft” enkel slaat op het bedrag van de onroerende voorheffing. Die
zienswijze werd echter verworpen door de bestendige deputatie, die net als de gemeente,
van oordeel was dat de in artikel 351 W.I.B. (1964) vermelde uitzondering zowel ten
aanzien van de grondslag als ten aanzien van het bedrag van de onroerende voorheffing
geldt.
Dat arrest van 10 juni 1988 interpreteert artikel 351 W.I.B. 1964 (thans artikel 464
W.I.B.1992) op dezelfde wijze als de bestendige deputatie en beslist dat de woorden
“uitgezonderd evenwel wat de onroerende voorheffing betreft” zowel op “de grondslag”
als op “het bedrag” van de in dat artikel bedoelde belastingen slaan. Het Hof aanvaardt
bijgevolg dat een gemeente het recht heeft om een belasting te vestigen op het kadastraal
inkomen om het verlies aan gemeentelijke opcentiemen te compenseren. De bestendige
deputatie die beslist dat de gemeente op grond van artikel 351 W.I.B. 1964 gemachtigd is
3 Cass., 10 juni 1988, A.R. F.1414.N, A.C. 1987-88, nr. 621, met conclusie proc.-gen. KRINGS; T.
Gem. 1989, 297, noot DE BAETS. Ook een arrest van 6 juni 1979 kan hier niet onvermeld blijven. Het
arrest zegt “dat de gemeenteraden krachtens hun autonomie en behoudens de door de wet bepaalde
uitzonderingen, bevoegd zijn om vrij en onder toezicht alleen van de hogere overheid de grondslag
en het bedrag van de door hen geheven belastingen vast te stellen” en dat “noch de wet van 10 juni
1928 noch enige andere wetsbepaling een beperking inhoudt van het recht van de gemeenten om een
belasting te heffen op de nieuwe gebouwen die het voordeel genieten van de kwijtschelding van de
onroerende voorheffing”. Voor de interpretatie van artikel 351 W.I.B. (1964) lijkt dit arrest niet doorslaggevend. Het arrest merkt overigens op dat artikel 1, §3 van de wet van 10 juni 1928 uitdrukkelijk
bepaalt dat de gemeente het recht heeft om een belasting (opcentiemen) te vestigen op de goederen
die van de tijdelijke vrijstelling van onroerende voorheffing genieten. Die wetsbepaling was reeds
opgeheven ten tijde van de feiten die aanleiding gaven tot het arrest van 10 juni 1988 (zie artikel 43,
2° Wet 19 juli 1979 met een overgangsbepaling voor de belastingplichtigen die voor het aanslagjaar
1979 het voordeel van de vrijstelling van onroerende voorheffing had genoten, B.S. 22 augustus
1979, 9153). De latere wetten in verband met de economische expansie van 17 juli 1959 (B.S. 29
augustus 1959, 6198) en 30 juli 1963 (B.S. 20 augustus 1963, 8164) kenden de gemeenten niet het
recht toe om een compenserende belasting te heffen. Zie nader: R.v.St., gemeente PUURS, nr. 34.578,
3 april 1990, F.J.F. 1990, 436, r.o. 3.1.3.2 en de noot van auditeur P. DE SOMERE bij R.v.St., nr.
117.154, 18 maart 2003, T.Gem. 2003, (277), 280, noot 5.
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om op de grondslag van het kadastraal inkomen, in de plaats van opcentiemen op de
rijksbelasting, een specifieke gemeentebelasting te heffen, schendt die wetsbepaling niet.
Deze uitlegging van artikel 351 W.I.B. 1964 was m.i. echter geen vrijgeleide voor de
trend om tal van kleine belastingen te vervangen door een allesomvattende “algemene”
gemeentebelasting, waarvan het bedrag varieert in functie van de hoegrootheid van het
kadastraal inkomen4.
Indien de gemeente er voor opteert om de gemeentelijke opcentiemen op de onroerende
voorheffing te behouden, dan is de cumul met een algemene gemeentebelasting die
dezelfde grondslag (het kadastraal inkomen) heeft, niet toegelaten. Het verbod van
dubbele belasting verzet zich hiertegen5. Ook in de conclusie van procureur-generaal
Krings staat te lezen dat de gemeenten slechts eigen belastingen op de grondslag van de
onroerende voorheffing mogen heffen als er geen opcentiemen op de onroerende voorheffing wordt geheven6.
7. De rechtsleer heeft evenwel kritische kanttekeningen gemaakt bij het arrest van 10
juni 1988. Indien de wetgever vrijstelling verleent van onroerende voorheffing dan
impliceert zulks logischerwijze dat er geen ruimte is voor gemeentelijke opcentiemen
tenzij de wetgever uitdrukkelijk anders beslist. Op dit punt kunnen de lokale overheden de
fiscale politiek van de federale overheid niet zomaar tegenwerken. Voor het arrest van 10
juni 1988 was de heersende opvatting dat de uitzondering op de verbodsbepaling van
artikel 351, 1° W.I.B. 1964 (thans: artikel 464, 1° W.I.B. 1992) alleen betrekking had op
de opcentiemen die de gemeenten mochten heffen op de onroerende voorheffing.
Uit een rechtshistorische analyse en uit de ratio legis van de wet volgt m.i. dat deze
traditionele opvatting de voorkeur verdient.
8. Aan de oorsprong van artikel 351, 1° W.I.B. 1964 ligt artikel 83 van de samengeschakelde wetten betreffende de inkomstenbelastingen, zoals vervangen door artikel 34
van de wet van 24 december 1948 betreffende de gemeentelijke en provinciale financiën7.
Laatstgenoemde bepaling luidde als volgt: “De provinciën en gemeenten zijn niet
gemachtigd tot het heffen van opcentimes op de gesplitste inkomstenbelastingen of
gelijkaardige belastingen op de grondslag of op het bedrag van deze belastingen.
Uitzondering wordt nochtans gemaakt voor de grondbelasting.”
De tekst van artikel 83 van de samengeschakelde wetten diende te worden aangepast
omwille van de overgang van het cedulair stelsel naar het huidige systeem van de
inkomstenbelastingen en werd derhalve vervangen door artikel 70 van de wet van 20
november 1962 houdende hervorming van de inkomstenbelastingen. Het nieuwe artikel
83, a, van dezelfde gecoördineerde wetten verbiedt de provinciën en gemeenten
opcentiemen op de personenbelasting, op de vennootschapsbelasting, op de
rechtspersonenbelasting en op de belasting van de niet-verblijfhouders of gelijkaardige
belastingen op de grondslag of op het bedrag van deze belastingen te heffen, uitgezonderd
evenwel wat de onroerende voorheffing betreft.
De juiste draagwijdte van artikel 464, 1° W.I.B. 1992 (voorheen artikel 351 W.I.B.
1964) kan derhalve worden nagegaan aan de hand van de parlementaire voorbereiding van
artikel 34 van de wet van 24 december 1948 en van artikel 70 van de wet van 20
4 Niettemin werden de “algemene gemeentebelastingen” in de periode na dit arrest als een interessante nieuwigheid gepromoot: F. HAEX, “De Gemeente Lanaken innoveert op het vlak van de lokale
belastingheffing: de Algemene Gemeentebelasting (AGB)”, De Gem. 1989, 355-360.
5 W. DE BAETS, noot onder Cass., 10 juni 1988, T. Gem., 1989, (301), 304; Zie voor het non bis in
idem-beginsel: Cass., 17 feb. 1953, Pas. 1953, 467 (een tweede hondenbelasting die wordt geheven
door dezelfde gemeente is onwettig).
6 Proc.-gen. KRINGS, conclusie bij Cass., 10 juni 1988, A.R. F 1415 N, A.C. 1987-88, nr. 621.
7 B.S. 6 jan. 1949, 82.
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november 1962, nu de vermelde wetsbepalingen inhoudelijk gelijksporen8.
Uit de parlementaire voorbereiding van de wet van 24 december 1948 blijkt dat het
voornoemde artikel 34- en bijgevolg ook het latere artikel 464, 1° W.I.B. 1992 – voor de
provinciën en gemeenten een bevoegdheidstoekenning inhoudt die hen alleen machtigt tot
het heffen van opcentiemen op de grondbelasting (thans de onroerende voorheffing)9.
Toen de tekst van artikel 83 van de gecoördineerde wetten op de inkomstenbelastingen
in 1962 werd aangepast omwille van de overgang naar het huidig stelsel van de inkomstenbelastingen, werd die interpretatie tijdens de parlementaire voorbereiding nogmaals
bevestigd10.
De wet houdt niet alleen een verbod in voor de provinciën en gemeenten om
opcentiemen te vestigen op de inkomstenbelastingen, met uitzondering van de onroerende
voorheffing, maar verbiedt hen tevens gelijkaardige belastingen te vestigen op de
grondslag of het bedrag van deze belastingen.
Uit de wetsgeschiedenis blijkt niet dat de gemeenten, naast het recht om opcentiemen te
heffen op de onroerende voorheffing, tevens het recht zouden hebben om gelijkaardige
belastingen te heffen op de grondslag van de onroerende voorheffing11.
9. Zelfs indien we op grond van deze rechtshistorische analyse afstand nemen van het
arrest van 10 juni 1988, blijft de tekst van artikel 464, 1° W.I.B. 1992 tal van vragen
oproepen. Wat is nu immers precies de draagwijdte van “het verbod om gelijkaardige
belastingen te heffen op de grondslag of op het bedrag van deze belastingen”.
Op het eerste gezicht houdt dit slechts een verbod in van belastingen die geheven
worden op de grondslag of op het bedrag van de inkomstenbelastingen en die
daarenboven nog gelijkaardig moeten zijn aan een inkomstenbelasting.
Indien we kiezen voor deze letterlijke interpretatie dan is er geen bezwaar tegen een
gemeentebelasting ten laste van een gebruiker van een onroerend goed, vermits deze
belasting niet gelijkaardig is aan een inkomstenbelasting of aan de onroerende
voorheffing.
De algemene vergadering van de afdeling administratie van de Raad van State heeft in
een arrest van 18 maart 2003 echter een ander standpunt ingenomen 12. Het arrest heeft
8 Zie o.m. M. DE JONCKHEERE, De gemeentelijke belastingbevoegdheid. Fiscaaljuridische aspecten,
Brugge, die Keure, 1996, 369; E. VAN DOOREN, o.c., T.F.R. 2006, 640-643.
9 M.v.T, Ontwerp van wet betreffende de gemeentelijke en provinciale financiën, Parl. St. Senaat
1947-48, nr. 492, 11: “de gemeenten mogen de opcentimes op de grondbelasting behouden”; Parl.
St. Senaat 1948-49, nr. 492, bijlage IX, 126: “Wat inzonderheid de grondbelasting betreft, kan zij
zich verenigen met de redenen, die zijn ingeroepen om het toekennen aan de gemeenten van de totale
grondbelasting te verwerpen. Zij oordeelt het, anderzijds juist dat voor de gemeenten de mogelijkheid
tot heffen van opcentimes op diezelfde belasting wordt behouden….”.
10 Parl. St. Kamer 1961-62, nrs. 264/36, 4 en 264/42, 227: “Zoals thans het geval is, past het voor de
gemeenten en de provincies uitdrukkelijk in het verbod te voorzien niet alleen opcentiemen te
vestigen op de inkomstenbelastingen met uitzondering van de onroerende voorheffing, maar ook
gelijkaardige taksen op de basis of het bedrag van deze belastingen”.
11 M. DE JONCKHEERE merkt op dat nog andere elementen deze interpretatie ondersteunen. Zo worden
de agglomeraties vermeld in artikel 464 W.I.B. 1992 hoewel zij niet over fiscale autonomie maar
slechts over een toegewezen fiscale bevoegdheid beschikken en slechts het recht hebben om
opcentiemen te heffen op de onroerende voorheffing (zie artikel 3 Wet 7 juli 1972). Belangrijk is ook
de vaststelling dat de onroerende voorheffing en de erop geheven opcentiemen tot een zeker
maximum verrekenbaar zijn met de verschuldigde inkomstenbelasting (oud artikel 277, tweede lid
W.I.B. 1992). Een eigen gemeentebelasting op het kadastraal inkomen, die dan eigenaardig genoeg
niet verrekenbaar is, is in een dergelijk systeem moeilijk inpasbaar. Zie nader: M. DE JONCKHEERE,
“Artikel 464, 1° W.I.B. en de fiscale bevoegdheid van gemeenten”, l.c., 115-118.
12 R.v.St. (Algemene Vergadering), nr. 117.154 van 18 maart 2003, L.R.B. 2003, 74, noot DE
JONCKHEERE; R.v.St., nr. 153.922, 19 jan. 2006, F.J.F. 2006, 752.
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betrekking op de “jaarlijkse algemene belasting” van de gemeente Lanaken die qua
bedrag varieert in functie van het kadastraal inkomen. De Raad van State oordeelt dat het
de bedoeling van de wetgever was om met artikel 464, 1° W.I.B. 1964 een gemeentebelasting te verbieden die het gegeven van het kadastraal inkomen als berekeningsgrondslag
neemt. Dit richting gevend arrest houdt rekening met de bedoeling van de wetgever die
een duidelijke scheiding tussen rijks- en gemeentebelasting voor ogen had en die, met
uitzondering van de opcentiemen op de onroerende voorheffing, het kadastraal inkomen
niet beschikbaar wilde maken voor belastingheffing door de gemeentebesturen.
Deze zienswijze kan m.i. worden bijgetreden.
Het verbod om gelijkaardige belastingen te heffen moet worden verstaan als een verbod
om de materie te belasten waarop de inkomstenbelastingen rusten13.
Omwille van de door de wetgever gewilde scheiding tussen de lokale belastingen en de
rijksbelastingen moet de gelijkaardigheid van de belasting inderdaad worden beoordeeld
vanuit de gehanteerde berekeningsgrondslag.
Bijgevolg is elke belasting die de grondslag of het bedrag van een inkomstenbelasting
als belastbaar feit of als berekeningsbasis gebruikt, een op grond van artikel 464, 1°
W.I.B. 1992 verboden gelijkaardige belasting14.
In de lagere rechtspraak is deze zienswijze reeds geruime tijd doorgedrongen15.
Een recent arrest van uw Hof van 8 juni 2006 lijkt deze tendens in de rechtspraak te
bevestigen16. In deze zaak was de vraag aan de orde of een algemene provinciebelasting
waarvan de belastbare grondslag wordt vastgesteld aan de hand van de totale bebouwde
en/of onbebouwde oppervlakte die wordt ingenomen door de belastingplichtige verenigbaar is met artikel 464, 1° W.I.B. 1992. Uw Hof stelde in dat arrest vast dat de belastbare
grondslag niet afhangt van de inkomsten van de belastingplichtige en preciseerde in dit
verband “dat de belasting niet gestoeld is op een van de wezenlijke componenten die
rechtstreeks de grondslag van de inkomstenbelastingen bepalen”17. Op grond hiervan
13 M. DE JONCKHEERE, De gemeentelijke belastingbevoegdheid. Fiscaaljuridische aspecten, Brugge,
die Keure, 1996, 377-378.
14 M. DE JONCKHEERE, “Artikel 464, 1° W.I.B. en de fiscale bevoegdheid van gemeenten”, in Jaarboek lokale en regionale belastingen 1999-2000, Brugge, die Keure, 2000, (107), 124; Zie ook P. DE
SOMERE, “Artikel 464, 1° W.I.B. 1992 en de fiscale bevoegdheid van gemeenten. Het kadastraal
inkomen in gemeentebelastingen: verboden vrucht”, T.Gem. 2003, (277), 284-285.
15 De meeste vonnissen en arresten interpreteren het verbod om gelijkaardige belastingen te heffen,
eerder ruim, zodat de klip van artikel 464, 1° W.I.B. 1992 niet kan worden omzeild: zie o.m. Brussel,
7 feb. 2003, F.J.F. 2003, 865 (gemeentebelasting op de verhuur van hotelkamers en gemeubeld
logies die werd vastgesteld op 10 procent van de huurrprijs); Brussel, 18 mei 2001, F.J.F. 2001, 787;
T.F.R. 2001, 1042, noot VAN DOOREN en Rb. Antwerpen, 5 mei 2004, F.J.F. 2005, 719 (gemeentebelasting op voorstellingen en vermakelijkheden ten belope van een percentage van de bruto-ontvangsten); Rb. Bergen, 20 okt. 2005, F.J.F. 2006, 664 (aanvullende nijverheidsbelasting die werd gevestigd in functie van de verkoopwaarde van een kadastraal perceel).
16 Cass., 8 juni 2006, A.R. F.O4.OO50.N, T.F.R. 2007, 561, noot DE JONCKHEERE. Ook een belasting
berekend in functie van het aantal vierkante meter oppervlakte bezet door een kermisinstallatie en per
dag bezetting doorstaat de toets van artikel 464, 1° W.I.B. 1992: R.v.St., nr. 117.110, 17 maart 2003,
F.J.F. 2003, 946. Zie tevens R.v.St., 8 feb. 1993, F.J.F. 1993, 126: een belasting op de handel in
frieten die berekend wordt op het aantal openingsdagen, zonder rekening te houden met het
omzetcijfer, noch met het bedrag van de geïnde inkomstenbelasting schendt artikel 464 W.I.B. 1992
niet.
17 Het gebruik van de term “componenten” is van groot belang. Het gehanteerde criterium sluit aan
bij de opvatting van DE JONCKHEERE dat het begrip “grondslag” van de belasting niet in die zin mag
worden geïnterpreteerd dat alleen de elementen worden bedoeld die als grondslag in aanmerking
worden genomen om de inkomstenbelastingen te berekenen zoals bv. de netto-inkomsten uit onroerende goederen en de netto-inkomsten en opbrengsten van roerende goederen en kapitalen. Ook de
samenstellende elementen (componenten) die deze grondslag vormen zijn niet beschikbaar voor de
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wordt aangenomen dat dit type van algemene provinciebelasting geen gelijkaardige belasting is op de grondslag of op het bedrag van de in artikel 464, 1° van het Wetboek van de
Inkomstenbelastingen (1992) genoemde belastingen18.
Vertrekkend vanuit een interpretatie die steunt op de wetsgeschiedenis en op het arrest
van uw Hof van 8 juni 2006 dringt de volgende conclusie zich op: artikel 464, 1° W.I.B.
1992 laat de provinciën en gemeenten niet toe om gemeentebelastingen te heffen op het
kadastraal inkomen.
Het kadastraal inkomen, dat niet alleen de grondslag vormt van de onroerende
voorheffing, maar tevens rechtstreeks de grondslag vormt van de rechtspersonenbelasting
en een component is van het netto-belastbaar onroerend inkomen in de personenbelasting
en de belasting van de niet-inwoners staat niet ter beschikking van de gemeenten.
Elke belasting uitgaande van een provincie of gemeente die de grondslag of het bedrag
van het kadastraal inkomen als belastbaar feit of als berekeningsbasis gebruikt is een
verboden gelijkaardige belasting die strijdig is met artikel 464, 1° W.I.B. 1992.
10. Gelet op het voorgaande kan het eerste onderdeel van cassatiemiddel niet worden
aangenomen. De appèlrechters stellen vast dat de ‘basisdienstenbelasting’ voor gezinnen
en bedrijven, die door de gemeenteraad van eiseres werd goedgekeurd op 17 december
2001, wordt geheven op basis van het kadastraal inkomen van het onroerend goed en
wordt vastgesteld op een vast bedrag per categorie van kadastraal inkomen. De litigieuze
gemeentebelasting hanteert het kadastraal inkomen als berekeningsgrondslag en werd dan
ook volkomen terecht door de appelrechters wegens strijdigheid met artikel 464, 1°
W.I.B. 1992 buiten toepassing gelaten.
11. Uit het antwoord op het eerste onderdeel blijkt dat de gemeente aan artikel 464, 1°
W.I.B. 1992 niet het recht ontleent om een gelijkaardige belasting te heffen op de
grondslag van de onroerende voorheffing, zijnde het kadastraal inkomen. Het tweede
onderdeel faalt bijgevolg naar recht.
Besluit: Verwerping.
ARREST

(A.R. F.06.0096.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 15 november 2005 gewezen
door het Hof van Beroep te Antwerpen.
Raadsheer Eric Stassijns heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Dirk Thijs heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDEL
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 464, in het bijzonder 1°, van het Wetboek der Inkomstenbelastingen, zoals
gecoördineerd bij koninklijk besluit dd. 10 april 1992 en bekrachtigd bij wet dd. 12 juni
gemeenten. (M. DE JONCKHEERE, K. DEKETELAERE en N. PLETS, Lokale en regionale belastingen,
Brugge, die Keure, 2004, 36-40). Een meer restrictieve interpretatie zou de verbodsbepaling het
grootste deel van haar slagkracht ontnemen en bijgevolg indruisen tegen de door de wetgever
gewenste scheiding tussen de inkomstenbelastingen en de lokale heffingen.
18 In het arrest van 8 juni 2006 beslist het Hof tevens dat de omstandigheid dat een lokale belasting
alleen betaald kan worden met inkomsten die reeds door de Staat werden belast, niet tot gevolg heeft
dat de betrokken belasting gelijkaardig is aan een van de voormelde inkomstenbelastingen. Hierover
kan in beginsel niet de minste twijfel bestaan. Zie nochtans in een andere zin: R.v.St., nr. 50.538, 30
november 1994, T. Gem. 1994, 204, met kritische noot DE JONCKHEERE.
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1992 (hierna WIB (1992) genoemd);
- artikel 159 van de gecoördineerde Grondwet;
- de artikelen 1, 2, 3a, 7, 8 en 9 van het Besluit van 17 december 2001 van de stad
Bilzen houdende een basisdienstenbelasting voor gezinnen en bedrijven.
Aangevochten beslissingen
Om het hoger beroep van de eiseres ontvankelijk doch ongegrond te verklaren, haar te
veroordelen tot de kosten van het hoger beroep en het bestreden vonnis te bevestigen,
heeft het bestreden arrest beslist dat:
"Uit de voorbereidende werken bij de wet van 1948 (de verbodsbepaling van het
huidige artikel 464, 1°, WIB (1992) komt inhoudelijk overeen met de verbodsbepaling
van artikel 83 van de samengeschakelde wetten op de inkomstenbelasting, zoals gewijzigd
door artikel 34 van de wet van 24 december 1948 betreffende de gemeentelijke en provinciale financiën. De wetgever heeft later geen wezenlijke bespreking meer gewijd aan deze
verbodsbepaling zodat de voorbereidende werken van de voormelde wet van 24 december
1948 in casu relevant zijn, meer bepaald de Memorie van Toelichting, Parl. St. Senaat,
1948-49, nr. 492, 11), uit de historische evolutie van de litigieuze verbodsbepaling, uit het
feit dat het kadastraal inkomen rechtstreeks of onrechtstreeks ook als grondslag dient voor
andere inkomstenbelastingen, evenals uit de opname in artikel 464 van het WIB van
agglomeraties die evenwel op grond van de wet van 7 juli 1972 alleen opcentiemen op de
onroerende voorheffing kunnen heffen, evenals uit de inpassing van artikel 464 van het
WIB (1992) in het globale systeem van het WIB (1992) (met bvb. vooral de vroeger
geldende regels m.b.t. de verrekenbaarheid en de aftrekbaarheid van de onroerende voorheffing inclusief de opcentiemen) blijkt dat het de bedoeling van de wetgever altijd is
geweest om een volledige scheiding aan te brengen tussen de gemeente- en de rijksbelastingen, door alle gemeentelijke aandelen in of opcentiemen of belastingen op materie
getroffen door de inkomstenbelastingen af te schaffen. Alleen voor opcentiemen op de
onroerende voorheffing werd een uitzondering gemaakt. Het kadastraal inkomen zelf
werd echter niet beschikbaar gesteld voor de gemeentebelastingen (R.v.St. 18 maart 2003,
nr. 117.154, Lokale en Regionale Belastingen 2003, p. 74, met noot M De Jonckheere).
Het litigieuze belastingreglement gebruikt in casu wel degelijk het kadastraal inkomen
als grondslag, zij het dat (de eiseres) hieraan eigen 'schijven' vastknoopt. De eerste rechter
heeft dan ook terecht geoordeeld dat dit belastingreglement buiten toepassing dient te
worden gelaten en dat de litigieuze aanslag voor de basisdienstenbelasting 2001 dient
vernietigd te worden."
Grieven
Krachtens artikel 464, 1°, van het WIB (1992), is het aan de gemeenten, alsook aan de
agglomeraties en de provincies verboden om opcentiemen te heffen op de personenbelasting, de vennootschapsbelasting, de rechtspersonenbelasting en de belasting der nietinwoners, of om gelijkaardige belastingen te heffen op de grondslag of op het bedrag van
deze verschillende inkomstenbelastingen, met uitzondering van wat de onroerende voorheffing betreft.
Deze bepaling houdt een beperking in van de fiscale autonomie van de gemeenten en
provincies en moet bijgevolg strikt geïnterpreteerd worden.
Volgens voormelde bepaling is het derhalve aan de gemeente enkel verboden om,
hetzij, 1°, enerzijds, opcentiemen te heffen op de vermelde vormen van inkomstenbelastingen, hetzij 2°), anderzijds, slechts die belastingen te heffen op het bedrag of op de
grondslag van diezelfde inkomstenbelastingen die er gelijkaardig aan zijn, terwijl 3°) de
onroerende voorheffing van beide gevallen wordt uitgezonderd.
Eerste onderdeel
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Uit het reglement van 17 december 2001 genomen door de eiseres blijkt dat de litigieuze belasting (basisdienstenbelasting gezinnen) verschuldigd is door ieder gezin dat op 1
januari van het belastingjaar al dan niet ingeschreven in het bevolkingsregister van de
eiseres en er een woongelegenheid in gebruik heeft of zich het gebruik ervan voorbehoudt
(artikel 3, a, van het reglement).
Volgens artikel 7 van hetzelfde reglement is de belasting verschuldigd per woongelegenheid op het grondgebied van de gemeente gelegen dat door het gezin gebruikt wordt
als een hoofdverblijf.
Aldus wordt de litigieuze belasting geheven op elke in de gemeente gelegen woongelegenheid die door een gezin als hoofdverblijf gebruikt wordt.
Dit is duidelijk geen opcentiem op enige vorm van voormelde inkomstenbelastingen.
De litigieuze belasting wordt verder geheven op basis van het kadastraal inkomen van
het onroerend goed, zoals gekend op 1 januari van het belastingjaar (artikel 8 van het
reglement) en wordt vastgelegd op een vast bedrag naargelang de schijf waarin het kadastraal inkomen valt (artikel 9 van het reglement).
Het feit dat het bedrag van de litigieuze belasting op een vast bedrag wordt vastgelegd
in functie van de schijf waarin het kadastraal inkomen valt van de woongelegenheid van
het gezin, betekent niet dat die belasting op het "bedrag" of op de "grondslag" van de
personenbelasting, de vennootschapsbelasting, de rechtspersonenbelasting of de belasting
der niet-inwoners wordt geheven.
Het blijft een belasting die geheven wordt op de woongelegenheid die door een gezin
als hoofdverblijf gebruikt wordt.
Dit belastbaar feit, nl. het bestaan van een woongelegenheid op het grondgebied van de
gemeente dat door het gezin gebruikt wordt als een hoofdverblijf, heeft geen uitstaans met
de juridische toestanden waarin het kadastraal inkomen in de voormelde inkomstenbelastingen als inkomen wordt belast, nl. het hebben van eigendomsrecht of vruchtgebruik op
een onroerend goed gelegen in België.
Hieruit volgt dat het bestreden arrest onwettig beslist, dat het litigieuze belastingreglement in casu wel degelijk het kadastraal inkomen gebruikt als grondslag, zij het dat de
gemeente hieraan eigen schijven vastknoopt, zodat de eerste rechter terecht dan ook heeft
geoordeeld dat dit belastingreglement buiten toepassing dient te worden gelaten en dat de
litigieuze aanslag voor de basisdienstenbelastingen 2001 dient vernietigd te worden, nu de
litigieuze belasting geen opcentiem is (Schending van artikel 464, 1°, WIB (1992) en de
artikelen 1, 2, 3a, 7, 8 en 9 van het litigieuze belastingreglement van 17 december 2001),
maar een belasting die geheven wordt op elke in de gemeente gelegen woongelegenheid
die door een gezin als hoofdverblijf gebruikt wordt en daarom niet alleen niet geheven
wordt, noch op het bedrag, noch op de grondslag van de in artikel 464, 1°, WIB (1992)
vermelde inkomstenbelastingen (Schending van artikel 464, 1°, WIB (1992) en de artikelen 1, 2, 3a, 7, 8 en 9 van het litigieuze belastingreglement van 17 december 2001), en
die ook geen daarmee gelijkaardige belasting is nu het belastbaar feit niet enige vorm van
inkomen is, maar wel het gebruik door een gezin van een woongelegenheid als hoofdverblijf in de gemeente (Schending van artikel 464, 1°, WIB (1992) en de artikelen 1, 2, 3a,
7, 8 en 9 van het litigieuze belastingreglement van 17 december 2001) en derhalve toepassing diende te vinden (Schending van artikel 159 van de gecoördineerde Grondwet).
Tweede onderdeel
Volgens artikel 464, 1°, in fine WIB (1992) geldt geen van de door deze bepaling ingestelde verboden wat de onroerende voorheffing betreft.
Aldus kan alles wat de onroerende voorheffing betreft door een gemeente belast
worden, waaronder het kadastraal inkomen waarop voormelde voorheffing berekend
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wordt.
Hieruit volgt dat het bestreden arrest onwettig beslist, dat het litigieuze belastingreglement in casu wel degelijk het kadastraal inkomen gebruikt als grondslag, zij het dat de
gemeente hieraan eigen schijven vastknoopt, zodat de eerste rechter terecht dan ook heeft
geoordeeld dat dit belastingreglement buiten toepassing dient te worden gelaten en dat de
litigieuze aanslag voor de basisdienstenbelastingen 2001 dient vernietigd te worden, nu
blijkens de voormelde vaststelling van de appelrechters de litigieuze belasting de onroerende voorheffing betreft en dus niet verboden is door enige wettelijke bepaling (schending van artikel 464, 1°, WIB (1992) en de artikelen 1, 2, 3a, 7, 8 en 9 van het litigieuze
belastingreglement van 17 december 2001) en derhalve toepassing diende te vinden
(schending van artikel 159 van de gecoördineerde Grondwet).

III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Eerste onderdeel
1. Krachtens artikel 464, 1°, van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen
(1992), zijn de provincies, de agglomeraties en gemeenten niet gemachtigd tot
het heffen van opcentiemen op de personenbelasting, op de vennootschapsbelasting, op de rechtspersonenbelasting en op de belasting van niet-inwoners of van
gelijkaardige belastingen op de grondslag of het bedrag van die belastingen,
uitgezonderd evenwel wat de opcentiemen op de onroerende voorheffing betreft.
2. Aan de oorsprong van deze bepaling ligt artikel 83 van de samengeschakelde wetten betreffende de inkomstenbelastingen, zoals vervangen door artikel
34 van de wet van 24 december 1948 betreffende de gemeentelijke en provinciale financiën. Laatstgenoemde bepaling luidde als volgt: "De provinciën en
gemeenten zijn niet gemachtigd tot het heffen van opcentimes op de gesplitste
inkomstenbelastingen of gelijkaardige belastingen op de grondslag of op het
bedrag van deze belastingen. Uitzondering wordt nochtans gemaakt voor de
grondbelasting".
De tekst van artikel 83 van de samengeschakelde wetten diende te worden
aangepast omwille van de overgang van het cedulair stelsel naar het huidige
systeem van de inkomstenbelastingen en werd derhalve vervangen door artikel
70 van de wet van 20 november 1962 houdende hervorming van de inkomstenbelastingen. Het nieuwe artikel 83, a, van dezelfde gecoördineerde wetten
verbiedt de provinciën en gemeenten opcentiemen op de personenbelasting, op
de vennootschapsbelasting, op de rechtspersonenbelasting en op de belasting van
de niet-verblijfhouders of gelijkaardige belastingen op de grondslag of op het
bedrag van deze belastingen te heffen, uitgezonderd evenwel wat de onroerende
voorheffing betreft.
3. De juiste draagwijdte van artikel 464, 1°, van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen (1992), voorheen artikel 351 WIB (1964), kan worden nagegaan
aan de hand van de parlementaire voorbereiding van artikel 34 van de wet van 24
december 1948 en van artikel 70 van de wet van 20 november 1962, vermits de
vermelde wetsbepalingen inhoudelijk gelijk sporen.
4. Uit de parlementaire voorbereiding van de wet van 24 december 1948 blijkt
dat het voornoemde artikel 34 - en bijgevolg ook het latere artikel 464, 1°, van
het Wetboek van de Inkomstenbelastingen(1992), - voor de provinciën en
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gemeenten een bevoegdheidstoekenning inhoudt die hen alleen machtigt tot het
heffen van opcentiemen op de grondbelasting (thans de onroerende voorheffing).
Toen de tekst van artikel 83 van de gecoördineerde wetten op de inkomstenbelastingen in 1962 werd aangepast omwille van de overgang naar het huidig
stelsel van de inkomstenbelastingen werd die interpretatie tijdens de parlementaire voorbereiding nogmaals bevestigd. De wet houdt niet alleen een verbod in
voor de provinciën en gemeenten om opcentiemen te vestigen op de inkomstenbelastingen, met uitzondering van de onroerende voorheffing, maar verbiedt hen
tevens gelijkaardige belastingen te vestigen op de grondslag of het bedrag van
deze belastingen. Uit de parlementaire voorbereiding blijkt niet dat de
gemeenten, naast het recht om opcentiemen te heffen op de onroerende voorheffing, tevens het recht hebben om gelijkaardige belastingen te heffen op basis van
de onroerende voorheffing.
5. Omwille van de door de wetgever gewilde scheiding tussen de lokale belastingen en de rijksbelastingen moet de gelijkaardigheid van de belastingen
worden beoordeeld vanuit de berekeningsgrondslag. Een algemene gemeentebelasting die gestoeld is op een van de wezenlijke componenten die rechtstreeks de
grondslag van de inkomstenbelastingen bepalen is derhalve een verboden gelijkaardige belasting in de zin van artikel 464, 1°, van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen (1992).
6. Het kadastraal inkomen vormt de grondslag van de onroerende voorheffing
en is een wezenlijke component van het nettobelastbaar inkomen in de personenbelasting.
Artikel 464, 1°, van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen (1992) laat de
provinciën en gemeenten derhalve niet toe om gemeentebelastingen te heffen op
het kadastraal inkomen.
7. De appelrechters stellen vast dat de basisdienstenbelasting voor gezinnen en
bedrijven, die door de gemeenteraad van de eiseres werd goedgekeurd op 17
december 2001, wordt geheven op basis van het kadastraal inkomen van het
onroerend goed en wordt vastgesteld op een vast bedrag per categorie van kadastraal inkomen. Zij stellen aldus vast dat de litigieuze gemeentebelasting het
kadastraal inkomen als berekeningsgrondslag hanteert.
Zij oordelen dat de eerste rechter terecht wegens strijdigheid met artikel 464,
1°, van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen (1992) heeft geoordeeld dat
dit belastingreglement buiten toepassing diende te worden gelaten en verantwoorden aldus hun beslissing naar recht.
Het onderdeel kan niet worden aangenomen.
Tweede onderdeel
8. Uit het antwoord op het eerste onderdeel blijkt dat de gemeente aan artikel
464, 1°, van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen (1992) niet het recht
ontleent om een gelijkaardige belasting te heffen op basis van de onroerende
voorheffing, zijnde het kadastraal inkomen.
Het onderdeel faalt naar recht.
Dictum
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Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiseres in de kosten.
10 oktober 2008 – 1° kamer – Voorzitter: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: de h. Stassijns – Gelijkluidende conclusie van de h. Thijs, advocaat-generaal –
Advocaat: mr. Wouters.

Nr. 539
1° KAMER - 10 oktober 2008

1º WETTEN. DECRETEN. ORDONNANTIES. BESLUITEN — UITLEGGING
2º GEMEENSCHAPS- EN GEWESTBELASTINGEN - VLAAMS GEWEST - HEFFING OP
DE WATERVERONTREINIGING - GRONDSLAG - VUILVRACHT - BEREKENING OMZETTINGSCOËFFICIËNTEN - GROENTECONSERVENBEDRIJVEN - BEGRIP
3º MILIEURECHT - WATERVERONTREINIGING - VLAAMS GEWEST - HEFFING OP DE
WATERVERONTREINIGING - GRONDSLAG - VUILVRACHT - BEREKENING - OMZETTINGSCOËFFICIËNTEN
- GROENTECONSERVENBEDRIJVEN - BEGRIP
4º GEMEENSCHAPS- EN GEWESTBELASTINGEN - VLAAMS GEWEST - HEFFING OP
DE WATERVERONTREINIGING - GRONDSLAG - VUILVRACHT - BEREKENING OMZETTINGSCOËFFICIËNTEN - SCHILLEN VAN AARDAPPELEN - BEGRIP
5º MILIEURECHT - WATERVERONTREINIGING - VLAAMS GEWEST - HEFFING OP DE
WATERVERONTREINIGING - GRONDSLAG - VUILVRACHT - BEREKENING - OMZETTINGSCOËFFICIËNTEN
- SCHILLEN VAN AARDAPPELEN - BEGRIP
1º Wanneer de wetgever of de verordenende overheid de door hen gebruikte termen niet
definieert, dient aan deze termen de gebruikelijke betekenis te worden gegeven,
behoudens indien blijkt dat de wetgever of de verordenende overheid heeft willen
afwijken van deze gebruikelijke betekenis1.
2º en 3° Voor de berekening van de vuilvracht aan de hand van omzettingscoëfficiënten in
het kader van de Oppervlaktewaterenwet, dient de term "groenteconservenbedrijven" in
de tabel in bijlage aan die wet, te worden verstaan in zijn gebruikelijke betekenis; waar
conserveren onder meer betekent instandhouden, voor bederf bewaren en
verduurzamen, impliceert zulks dat een onderneming die aardappelen verwerkt tot
diepvriesproducten op basis van aardappelpuree, te beschouwen is als een
groentenconservenbedrijf. (Art. 35septies en nr. 19 van de tabel in bijlage, Wet van 26
maart 1971 op de bescherming van de oppervlaktewateren tegen verontreiniging)
4º en 5° Voor de berekening van de vuilvracht aan de hand van omzettingscoëfficiënten in
het kader van de Oppervlaktewaterenwet, dient de term "schillen van aardappelen" in de
tabel in bijlage aan die wet, te worden verstaan in zijn gebruikelijke betekenis, met name
"de aardappelen van hun schil ontdoen", terwijl niet blijkt dat de wetgever daarbij
specifieke technieken op het oog had, zodat ook het schillen door middel van stoom
onder die notie valt. (Art. 35septies en nr. 19 van de tabel in bijlage, Wet van 26 maart
1 Cass., 27 april 1999, A.R. P.97.1284.N, A.C. 1999-I, nr. 242; Zie Cass., 6 nov. 2001, A.R.
P.00.0475.N, A.C. 2001, nr. 603; Cass., 21 mei 1990, A.R. 8766, A.C. 1989-90, nr. 544; Cass., 8 sept.
1992, A.R. 5375, A.C. 1992, nr. 596; Cass., 27 feb. 1995, A.R. S.94.0131.N, A.C. 1995, nr. 114.
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1971 op de bescherming van de oppervlaktewateren tegen verontreiniging)
(GERONA n.v. T. VLAAMSE MILIEUMAATSCHAPPIJ)

ARREST

(A.R. F.07.0064.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 13 maart 2007 gewezen door
het Hof van Beroep te Gent.
Raadsheer Eric Stassijns heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Dirk Thijs heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDELEN
De eiseres voert in haar verzoekschrift twee middelen aan.
Het verzoekschrift is aan dit arrest gehecht en maakt er deel van uit.
III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Eerste middel
1. Krachtens artikel 35septies van de wet van 26 maart 1971 op de bescherming van de oppervlaktewateren tegen verontreiniging, wordt de vuilvracht berekend op basis van de omzettingscoëfficiënten vermeld in de kolommen 4, 5 en 6
van de tabel opgenomen in bijlage van deze wet.
Deze tabel voorziet onder nr. 19 in specifieke omzettingscoëfficiënten voor het
schrapen en schillen van 1.000 kg aardappelen door groenteconservenbedrijven.
2. Wanneer de wetgever of de verordenende overheid de door hen gebruikte
termen niet definieert, dient aan deze termen de gebruikelijke betekenis te
worden gegeven, behoudens indien blijkt dat de wetgever of de verordenende
overheid heeft willen afwijken van deze gebruikelijke betekenis.
Met "schillen van aardappelen" in de gebruikelijke betekenis van deze
woorden dient te worden verstaan "de aardappelen van hun schil ontdoen",
terwijl niet blijkt dat de wetgever onder nr. 19 van de tabel in bijlage van de wet
van 26 maart 1971 de toepassing van de aldaar bepaalde omzettingscoëfficiënt
voor het schillen van aardappelen heeft willen beperken tot het schillen van aardappelen volgens specifieke technieken.
3. De appelrechters stellen vast dat:
- de eiseres, volgens de termen van haar conclusies, aardappelen "stoomschilt"
of schilt door middel van stoom en dat dit inherent deel uitmaakt van de verwerking van aardappelen tot diepvriesproducten op basis van aardappelpuree;
- het schillen van aardappelen dan ook een essentiële bewerking uitmaakt in de
hoofdactiviteit van de eiseres.
De appelrechters hebben, op grond van deze feitelijke vaststellingen, naar
recht kunnen beslissen dat voor de berekening van de vuilvracht te dezen toepassing diende te worden gemaakt van de omzettingscoëfficiënten bepaald onder nr.
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19 van de tabel opgenomen in bijlage van de wet van 26 maart 1971 voor het
schrapen en schillen van 1.000 kg aardappelen door groenteconservenbedrijven.
4. De op basis van eigen opzoekingen door de appelrechters gegeven precieze
technische omschrijving van het "stoomschillen", is niet beslissend voor de
toepassing van bedoelde omzettingscoëfficiënten.
Het middel dat, al ware het gegrond, niet tot cassatie kan leiden, is bij gebrek
aan belang, niet ontvankelijk.
Tweede middel
5. De omzettingscoëfficiënten bepaald onder nr. 19 van de tabel opgenomen in
bijlage van de wet van 26 maart 1971, zijn van toepassing op groenteconservenbedrijven.
Bij gebrek aan definitie in de wet, dient deze term in zijn gebruikelijke betekenis te worden verstaan.
6. De appelrechters hebben naar recht kunnen oordelen dat, waar conserveren
onder meer betekent instandhouden, voor bederf bewaren, verduurzamen, de
eiseres, die aardappelen verwerkt tot diepvriesproducten op basis van aardappelpuree, te beschouwen is als een groenteconservenbedrijf in de zin van de in
bijlage van de wet opgenomen tabel.
Het middel kan niet worden aangenomen.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiseres in de kosten.
10 oktober 2008 – 1° kamer – Voorzitter: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: de h. Stassijns – Gelijkluidende conclusie van de h. Thijs, advocaat-generaal –
Advocaten: mrs. Wouters en Geinger.

Nr. 540
1° KAMER - 10 oktober 2008

INKOMSTENBELASTINGEN — AANSLAGPROCEDURE — AANSLAG EN
INKOHIERING - AANSLAG GEVESTIGD ONDER EEN VERKEERDE GEMEENTE - GEVOLG
Wanneer een enkele aanslag die betrekking heeft op directe belastingen, opcentiemen en
een aanvullende gemeentebelasting, onder een verkeerde gemeente gevestigd is, is de
aanslag niet rechtsgeldig gevestigd1. (Artt. 467 en 469, eerste lid W.I.B. 1992; Artt. 131
en 231 K.B. Uitvoering W.I.B. 1992)
(BELGISCHE STAAT - Minister van Financiën T. S. e.a.)

ARREST

1 Zie Cass., 15 sept. 2000, A.R. F.98.0126.N, A.C. 2000, nr. 472.
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(A.R. F.07.0081.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 24 oktober 2006 gewezen
door het Hof van Beroep te Antwerpen.
Afdelingsvoorzitter Eduard Forrier heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Dirk Thijs heeft geconcludeerd.
II. FEITEN
De verweerders in cassatie hebben sedert 4 augustus 1997 hun domicilie te
Oostduinkerke (Koksijde).
De verweerders dienden tijdig en regelmatig hun aangifte in, maar zij kregen
een bericht van wijziging toegestuurd door de taxatieambtenaar te Nieuwpoort.
Deze was van oordeel dat de economische belangen van de verweerders te
Antwerpen lagen en dat de fiscale woonplaats derhalve Antwerpen was.
De verweerders ondertekenden desbetreffend een akkoord. Voor aanslagjaar
1998 werd te Antwerpen een aanslag gevestigd conform het akkoord waarna de
verweerders bezwaar indienden daar zij zich hadden geïnformeerd en tot het
besluit waren gekomen dat ze gedwaald hadden.
Het bezwaar werd verworpen omwille van het feit dat de verweerders een
akkoord hadden ondertekend betreffende de ligging van de fiscale woonplaats.
Voor het aanslagjaar 1999 werd er eveneens een aanslag in Antwerpen gevestigd. Ook tegen deze aanslag werd een bezwaarschrift ingediend. De aanslag van
het aanslagjaar 1999 werd door de fiscale administratie vernietigd wegens schending van de artikelen 297 en 467 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen
(1992).
Voor het aanslagjaar 2000 dienden de verweerders een tijdige en geldige
aangifte in te Nieuwpoort.
De aanslag werd niettemin overeenkomstig de tijdige en geldige aangifte,
opgenomen in een kohier van de Stad Antwerpen.
De verweerders dienden op 20 maart 2001 een tijdig en geldig bezwaarschrift
in, waarover binnen 6 maanden geen beslissing is getroffen.
De verweerders legden op 27 december 2002 een verzoekschrift neer ter
griffie van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Antwerpen waarbij zij aanvoerden
dat de betwiste aanslag moest worden nietigverklaard en dat een nieuwe aanslag
moest worden gevestigd in de gemeente van hun woonplaats.
III. CASSATIEMIDDEL
De eiser voert in zijn verzoekschrift een middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 3, 465, 467 en 469 van het Wetboek van Inkomstenbelastingen (afgekort
WIB 1992);
- de artikelen 128, 131 en 231 van het koninklijk besluit tot uitvoering van het Wetboek
van de Inkomstenbelastingen (afgekort KB en WIB 1992);
- de artikelen 170, §1 (en) §4, van de Grondwet (afgekort G.W.).
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Aangevochten beslissingen
Het bestreden arrest stelt het volgende:
"Het wordt niet betwist dat de kwestieuze aanslag ten onrechte werd opgenomen in het
kohier van de stad Antwerpen nu (de verweerders) sedert augustus 1997 hun woonplaats
hebben in Koksijde-Oostduinkerke.
Artikel 131 van het koninklijk besluit van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen
(1992) bepaalt dat de kohieren van de directe belastingen worden opgemaakt per
gemeente, per groep van gemeenten of per ontvangkantoor. Te dezen werd de betwiste
aanslag ten onrechte opgenomen in het kohier van de gemeente Antwerpen.
De fout in de aanduiding van de betrokken gemeente berokkent wel degelijk nadeel aan
de belastingplichtigen. Voor het berekenen van de gemeentebelasting, die varieert van
gemeente tot gemeente, is het immers nodig de aanslag te verbinden aan de juiste fiscale
woonplaats van de belastingsplichtigen. Door het opnemen in het kohier van een
verkeerde gemeente werden geïntimeerden misleid wat de draagwijdte van de aanslag
betreft.
Er is derhalve een onrechtsgeldige zetting gebeurd.
De eerste rechter heeft dan ook terecht de aanslag nietig verklaard".
Grieven
Het bestreden arrest oordeelt dat er hier sprake is van een onrechtsgeldige zetting om
reden dat de aanslag ten onrechte werd opgenomen in een kohier van de stad Antwerpen.
De aanslag werd door het hof van beroep volledig vernietigd waarbij gesteund werd op
artikel 131 van het koninklijk besluit van het Wetboek van de Inkomstenbelasting (1992)
(de kohieren worden opgemaakt per gemeente). De volledige aanslag werd door het hof
van beroep vernietigd.
In casu is er echter geen sprake van een onrechtsgeldige zetting: de aanslag werd gevestigd overeenkomstig de geldende procedureregels zoals bepaald in artikel 346 en verder
van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen (1992) (verzending van een bericht van
wijziging, gevolgd door een akkoord van de belastingplichtige met de koppeling van de
aanslag in de personenbelasting aan de gemeentebelasting van de stad Antwerpen). Enkel
het niet naleven van substantiële formaliteiten kan aanleiding geven tot een volledige
nietigheid van een gevestigde aanslag. De koppeling van een aanslag in de personenbelasting aan een bepaalde gemeente houdt een beoordeling van feitelijke gegevens in en kan
niet beschouwd worden als een substantiële formaliteit. Gelet op de naleving van de
procedure inzake de vestiging van de aanslag en het afgesloten akkoord met de belastingplichtige kan er ook geen sprake zijn van enige misleiding van de belastingplichtige bij
het vestigen van de belasting.
Overeenkomstig artikel 128 van het koninklijk besluit van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen (1992) mogen verschillende soorten van belastingen worden opgenomen
in eenzelfde kohier. In casu bestaat de aanslag uit twee soorten belastingen. Enerzijds
bevat de aanslag de personenbelasting die overeenkomstig artikel 3 van het Wetboek van
de Inkomstenbelastingen (1992) afhankelijk is van het feit dat men "rijksinwoners" is. Het
betreft hier een staatsbelasting die overeenkomstig artikel 170, §1, van de Grondwet werd
ingevoerd door een wet.
Daarnaast bevat de aanslag een gedeelte "aanvullende gemeentebelasting". Deze belasting overeenkomstig artikel 465 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen (1992)
gevestigd door de agglomeraties en de gemeenten. Artikel 467 van het Wetboek van de
Inkomstenbelastingen (1992) bepaalt dat de aanvullende belasting op de personenbelasting geheven wordt door de gemeente of de agglomeratie ten laste van rijksinwoners die
respectievelijk belastbaar zijn in die gemeente of in de gemeenten die deel uitmaken van
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die agglomeratie. Dergelijke belasting kan overeenkomstig artikel 170, §4 van de
Grondwet enkel ingevoerd worden dan door een gemeenteraadsbeslissing.
Uit voormelde bepalingen blijkt duidelijk dat de wetgever de personenbelasting en de
aanvullende gemeentebelasting als onderscheiden belastingen beschouwt die in principe
in afzonderlijke kohieren kunnen worden opgenomen (zie artikel 231 van het koninklijk
besluit van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen (1992)). Bijgevolg kan de nietigheid van de aanslag in de gemeentebelasting, geen aanleiding geven tot nietigheid van de
aanslag in de personenbelasting.
De gemeentebelasting betreft bovendien een op de personenbelasting aanvullende
belasting (artikel 465, Wetboek van de Inkomstenbelastingen (1992)). De gemeentebelasting wordt berekend op de personenbelasting, welke in casu niet door de verweerder in
cassatie wordt betwist. De nietigheid van de "bijzaak", zijnde de gemeentebelasting, kan
geenszins de nietigheid van de "hoofdzaak", zijnde de personenbelasting, tot gevolg
hebben.
Het feit dat een bepaalde aanslag werd gevestigd rekening houdend met een verkeerde
gemeente van aanslag, kan op grond van artikel 131 van het koninklijk besluit van het
Wetboek van de Inkomstenbelastingen (1992) (dat bepaalt dat kohieren worden opgemaakt per gemeente) geen aanleiding geven tot een volledige vernietiging van de gevestigde aanslag. Het opmaken van de kohieren per gemeente, per groep van gemeenten of
per ontvangkantoor is louter een formaliteit waardoor de toekenning aan de betrokken
gemeente van de aanvullende gemeentebelasting (artikel 470 Wetboek van de Inkomstenbelastingen (1992)) wordt vergemakkelijkt.
Door te beslissen dat de inkohiering van de aanslag in de personenbelasting en aanvullende gemeentebelasting bij een verkeerde gemeente de verweerder(s) heeft misleid wat
de draagwijdte van de aanslag betreft, waardoor een onterechte zetting is gebeurd die de
vernietinging van de gehele aanslag met zich meebrengt, schendt het bestreden arrest de
artikelen 3, 465, 467 en 469 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen (1992), de
artikelen 128,131 en 231 van het koninklijk besluit van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen (1992) en de artikelen 170, §1 en §4, van de Grondwet.

IV. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Eerste middel
1. Het middel gaat vooreerst ervan uit dat de verweerders voor het aanslagjaar
2000 akkoord gingen met de koppeling van de aanslag in de personenbelasting
aan de gemeentebelasting van de stad Antwerpen.
2. Het middel berust op feitelijke gegevens die door het arrest worden tegengesproken.
Het middel mist in zoverre feitelijke grondslag.
3. Krachtens artikel 131 van het koninklijk besluit van 27 augustus 1993 tot
uitvoering van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen (1992) worden de
kohieren van de directe belastingen opgemaakt per gemeente, per groep
gemeenten of per ontvangkantoor.
4. Krachtens artikel 467 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen (1992)
wordt de aanvullende belasting op de personenbelasting door de gemeente of
door de agglomeratie geheven ten laste van de rijksinwoners die respectievelijk
belastbaar zijn in die gemeente of in de gemeenten die deel uitmaken van die
agglomeratie.
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Krachtens artikel 469, eerste lid, van dit wetboek worden de vestiging en de
inning van de aanvullende belastingen toevertrouwd aan de administratie der
directe belastingen, onder de voorwaarden en volgens de regelen die de Koning
bepaalt.
Krachtens artikel 231 van het koninklijk besluit van 27 augustus 1993 tot
uitvoering van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen (1992) worden de
kohieren van de aanvullende agglomeratiebelasting op de personenbelasing en de
kohieren van de aanvullende gemeentebelasting op de personenbelasting opgemaakt volgens de door de directeur-generaal van de directe belastingen gestelde
regelen.
5. Wanneer een enkele aanslag die betrekking heeft op directe belastingen,
opcentiemen en een aanvullende gemeentebelasting, onder een verkeerde
gemeente gevestigd is, is de aanslag niet rechtsgeldig gevestigd.
6. Het arrest dat oordeelt dat een aanslag die werd gevestigd in de personenbelasting en in de aanvullende gemeentebelasting, nietig is omdat hij in een andere
gemeente dan de woonplaats van de belastingsplichtige werd gevestigd, verantwoordt zijn beslissing naar recht.
Het middel kan in zoverre niet worden aangenomen.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiser in de kosten.
10 oktober 2008 – 1° kamer – Voorzitter en Verslaggever: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter – Gelijkluidende conclusie van de h. Thijs, advocaat-generaal – Advocaat: mr. J.
Huyskens, Antwerpen.

Nr. 541
3° KAMER - 13 oktober 2008

AUTEURSRECHT - VERKRIJGER - WERK - AUTEUR - TOESTEMMING - REPRODUCTIE VOOR
RECLAMEDOELEINDEN - FACSIMILE'S - GRENZEN
Uit de verplichting, voor de verkrijger, om een kunstwerk overeenkomstig de eerlijke
beroepsgebruiken te exploiteren, kan niet worden afgeleid dat de verkrijger, die de
toestemming verkregen heeft om een werk van beeldende kunst in de vorm van
facsimile's te reproduceren, het recht zou hebben om, zonder een nieuwe toestemming
van de auteur, dat werk ook te reproduceren op dragers die voor die facsimile's reclame
moeten maken en evenmin, bijgevolg, dat hij dat recht zou kunnen doorgeven aan de
tussenpersonen die deze toegestane reproducties commercialiseren. (Art. 1, §1, eerste
lid Nieuwe Auteurswet)
(SCHLEIPER n.v. T. SABAM)

ARREST (vertaling)
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(A.R. C.06.0562.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 4 februari 2005 gewezen
door het Hof van Beroep te Brussel.
De zaak is bij beschikking van 6 juni 2008 van de eerste voorzitter verwezen
naar de derde kamer.
Raadsheer Christine Matray heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal met opdracht Philippe de Koster heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDELEN
De eiseres voert twee middelen aan.
Eerste middel
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 1, §1 (zoals het van toepassing was vóór de wijziging ervan bij de wet
van 22 mei 2005), 3, §1, 22, §1, 2°, 23, eerste lid, en 26, §1, van de wet van 30 juni 1994
betreffende het auteursrecht en de naburige rechten;
- de artikelen 1134 en 1615 van het Burgerlijk Wetboek;
- de artikelen 30 en 36 van het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,
ondertekend te Rome op 25 maart 1957 en goedgekeurd bij de wet van 2 december 1957;
- voor zover nodig, de artikelen 28 en 30 van voormeld Verdrag, zoals geconsolideerd
te Amsterdam op 2 oktober 1997, goedgekeurd bij de wet van 10 augustus 1998 en in
werking getreden op 1 mei 1999.
Aangevochten beslissing
Het arrest, dat erop wijst dat "het vaststaat dat de verweerster erkent dat de door (de
eiseres) gecommercialiseerde posters geoorloofde reproducties van werken vormden" en
dat "het enige feit dat (de eiseres) (...) verweten wordt, hierin bestaat dat zij de werken,
zonder toestemming, op reclamedragers gereproduceerd heeft om de verkoop van de
posters te bevorderen", wijzigt vervolgens het beroepen vonnis en doet uitspraak bij wege
van nieuwe beschikkingen, waarbij het de eiseres jegens de verweerster veroordeelt tot
betaling van de ontdoken auteursrechten op de litigieuze reclamefolders en -brochures, tot
beloop van 1.005,08 en 4.741,63 euro, verhoogd met de door dat arrest bepaalde interest.
Het arrest verantwoordt zijn beslissing op de volgende gronden:
"9. Het exclusieve recht van reproductie van door het auteursrecht beschermde werken,
vormt het specifieke voorwerp van de eigendom inzake auteursrecht, wat door (de eiseres)
niet betwist wordt.
Het kan overigens niet worden betwist dat de reproductie van een beschermd werk op
een reclamedrager een daad van exploitatie van het beschermde werk vormt, die verschilt
van de daad van exploitatie van het werk bestaande in de reproductie van dat werk op
posters en van de daad van exploitatie van het werk, bestaande in het in omloop brengen
van die posters.
Daarenboven gebruikt (de eiseres) de reclamedragers, zoals de litigieuze folders en
catalogi, om de verkoop van haar producten te bevorderen, zodat de reproductie van een
welbepaald beschermd werk in die documenten alleen dient om de verkoop te bevorderen
van de posters die dat werk reproduceren.
10. Zoals (de verweerster) betoogt, omvat het exclusieve recht van reproductie van door
het auteursrecht beschermde werken, dat gewaarborgd wordt door de wet van 30 juni
1994, de reproductie van beschermde werken op reclamedragers die bestemd zijn om de
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verkoop van de toegestane kopieën van het werk te bevorderen.
Het recht om de reproductie van een door het auteursrecht beschermd werk toe te staan
of te verbieden, is niet uitgeput wanneer reproducties van het werk door de houder van het
recht of met diens toestemming in omloop worden gebracht. Dat recht heeft betrekking op
elk exemplaar dat een reproductie van het beschermde werk vormt en het in omloop
brengen van een drager maakt daarom andere daden van exploitatie van het beschermde
werk, zoals de reproductie van het werk in de reclame, nog niet geoorloofd.
Met de toestemming om schilderijen in de vorm van posters te reproduceren eindigt dus
geenszins het exclusieve recht om de reproductie van die werken op andere materiële
dragers te verbieden (...).
De nationale wet wijkt van die regel niet af met betrekking tot reclame die gemaakt
wordt door de doorverkopers van geoorloofde kopieën van een werk van beeldende kunst.
11. In tegenstelling tot wat (de eiseres) beweert, zou het recht van de doorverkoper om
reproducties van beschermde werken te verkopen, niet worden uitgehold indien de doorverkoper niet in staat zou zijn de verkoop te bevorderen door vouwbladen en folders met
daarin reproducties van de beschermde werken te verspreiden.
De wetsbepalingen geven de houder van het auteursrecht het recht niet om zich te
verzetten tegen andere vormen van reclame, zoals de verspreiding van folders met de lijst
van de werken die op de geoorloofde materiële dragers zijn gereproduceerd.
(De eiseres) geeft niet aan waarom de erkenning van het recht, voor de houder van het
auteursrecht, om de doorverkoper van geoorloofde reproducties van het werk niet gelijk
welke vorm van reclame te verbieden, maar wel een specifieke vorm van reclame die erin
bestaat dragers met reproducties van het beschermde werk te verspreiden, de commercialisering van de geoorloofde reproducties van het werk en, bijgevolg, de toegang tot de
markt van die goederen in aanzienlijke mate zou bemoeilijken en een belemmering zou
vormen van het vrije verkeer van goederen, die verboden wordt door artikel 30 van het
Verdrag (dat, na wijziging, artikel 28 is geworden) (...).
Uit het arrest in de zaak Dior/Evora, dat (de eiseres) ten onrechte aanvoert, kan niet
worden afgeleid dat het reclameverbod voor reproducties van door het auteursrecht
beschermde werken, zoals dat waarop (de verweerster) een beroep doet, en dat beperkt is
tot een verbod om het beschermde werk in de reclame te reproduceren, niet kan worden
aangenomen overeenkomstig artikel 36 van het Verdrag (dat, na wijziging, artikel 30 is
geworden) (...).
Indien daarentegen de daad van exploitatie van een beschermd werk, die hierin bestaat
dat de doorverkoper van toegestane kopieën van beschermde werken, die op een geoorloofde wijze in omloop zijn gebracht, een dergelijk werk voor reclamedoeleinden reproduceert, als geoorloofd zou worden beschouwd, zou de houder beroofd worden van een
essentieel voorrecht, met name zijn recht om het werk commercieel te exploiteren (...).
12. Ten slotte zijn de vergelijkingen die (de eiseres) maakt met de reclamefolders
waarin cd's, boeken of stripverhalen afgebeeld worden, niet ter zake dienend. Dergelijke
afbeeldingen zijn geen reproductie van het door het auteursrecht beschermde werk.
13. Gelet op het voorgaande, is de vraag of (de eiseres) in de rechten is getreden van de
verschillende uitgevers van de door haar doorverkochte posters, niet ter zake dienend."
Grieven
Eerste onderdeel
A. Luidens artikel 1, §1, van de wet van 30 juni 1994, heeft alleen de auteur van een
werk van kunst het recht om het op welke wijze of in welke vorm ook te reproduceren of
te laten reproduceren. Het reproductierecht omvat het recht van distributie, d.w.z. het
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recht om exemplaren, door ze te verkopen, door ze te koop aan te bieden of door eender
welke andere daad in het openbaar te verspreiden. De toestemming die de auteur geeft om
het werk te reproduceren, kan worden beperkt: hij kan ervoor kiezen de reproductie
slechts binnen de door hem vastgestelde grenzen toe te staan of ze afhankelijk te stellen
van voorwaarden die hij zelf bepaalt.
B. Luidens artikel 3, §1, van de wet van 30 juni 1994, zijn de vermogensrechten van de
auteur, en dus het recht van reproductie, roerende rechten die overgaan bij erfopvolging
en vatbaar zijn voor overdracht, volgens de bepalingen van het Burgerlijk Wetboek, en
moet de verkrijger van het recht het werk overeenkomstig de eerlijke beroepsgebruiken
exploiteren.
C. Uit het verband tussen de sub A en B geanalyseerde bepalingen van de wet van 30
juni 1994, kan worden afgeleid dat degene aan wie de auteur het recht overgedragen heeft
om een grafisch werk of een werk van beeldende kunst te reproduceren in de vorm van
facsimile's of posters, in beginsel, d.w.z. behoudens een door de auteur opgelegde beperking, het recht om de gereproduceerde exemplaren van het werk te verkopen, te koop aan
te bieden en ze, meer in het algemeen, te commercialiseren en, bijgevolg, alle daden te
stellen die, overeenkomstig de eerlijke beroepsgebruiken, de commercialisering van die
exemplaren kunnen bevorderen.
Het is conform de eerlijke gebruiken van het beroep van uitgever van posters om de
afbeelding van de beschermde werken waarvan de reproductie, zonder enig voorbehoud,
is toegestaan, met het oog op de commercialisering ervan te reproduceren op reclamedragers zoals folders, brochures of catalogi.
D. De verkrijger van het recht van reproductie van een grafisch werk of een werk van
beeldende kunst die, zoals gezegd sub C, de toestemming heeft verkregen om de reproducties van het werk te commercialiseren en die deze aan gespecialiseerde kleinhandelaars verkoopt met het oog op de doorverkoop ervan, draagt aan deze, als accessorium van
de verkochte zaak, overeenkomstig artikel 1615 van het Burgerlijk Wetboek het recht
over om, met het oog op de bevordering van de verkoop, gebruik te maken van de geoorloofd gereproduceerde afbeelding van het beschermde werk.
E. Het arrest, dat vaststelt dat de eiseres bij verschillende uitgevers posters met reproducties van schilderijen heeft gekocht met het oog op de doorverkoop ervan, dat die uitgevers op regelmatige wijze de reproductierechten van de werken hadden verkregen en dat
de door de eiseres gecommercialiseerde posters bijgevolg "geoorloofde reproducties van
de werken vormden", maar niet vermeldt dat de houders van de rechten de door de uitgevers verkregen reproductierechten op enigerlei wijze zouden hebben beperkt of begrensd,
beslist derhalve niet wettig:
1°) dat "de reproductie van een beschermd werk op een reclamedrager een daad van
exploitatie van het beschermde werk vormt, die verschilt van de daad van exploitatie van
het werk bestaande in de reproductie van dat werk op posters en van de daad van exploitatie van het werk, bestaande in het in omloop brengen van die posters", in die mate dat de
reproductie van het werk, volgens de eerlijke beroepsgebruiken, in de reclame een andere
toestemming zou vereisen dan die welke verkregen moet worden om het werk in de vorm
van posters te reproduceren en deze in omloop te brengen;
2°) dat het weinig ter zake doet "of (de eiseres) in de rechten is getreden van de uitgevers van de door haar doorverkochte posters", zodat de verweerster terecht "de schending,
door (de eiseres), van het exclusieve recht van reproductie aanvoert" (schending van de
artikelen 1, §1, 3, §1, 26, §1, van de wet van 30 juni 1994, 1134 en 1615 van het Burgerlijk Wetboek).
Tweede onderdeel
Artikel 22, §1, 2°, van de wet van 30 juni 1994, dat een bepaling van dwingend recht is
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(artikel 23, eerste lid), verbiedt de auteur van een op geoorloofde wijze openbaar gemaakt
werk en diens rechthebbenden om zich te verzetten tegen "de reproductie en de mededeling aan het publiek van een werk tentoongesteld in een voor het publiek toegankelijke
plaats, wanneer het doel van de reproductie of van de mededeling aan het publiek niet het
werk zelf is".
Het arrest, dat deze bepaling impliciet maar zeker toepast, beslist met betrekking tot het
te koop aanbieden van "compact discs" of van boeken met een hoes of een omslag die de
afbeelding van een beschermd werk reproduceert, dat er voor de reproductie van die voorwerpen in reclamefolders geen toestemming van de auteur vereist is, daar "dergelijke
afbeeldingen niet de reproductie van het door het auteursrecht beschermd werk zijn",
maar slechts de reproductie van het te koop aangeboden voorwerp. Het arrest weigert
evenwel die redenering toe te passen op de reproductie, in reclamefolders, van de afbeelding van de door de eiseres te koop aangeboden voorwerpen, die bestaan in geoorloofde
reproducties (posters) van beschermde werken.
Het arrest maakt aldus een onderscheid tussen te koop aangeboden voorwerpen die de
afbeelding reproduceren van een beschermd werk, en waarvan de reproductie rechtmatig
is toegestaan, terwijl dit onderscheid geen steun vindt in artikel 22, §1, 2°, van de wet van
30 juni 1994 (schending van die wetsbepaling en van artikel 23, eerste lid, van dezelfde
wet).
Derde onderdeel
Volgens artikel 30 van het EEG-Verdrag (artikel 28 van de geconsolideerde versie),
zijn kwantitatieve invoerbeperkingen en alle maatregelen van gelijke werking tussen de
Lidstaten verboden. Artikel 36 (artikel 30 van de geconsolideerde versie) bepaalt evenwel
dat de bepalingen van artikel 30 geen beletsel vormen voor verboden of beperkingen van
invoer, die gerechtvaardigd zijn uit hoofde van, met name, de bescherming van de industriële en commerciële eigendom.
Volgens het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen (arrest van 4 november
1997, zaak Dior/Evora), moeten die verdragsbepalingen in die zin uitgelegd worden dat
de houder van het recht op een merk of van een auteursrecht zich er niet tegen kan
verzetten dat een doorverkoper, die gewoonlijk artikelen van dezelfde aard commercialiseert die echter niet noodzakelijkerwijs van dezelfde kwaliteit als de beschermde
producten zijn, deze gebruikt, d.w.z. met name de afbeelding ervan aanwendt op een
wijze die in zijn activiteitensector gebruikelijk is, om het publiek de nakende commercialisering van die producten aan te kondigen, tenzij aangetoond is dat, gelet op de omstandigheden eigen aan elke zaak, het desbetreffend gebruik van die producten hun faam
ernstig aantasten.
Wanneer de houder van het auteursrecht zijn toestemming heeft gegeven voor de reproductie van een werk van beeldende kunst op facsimile's of posters, heeft die toestemming
niet alleen betrekking op de verkoop en doorverkoop van posters die het werk reproduceren, maar ook, krachtens de artikelen 3, §1, en 26, §1, van de wet van 30 juni 1994, op
de reproductie van die werken in folders, brochures of catalogi die door de uitgevers en de
doorverkopers, overeenkomstig de eerlijke beroepsgebruiken, met reclamedoeleinden
worden uitgegeven om de verkoop van die reproducties te bevorderen.
De beslissing van het arrest dat het exclusieve recht van reproductie, vastgelegd in
artikel 1, §1, van de wet van 30 juni 1994, de houder van dat recht de mogelijkheid biedt
de doorverkoper van toegestane reproducties van het werk te verbieden "een specifieke
vorm van reclame" te maken "die erin bestaat dragers met reproducties van het
beschermde werk te verspreiden", terwijl die vorm van reclame, met aanwending van
afbeeldingen, ter bevordering van de verkoop van de reproducties van het werk, in overeenstemming is met de eerlijke beroepsgebruiken, komt dit derhalve neer op een goedkeu-
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ring van de belemmering van het vrije verkeer van goederen die, wanneer zoals te dezen
niet is vastgesteld dat die reclamevorm de faam van de producten zou aantasten, niet
verantwoord kan worden door de zorg om de intellectuele eigendom te beschermen.
Het arrest schendt bijgevolg het geheel van de in de aanhef van het middel bedoelde
wettelijke bepalingen, in zoverre het beslist dat de toestemming die de houder van het
auteursrecht geeft om het werk in de vorm van posters te reproduceren en die posters in
omloop te brengen, niet impliceert dat de doorverkoper van artikelen van die aard het
recht zou hebben de verkoop van die posters te bevorderen door middel van reclame "die
bestaat in de verspreiding van dragers die het beschermde werk reproduceren", en dat "(de
verweerster) terecht de schending, door (de eiseres), van het exclusieve recht van reproductie aanvoert".
(...)

III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Eerste middel
Eerste en derde onderdeel
Krachtens artikel 1, §1, eerste lid, van de wet van 30 juni 1994 betreffende het
auteursrecht en de naburige rechten, heeft alleen de auteur van een kunstwerk het
recht om het op welke wijze of in welke vorm ook te reproduceren of te laten
reproduceren.
Artikel 3, §1, van dezelfde wet bepaalt, in het eerste lid, dat de vermogensrechten van de auteur roerende rechten zijn die overgaan bij erfopvolging en
vatbaar zijn voor gehele of gedeeltelijke overdracht, volgens de bepalingen van
het Burgerlijk Wetboek, en, in het vijfde lid, dat de verkrijger van het recht het
werk overeenkomstig de eerlijke beroepsgebruiken moet exploiteren.
Uit die verplichting, die op de verkrijger rust, kan niet worden afgeleid dat
laatstgenoemde, die de toestemming verkregen heeft om een werk van beeldende
kunst in de vorm van facsimile's te reproduceren, het recht zou hebben om,
zonder een nieuwe toestemming van de auteur, dat werk ook te reproduceren op
dragers die voor die facsimile's reclame moeten maken en evenmin, bijgevolg,
dat hij dat recht zou kunnen doorgeven aan de tussenpersonen die deze toegestane reproducties commercialiseren.
De onderdelen, die uitgaan van het tegendeel, falen naar recht.
Tweede onderdeel
Het arrest, dat beslist dat de vergelijkingen die de eiseres maakt "met de reclamefolders waarin cd's, boeken of stripverhalen afgebeeld worden, niet ter zake
dienend zijn", daar "dergelijke afbeeldingen geen reproductie van het door het
auteursrecht beschermde werk zijn", maakt geen onderscheid tussen de te koop
aangeboden voorwerpen die de afbeelding van een beschermd werk reproduceren, maar beslist dat er een onderscheid moet worden gemaakt tussen de
afbeelding van een drager van een werk, drager die niet beschermd wordt door
het auteursrecht, en de afbeelding van het beschermde werk zelf.
Het onderdeel mist feitelijke grondslag.
(...)
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Dictum
Het Hof
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiseres in de kosten.
13 oktober 2008 – 3° kamer – Voorzitter: de h. Storck, voorzitter – Verslaggever:
mevr. Matray – Gelijkluidende conclusie van de h. de Koster, advocaat-generaal met
opdracht – Advocaten: mrs. Gérard en Geinger.

Nr. 542
3° KAMER - 13 oktober 2008

ZIEKTE- EN INVALIDITEITSVERZEKERING —
ZIEKTEKOSTENVERZEKERING - NOMENCLATUUR VAN DE GENEESKUNDIGE
VERSTREKKINGEN - GENEESHEER-SPECIALIST - VERWANTE VERSTREKKINGEN - BEGRIP
De verstrekkingen van een als specialist erkend geneesheer die door de verzekering ten
laste genomen worden, zijn die welke tot zijn eigen specialisme behoren, alsook die
welke verwant zijn met de uitoefening van dat specialisme. Die verwantschap kan alleen
bestaan indien er ook een verstrekking verricht wordt die tot het specialisme van de
erkend geneesheer behoort. Artikel 20, §2 van de bijlage bij K.B., 16 nov. 1973, wijkt van
dat beginsel niet af, daar het alleen de verstrekkingen vermeldt die wel tot een ander
specialisme behoren, maar waarvan nog steeds erkend wordt dat zij verwant zijn met de
verstrekkingen die de geneesheer in het kader van zijn specialisme verricht. (Artt. 10, §1
en 20, §2, bijlage bij K.B. 16 nov. 1973, zoals van toepassing op het ogenblik van de
feiten)
(R. T. L.D.O.Z. e.a.)

ARREST (vertaling)

(A.R. S.06.0086.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 14 juni 2006 gewezen door
het Arbeidshof te Luik, afdeling Neufchâteau.
Raadsheer Daniel Plas heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Jean-Marie Genicot heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDELEN
De eiser voert de volgende vier middelen aan.
Eerste middel
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 24 van de wet van 9 augustus 1963 tot instelling en organisatie van een regeling voor verplichte ziekte- en invaliditeitsverzekering;
- de artikelen 1 van het koninklijk besluit van 16 november 1973 tot vaststelling van de
nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte ziekte- en invaliditeitsverzekering, 10, §4, 20, §1 en §2, van de nomenclatuur van de geneeskundige
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verstrekkingen, bedoeld in artikel 24 van de wet van 9 augustus 1963, die de bijlage
vormt bij het koninklijk besluit van 16 november 1973, zoals de voormelde bepalingen
van de wet van 9 augustus 1963, van het koninklijk besluit van 16 november 1973 en van
de daarbij gevoegde nomenclatuur van toepassing waren ten tijde van de litigieuze feiten;
- de artikelen 1315 van het Burgerlijk Wetboek en 870 van het Gerechtelijk Wetboek.
Aangevochten beslissing
Het bestreden arrest beslist dat zelfs al bestaat er twijfel over de vraag of de eiser de
litigieuze hemodialyses die hij heeft verstrekt en geattesteerd onder het nummer 3011 K
400 van de nomenclatuur, aan zijn eigen patiënten heeft verstrekt, "(hij) onrechtmatig
getuigschriften voor die verstrekkingen heeft uitgereikt" en verklaart de hoofdvorderingen van de verzekeringsinstellingen bijgevolg gegrond in de mate die het arrest aangeeft,
en veroordeelt de eiser om aan de eerste, tweede, derde en vierde verweersters de
bedragen te betalen die het vermeldt, verhoogd met de moratoire interest en de kosten.
Het arrest verantwoordt die beslissingen op alle gronden die hier als weergegeven
worden beschouwd en die vermeld worden onder de subtitel "De regel van
verwantschap".
Het beslist in essentie:
- dat uit het onderling verband tussen de regel van verwantschap, vastgesteld in de artikelen 10, §4, 20, §1 en §2, van de nomenclatuur, en de interpretatieregel nr. 505 (10)-5,
onder nr. 12, blijkt dat de litigieuze nierdialyses terugbetaald kunnen worden wanneer zij
verstrekt worden "door een gastro-enteroloog aan zijn eigen patiënten";
- dat de verzekeringsinstellingen, "oorspronkelijke eisers", niet aantonen dat de patiënten die de nierdialyses hebben ondergaan, die de eiser verricht en geattesteerd heeft
onder de code 3011 K 400, niet zijn eigen patiënten waren; dat er hierover op zijn minst
twijfel bestaat;
- dat "desondanks (...) erop gewezen moet worden dat de patiënt die een beroep doet op
de dienst voor nierdialyse, alleen verlangt dat de nodige dialyses uitgevoerd zouden
worden",
- en dat er bijgevolg "moet worden vastgesteld dat de desbetreffende verstrekkingen
van (de eiser) niet verwant zijn met andere verstrekkingen die tot zijn specialisme als
gastro-enteroloog behoren, overeenkomstig de interpretatieregel (in antwoord op vraag
2)" en dat, bijgevolg, "de betrokken verstrekkingen, krachtens die interpretatieregel, te
dezen niet kunnen aangezien worden als verwant met andere verstrekkingen die hij zou
kunnen verrichten".
Grieven
Eerste onderdeel
De nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen, gevoegd bij het koninklijk
besluit van 16 november 1973, bepaalt met name, luidens artikel 24, tweede lid, van de
wet van 9 augustus 1963, de toepassingsregels ervan, alsook de bekwaming waarover de
persoon dient te beschikken die gemachtigd is om elk van die verstrekkingen te
verrichten.
Luidens artikel 10, §4, van de nomenclatuur, "worden de handelingen die verwant zijn
met de uitoefening van een bepaald specialisme, eveneens gehonoreerd wanneer ze
verricht zijn door een als specialist voor dat specialisme erkend geneesheer". Artikel 20,
§2, van de nomenclatuur past die regel toe op de verstrekkingen die de bekwaming van
geneesheer-specialist vereisen in één van de disciplines die tot de inwendige pathologie
behoren, door het volgende te bepalen: "worden in elk geval beschouwd als verwant met
één van de in artikel 20, §1, a) tot en met g), opgesomde specialismen, de verstrekkingen
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die in hetzelfde artikel worden opgesomd". Artikel 20, §1, a), heeft betrekking op de
verstrekkingen die behoren tot het specialisme inwendige geneeskunde, terwijl c) van
datzelfde artikel betrekking heeft op de verstrekkingen die behoren tot het specialisme
gastro-enterologie.
Uit die bepalingen valt af te leiden dat een gastro-enteroloog, zoals de eiser, handelingen kan verrichten die tot het specialisme inwendige geneeskunde behoren, en dat die
handelingen gehonoreerd worden, d.w.z. dat zij door de verzekering voor geneeskundige
verzorging terugbetaald kunnen worden.
De in het arrest bedoelde en aldaar weergegeven interpretatieregel 505 (10) - 5 bepaalt
onder nummer 12 dat de verstrekking (hemodialyse) die vermeld wordt onder de code
3011 K 400 van de nomenclatuur "terugbetaald kan worden wanneer zij verricht wordt
door een chirurg, een uroloog, een internist", en het arrest beslist, na uitlegging van die
regel, dat het begrip "internist" betrekking heeft op een geneesheer die gespecialiseerd is
in inwendige geneeskunde stricto sensu, d.w.z. een geneesheer bedoeld in artikel 20, §1,
a).
Uit de artikelen 10, §4, 20, §1, a) en c), en 20, §2, van de nomenclatuur, en uit de interpretatieregel nr. 12, zoals deze door het arrest uitgelegd wordt, kan bijgevolg worden
afgeleid dat een gastro-enteroloog, zoals de eiser, de litigieuze geneeskundige verstrekking die bedoeld wordt onder de code 3011 K 400 van de nomenclatuur, kan verrichten,
en dat die verstrekking terugbetaald kan worden.
De interpretatieregel bepaalt evenwel, zoals het arrest zegt, dat de in artikel 20, §2,
bedoelde regel van verwantschap alleen van toepassing is indien voldaan wordt aan een
bijkomende voorwaarde: de geneesheer die als specialist erkend wordt voor één van de in
artikel 20, §1, a) tot en met g), opgesomde specialismen, moet de verstrekking die tot één
van die specialismen behoort en niet tot het specialisme waarvoor hij als specialist erkend
is, "aan zijn eigen patiënten" verlenen.
Ten deze leidt het arrest uit het feit "dat de patiënt die zich tot een dienst voor nierdialyse wendt, alleen verlangt dat de nodige dialyse verricht wordt" af dat "de verstrekkingen
die (de eiser) in dat kader verricht heeft, niet verwant zijn met andere verstrekkingen die
tot zijn specialisme als gastro-enteroloog behoren" en dat, bijgevolg, "(de eiser) onrechtmatig getuigschriften voor die verstrekkingen heeft uitgereikt".
Het bestreden arrest dat beslist dat de litigieuze verstrekking alleen terugbetaald kan
worden indien ze verwant is met een andere verstrekking die behoort tot het specialisme
gastro-enterologie, terwijl artikel 20, §2, van de nomenclatuur alleen vereist dat de
verstrekking verwant zou zijn met een verstrekking die tot gelijk welk ander specialisme
behoort dat opgesomd wordt in artikel 20, §1, voegt derhalve aan artikel 20, §2, een voorwaarde toe die dat artikel niet bevat, en schendt bijgevolg dat artikel (schending van
artikel 20, §2, van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen, gevoegd bij het
koninklijk besluit van 16 november 1973, en van de andere, in de aanhef van het middel
bedoelde wettelijke bepalingen, met uitzondering van de artikelen 1315 van het Burgerlijk
Wetboek en 870 van het Gerechtelijk Wetboek).
(...)

III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Eerste middel
Eerste onderdeel
Artikel 24 van de wet van 9 augustus 1963 tot instelling en organisatie van een
regeling voor verplichte ziekte- en invaliditeitsverzekering, bepaalt in het eerste
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en tweede lid, zoals zij op het geschil van toepassing zijn, dat de door de Koning
vastgestelde nomenclatuur de geneeskundige verstrekkingen opsomt, de betrekkelijke waarde ervan bepaalt en met name de toepassingsregelen ervan vaststelt,
alsook de bekwaming waarover de persoon dient te beschikken die gemachtigd is
om elk van die verstrekkingen te verrichten.
Volgens artikel 10, §1, van de bijlage bij het koninklijk besluit van 16
november 1973 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige
verstrekkingen inzake verplichte ziekte- en invaliditeitsverzekering, worden de
in hoofdstuk V vermelde speciale technische geneeskundige verstrekkingen door
de verzekering ten laste genomen wanneer ze verricht zijn door een geneesheer
die door de Minister van Volksgezondheid erkend is in één van de hoedanigheden die de voormelde bepaling opsomt.
Luidens de vierde paragraaf van datzelfde artikel, worden de handelingen die
verwant zijn met de uitoefening van een bepaald specialisme, eveneens gehonoreerd wanneer ze verricht zijn door een als specialist voor dat specialisme erkend
geneesheer.
Uit die bepalingen van artikel 10 volgt dat de verstrekkingen van een als specialist erkend geneesheer die door de verzekering ten laste genomen worden, die
zijn welke tot zijn eigen specialisme behoren, alsook die welke verwant zijn met
de uitoefening van dat specialisme. Die verwantschap kan alleen bestaan indien
er ook een verstrekking verricht wordt die tot het specialisme van de erkend
geneesheer behoort.
Artikel 20, §2, van de voormelde bijlage wijkt niet van dat beginsel af, daar
het alleen de verstrekkingen vermeldt die wel tot een ander specialisme behoren,
maar waarvan nog steeds erkend wordt dat zij verwant zijn met de verstrekkingen die de geneesheer in het kader van zijn specialisme verricht.
Het onderdeel, dat aanvoert dat de voormelde bepalingen niet inhouden dat de
verstrekking die niet behoort tot het specialisme van de geneesheer die ze
verricht, slechts terugbetaald kan worden op voorwaarde dat ze verwant is aan
een verstrekking die tot zijn specialisme behoort, faalt naar recht.
(...)
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiser in de kosten.
13 oktober 2008 – 3° kamer – Voorzitter: de h. Parmentier, afdelingsvoorzitter –
Verslaggever: de h. Plas – Gelijkluidende conclusie van de h. Genicot, advocaat-generaal
– Advocaten: mrs. Gérard en Simont.
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3° KAMER - 13 oktober 2008

1º ZIEKTE- EN INVALIDITEITSVERZEKERING —
ZIEKTEKOSTENVERZEKERING - ALGEMENE RAAD VAN DE VERZEKERING VOOR
GENEESKUNDIGE VERZORGING - RECHTSVORDERING - HOGER BEROEP - DRINGENDE
NOODZAKELIJKHEID - LEIDEND AMBTENAAR VAN DE DIENST VOOR GENEESKUNDIGE VERZORGING BESLISSING - GOEDKEURING - ONTVANKELIJKHEIDSVOORWAARDEN
2º HOGER BEROEP — BURGERLIJKE ZAKEN (HANDELSZAKEN EN
SOCIALE ZAKEN INBEGREPEN) — SOCIAAL PROCESRECHT
(BIJZONDERE REGELS) - ZIEKTE- EN INVALIDITEITSVERZEKERING ZIEKTEKOSTENVERZEKERING - ALGEMENE RAAD VAN DE VERZEKERING VOOR GENEESKUNDIGE
VERZORGING - DRINGENDE NOODZAKELIJKHEID - LEIDEND AMBTENAAR VAN DE DIENST VOOR
GENEESKUNDIGE VERZORGING - BESLISSING - GOEDKEURING - ONTVANKELIJKHEIDSVOORWAARDEN
3º ZIEKTE- EN INVALIDITEITSVERZEKERING —
ZIEKTEKOSTENVERZEKERING - ALGEMENE RAAD VAN DE VERZEKERING VOOR
GENEESKUNDIGE VERZORGING - RECHTSVORDERING - HOGER BEROEP - DRINGENDE
NOODZAKELIJKHEID - LEIDEND AMBTENAAR VAN DE DIENST VOOR GENEESKUNDIGE VERZORGING BESLISSING - GOEDKEURING - ALGEMENE RAAD - TERMIJN - AARD - TERMIJN VAN STRIKTE
TOEPASSING

4º ZIEKTE- EN INVALIDITEITSVERZEKERING —
ZIEKTEKOSTENVERZEKERING - ALGEMENE RAAD VAN DE VERZEKERING VOOR
GENEESKUNDIGE VERZORGING - RECHTSVORDERING - HOGER BEROEP - DRINGENDE
NOODZAKELIJKHEID - LEIDEND AMBTENAAR VAN DE DIENST VOOR GENEESKUNDIGE VERZORGING BESLISSING - GOEDKEURING - ALGEMENE RAAD - VERZUIM - GEVOLGEN
5º ZIEKTE- EN INVALIDITEITSVERZEKERING —
ZIEKTEKOSTENVERZEKERING - ALGEMENE RAAD VAN DE VERZEKERING VOOR
GENEESKUNDIGE VERZORGING - RECHTSVORDERING - HOGER BEROEP - DRINGENDE
NOODZAKELIJKHEID - LEIDEND AMBTENAAR VAN DE DIENST VOOR GENEESKUNDIGE VERZORGING BESLISSING - GOEDKEURING - ALGEMENE RAAD - VERZUIM - GEVOLGEN - MINISTER BEVOEGDHEID
6º CASSATIEMIDDELEN — BURGERLIJKE ZAKEN — ONDUIDELIJK MIDDEL
- ONTVANKELIJKHEID
7º CASSATIEMIDDELEN — BURGERLIJKE ZAKEN — VERBAND MET
BESTREDEN BESLISSING - NIET-BEKRITISEERD BESTREDEN ARREST - ONTVANKELIJKHEID
8º PREJUDICIEEL GESCHIL - CASSATIEMIDDEL - NIET-ONTVANKELIJKHEID OM EEN REDEN
EIGEN AAN DE CASSATIEPROCEDURE - UITWERKING
9º CASSATIEMIDDELEN — BURGERLIJKE ZAKEN — VEREISTE
VERMELDINGEN - ARTIKEL DAT GEEN VERBAND HOUDT MET HET AANGEVOERDE MIDDEL ONTVANKELIJKHEID
10º WETTEN. DECRETEN. ORDONNANTIES. BESLUITEN — WETTIGHEID
VAN BESLUITEN EN VERORDENINGEN - ZIEKTE- EN INVALIDITEITSVERZEKERING ZIEKTEKOSTENVERZEKERING - ALGEMENE RAAD VAN DE VERZEKERING VOOR GENEESKUNDIGE
VERZORGING - RECHTSVORDERING - HOGER BEROEP - DRINGENDE NOODZAKELIJKHEID - LEIDEND
AMBTENAAR VAN DE DIENST VOOR GENEESKUNDIGE VERZORGING - BESLISSING - GOEDKEURING VERZUIM - MINISTER - BEVOEGDHEID - BESLUIT - AARD
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11º GRONDWET — GRONDWET 1994 (ART. 100 TOT EINDE) — ARTIKEL
159 - ZIEKTE- EN INVALIDITEITSVERZEKERING - ZIEKTEKOSTENVERZEKERING - ALGEMENE RAAD
VAN DE VERZEKERING VOOR GENEESKUNDIGE VERZORGING - RECHTSVORDERING - HOGER BEROEP
- DRINGENDE NOODZAKELIJKHEID - LEIDEND AMBTENAAR VAN DE DIENST VOOR GENEESKUNDIGE
VERZORGING - BESLISSING - GOEDKEURING - VERZUIM - MINISTER - BEVOEGDHEID - BESLUIT AARD
1º en 2° De goedkeuring, door de algemene raad, van de beslissing van de leidend
ambtenaar van de dienst voor geneeskundige verzorging om in geval van dringende
noodzakelijkheid hoger beroep in te stellen, vormt een voorwaarde voor het regelmatig
instellen van dat hoger beroep. (Art. 16, §1, 5° Gecoördineerde Z.I.V.-wet van 14 juli
1994, vóór de wijziging ervan bij W. 27 april 2005)
3º De termijn waarbinnen de beslissing van de leidend ambtenaar van de dienst voor
geneeskundige verzorging om in geval van dringende noodzakelijkheid hoger beroep in
te stellen, ter goedkeuring aan de algemene raad van de dienst voor geneeskundige
verzorging moet worden voorgelegd, is strikt van toepassing. (Art. 16, §1, 5°
Gecoördineerde Z.I.V.-wet van 14 juli 1994, vóór de wijziging ervan bij W. 27 april 2005)
4º In geval van niet-naleving van de termijn waarbinnen de beslissing van de leidend
ambtenaar om hoger beroep in te stellen, ter goedkeuring aan de algemene raad moet
worden voorgelegd, verliest deze zijn bevoegdheid om op een latere dan de
eerstvolgende vergadering die beslissing goed te keuren1. (Art. 16, §1, 5°
Gecoördineerde Z.I.V.-wet van 14 juli 1994, vóór de wijziging ervan bij W. 27 april 2005)
5º Wanneer de leidend ambtenaar van de dienst voor geneeskundige verzorging, met
toepassing van art. 16, §1, 5° gecoörd. W 14 juli 1994, beslist om hoger beroep in te
stellen en die beslissing door de algemene raad goedgekeurd moet worden op zijn
eerstvolgende vergadering, vormt die goedkeuring een bij de wet voorgeschreven
handeling in de zin van art. 21, eerste lid W. 25 april 1963, dat bepaalt dat, wanneer het
betrokken organisme in gebreke blijft om een maatregel te treffen of een handeling te
verrichten die door de wet of de verordeningen zijn voorgeschreven, de minister van wie
het organisme afhangt zich in zijn plaats kan stellen na het verzocht te hebben de
maatregelen te nemen of de noodzakelijke handelingen te verrichten binnen een door
hem gestelde tijd, die niet minder dan acht dagen mag bedragen. (Art. 16, §1, 5°
Gecoördineerde Z.I.V.-wet van 14 juli 1994, vóór de wijziging ervan bij W. 27 april 2005;
Art. 21, eerste lid Wet van 25 april 1963 betreffende het beheer van de instellingen van
openbaar nut voor sociale zekerheid en sociale voorzorg)
6º Het middel is niet ontvankelijk, wanneer het niet verduidelijkt waarom de gevolgen van
de uitlegging die het bestreden arrest geeft aan de wetsbepalingen die het toepast, niet
verenigbaar zijn met het vereiste dat vervat is in de verdragsbepaling waarvan het de
schending aanvoert2. (Art. 6.1 E.V.R.M.)
7º Een middel dat geen kritiek op het bestreden arrest uitoefent, is niet ontvankelijk3.
8º Wanneer een middel niet ontvankelijk is op grond van een reden eigen aan de
cassatieprocedure, hoeven de tot staving van het middel voorgestelde prejudiciële
vragen niet aan het Grondwettelijk Hof te worden gesteld4.
9º Het middel dat een grief aanvoert die gegrond is op het onderzoek van een
tegenstrijdigheid en die de uitlegging van art. 159 G.W. veronderstelt, houdt geen
verband met art. 149 G.W., dat volgens het middel is geschonden, en is bijgevolg niet
1 Cass., 13 dec. 2004, A.R. S.04.0025.F, A.C. 2004, nr. 609, met concl. eerste adv.-gen. J.-F.
LECLERCQ, in Pas. 2004, nr. 609.
2 Cass. 30 jan. 1998, A.C. 1998, nr. 55; 9 juni 1997, nr. 263; 21 maart 1986, A.C. 1985-86, nr. 458.
3 Cass., 26 mei 2008, A.R. S.06.0105.F, A.C. 2008, nr. 314.
4 Ibid.
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ontvankelijk5.
10º en 11° Het besluit van de minister tot goedkeuring van de beslissing van de leidend
ambtenaar van de dienst voor geneeskundige verzorging om hoger beroep in te stellen,
vormt een besluit in de zin van art. 159 G.W.6 (Art. 16, §1, 5° Gecoördineerde Z.I.V.-wet
van 14 juli 1994; Art. 21, eerste lid Wet van 25 april 1963 betreffende het beheer van de
instellingen van openbaar nut voor sociale zekerheid en sociale voorzorg; Art. 159 G.W.
1994)
(R.I.Z.I.V. T. LABORATOIRE D'ANALYSES MÉDICALES DR. J. COLLARD, burgerlijke vennootschap in de vorm van een
b.v.b.a.)

ARREST (vertaling)

(A.R. S.08.0017.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, dat op 17 oktober 2007 is
gewezen door het Arbeidshof te Luik, rechtdoende als rechtscollege waarnaar de
zaak is verwezen ten gevolge van het arrest van het Hof van 14 februari 2005.
Raadsheer Philippe Gosseries heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Jean-Marie Genicot heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDEL
De eiser voert volgend middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 6.1 van het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden, ondertekend te Rome op 4 november 1950 en goedgekeurd bij de wet
van 13 mei 1955;
- algemeen beginsel van internationaal recht, volgens hetwelk internationale rechtsregels met een directe werking voorrang hebben op de nationale rechtsregels;
- de artikelen 10, 11, 149 en 159 van de Grondwet;
- de artikelen 3, 17, 440, tweede lid, 703, 1042 en 1050 van het Gerechtelijk Wetboek;
- de artikelen 15, 16, §1, 5°, en 177 van de gecoördineerde wet van 14 juli 1994 betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, artikel 16,
§1, 5°, zoals het van kracht was zowel vóór als na de wijziging door de wet van 27 april
2005;
- artikel 21 van de wet van 25 april 1963 betreffende het beheer van de instellingen van
openbaar nut voor sociale zekerheid en sociale voorzorg, gewijzigd bij de wet van 20 juli
1991.
Aangevochten beslissing
Het bestreden arrest stelt vast wat volgt:
- uit artikel 16 van de gecoördineerde wet van 14 juli 1994 en uit de lezing van de
arresten die het Hof van Cassatie heeft uitgesproken op 13 december 2004 en 14 februari
2005, blijkt dat het hoger beroep van de leidend ambtenaar van de eiser met name moet
zijn goedgekeurd door de algemene raad, dat de goedkeuring van de algemene raad moet
voldoen aan de in de bepalingen voorgeschreven vormvereisten en dat die goedkeuring
niet kan worden afgeleid uit gegevens die geen verband houden met een beslissing die
5 Ibid.
6 Cass., 9 jan. 2002, A.C. 2002, nr. 14; 12 sept. 1997, A.C. 1997, nr. 329.
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overeenkomstig die bepalingen is genomen, wat een stilzwijgende of impliciete goedkeuring uitsluit;
- uit die bepaling volgt ook dat het in beginsel aan de algemene raad van de eiser staat
om over de rechtsvorderingen te beslissen en dat de leidend ambtenaar ook bevoegd is om
rechtsvorderingen in te stellen, maar dan alleen in geval van dringende noodzakelijkheid;
- de meeste vonnissen die de Arbeidsrechtbank te Brussel op 11 juni 2001 heeft uitgesproken, zijn betekend op 27, 28 en 29 juni 2001;
- wat betreft de vonnissen die zijn betekend op 24 juni (en niet, zoals het bestreden
arrest vermeldt, juli) 2001 of daarvóór (in werkelijkheid op 27, 28 of 29 juni 2001), heeft
de leidend ambtenaar van de eiser kunnen beslissen dat er sprake was van dringende
noodzakelijkheid;
- de leden van de algemene raad van de eiser zijn regelmatig opgeroepen op de vergaderingen van 23 en 30 juli 2001;
- de beslissing van 24 juli 2001van de leidend ambtenaar om tegen de vonnissen van 11
juni 2001 hoger beroep in te stellen, welke beslissing voor het overige geen verband houdt
met het begrip besluit of verordening in de zin van artikel 159 van de Grondwet, behoefde
geen andere motivering dan de dringende noodzakelijkheid;
- terwijl de agenda van de vergadering van de algemene raad van 23 juli 2001 betrekking had op de aan de algemene raad voorgestelde beslissing om hoger beroep in te
stellen, had de agenda van de vergadering van de algemene raad van 30 juli 2001 betrekking op de goedkeuring van de beslissing die de leidend ambtenaar op 24 juli 2001 had
genomen;
- het feit dat de algemene raad op zijn vergadering van 30 juli 2001 niet rechtsgeldig
over die goedkeuring heeft kunnen beraadslagen, belet geenszins dat de rechtsvordering
van de leidend ambtenaar, overeenkomstig de toepasselijke wetgeving, is voorgelegd op
de eerstvolgende vergadering van de algemene raad, met name die van 30 juli 2001;
- het feit dat de algemene raad van de eiser geen uitspraak heeft gedaan over het hoger
beroep van de leidend ambtenaar, betekent geenszins dat de algemene raad de beslissing
van de leidend ambtenaar niet goedkeurt;
- wanneer de algemene raad geen uitspraak kan doen over de beslissing van de leidend
ambtenaar, bepaalt de wetgever dat de minister de bevoegdheden van de algemene raad
uitoefent en dat het ontbreken van een beslissing van de algemene raad niet gelijkgesteld
kan worden met een weigering, zelfs niet met een stilzwijgende weigering, om de beslissing goed te keuren;
- uit de agenda en uit de gegevens van het dossier blijkt niet dat de algemene raad, op
zijn vergadering van 17 september 2001, de beslissing van de leidend ambtenaar heeft
goedgekeurd, op grond dat de vraag, op die datum, niet meer ter zake dienend was, aangezien de minister uitspraak had gedaan over het ingestelde of in te stellen hoger beroep;
- artikel 21 van de wet van 25 april 1963 geeft de minister geen volmacht om de
bevoegdheden van de algemene raad uit te oefenen, maar voorziet in een wettelijke indeplaatsstelling die de minister de rechtstreekse bevoegdheid geeft om de beslissing van de
leidend ambtenaar goed te keuren, met name wanneer de algemene raad in de onmogelijkheid verkeert om rechtsgeldig te beraadslagen;
- de minister kon het hoger beroep van de leidend ambtenaar rechtsgeldig goedkeuren,
ook al gaf hij die goedkeuring pas na het verstrijken van de termijn van hoger beroep;
- de minister heeft de beslissing van de leidend ambtenaar goedgekeurd bij besluit van
31 juli 2001, zonder de algemene raad eerst te verzoeken de maatregelen te nemen of de
noodzakelijke handelingen te verrichten;
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- de beraadslaging van de algemene raad van de eiser, op zijn vergadering van 11 april
2005, is als volgt gesteld:
"De algemene raad beslist om het advies van de dienst te volgen en de procedure voort
te zetten. De algemene raad, bijgevolg:
- bevestigt uitdrukkelijk dat hij, door op 17 september 2001 kennis te nemen van de
beslissingen van 31 juli 2001 van de Minister van Sociale Zaken, daadwerkelijk de beslissing had goedgekeurd om tegen de vonnissen van 11 juni 2001 hoger beroep in te stellen;
- keurt uitdrukkelijk goed:
( de hogere beroepen die de raadsman [van de eiser] op 25 juli 2001 tegen de vonnissen
van 11 juni 2001 heeft ingesteld;
( de beslissing van 24 juli 2001 van de leidend ambtenaar om hoger beroep in te stellen;
- beslist dat het uitgesloten is om afstand te doen van de ingestelde hogere beroepen;
- beslist dat de procedures van hoger beroep voortgezet moeten worden voor het
Arbeidshof te Luik ten gevolge van de verwijzing door het Hof van Cassatie".
Het bestreden arrest beslist dat de hogere beroepen die de advocaat van de eiser heeft
ingesteld op 25 juli 2001, niet ontvankelijk zijn, op grond van al zijn redenen, en inzonderheid om de volgende redenen:
"De rechtsvordering van de minister
Kon de minister in dit geval de bevoegdheid van de algemene raad uitoefenen?
Nogmaals, artikel 21 van de wet 25 april 1963 betreffende het beheer van de instellingen
van openbaar nut voor sociale zekerheid en sociale voorzorg, luidt als volgt:
'Wanneer het comité in gebreke blijft om een maatregel te treffen of een handeling te
verrichten die door de wet of de verordening is voorgeschreven, kan de Minister van wie
het organisme afhangt zich in zijn plaats stellen na het verzocht te hebben de maatregelen
te nemen of de noodzakelijke handelingen te verrichten binnen een door hem gestelde tijd,
die niet minder dan acht dagen mag bedragen.
Dit geldt met name wanneer de maatregel niet kan worden genomen of de handeling
niet kan worden verricht omdat de voorzitter vaststelt dat gedurende twee vergaderingen
over hetzelfde punt bij de stemming geen meerderheid is bereikt.
De Minister kan de bevoegdheden van het beheerscomité uitoefenen wanneer, en voor
de tijd, dat dit in de onmogelijkheid verkeert tot handelen:
1° door het feit dat de organisaties van werkgevers, van werknemers of die welke
bedoeld zijn in artikel 4, regelmatig uitgenodigd om hun kandidatenlijsten voor de samenstelling van het beheerscomité voor te dragen, verwaarlozen het te doen binnen de
gestelde tijden;
2° wanneer, niettegenstaande regelmatige samenroeping, het beheerscomité in de
onmogelijkheid is te handelen:
a) door de herhaalde afwezigheid van de meerderheid hetzij van de leden die de werkgevers, hetzij van de leden die de werknemers of, eventueel, van de leden die de bij artikel
4 of artikel 4bis, eerste lid, 2°, bedoelde organisaties vertegenwoordigen;
b) door de herhaalde afwezigheid van de leden die het bij artikel 4bis, eerste lid, 3°,
bedoeld nationaal intermutualistisch college vertegenwoordigen, voor de materies die hen
rechtstreeks of onrechtstreeks aanbelangen';
Dit artikel kan op twee manieren uitgelegd worden: een cumulatieve of globale uitlegging van de leden van dat artikel of een uitlegging, lid per lid, van dat artikel:
1. Volgens de eerste interpretatie moet de minister, alvorens zich in de plaats van het
beheerscomité (hier de algemene raad) te stellen, overeenkomstig het eerste lid van dat
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artikel in alle gevallen het comité verzocht hebben de maatregelen te nemen of de noodzakelijke handelingen te verrichten binnen een door hem gestelde tijd, die niet minder dan
acht dagen mag bedragen. Dit zou ook het geval zijn bij gebrek aan de in het derde lid, 2°,
a) en b), bedoelde meerderheid. Indien deze uitlegging gevolgd wordt, moet in dit geval
vastgesteld worden dat de minister de raad niet verzocht heeft binnen een bepaalde
termijn de maatregelen te nemen of de noodzakelijke handelingen te verrichten;
Voordat voornoemd artikel door de Kamer werd goedgekeurd, werd het verschillende
keren gewijzigd. Uit de parlementaire voorbereiding van de wet blijkt evenwel dat de
zogenaamd globale interpretatie in aanmerking moet worden genomen. De memorie van
toelichting van het wetsontwerp vermeldt immers het volgende: 'Om te voorkomen dat de
werking van de instellingen zou gehinderd worden terwille van de weigering van de
representatieve leden van de werkgevers, van de werknemers of van de organisaties
bedoeld in artikel 4 om aan de zittingen deel te nemen of hun mandaat te vervullen,
bepaalt artikel 21 dat de Minister in dit geval, na verwittiging, de aan het beheerscomité
opgedragen machten uitoefent'. Daarenboven had de verslaggever op de zitting van 7
maart 1963 van de Senaat het volgende gepreciseerd: 'Hoe dit ook zij, de Minister kan pas
optreden in de plaats van het beheerscomité dat in gebreke blijft om een voorgeschreven
maatregel te nemen of een voorgeschreven handeling te verrichten, nadat hij het comité
verzocht heeft binnen acht dagen de vereiste maatregelen of handelingen te nemen of te
verrichten'. Het amendement dat op die zitting werd aangenomen, strekt ertoe een duidelijk onderscheid te maken tussen een blijvende geblokkeerde situatie en een tijdelijke
geblokkeerde situatie, maar ontslaat de minister, wanneer hij zich in de plaats stelt van het
beheerscomité, geenszins van de verplichting om het comité, in elk geval, te verzoeken de
vereiste maatregelen of handelingen te nemen of te verrichten (cf. Gedr. St. Kamer, wetsontwerp, nr. 506-1, van 15 april 1960, en Gedr. St. Senaat, verslag nr. 139 van 7 maart
1963). Die verplichting om eerst een verzoek aan de raad te richten, valt te verklaren door
het feit dat die raad een paritair orgaan is en dat het niet wenselijk was dat de minister
diens bevoegdheden zou kunnen uitoefenen in geval van een tijdelijk geblokkeerde situatie;
Het [arbeids]hof beslist derhalve dat de minister de rechtsvordering van de leidend
ambtenaar pas kon goedkeuren na de raad te hebben verwittigd de maatregelen te nemen
of de noodzakelijke handelingen te verrichten, wat hij niet heeft gedaan;
2. Volgens een tweede uitlegging, die het [arbeids]hof niet volgt, is het ook mogelijk
om een onderscheid te maken tussen de eerste twee leden en het derde lid en ervan uit te
gaan dat het derde lid betrekking heeft op andere, duidelijk omschreven situaties, die
gekenmerkt worden door een onmogelijkheid om te handelen bij afwezigheid van
bepaalde leden. In dat geval kan de minister zich zonder voorafgaand verzoek in de plaats
stellen van het beheerscomité;
Punten 1° en 2°, b), zijn niet van toepassing op deze zaak, daar ze betrekking hebben op
het niet-voordragen van kandidatenlijsten voor de samenstelling van het comité en
verband houden met de herhaalde afwezigheid van de leden die het nationaal intermutualistisch college vertegenwoordigen;
Krachtens het derde lid, 2°, a), kan de minister zich in de plaats van het beheerscomité
stellen wanneer en voor de tijd dat dit in de onmogelijkheid verkeert te handelen, met
name door de herhaalde afwezigheid van de meerderheid hetzij van de leden die de werkgevers, hetzij van de leden die de werknemers vertegenwoordigen. Wat de wet heeft
willen vermijden, is een langdurige blokkering van het comité door een politiek van de
'lege stoel' die gevoerd zou worden door een groep vertegenwoordigers. Opdat de minister
zijn bevoegdheid van indeplaatsstelling kan uitoefenen, moet dezelfde groep vertegenwoordigers dus herhaaldelijk afwezig zijn. Welnu, op de zitting van 23 juli 2001 was het
quorum niet bereikt aan de zijde van de werkgevers en op 30 juli was het quorum niet
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bereikt aan de zijde van de werknemers. Aangezien niet dezelfde groep vertegenwoordigers herhaaldelijk afwezig is geweest, kon de minister zich niet in de plaats van de raad
stellen;
Zowel in de globale uitlegging van artikel 21 als in de andere uitlegging heeft de
minister volgens het [arbeids]hof zijn bevoegdheid overschreden door de beslissing van
de leidend ambtenaar goed te keuren buiten de bij de wet bepaalde omstandigheden en
vormen. Het besluit van 31 juli [2001] van de minister kan krachtens artikel 159 van de
Grondwet niet worden toegepast en het hoger beroep is dus ook daarom niet ontvankelijk,
aangezien de rechtsvordering van de leidend ambtenaar niet rechtsgeldig is goedgekeurd
door de minister;
De algemene raad van 11 april 2005
1. De beraadslaging van de algemene raad van 11 april 2005 is als volgt genotuleerd:
'De algemene raad beslist om het advies van de dienst te volgen en de procedure voort
te zetten. De algemene raad, bijgevolg:
- bevestigt uitdrukkelijk dat hij, door op 17 september 2001 kennis te nemen van de
beslissingen van 31 juli 2001 van de Minister van Sociale Zaken, daadwerkelijk de beslissing goedgekeurd had om tegen de vonnissen van 11 juni 2001 hoger beroep in te stellen;
- keurt uitdrukkelijk goed:
( de hogere beroepen die de raadsman [van de eiser] op 25 juli 2001 heeft ingesteld
tegen de vonnissen van 11 juni 2001;
( de beslissing van 24 juli 2001 van de leidend ambtenaar om hoger beroep in te stellen;
- beslist dat het uitgesloten is om afstand te doen van de ingestelde hogere beroepen;
- beslist dat de procedures van hoger beroep voortgezet moeten worden voor het
Arbeidshof te Luik ten gevolge van de verwijzing door het Hof van Cassatie';
[De eiser] meent dat de bepaling volgens welke 'die rechtsvordering [van de leidend
ambtenaar] ter goedkeuring aan de algemene raad wordt voorgelegd op zijn eerstvolgende
vergadering', een termijn van orde van zaken is, die de wetgever in geval van niet-naleving niet bestraft en dat, daarenboven, de goedkeuring nog kon worden gegeven tot de
sluiting van het debat;
De beraadslaging van 11 april 2005 beoogt kennelijk een regularisatie van de procedure
ten gevolge van de arresten van het Hof van Cassatie, dat de geschillen verwezen heeft
naar het Arbeidshof te Luik;
Volgens deze kamer van het [arbeids]hof kan niet worden aangenomen dat de algemene
raad, door op 17 september 2001 kennis te nemen van de beslissingen van de minister, de
beslissing om hoger beroep in te stellen tegen de vonnissen van 11 juni 2001 daadwerkelijk impliciet had goedgekeurd. Uit de neergelegde documenten die betrekking hebben op
de vergadering van 17 september 2001, blijkt immers geenszins dat de algemene raad,
tijdens die vergadering, de beslissing om hoger beroep in te stellen, impliciet heeft goedgekeurd. Op die vergadering werd de algemene raad immers zonder meer op de hoogte
gebracht van de ministeriële beslissing en heeft hij hierop geen commentaar gegeven.
Daarenboven heeft de algemene raad de beslissing van de leidend ambtenaar op die
vergadering zeker niet goedgekeurd. De algemene raad oordeelde destijds immers dat de
ministeriële goedkeuring rechtsgeldig was en hij was in kennis gesteld van het feit dat de
goedkeuring van de leidend ambtenaar, bij gebrek aan quorum, niet door hem maar door
de minister zou worden gegeven. Die goedkeuring moet daarenboven uitdrukkelijk en
overeenkomstig welbepaalde vormen gegeven worden, wat te dezen niet is gebeurd. De
algemene raad is ten slotte niet bevoegd om de ministeriële goedkeuring goed te keuren;
2. Artikel 16, §1, 5°, van de wet van 14 juli 1994 is echter gewijzigd. Het bepaalt niet
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meer dat de rechtsvordering aan de algemene raad wordt voorgelegd op zijn eerstvolgende
vergadering, maar vermeldt gewoon dat de rechtsvordering ter goedkeuring aan de algemene raad wordt voorgelegd, zonder nadere toelichting met betrekking tot de termijn.
Het [arbeids]hof wijst erop dat de vraag of de rechtsvordering van de leidend ambtenaar voor de algemene raad gebracht moest worden op de eerstvolgende vergadering dan
wel op een later tijdstip, hier niet rijst, aangezien die rechtsvordering ter goedkeuring aan
de algemene raad is voorgelegd op de eerstvolgende zitting van 30 juli 2001. Het feit dat
de algemene raad hierover geen uitspraak heeft kunnen doen, verandert niets aan dit feit;
De wettekst bepaalt immers niet dat er onder "eerstvolgende vergadering" de eerstvolgende vergadering moet worden verstaan waarop de algemene raad kan beraadslagen. De
onmogelijkheid om te beraadslagen over een vraag, met name over de goedkeuring van de
rechtsvordering van de leidend ambtenaar, en het voorleggen van een vraag aan de algemene raad, zijn twee verschillende zaken. De wetgever heeft met dit onderscheid rekening
gehouden. Hij heeft rekening gehouden met het feit dat de algemene raad in de onmogelijkheid kon verkeren om over een voorgelegde vraag te beraadslagen. Net omdat de
wetgever zich ervan bewust was dat de algemene raad in de onmogelijkheid kon verkeren
om een beslissing te nemen over een hem voorgelegde vraag, heeft hij bepaald dat de
minister zich in de plaats van de algemene raad kon stellen. Bij onmogelijkheid om over
een vraag uitspraak te doen, vond de wetgever het niet wenselijk dat de vraag opnieuw
regelmatig op de agenda geplaatst zou worden tot er zich een mogelijkheid voordeed om
te vergaderen (in dit geval een voldoende aantal stemmen), maar heeft hij beslist dat de
minister in dat geval het recht had, onder bepaalde voorwaarden, de bevoegdheden van de
algemene raad uit te oefenen;
3. De vraag rijst of de algemene raad op 11 april 2005 de rechtsvordering van de
leidend ambtenaar kon goedkeuren, terwijl deze door de minister reeds was goedgekeurd
in juli 2001;
Het [arbeids]hof wijst er in de eerste plaats op dat de vraag betreffende de goedkeuring
van de rechtsvordering van de leidend ambtenaar door [de eiser] naar de minister was
doorgestuurd en door de minister (al dan niet correct) was afgehandeld. [De eiser] en de
algemene raad hadden die vraag dus uit handen gegeven en konden zich hierover niet
meer uitspreken;
Het [arbeids]hof wijst er daarenboven op dat de tekst die ten tijde van de feiten van
toepassing was, bepaalde dat de rechtsvordering van de leidend ambtenaar ter goedkeuring aan de raad moest worden voorgelegd, niet op een volgende vergadering, maar wel
op de eerstvolgende vergadering. Uit die exacte bewoordingen leidt het [arbeids]hof af dat
het gaat om een strikte termijn;
Zelfs als ervan uitgegaan wordt dat de termijn niet strikt is (quod non), moet toch erop
gewezen worden dat de wetgever, door de uitdrukking 'op de eerstvolgende vergadering'
te gebruiken, geoordeeld heeft dat de vraag om goedkeuring van de rechtsvordering van
de leidend ambtenaar op zijn minst zonder al te veel vertraging aan de algemene raad
moest worden voorgelegd en dat de algemene raad hierover binnen een relatief korte
termijn uitspraak diende te doen. Het feit dat de rechtsvordering van de leidend ambtenaar
méér dan drie jaar na zijn beslissing om hoger beroep in te stellen, ter goedkeuring aan de
algemene raad wordt voorgelegd, beantwoordt geenszins aan de wil van de wetgever en
die goedkeuring kan niet geldig worden verklaard;
Zelfs als aangenomen wordt (quod non) dat de goedkeuring aan de algemene raad
moest worden voorgelegd op zijn 'eerstvolgende dienstige vergadering (waarop het wettelijk quorum bereikt is)', moet niettemin worden vastgesteld dat die vraag niet aan de algemene raad is voorgelegd vóór 11 april 2005, wat te laat is en de goedkeuring ongeldig
maakt;
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Het [arbeids]hof oordeelt bijgevolg, om al die verschillende redenen, dat de algemene
raad op 11 april 2005 onbevoegd was om uitspraak te doen over de rechtsvordering van
de leidend ambtenaar. Die beraadslaging heeft geen waarde en het hoger beroep kan wat
dat betreft derhalve niet ontvankelijk worden verklaard".
Grieven
Artikel 6.1 van het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden, dat eenieder het recht waarborgt op een eerlijke en openbare behandeling van zijn zaak, binnen een redelijke termijn en door een onafhankelijke en onpartijdige
rechterlijke instantie, die met name zal beslissen over zijn burgerlijke rechten en verplichtingen, impliceert dat het recht van toegang tot een rechterlijke instantie wel aan voorwaarden voor de ontvankelijkheid van het rechtsmiddel onderworpen kan worden
wanneer die voorwaarden de rechtszekerheid, één van de kenmerken van de rechtsstaat,
versterken, maar niet kan worden ingeperkt, wanneer er door die beperkingen geen redelijke verhouding van evenredigheid bestaat tussen de aangewende middelen en het
beoogde doel, wat een buitensporig formalisme verbiedt dat afbreuk doet aan de eerlijkheid van de rechtspleging.
Artikel 440, tweede lid, van het Gerechtelijk Wetboek bepaalt dat de advocaat als
gevolmachtigde van de partij verschijnt zonder dat hij van enige volmacht moet doen
blijken, behalve indien de wet een bijzondere lastgeving eist.
Artikel 703 van het Gerechtelijk Wetboek bepaalt dat rechtspersonen in rechte optreden
door tussenkomst van hun bevoegde organen; dat, om van hun identiteit te doen blijken in
de dagvaarding en in elke akte van rechtspleging, het voldoende is hun benaming, hun
rechtskarakter en hun maatschappelijke zetel op te geven; dat de partij tegen wie zodanige
akte van rechtspleging wordt ingeroepen, evenwel het recht heeft om in elke stand van het
geding te eisen dat de rechtspersoon haar de identiteit meedeelt van de natuurlijke
personen die zijn organen zijn; dat het vonnis over de zaak kan worden uitgesteld zolang
aan deze vordering niet is voldaan.
Artikel 1042 van het Gerechtelijk Wetboek past de twee voormelde artikelen toe op de
in artikel 1050 van dat wetboek bedoelde rechtsmiddelen, waaronder het hoger beroep.
Hieruit volgt dat de advocaat die, voor een gewoon rechtscollege, een proceshandeling,
met name een akte van hoger beroep, verricht, en die zich ertoe beperkt in die akte te
verklaren dat hij optreedt in naam van een rechtspersoon die hij rechtsgeldig identificeert
door opgave van zijn benaming, zijn rechtskarakter en zijn maatschappelijke zetel, wettelijk vermoed wordt hiervoor een regelmatige volmacht van het bevoegde orgaan van die
rechtspersoon te hebben ontvangen.
Artikel 15 van de gecoördineerde wet van 14 juli 1994 betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen bepaalt dat de dienst voor geneeskundige verzorging wordt beheerd door een algemene raad van de verzekering voor
geneeskundige verzorging.
Artikel 16, §1, 5°, van de wet, vóór de wijziging ervan bij de wet van 27 april 2005,
luidde als volgt:
"De algemene raad [...] beslist over de rechtsvorderingen binnen zijn bevoegdheid. In
geval van dringende noodzakelijkheid kan de leidend ambtenaar van de Dienst voor
geneeskundige verzorging beslissen over de rechtsvordering. Die vordering wordt ter
goedkeuring aan de Algemene raad voorgelegd op zijn eerstvolgende vergadering. Indien
die goedkeuring wordt geweigerd, dient van de ingestelde vordering afstand te worden
gedaan".
Na de wijziging door de wet van 27 april 2005 komen de woorden "op zijn eerstvolgende vergadering" in voormeld artikel niet meer voor.
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Artikel 21 van de wet van 25 april 1963 betreffende het beheer van de instellingen van
openbaar nut voor sociale zekerheid en sociale voorzorg bepaalde het volgende:
"Wanneer het comité in gebreke blijft om een maatregel te treffen of een handeling te
verrichten die door de wet of de verordening is voorgeschreven, kan de Minister van wie
het lichaam afhangt zich in zijn plaats stellen na het verzocht te hebben de maatregelen te
nemen of de noodzakelijke handelingen te verrichten binnen een door hem gestelde tijd,
die niet minder dan acht dagen mag bedragen.
Dit geldt met name wanneer de maatregel niet kan worden genomen of de handeling
niet kan worden verricht omdat de voorzitter vaststelt dat gedurende twee vergaderingen
over hetzelfde punt bij de stemming geen meerderheid is bereikt.
De Minister kan de bevoegdheden van het beheerscomité uitoefenen wanneer, en voor
de tijd, dat dit in de onmogelijkheid verkeert tot handelen:
1° door het feit dat de organisaties van werkgevers, van werknemers of van die welke
bedoeld zijn in artikel 4, regelmatig uitgenodigd om hun kandidatenlijsten voor de samenstelling van het beheerscomité voor te dragen, verwaarlozen het te doen binnen de
gestelde tijden;
2° wanneer, niettegenstaande regelmatige samenroeping, het Beheerscomité in de
onmogelijkheid is te handelen:
a) door de herhaalde afwezigheid van de meerderheid hetzij van de leden die de werkgevers, hetzij van de leden die de werknemers of, eventueel, van de leden die de bij artikel
4 of artikel 4bis, eerste lid, 2°, bedoelde organisaties vertegenwoordigen;
b) door de herhaalde afwezigheid van de leden die het bij artikel 4bis, eerste lid, 3°,
bedoeld nationaal intermutualistisch college vertegenwoordigen, voor de materies die hen
rechtstreeks of onrechtstreeks aanbelangen".
Het artikel is van toepassing [op de eiser] krachtens artikel 213, §2, van de gecoördineerde wet van 14 juli 1994 en artikel 2, §1, b), van het koninklijk besluit van 9 september
1993.
Eerste onderdeel
Uit artikel 16, §1, 5°, van de wet van 14 juli 1994 volgt dat, wanneer een rechtsvordering of een hoger beroep door een advocaat ingesteld wordt ter uitvoering van een beslissing die genomen werd door het bevoegde orgaan van de eiser, te dezen de leidend ambtenaar die zich terecht beroepen heeft op de dringende noodzakelijkheid om overeenkomstig de toepasselijke wettelijke bepaling te kunnen handelen, wegens de handelingsbekwaamheid van dat orgaan, regelmatig en dus ontvankelijk is.
De wettelijke voorwaarden waaraan de beslissing van dat orgaan onderworpen is,
moeten vervuld zijn om de ontvankelijkheid van de rechtsvordering of van het hoger
beroep te verantwoorden. De partij die aanvoert dat die wettelijke voorwaarden niet
vervuld zijn, moet dat ook aantonen.
Er moet een onderscheid worden gemaakt tussen, enerzijds, de wettelijke voorwaarden
die het orgaan bepalen dat bevoegd is om de betrokken beslissing te nemen en, anderzijds,
de wettelijke voorwaarden die betrekking hebben op de verplichte goedkeuring van die
beslissing door andere organen dan het orgaan dat bevoegd is om die beslissing te nemen.
De voorafgaande beslissing van het bevoegde orgaan over het instellen van een vordering of een hoger beroep, is de enige voorwaarde waaraan voldaan moet worden opdat die
vordering of dat hoger beroep regelmatig door de advocaat kan worden ingesteld.
Het wettelijk vereiste om de beslissing van het bevoegde orgaan te doen goedkeuren
door andere organen van de rechtspersoon, vormt daarentegen geen voorafgaande voorwaarde voor het regelmatig instellen van die rechtsvordering of van dat hoger beroep.

Nr. 543 - 13.10.08

HOF VAN CASSATIE

2213

De uitdrukkelijke weigering van een dergelijke goedkeuring heeft, wanneer ze vereist
wordt, weliswaar tot gevolg dat de door het bevoegde orgaan genomen beslissing om te
handelen met terugwerkende kracht ongeldig wordt en dat afstand moet worden gedaan
van het door de advocaat ingestelde hoger beroep.
De omstandigheid dat die goedkeuring, die, overeenkomstig het wettelijk vereiste, door
het daartoe bevoegde orgaan moet worden gegeven, niet door dat orgaan is gegeven,
impliceert daarentegen geenszins dat die goedkeuring is geweigerd. Aangezien artikel 16,
§1, 5°, van de wet van 14 juli 1994 een uitdrukkelijke weigering van goedkeuring vereist,
bestaat er bijgevolg evenmin een stilzwijgende afkeuring als een stilzwijgende goedkeuring. Het gebrek aan goedkeuring, dat geen enkele wettelijke bepaling met nietigheid of
verval bestraft, leidt dus niet tot de onontvankelijkheid van de rechtsvordering of het
hoger beroep die zijn ingesteld door een advocaat wiens volmacht vermoedt wordt nog
steeds regelmatig te zijn. Dat gebrek aan goedkeuring heeft alleen tot gevolg dat de eventuele beslissing over de ontvankelijkheid van de rechtsvordering of van het hoger beroep
opgeschort wordt tot het met de vereiste goedkeuring belaste orgaan die rechtsvordering
of dat hoger beroep goedgekeurd of verworpen heeft.
Die uitlegging van artikel 16, §1, 5°, van de wet van 14 juli 1994 moet daarenboven
worden gevolgd, wegens de analogie met de artikelen 123, 8°, en 270 van de nieuwe
gemeentewet van 24 juni 1988, die in die zin worden uitgelegd dat wanneer een college
van burgemeester en schepenen beslist om een rechtsvordering of een hoger beroep in te
stellen, een beslissing die de gemeenteraad eerst moet goedkeuren, die goedkeuring, die
vaak niet verkregen kan worden vóór het instellen van voornoemd rechtsmiddel, door de
gemeenteraad in de loop van de procedure gegeven kan worden tot aan de sluiting van het
debat voor het rechtscollege dat van die rechtsvordering of van dat hoger beroep kennisneemt. Hieruit volgt a fortiori dat de goedkeuring van een rechtsvordering of van een
hoger beroep door de algemene raad van de eiser die per definitie na en niet vóór de in
geval van dringende noodzakelijkheid genomen beslissing van zijn leidend ambtenaar
gegeven wordt, eveneens gegeven kan worden tot aan de sluiting van het debat voor het
rechtscollege dat van die rechtsvordering of van dat hoger beroep kennisneemt. Die
uitlegging volgt tevens uit de analogie met artikel 703 van het Gerechtelijk Wetboek,
krachtens hetwelk het vereiste van de opgave van de identiteit van de natuurlijke personen
die de organen van de rechtspersoon zijn, alleen tot gevolg heeft dat het vonnis opgeschort wordt zolang aan dat vereiste niet is voldaan.
Hieruit volgt dat de algemene raad de rechtsvordering of het hoger beroep waartoe de
leidend ambtenaar van de eiser, wegens de dringende noodzakelijkheid, besloten heeft,
kan goedkeuren tot aan de sluiting van het debat dat over de zaak gevoerd wordt voor het
rechtscollege dat kennisgenomen heeft van het geschil over de regelmatigheid van de
ingestelde rechtsvordering of van het ingestelde hoger beroep.
Daarenboven volgt uit de oorspronkelijke versie van artikel 16, §1, 5°, van de gecoördineerde wet van 14 juli 1994 dat, wanneer de leidend ambtenaar in geval van dringende
noodzakelijkheid beslist heeft de rechtsvordering in te stellen, die rechtsvordering ter
goedkeuring aan de algemene raad moet voorgelegd worden op zijn eerstvolgende vergadering en dat, indien die goedkeuring wordt geweigerd, van de ingestelde vordering
afstand dient te worden gedaan.
Zoals het bestreden arrest beslist, vereiste die bepaling weliswaar dat de op 25 juli 2007
ingestelde hogere beroepen ter goedkeuring aan de algemene raad dienden te worden
voorgelegd op zijn eerstvolgende vergadering die na die hogere beroepen gehouden werd,
maar niet dat die goedkeuring op die eerstvolgende vergadering gegeven diende te
worden. Die bepaling sloot dus niet uit dat die goedkeuring, waarom op regelmatige wijze
was verzocht op de eerstvolgende vergadering, pas op een latere vergadering gegeven
werd.
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Het bestreden arrest stelt vast dat de advocaten [van de eiser] op 19 juni 2001 officieel
op de hoogte zijn gebracht van het voornemen van bepaalde laboratoria om hun vonnis,
bij gebrek aan een tussentijdse berusting, te doen betekenen vóór eind 2001 en dat een
aantal van die vonnissen [aan de eiser] zijn betekend op 27, 28 en 29 juni 2001 en niet op
24 juli 2001, zoals het arrest foutief aangeeft, terwijl andere vonnissen pas later en nog
andere nooit betekend zullen worden.
Hieruit volgt dat de termijn van een maand, waarbinnen de hogere beroepen tegen die
vonnissen moesten worden ingesteld, verstreek vóór eind juli 2001. Het bestreden arrest
leidt hieruit af dat de beslissing om die hogere beroepen in te stellen een dringend
karakter vertoonde, zodat die beslissing op 24 juli 2001 wettig is genomen door de
leidend ambtenaar van de eiser, omdat de algemene raad op zijn vergadering van 23 juli
2001, door het gebrek aan het quorum, geen uitspraak heeft kunnen doen over het voorstel
van een dergelijke beslissing.
Het bestreden arrest vermeldt dat de algemene raad van de eiser op 17 september 2001
is samengekomen en dat uit zijn agenda blijkt dat hij verzocht werd kennis te nemen van
de ministeriële besluiten van 31 juli 2001, maar dat de gegevens van het dossier niet blijkt
dat hij de rechtsvordering van de leidend ambtenaar, al was het impliciet of stilzwijgend,
heeft goedgekeurd.
Het stelt ten slotte vast dat de algemene raad van de eiser, op zijn vergadering van 11
april 2005, vermeld heeft uitdrukkelijk te bevestigen dat hij de beslissing van 11 juni 2001
om tegen de vonnissen hoger beroep in te stellen, wel degelijk goedgekeurd had door op
17 september 2001 kennis te nemen van de beslissingen van de Minister van Sociale
Zaken, dat hij de hogere beroepen die de raadsman [van de eiser] op 25 juli 2001 had
ingesteld tegen de vonnissen van 11 juni 2001 en de beslissing van de leidend ambtenaar
van 24 juli 2001 om hoger beroep in te stellen uitdrukkelijk goedkeurde, dat hij besliste
dat het uitgesloten was om afstand te doen van de ingestelde hogere beroepen en dat er
grond bestond om de appelprocedures voor het Arbeidshof te Luik, na de verwijzing door
het Hof van Cassatie, te benaarstigen.
De oorspronkelijke versie van artikel 16, §1, 5°, van de gecoördineerde wet van 14 juli
1994, bepaalde dat de rechtsvordering waartoe de leidend ambtenaar besloten heeft, ter
goedkeuring aan de algemene raad moet worden voorgelegd op zijn eerstvolgende vergadering, weliswaar een strikte termijn heeft opgelegd voor de goedkeuring van de ingestelde rechtsvordering op de eerstvolgende vergadering van de algemene raad van de
eiser, maar nooit een strikte termijn heeft opgelegd waarbinnen de algemene raad die
goedkeuring moest geven. Subsidiair heeft het voor die goedkeuring ten hoogste een
termijn voor de goede gang van zaken opgelegd, die in geval van niet-naleving door de
wetgever niet met nietigheid of verval bestraft werd. Hieruit volgt dat de goedkeuring van
de algemene raad op gelijk welk ogenblik gegeven kon worden en dat de goedkeuring van
een rechtsvordering of van een hoger beroep gegeven kon worden tot aan de afsluiting
van het debat voor het rechtscollege dat van de zaak had kennisgenomen, in dit geval het
Arbeidshof te Luik, dat na verwijzing van de zaak kennisgenomen had ingevolge de
arresten van 13 december 2004 en 14 februari 2005.
Het bestreden arrest beslist terecht dat, enerzijds, het voorleggen van een vraag aan de
algemene raad en, anderzijds, het beraadslagen over die vraag door de algemene raad, en
met name over de goedkeuring van een rechtsvordering, twee verschillende zaken zijn.
Daarenboven vermeldt het, eveneens terecht, dat wanneer de algemene raad op zijn eerstvolgende vergadering van een vraag kennisgenomen heeft maar in de onmogelijkheid
verkeerde hierover uitspraak te doen, de wetgever het niet wenselijk geacht heeft dat deze
vraag op regelmatige wijze opnieuw op de agenda gezet werd tot de mogelijkheid zich
zou voordoen om te vergaderen, afhankelijk van een voldoende aantal stemmen, maar
beslist heeft dat de minister, onder bepaalde voorwaarden, het recht heeft om de bevoegd-
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heden van de algemene raad uit te oefenen. Uit deze overweging volgt geenszins dat de
wetgever de algemene raad aldus de mogelijkheid ontzegd heeft om zelf over de vraag
uitspraak te doen op een volgende vergadering, voor het geval dat het quorum dan zou
zijn bereikt.
Aangezien de algemene raad van de eiser nog steeds bevoegd was om op een later tijdstip over die goedkeuring uitspraak te doen, heeft de omstandigheid dat de minister op
grond van artikel 21 van de wet van 25 april 1963 beslist heeft in de plaats te treden van
de algemene raad omdat het quorum op zijn vergaderingen van 23 en 30 juli 2001 niet
was bereikt, volgens de wil van de wetgever dus niet tot gevolg dat er onherroepelijk een
einde wordt gemaakt aan de bevoegdheid van de algemene raad, met name wanneer deze
wegens het bereiken van het quorum opnieuw bevoegd is geworden om uitspraak te doen.
Zoals het bestreden arrest in de redenen die in het tweede onderdeel van het middel
worden aangevochten, beslist, is dit a fortiori het geval wanneer regelmatig vastgesteld
wordt dat de beslissing van de minister onregelmatig was omdat deze niet voldeed aan de
vereisten van artikel 21 van de wet van 25 april 1963.
Ten slotte volgt uit het oud artikel 16, §1, 5°, van de gecoördineerde wet van 14 juli
1994, geenszins dat dit artikel, ongeacht of het al dan niet een strikte termijn heeft opgelegd voor de verplichting om aan de algemene raad, op zijn eerstvolgende vergadering,
een beslissing om in rechte op te treden ter goedkeuring voor te leggen, daarenboven heeft
geëist dat de algemene raad zich over die goedkeuring op zijn minst binnen een relatief
korte termijn zou uitspreken.
De omstandigheid dat de verplichting om de rechtsvordering op de eerstvolgende
vergadering van de algemene raad te laten goedkeuren, opgeheven werd bij de wet van 27
april 2005, bevestigt a fortiori dat de goedkeuring door de algemene raad niet onderworpen is aan een strikte termijn. In zoverre die wet van toepassing is op de proceshandelingen, is ze overeenkomstig artikel 3 van het Gerechtelijk Wetboek van toepassing op de
lopende rechtsplegingen. Ze impliceert dus dat een goedkeuring die volgt op de samenroeping van een vergadering die niet de eerstvolgende vergadering is en die gegeven
wordt op een latere vergadering, regelmatig is. De toepassing van de wet van 27 april
2005 op de lopende rechtsplegingen, impliceert derhalve dat de beslissing die de leidend
ambtenaar op 24 juli 2001 heeft genomen om de hogere beroepen in te stellen, alsook de
hogere beroepen die op 25 juli 2001 zijn ingesteld, regelmatig aan de algemene raad ter
goedkeuring zijn voorgelegd op gelijk welke latere vergadering, en dat de uitdrukkelijke
goedkeuring ervan op de vergadering van 11 april 2005 bijgevolg in aanmerking moet
worden genomen.
Ondanks de goedkeuring die de algemene raad van de eiser op zijn vergadering van 11
april 2005 gegeven heeft en volgens welke die raad met name verklaart uitdrukkelijk te
bevestigen dat hij, door op 17 september 2001 kennis te nemen van de beslissingen van 31
juli 2001 van de Minister van Sociale Zaken, daadwerkelijk de beslissing goedgekeurd
had om tegen de vonnissen van 11 juni 2001 hoger beroep in te stellen en uitdrukkelijk de
hogere beroepen goedkeurt die de raadsman [van de eiser] op 25 juli 2001 heeft ingesteld
tegen de vonnissen van 11 juni 2001, alsook de beslissing van 24 juli 2001 van de leidend
ambtenaar om hoger beroep in te stellen, en verklaart dat het uitgesloten is afstand te doen
van de ingestelde hogere beroepen en dat er grond bestaat om de voortzetting van de
appelprocedures te benaarstigen, verwerpt het bestreden arrest, dat het uitdrukkelijk
karakter van die goedkeuring niet betwist, niet regelmatig de gevolgen van de goedkeuring, die de algemene raad van de eiser hetzij op 17 september 2001, hetzij ten laatste op
11 april 2005, gegeven heeft om de litigieuze hogere beroepen in te stellen, en schendt het
bijgevolg de wettelijke regels die in het middel worden aangegeven, meer bepaald artikel
16, §1, 5°, van de gecoördineerde wet van 14 juli 1994.
Tweede onderdeel
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Uit artikel 21 van de wet van 25 april 1963 betreffende het beheer van de instellingen
van openbaar nut voor sociale zekerheid en sociale voorzorg volgt dat de bevoegde
minister zich in de plaats kan stellen van het comité van een socialezekerheidsinstelling
van openbaar nut, wanneer dat comité in gebreke blijft om een maatregel te treffen of een
handeling te verrichten die door de wet of de verordening is voorgeschreven.
De eerste twee leden van dat artikel hebben betrekking op elk geval waarin het comité
in gebreke blijft een maatregel te nemen of een handeling te verrichten die door de wet of
de verordening is voorgeschreven, en met name op het geval waarin de maatregel niet kan
worden genomen of de handeling niet kan worden verricht omdat er op twee vergaderingen en over hetzelfde punt geen meerderheid aanwezig was bij de stemming, wat
impliceert dat de betrokken raad, omdat het quorum is bereikt, over de betrokken maatregel of handeling heeft kunnen beraadslagen en vervolgens hierover heeft kunnen
stemmen. In die gevallen moet de minister, alvorens in de plaats te treden van het comité,
dat comité eerst verzoeken de vereiste maatregelen te nemen of handelingen te verrichten
binnen een door hem gestelde tijd, die niet minder dan acht dagen mag bedragen.
Het derde lid van dat artikel betreft twee specifieke situaties, met name, enerzijds, die
waarin nagelaten wordt om kandidaten voor het beheerscomité voor te dragen - wat impliceert dat het comité niet kan worden samengesteld en dus niet kan handelen - en, anderzijds, de onmogelijkheid om te handelen ondanks een regelmatige oproeping, a) door de
herhaalde afwezigheid van de meerderheid, hetzij van de leden die de werkgevers, hetzij
van de leden die de werknemers vertegenwoordigen, of b) door de herhaalde afwezigheid
van de leden die het intermutualistisch college vertegenwoordigen. De specifieke
bevoegdheid die aan de minister wordt toegekend in de specifieke, in dat derde lid
bedoelde gevallen, vereist geen voorafgaand verzoek aan het comité om de maatregelen te
nemen of de vereiste handelingen te stellen binnen de een of andere termijn. Dat voorafgaand verzoek is niet vereist wegens de vastgestelde onmogelijkheid voor het comité om
te handelen wegens de herhaalde afwezigheid van een meerderheid van de leden, die
vereist is om de vereiste maatregelen of handelingen goed te keuren, d.w.z. het gebrek aan
het vereiste quorum.
Het vereiste om eerst een verzoek te richten aan de algemene raad, die over een termijn
van ten minste acht dagen beschikt om hierop in te gaan, zoals blijkt uit de eerste twee
leden van artikel 21, slaat niet op het instellen van een hoger beroep, dat geen bij wet of
bij verordening voorgeschreven maatregel of handeling vormt. Het bestreden arrest, dat
die bepaling toepast op het instellen van de litigieuze hogere beroepen, schendt bijgevolg
de eerste twee leden van artikel 21.
Subsidiair, en gesteld dat dit vereiste al van toepassing zou zijn op het instellen van een
hoger beroep, is dit niet van toepassing wanneer dat vereiste geen voorwerp heeft.
Zoals het bestreden arrest vaststelt, volgt uit de processen-verbaal van de vergaderingen
van 23 en 30 juli 2001 van de algemene raad van de eiser, dat die raad, wegens een ontoereikend aantal aanwezigen op beide vergaderingen, in de onmogelijkheid verkeerde om
hetzij de beslissing om de hogere beroepen in te stellen, goed te keuren, hetzij de reeds
ingestelde hogere beroepen goed te keuren.
De verplichting, voor de minister, die op 31 juli 2001 beslist heeft om zich in de plaats
van de algemene raad van de eiser te stellen om de ingestelde hogere beroepen goed te
keuren, om de algemene raad te verzoeken binnen een termijn van ten minste acht dagen
over die goedkeuring uitspraak te doen, en de verplichting, voor de minister, om zijn
eigen beslissing tot goedkeuring wat dat betreft uit te stellen, waren noodzakelijkerwijs
zonder inhoud, aangezien de algemene raad niet tot die goedkeuring had kunnen
besluiten, hoewel ze reeds was aangevraagd. De algemene raad, die zich uitsprak op 23
juli 2001, dus meer dan acht dagen vóór de beslissing van de minister, verkeerde immers
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wegens een ontoereikend aantal aanwezigen in de onmogelijkheid om zich uit te spreken
over de beslissing om de dringende hogere beroepen in te stellen, op zijn minst tegen de
vonnissen die toen waren betekend. Wegens die onmogelijkheid was de beslissing
genomen door de bevoegde ambtenaar. De algemene raad, waarnaar reeds op 24 juli 2001
een oproeping was verstuurd met het oog op een nieuwe vergadering op 30 juli 2001, dus
de avond voor de beslissing van de minister, verkeerde, wegens een ontoereikend aantal
aanwezigen, opnieuw in de onmogelijkheid om zich uit te spreken over de goedkeuring
van de ingestelde hogere beroepen. Volgens het proces-verbaal van die vergadering werd
juist wegens die onmogelijkheid de Minister van Sociale Zaken en Pensioenen van die
vaststelling op de hoogte werd gebracht.
Die situatie verschilt van het geval dat geregeld wordt door artikel 21, tweede lid, van
de wet van 25 april 1963, en dat betrekking heeft op de situatie waarin de raad wel aan de
voorafgaande voorwaarde van de het vereiste aantal aanwezigen voldoet, maar bij gebrek
aan meerderheid tot twee keer toe geen uitspraak kan doen over de hem voorgestelde
maatregelen of handelingen. In dat geval is het normaal dat de minister, alvorens de voorgestelde beslissing zelf goed te keuren, de algemene raad, wanneer deze een meerderheid
bereikt heeft om te beraadslagen, verzoekt om de beslissing met een meerderheid van
stemmen aan te nemen, en dat de minister alleen in geval van een aanhoudende weigering
om die beslissing met een meerderheid goed te keuren, een beslissing kan nemen over de
voorgenomen maatregel of handeling en de weigering van de algemene raad aldus te
omzeilen.
Wanneer, daarentegen, de algemene raad, zoals te dezen is vastgesteld, zich door
gebrek aan het vereiste quorum tot twee keer toe niet heeft kunnen uitspreken, hetzij over
een beslissing om de hogere beroepen in te stellen, hetzij over de goedkeuring van een
dergelijke beslissing die de leidend ambtenaar wegens de dringende noodzakelijkheid
heeft moeten nemen, volgt uit die rechtsregel geenszins dat de minister eerst een verzoek
aan de algemene raad moet richten, aangezien dat verzoek geen inhoud meer heeft.
Het bestreden arrest, dat beslist dat de minister, wanneer hij besluit in de plaats te
treden van de algemene raad, laatstgenoemde in alle gevallen vooraf moet verzoeken om
binnen een termijn van ten minste acht dagen zelf over de voorgenomen beslissing
uitspraak te doen, ook al is er vastgesteld dat de raad eerst tot twee keer toe uitdrukkelijk
is verzocht zich over die beslissing uit te spreken, met het oog hierop vergaderd heeft en
zich niet heeft kunnen uitspreken wegens het ontoereikend aantal aanwezige leden, maakt
een foute toepassing van de eerste twee leden van artikel 21 van de wet van 25 april 1963
en schendt ze bijgevolg.
De verplichting voor de minister, die besluit om in de plaats te treden van de algemene
raad, om laatstgenoemde eerst te verzoeken om zelf over de voorgenomen beslissing
uitspraak te doen binnen een termijn van ten minste acht dagen, wordt op zijn minst en in
elk geval uitgesloten door het derde lid van artikel 21 van de wet van 25 april 1963,
wanneer de raad in de onmogelijkheid verkeert een beslissing goed te keuren wegens de
herhaalde afwezigheid van het vereiste aantal leden.
Die bepaling betreft weliswaar alleen uitdrukkelijk de situatie waarin die onmogelijkheid om te handelen, ondanks de regelmatige oproeping, blijkt uit de "herhaalde afwezigheid van de meerderheid hetzij van de leden die de werkgevers, hetzij van de leden die de
werknemers vertegenwoordigen".
Die bepaling geeft de minister weliswaar de toestemming om zich in de plaats van de
algemene raad te stellen wanneer deze in de onmogelijkheid verkeert te beraadslagen en
een beslissing goed te keuren wegens de afwezigheid van het vereiste aantal leden, dat het
gevolg is van de herhaalde afwezigheid van een gedeelte van de raadsleden, met name
hetzij de leden die de werkgevers, hetzij de leden die de werknemers vertegenwoordigen,
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met als opzet de werking van de algemene raad te verlammen.
Die bepaling moet a fortiori worden toegepast op andere situaties waarin de algemene
raad verlamd wordt, ongeacht de drijfveer van de verantwoordelijken, daar er ondanks die
verlamming toch een beslissing moet worden genomen, zoals met name de beslissing tot
goedkeuring die is opgelegd door artikel 16, §1, 5°, van de wet van 14 juli 1994.
De bepaling is dus van toepassing wanneer vastgesteld wordt dat de algemene raad in
de onmogelijkheid verkeert te handelen wegens de herhaalde afwezigheid, op twee opeenvolgende vergaderingen, nu eens van de meerderheid van de leden die de werknemers
vertegenwoordigen en dan weer van de meerderheid van de leden die de werkgevers
vertegenwoordigen.
Het bestreden arrest, dat beslist dat het derde lid van artikel 21 van de wet van 25 april
1963 in dat geval niet kan worden toegepast of dat die bepaling, als ze van toepassing is,
hoe dan ook afhankelijk blijft van de verplichting om de algemene raad van de eiser te
verzoeken uitspraak te doen binnen een termijn van ten minste acht dagen, en dat de
beslissing van 31 juli 2001 van de Minister van Sociale Zaken bijgevolg niet rechtsgeldig
is, berust aldus op een onjuiste uitlegging van die wetsbepaling, samen gelezen met artikel
13 (lees: 16), §1, 5°, van de gecoördineerde wet van 14 juli 1994, en schendt dus eveneens
die artikelen.
Derde onderdeel (subsidiair)
Artikel 6.1 van het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden sluit uit dat er in burgerlijke geschillen regels worden ingevoerd betreffende de ontvankelijkheid van een rechtsmiddel, die een beperking tot gevolg hebben
waardoor er geen redelijke verhouding van evenredigheid bestaat tussen de aangewende
middelen en het beoogde doel. Aldus verbiedt dat artikel een buitensporig formalisme dat
de eerlijkheid van de rechtspleging in het gedrang zou brengen.
Indien de nationale rechtsregels, waarvan de schending in de eerste twee onderdelen
van het middel aangevoerd wordt, in die zin zouden moeten worden uitgelegd dat ze om
de door het bestreden arrest aangenomen redenen leiden tot de niet-ontvankelijkheid van
de door de eiser ingestelde hogere beroepen, dan moeten ze worden geacht gevolgen te
hebben die niet verenigbaar zijn met het in voormeld artikel 6.1 bedoelde vereiste, zodat
die gevolgen niet zonder schending van die internationale rechtsregel kunnen worden
toegepast.
De bepalingen van internationaal recht die regelmatig zijn goedgekeurd door de nationale wetgever en die rechtstreekse werking hebben, sluiten uit dat de nationale wetten die
niet met die rechtsnormen verenigbaar zijn, in het interne recht worden toegepast.
Het bestreden arrest weigert rekening te houden met de bij wet vereiste en door de algemene raad van de eiser op een later tijdstip gegeven goedkeuring van de beslissing om de
hogere beroepen in te stellen, een beslissing die de leidend ambtenaar van de eiser - het
daartoe bevoegde orgaan - op 24 juli 2001 wegens de dringende noodzakelijkheid regelmatig heeft genomen, alsook met dezelfde goedkeuring, op een later tijdstip, van de op 25
juli 2001 ingestelde hogere beroepen, op grond dat deze niet binnen een korte termijn is
gegeven, hoewel het vaststaat dat die hogere beroepen op 23 en 30 juli 2001 ter goedkeuring aan de algemene raad waren voorgelegd en niet hadden kunnen worden goedgekeurd
wegens de afwezigheid van het vereiste aantal leden, dat die goedkeuring vervolgens op
31 juli 2001 is gegeven door de bevoegde minister, die in de plaats is getreden van de
algemene raad van de eiser, die in de onmogelijkheid verkeerde om uitspraak te doen, dat
de algemene raad van die goedkeuring akte heeft genomen op zijn vergadering van 17
september 2001 en ten slotte dat hij op zijn vergadering van 11 april 2005, vóór het
bestreden arrest, uitdrukkelijk heeft vermeld dat hij bevestigt uitdrukkelijk dat hij, door op
17 september 2001 kennis te nemen van de beslissing van 31 juli 2001 van de Minister
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van Sociale Zaken, daadwerkelijk de beslissing goedgekeurd had om tegen de vonnissen
van 11 juli 2001 hoger beroep in te stellen;
- keurt uitdrukkelijk goed:
( de hogere beroepen die de raadsman [van de eiser] op 25 juli 2001 heeft ingesteld
tegen de vonnissen van 11 juni 2001;
( de beslissing van 24 juli 2001 van de leidend ambtenaar om hoger beroep in te stellen;
- beslist dat het uitgesloten is om afstand te doen van de ingestelde hogere beroepen;
- beslist dat de procedures van hoger beroep voortgezet moeten worden voor het
Arbeidshof te Luik ten gevolge van de verwijzing door het Hof van Cassatie';
Een dergelijke uitlegging van de wettelijke bepalingen, met name van de artikelen 440,
tweede lid, 703 van het Gerechtelijk Wetboek, en 16, §1, 5°, van de gecoördineerde wet
van 14 juli 1994, verleent aan deze artikelen een uitwerking die niet verenigbaar is met
het vereiste van artikel 6.1 van het voormelde verdrag.
Tevens weigert het bestreden arrest rekening te houden met de beslissing die op 31 juli
2001 is genomen door de bevoegde minister en die ertoe strekt zich in de plaats van de
algemene raad van de eiser te stellen om de door de leidend ambtenaar genomen beslissing tot het instellen van de hogere beroepen goed te keuren, alsook om de daadwerkelijk
ingestelde hogere beroepen goed te keuren, op grond dat de minister, alvorens die beslissing te nemen, de algemene raad van de eiser hierom had moeten verzoeken en hem
hiertoe een termijn van ten minste acht dagen had moeten toekennen, terwijl vaststaat dat
de algemene raad, op zijn opeenvolgende vergaderingen van 23 en 30 juli 2001 kennisgenomen heeft van de beslissing om de hogere beroepen in te stellen en van het verzoek om
de ingestelde hogere beroepen goed te keuren, maar dat de raad zich over die verzoeken
niet heeft kunnen uitspreken wegens de afwezigheid van het vereiste aantal leden.
Een dergelijke uitlegging van de wettelijke bepalingen, met name van de artikelen 440,
tweede lid, 703 van het Gerechtelijk Wetboek en 21 van de wet van 25 april 1963,
verleent deze artikelen eveneens een uitwerking die niet verenigbaar is met het vereiste
van voormeld artikel 6.1.
Het bestreden arrest, dat die uitlegging in aanmerking neemt, schendt voormeld artikel
6.1 en miskent het algemeen beginsel van internationaal recht, volgens hetwelk de internationale rechtsregels met een directe werking voorrang hebben op de nationale rechtsregels.
Vierde onderdeel (meer subsidiair)
Indien de artikelen 440, tweede lid, en 703 van het Gerechtelijk Wetboek en artikel 16,
§1, 5°, van de gecoördineerde wet van 14 juli 1994 in die zin uitgelegd worden dat zij
bepalen dat de goedkeuring, door de algemene raad van de eiser, van de rechtsvordering
of van het hoger beroep die op grond van de door zijn leidend ambtenaar in geval van
dringende noodzakelijkheid genomen beslissing zijn ingesteld, alleen kan worden
gegeven tot aan de sluiting van het debat dat is voorgelegd aan het rechtscollege dat van
die rechtsvordering of van dat hoger beroep kennisgenomen heeft, voeren zij een eerste,
bij de artikelen 10 en 11 van de Grondwet verboden discriminatie in tussen twee categorieën beheerst door een publiekrechtelijk statuut rechtzoekenden, met name de openbare
instellingen die vallen onder de gecoördineerde wet van 14 juli 1994, enerzijds, en de
gemeenten die vallen onder de nieuwe gemeentewet van 24 juni 1988, anderzijds,
waarvan artikel 270, tweede lid, bepaalt dat de toestemming, die de gemeenteraad in
beginsel vooraf moet geven aan een door het college van burgemeester en schepenen in te
stellen rechtsvordering, niettemin kan worden gegeven tot aan de sluiting van het debat
voor het rechtscollege dat van die rechtsvordering kennisneemt. Diezelfde bepalingen
voeren een tweede, bij de artikelen 10 en 11 van de Grondwet verboden discriminatie in
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tussen twee categorieën rechtzoekenden, met name, enerzijds, de openbare instellingen
die vallen onder de gecoördineerde wet van 14 juli 1994 en, anderzijds, de rechtspersonen
die in rechte optreden door tussenkomst van hun bevoegde organen, die in de akte van de
rechtspleging hun benaming, rechtskarakter en maatschappelijke zetel hebben vermeld en
aldus voldoen aan de eis van de partij tegen wie een dergelijke procesakte aangevoerd
wordt, dat de rechtspersoon haar in kennis stelt van de identiteit van de natuurlijke
personen die zijn organen zijn, aangezien die rechtspersonen krachtens artikel 703, derde
lid, van het Gerechtelijk Wetboek, aan die vordering mogen voldoen in de loop van de
procedure, zodat het niet-vermelden, van bij het begin, van de identiteit van de organen
alleen tot gevolg heeft dat het vonnis kan worden uitgesteld zolang hieraan niet is
voldaan.
Die discriminatie verantwoordt de volgende dubbele prejudiciële vraag die aan het
Grondwettelijk Hof moet worden gesteld, overeenkomstig artikel 26, §2, van de wet van 6
januari 1989:
1. Schendt artikel 16, §1, 5°, van de gecoördineerde wet van 14 juli 1994 betreffende de
verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, zoals het van
toepassing was zowel vóór als na de wijziging door de wet van 27 april 2005, in voorkomend geval in onderling verband met de artikelen 440, tweede lid, 703, 1042 en 1050 van
het Gerechtelijk Wetboek, de artikelen 10 en 11 van de Grondwet, wanneer dat artikel in
die zin uitgelegd wordt dat de goedkeuring, door de algemene raad van de eiser, van een
door zijn leidend ambtenaar wegens dringende noodzakelijkheid ingestelde rechtsvordering of hoger beroep, na voorlegging ervan aan die algemene raad, hetzij op zijn eerstvolgende vergadering, hetzij op een andere vergadering, op korte termijn gegeven moet
worden en niet gegeven kan worden tot aan de sluiting van het debat voor het rechtscollege dat van die rechtsvordering of van dat hoger beroep kennisneemt, terwijl de machtiging die de gemeenteraad krachtens artikel 270, tweede lid, van de nieuwe gemeentewet
van 24 juni 1988, moet verlenen aan een door het college van burgemeester en schepenen
in te stellen rechtsvordering of beroep, gegeven kan worden tot aan de sluiting van het
debat voor het rechtscollege dat van die rechtsvordering of van dat hoger beroep kennisneemt, en terwijl de mogelijkheid voor een rechtspersoon die in een procesakte zijn benaming, rechtskarakter en maatschappelijke zetel heeft opgegeven en aldus voldoet aan de
eis van de partij, tegen wie een dergelijke procesakte aangevoerd wordt, dat de rechtspersoon haar de identiteit meedeelt van de natuurlijke personen die zijn organen zijn, impliceert dat die personen, krachtens artikel 703, derde lid, van het Gerechtelijk Wetboek,
gemachtigd zijn om aan die eis te voldoen in de loop van de rechtspleging, zodat het
vonnis kan worden uitgesteld zolang hieraan niet is voldaan?
2. Schendt artikel 16, §1, 5°, van de gecoördineerde wet van 14 juli 1994 betreffende de
verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, zoals het van
toepassing was zowel vóór als na de wijziging ervan door de wet van 27 april 2005, in
voorkomend geval in onderling verband met de artikelen 440, tweede lid, 703, 1042 en
1050 van het Gerechtelijk Wetboek, de artikelen 10 en 11 van de Grondwet, wanneer dat
artikel in die zin uitgelegd wordt dat de goedkeuring, door de algemene raad van de eiser,
van een wegens dringende noodzakelijkheid door zijn leidend ambtenaar ingestelde
rechtsvordering of hoger beroep, na voorlegging ervan aan die algemene raad, hetzij op
zijn eerstvolgende vergadering, hetzij op een andere vergadering, niet op korte termijn
gegeven hoeft te worden en nog gegeven kan worden tot aan de sluiting van het debat dat
voorgelegd wordt aan het rechtscollege dat van die rechtsvordering of van dat hoger
beroep kennisneemt, terwijl de toestemming die de gemeenteraad krachtens artikel 270,
tweede lid, van de nieuwe gemeentewet van 24 juni 1988 moet geven aan een door het
college van burgemeester en schepenen ingestelde rechtsvordering of beroep, ook
gegeven kan worden tot aan de sluiting van het debat dat voorgelegd wordt aan het rechts-
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college dat van die rechtsvordering of van dat hoger beroep kennisneemt, en terwijl een
rechtspersoon die in een akte van rechtspleging zijn benaming, rechtskarakter en maatschappelijke zetel heeft opgegeven en aldus voldoet aan de eis van de partij, tegen wie een
dergelijke akte van rechtspleging aangevoerd wordt, om de rechtspersoon te verplichten
haar de identiteit mee te delen van de natuurlijke persoon die zijn organen zijn, impliceert
dat die personen, krachtens artikel 703, derde lid, van het Gerechtelijk Wetboek, gemachtigd zijn om aan die eis te voldoen in de loop van de rechtspleging, zodat het vonnis kan
worden uitgesteld zolang hieraan niet is voldaan?
Vijfde onderdeel (meer subsidiair)
De beslissing van een bestuur om een rechtsvordering in te stellen of een rechtsmiddel
aan te wenden, vormt geen besluit of verordening in de zin van artikel 159 van de
Grondwet.
Indien de beslissing die de Minister van Sociale Zaken en Pensioenen op 31 juli 2001
genomen heeft om, in de plaats van de algemene raad van de eiser, de beslissing van 24
juli 2001 van de leidend ambtenaar van de eiser goed te keuren, die ertoe strekte hoger
beroep in te stellen tegen de vonnissen van 11 juni 2001, en de hogere beroepen goed te
keuren die eisers raadsman op 25 juli 2001 tegen die vonnissen had ingesteld, niet zou
voldoen aan de voorwaarden van artikel 21 van de wet van 25 april 1963 betreffende het
beheer van de instellingen van openbaar nut voor sociale zekerheid en sociale voorzorg,
geeft die vaststelling dan nog geen grond tot verantwoording van de nietigverklaring van
die beslissing met toepassing van artikel 159 van de Grondwet.
Het bestreden arrest, dat de beslissing van 31 juli van de betrokken minister nietig
verklaart met toepassing van artikel 159 van de Grondwet en hieruit afleidt dat het hoger
beroep van de eiser niet ontvankelijk is, zonder op grond van andere, uitdrukkelijk vastgestelde feitelijke gegevens enige andere reden op te geven waarom die beslissing niet
ontvankelijk zou zijn, verantwoordt zijn beslissing niet naar recht. Het stelt het Hof in de
onmogelijkheid vast te stellen dat die niet-ontvankelijkheid uit andere feitelijke gegevens
af te leiden zou zijn.
Het schendt aldus artikel 159 van de Grondwet alsook, bijgevolg, artikel 21 van de wet
van 25 april 1963, in voorkomend geval samen gelezen met de artikelen 440, tweede lid,
703, 1042 en 1050 van het Gerechtelijk Wetboek.
Het bestreden arrest, dat geen andere feiten vaststelt waaruit de niet-ontvankelijkheid
van het hoger beroep met betrekking tot de beslissing van 31 juli 2001 van de bevoegde
minister kan worden afgeleid maar alleen een vaststelling maakt waaruit het de nietigheid
van die beslissing afleidt, stelt het Hof in de onmogelijkheid die beslissing op haar wettigheid te toetsen en schendt derhalve artikel 149 van de Grondwet.
Het bestreden arrest, ten slotte, dat vermeldt dat de beslissing van 31 juli 2001 van de
bevoegde minister een besluit is in de zin van artikel 159 van de Grondwet, maar elders
vermeldt dat de beslissing die op 24 juli 2001 door de leidend ambtenaar van de eiser was
genomen, geen besluit is in de zin van artikel 159 van de Grondwet, terwijl het twee akten
betreft die uitgaan van besturen en die ertoe strekken hogere beroepen in te stellen of die
hogere beroepen goed te keuren, bevat een tegenstrijdigheid die eveneens artikel 149 van
de Grondwet schendt.

III. BESLISSSING VAN HET HOF
Beoordeling
Eerste onderdeel
Artikel 16, §1, 5°, van de wet van de gecoördineerde wet van 14 juli 1994
betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitke-
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ringen, zoals het van toepassing was vóór de wet van 27 april 2005, bepaalt dat
de algemene raad van de verzekering voor geneeskundige verzorging beslist over
de rechtsvorderingen binnen zijn bevoegdheid; dat de leidend ambtenaar van de
dienst voor geneeskundige verzorging in geval van dringende noodzakelijkheid
kan beslissen over de rechtsvordering; dat die vordering ter goedkeuring aan de
Algemene raad wordt voorgelegd op zijn eerstvolgende vergadering en dat,
indien die goedkeuring geweigerd wordt, van de ingestelde vordering afstand
dient te worden gedaan.
Uit die bepaling volgt, enerzijds, dat de goedkeuring, door de algemene raad,
van de beslissing van de leidend ambtenaar van de dienst voor geneeskundige
verzorging om in geval van dringende noodzakelijkheid hoger beroep in te
stellen, een voorwaarde vormt voor het regelmatig instellen van dat hoger
beroep, en, anderzijds, dat de termijn waarbinnen dit ter goedkeuring aan de
algemene raad moet worden voorgelegd, van strikte toepassing is en dat de algemene raad, in geval van niet-naleving van die termijn, met toepassing van voormeld artikel 16, §1, 5°, zijn bevoegdheid verliest om op een eerstvolgende vergadering de beslissing van de leidend ambtenaar om hoger beroep in te stellen,
goed te keuren.
Het onderdeel, dat van het tegendeel uitgaat, faalt naar recht.
Tweede onderdeel
Artikel 21, eerste lid, van de wet van 25 april 1963 betreffende het beheer van
de instellingen van openbaar nut voor sociale zekerheid en sociale voorzorg,
bepaalt dat, wanneer het comité in gebreke blijft om een maatregel te treffen of
een handeling te verrichten die door de wet of de verordening is voorgeschreven,
de minister van wie het organisme afhangt zich in zijn plaats kan stellen na het
verzocht te hebben de maatregelen te nemen of de noodzakelijke handelingen te
verrichten binnen een door hem gestelde tijd, die niet minder dan acht dagen
mag bedragen.
Wanneer de leidend ambtenaar van de dienst voor geneeskundige verzorging,
met toepassing van artikel 16, §1, 5°, van de gecoördineerde wet van 14 juli
1994, beslist om hoger beroep in te stellen en die beslissing door de algemene
raad goedgekeurd moet worden op zijn eerstvolgende vergadering, vormt die
goedkeuring een bij de wet voorgeschreven handeling in de zin van voormeld
artikel 21, eerste lid.
Het onderdeel, dat uitgaat van het tegendeel, faalt naar recht.
Uit de omstandigheid dat de algemene raad tot twee keer toe in de onmogelijkheid verkeerde om een maatregel te nemen of een handeling te verrichten die
door de wet of de verordening is voorgeschreven wegens het ontbreken van het
vereiste aantal stemmen, kan daarenboven niet worden afgeleid dat de verplichting van de minister om die raad te verzoeken de maatregelen te nemen of de
noodzakelijke handelingen te verrichten, doelloos zou zijn.
Het onderdeel kan in zoverre niet worden aangenomen.
Derde onderdeel
Het onderdeel verduidelijkt niet waarom de gevolgen van de uitlegging die het
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bestreden arrest geeft aan de uitlegging die het toepast, niet verenigbaar zouden
zijn met het vereiste dat vervat is in de verdragsbepaling waarvan het de schending aanvoert.
Het onderdeel, zoals de verweerster betoogt, kan niet worden aangenomen.
Vierde onderdeel
Het onderdeel dat geen kritiek uitoefent op het arrest, is niet ontvankelijk.
Aangezien het onderdeel niet ontvankelijk is om een reden eigen aan de cassatieprocedure, dienen de door de eiser tot staving van het onderdeel voorgestelde
prejudiciële vragen niet aan het Grondwettelijk Hof te worden gesteld.
Vijfde onderdeel
Het onderzoek van de door het onderdeel aangeklaagde tegenstrijdigheid
veronderstelt de uitlegging van artikel 159 van de Grondwet.
Een dergelijke grief houdt geen verband met artikel 149 van de Grondwet, dat
volgens dit onderdeel wat dat betreft geschonden wordt.
Het onderdeel is in zoverre niet ontvankelijk.
Het besluit van 31 juli 2001 van de minister tot goedkeuring van de beslissing
van de leidend ambtenaar van de dienst voor geneeskundige verzorging om
hoger beroep in te stellen, vormt voor het overige een besluit in de zin van artikel
159 van de Grondwet.
Het bestreden arrest, dat beslist dat dit besluit voortvloeit uit een overschrijding van bevoegdheid ten gevolge van de niet-naleving van artikel 21 van de wet
van 25 april 1963, omkleedt de beslissing volgens welke dat besluit niet kan
worden toegepast en het hoger beroep derhalve niet ontvankelijk is, regelmatig
met redenen en verantwoordt die beslissing naar recht.
Het onderdeel, in zoverre het niet ontvankelijk is, kan niet worden aangenomen.
Dictum
Het Hof
Verwerpt het cassatieberoep;
Veroordeelt de eiser in de kosten.
13 oktober 2008 – 3° kamer – Voorzitter: de h. Storck, voorzitter – Verslaggever: de h.
Gosseries – Gelijkluidende conclusie van de h. Genicot, advocaat-generaal – Advocaten:
mrs. Mahieu en Geinger.

Nr. 544
2° KAMER - 14 oktober 2008

1º RECHTBANKEN — STRAFZAKEN — STRAFVORDERING - VERWEER VAN
PARTIJEN - BEOORDELING DOOR DE RECHTER
2º RECHTSBEGINSELEN (ALGEMENE) - AUTONOMIE VAN DE PROCESPARTIJEN -
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STRAFZAKEN - STRAFVORDERING - VERWEER VAN PARTIJEN - BEOORDELING DOOR DE RECHTER
3º RECHT VAN VERDEDIGING — STRAFZAKEN - STRAFVORDERING - VERWEER VAN
PARTIJEN - BEOORDELING DOOR DE RECHTER
1º, 2° en 3° Anders dan in burgerlijke zaken, is de strafrechter bij de beoordeling van de
hem voorgelegde strafvordering, niet gebonden door het verweer van de partijen; de
strafrechter dient immers de strafvordering enkel te beoordelen op basis van de stukken
die hem regelmatig zijn overgelegd en waarover de partijen tegenspraak hebben kunnen
voeren1.
(H. e.a. T. T. e.a.)

ARREST

(A.R. P.08.0693.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
De cassatieberoepen zijn gericht tegen het vonnis in hoger beroep van de
Correctionele Rechtbank te Gent van 3 april 2008
De eisers voeren in een memorie die aan dit arrest is gehecht, een middel aan.
Afdelingsvoorzitter Edward Forrier heeft verslag uitgebracht.
Eerste advocaat-generaal Marc De Swaef heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Ontvankelijkheid van het cassatieberoep
1. De eiser H die geen vordering heeft gesteld en die niet veroordeeld is tot
betaling van schadeloosstelling of van kosten, heeft geen belang bij een cassatieberoep.
Dit cassatieberoep is niet ontvankelijk.
Middel
2. Het middel voert schending aan van de artikelen 1138, 2°, en 1042 Gerechtelijk Wetboek alsook miskenning van de algemene rechtsbeginselen van de
autonomie van de procespartijen om de grenzen van het geschil te bepalen (het
beschikkingsbeginsel) en van het recht van verdediging: niettegenstaande de
verweerder niet heeft betwist dat hij medeaansprakelijk is voor het ongeval,
hebben de appelrechters geoordeeld dat het ongeval uitsluitend te wijten is aan
de fout van de eiser H.
3. Anders dan in burgerlijke zaken, is de strafrechter bij de beoordeling van de
hem voorgelegde strafvordering, niet gebonden door het verweer van de partijen.
De strafrechter dient immers de strafvordering enkel te beoordelen op basis van
de stukken die hem regelmatig zijn overgelegd en waarover de partijen tegenspraak hebben kunnen voeren.
4. Uit de stukken van de rechtspleging blijkt dat de verweerders de aansprakelijkheid van de verweerder voor het ongeval hebben betwist. Hun akkoord met
een gedeelde aansprakelijkheid kan bijgevolg enkel uitgelegd worden als
1 Zie Cass., 14 nov. 2006, A.R. P.06.0896.N, A.C. 2006, nr. 559.
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geldend in het geval de verweerder toch schuldig zou worden verklaard.
5. Het bestreden vonnis verklaart de verweerder niet schuldig aan de hem ten
laste gelegde feiten en zegt voor recht dat de eiser uitsluitend aansprakelijk is
voor het ontstaan van de aanrijding en de daaruit voortvloeiende schade. Aldus
werpt het bestreden vonnis geen geschil op dat de partijen hebben uitgesloten en
miskent het geenszins het recht van verdediging.
Het middel kan niet worden aangenomen.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt de cassatieberoepen.
Veroordeelt de eisers in de kosten.
14 oktober 2008 – 2° kamer – Voorzitter en Verslaggever: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter – Gelijkluidende conclusie van de h. De Swaef, eerste advocaat-generaal – Advocaat: mr. van Eeckhoutte.

Nr. 545
2° KAMER - 14 oktober 2008

1º VONNISSEN EN ARRESTEN — STRAFZAKEN — ALGEMEEN - UITLEGGING
DOOR DE RECHTER VAN EEN ONDUIDELIJKE OF DUBBELZINNIGE BESLISSING - BEPERKING
2º RECHTERLIJK GEWIJSDE — GEZAG VAN GEWIJSDE — STRAFZAKEN UITLEGGING DOOR DE RECHTER VAN EEN ONDUIDELIJKE OF DUBBELZINNIGE BESLISSING BEPERKING
1º en 2° Niet ontvankelijk is het verzoek tot uitlegging van een eerder gewezen beslissing,
dat in werkelijkheid op grond van nieuwe gegevens of argumenten opkomt tegen het in
deze beslissing gewezen oordeel of de tenuitvoerlegging ervan wil verhinderen1. (Art. 793
Ger.W.)
(J. T. Procureur des Konings bij de Rechtbank van Eerste Aanleg te Hasselt e.a.)

ARREST

(A.R. P.08.0779.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het Hof van Beroep te
Antwerpen, correctionele kamer, van 11 april 2008.
De eiser voert in een verzoekschrift dat aan dit arrest wordt gehecht, vijf
middelen aan.
Raadsheer Etienne Goethals heeft verslag uitgebracht.
Eerste advocaat-generaal Marc De Swaef heeft geconcludeerd.
1 Cass., 16 mei 1989, A.R. 2682, A.C. 1988-1989, nr. 525.
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II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
(...)
Tweede middel
2. Artikel 793 Gerechtelijk Wetboek bepaalt dat de rechter die een onduidelijke of dubbelzinnige beslissing heeft gewezen, die kan uitleggen, zonder
evenwel daarin bevestigde rechten uit te breiden, te beperken of te wijzigen.
3. Niet ontvankelijk is aldus het verzoek tot uitlegging van een eerder gewezen
beslissing, dat in werkelijkheid op grond van nieuwe gegevens of argumenten
opkomt tegen het in deze beslissing gewezen oordeel of de tenuitvoerlegging
ervan wil verhinderen.
4. De appelrechters oordelen aldus wettig dat zij in de context van de vordering tot uitlegging waarvan zij uitsluitend gevat zijn, over geen rechtsmacht
beschikken om zich onder meer over de verjaring van een voordien bevolen
herstelmaatregel uit te spreken.
Het middel kan niet worden aangenomen.
(...)
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiser in de kosten.
14 oktober 2008 – 2° kamer – Voorzitter: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: de h. Goethals – Gelijkluidende conclusie van de h. De Swaef, eerste advocaatgeneraal – Advocaten: mrs. L. Beerden, Hasselt en Ch. Lemache, Hasselt.

Nr. 546
2° KAMER - 14 oktober 2008

1º RECHT VAN VERDEDIGING — STRAFZAKEN - VERWEER VAN DE BEKLAAGDE COLLECTIEF MISDRIJF - TOEPASSING VAN ARTIKEL 65, TWEEDE LID STRAFWETBOEK - NIET
VOLSTREKT ONGELOOFWAARDIG VERWEER - BEWIJSLEVERING
2º BEWIJS — STRAFZAKEN — BEWIJSLAST. BEOORDELINGSVRIJHEID VERWEER VAN DE BEKLAAGDE - COLLECTIEF MISDRIJF - TOEPASSING VAN ARTIKEL 65, TWEEDE LID
STRAFWETBOEK - NIET VOLSTREKT ONGELOOFWAARDIG VERWEER - BEWIJSLEVERING
3º STRAF — SAMENLOOP — GESCHEIDEN BERECHTING - COLLECTIEF MISDRIJF
- VERWEER VAN DE BEKLAAGDE - TOEPASSING VAN ARTIKEL 65, TWEEDE LID STRAFWETBOEK NIET VOLSTREKT ONGELOOFWAARDIG VERWEER - BEWIJSLEVERING
1º, 2° en 3° In zoverre de feiten of omstandigheden waarop de beklaagde zich beroept en
die zijn strafbaarheid uitsluiten, bij toepassing van artikel 65, tweede lid Strafwetboek,
niet volstrekt ongeloofwaardig zijn kan de rechter niet zonder meer zeggen dat de eiser
nalaat het bewijs daarvan te leveren, zonder hem en het openbaar ministerie in de
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gelegenheid te stellen dat te doen1.
(B. T. B. e.a.)

ARREST

(A.R. P.08.0829.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het Hof van Beroep te Gent,
correctionele kamer, van 15 april 2008.
De eiser voert in een verzoekschrift dat aan dit arrest is gehecht, vier grieven
aan.
Afdelingsvoorzitter Edward Forrier verslag uitgebracht.
Eerste advocaat-generaal Marc De Swaef heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Ambtshalve middel
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 6 EVRM;
- de artikelen 154, 189 en 211 Wetboek van Strafvordering;
- artikel 65 Strafwetboek.
1. In zoverre de feiten of omstandigheden waarop de beklaagde zich beroept
en die zijn strafbaarheid uitsluiten, niet volstrekt ongeloofwaardig zijn kan de
rechter niet zonder meer zeggen dat de eiser nalaat het bewijs daarvan te leveren,
zonder hem en het openbaar ministerie in de gelegenheid te stellen dat te doen.
2. De eiser voerde in zijn conclusie voor de appelrechters verweer waaruit
moet blijken dat, met toepassing van artikel 65, tweede lid, Strafwetboek, de
feiten van de telastlegging, in de veronderstelling dat ze bewezen zouden zijn,
niet meer voor bestraffing in aanmerking komen en dat een eenvoudige schuldigverklaring volstaat.
3. Het arrest veroordeelt de eiser tot straf op de grond dat "[de eiser] evenwel
[nalaat] een voor eensluidend verklaard afschrift van voormeld vonnis voor te
leggen - er werd in casu enkel een gewoon afschrift neergelegd - en aldus het
bewijs te leveren van het bestaan van een voorgaande in kracht van gewijsde
gegane beslissing, derwijze dat niet op zijn verzoek kan worden ingegaan" .
4. Aldus verantwoordt het arrest zijn beslissing niet naar recht.
Grieven
5. De grieven die enkel betrekking hebben op de beslissing waarbij de eiser tot
straf wordt veroordeeld, kunnen niet tot ruimere cassatie leiden.
De grieven behoeven derhalve geen antwoord.
Ambtshalve onderzoek van de beslissing over de schuld
1 Zie R. DECLERCQ, Beginselen van strafrechtspleging, 4e Editie 2007, nrs. 1703 e.v.

2228

HOF VAN CASSATIE

14.10.08 - Nr. 546

6. De substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen
zij in acht genomen en de beslissing is overeenkomstig de wet gewezen.
Dictum,
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest in zoverre het de eiser tot straf veroordeelt.
Verwerpt het cassatieberoep voor het overige.
Zegt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het gedeeltelijk vernietigde arrest.
Veroordeelt de eiser in de helft van de kosten.
Laat de overige helft ten laste van de Staat.
Verwijs de aldus beperkte zaak naar het Hof van Beroep te Antwerpen.
14 oktober 2008 – 2° kamer – Voorzitter en Verslaggever: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter – Gelijkluidende conclusie van de h. De Swaef, eerste advocaat-generaal – Advocaten: mrs. P. De Pelsemaeker, Gent en Y. Boels, Brussel.

Nr. 547
2° KAMER - 14 oktober 2008

1º GRONDWETTELIJK HOF - WETSBEPALINGEN BETREFFENDE DE STRAFVORDERING ARREST DAT DE ONGRONDWETTIGHEID VAN EEN WETSBEPALING VASTSTELT - ONGRONDWETTIGHEID
INGEVOLGE EEN LEEMTE IN DE WET - TAAK VAN DE RECHTER - VOORWAARDE - GRENS
2º WETTEN. DECRETEN. ORDONNANTIES. BESLUITEN — ALLERLEI WETSBEPALINGEN BETREFFENDE DE STRAFVORDERING - GRONDWETTELIJK HOF - ARREST DAT DE
ONGRONDWETTIGHEID VAN EEN WETSBEPALING VASTSTELT - ONGRONDWETTIGHEID INGEVOLGE EEN
LEEMTE IN DE WET - TAAK VAN DE RECHTER - VOORWAARDE - GRENS
3º RECHTBANKEN — STRAFZAKEN — STRAFVORDERING - WETSBEPALINGEN
BETREFFENDE DE STRAFVORDERING - GRONDWETTELIJK HOF - ARREST DAT DE
ONGRONDWETTIGHEID VAN EEN WETSBEPALING VASTSTELT - ONGRONDWETTIGHEID INGEVOLGE EEN
LEEMTE IN DE WET - TAAK VAN DE RECHTER - VOORWAARDE - GRENS
4º STRAFVORDERING - WETSBEPALINGEN BETREFFENDE DE STRAFVORDERING GRONDWETTELIJK HOF - ARREST DAT DE ONGRONDWETTIGHEID VAN EEN WETSBEPALING
VASTSTELT - ONGRONDWETTIGHEID INGEVOLGE EEN LEEMTE IN DE WET - TAAK VAN DE RECHTER VOORWAARDE - GRENS
5º CASSATIEBEROEP — STRAFZAKEN — TERMIJNEN VOOR
CASSATIEBEROEP EN BETEKENING — STRAFVORDERING — GEEN
EINDBESLISSING, TOCH ONMIDDELLIJK VATBAAR VOOR
CASSATIEBEROEP - KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING - CONTROLE OVER DE
TOEPASSING VAN DE BIJZONDERE OPSPORINGSMETHODEN - ONTVANKELIJKHEID VAN HET
CASSATIEBEROEP

6º ONDERZOEKSGERECHTEN - KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING - CONTROLE OVER
DE TOEPASSING VAN DE BIJZONDERE OPSPORINGSMETHODEN - CASSATIEBEROEP -
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ONTVANKELIJKHEID
7º ONDERZOEKSGERECHTEN - KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING - CONTROLE OVER
DE TOEPASSING VAN DE BIJZONDERE OPSPORINGSMETHODEN BIJ TOEPASSING VAN ARTIKEL 235TER
WETBOEK VAN STRAFVORDERING - AARD - TIJDSTIP
8º ONDERZOEK IN STRAFZAKEN - BIJZONDERE OPSPORINGSMETHODEN OBSERVATIE EN
INFILTRATIE - ONDERZOEKSGERECHTEN - KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING - CONTROLE
OVER DE TOEPASSING VAN DE BIJZONDERE OPSPORINGSMETHODEN BIJ TOEPASSING VAN ARTIKEL

235TER WETBOEK VAN STRAFVORDERING - AARD - TIJDSTIP
9º ONDERZOEK IN STRAFZAKEN - BIJZONDERE OPSPORINGSMETHODEN OBSERVATIE EN
INFILTRATIE - CONTROLE TOEPASSING BIJZONDERE OPSPORINGSMETHODEN DOOR KAMER VAN
INBESCHULDIGINGSTELLING GELAST DOOR HET VONNISGERECHT - VOORWAARDEN
10º ONDERZOEKSGERECHTEN - KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING - CONTROLE
OVER DE TOEPASSING VAN DE BIJZONDERE OPSPORINGSMETHODEN GELAST DOOR HET
VONNISGERECHT

- VOORWAARDEN

11º RECHTBANKEN — STRAFZAKEN — STRAFVORDERING - VONNISGERECHT
DAT KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING GELAST MET CONTROLE OVER DE TOEPASSING VAN DE
BIJZONDERE OPSPORINGSMETHODEN

- VOORWAARDEN

12º HOF VAN ASSISEN — BEHANDELING TER ZITTING EN
TUSSENARRESTEN. VERKLARING VAN DE JURY - VOORZITTER VAN HOF DIE
KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING GELAST MET CONTROLE OVER TOEPASSING VAN DE
BIJZONDERE OPSPORINGSMETHODEN

- VOORWAARDEN

13º ONDERZOEK IN STRAFZAKEN - BIJZONDERE OPSPORINGSMETHODEN OBSERVATIE EN
INFILTRATIE - CONTROLE TOEPASSING BIJZONDERE OPSPORINGSMETHODEN DOOR K.I. BIJ AFSLUITEN
VAN OPSPORINGSONDERZOEK OF GERECHTELIJK ONDERZOEK - VERZUIM - REGULARISATIE DOOR
EEN CONTROLE GELAST DOOR HET VONNISGERECHT - WETTIGHEID
14º ONDERZOEKSGERECHTEN - KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING - CONTROLE
OVER TOEPASSING VAN BIJZONDERE OPSPORINGSMETHODEN BIJ AFSLUITEN VAN

- VERZUIM - REGULARISATIE DOOR
- WETTIGHEID

OPSPORINGSONDERZOEK OF VAN GERECHTELIJK ONDERZOEK
EEN CONTROLE GELAST DOOR HET VONNISGERECHT

15º CASSATIE — VERNIETIGING. OMVANG — STRAFZAKEN —
STRAFVORDERING — BEKLAAGDE EN VERDACHTE - KAMER VAN
INBESCHULDIGINGSTELLING - CONTROLE OVER DE TOEPASSING VAN DE BIJZONDERE
OPSPORINGSMETHODEN GELAST DOOR HET VONNISGERECHT - BEVOEGDHEID - BESLISSING UITBREIDING VAN DE CASSATIE - VERWIJZING
16º ONDERZOEKSGERECHTEN - KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING - CONTROLE
OVER DE TOEPASSING VAN DE BIJZONDERE OPSPORINGSMETHODEN GELAST DOOR HET
VONNISGERECHT

- BEVOEGDHEID - BESLISSING - CASSATIEBEROEP - VERNIETIGING - UITBREIDING
- VERWIJZING

VAN DE CASSATIE

17º VERWIJZING NA CASSATIE — STRAFZAKEN - STRAFVORDERING - KAMER VAN
INBESCHULDIGINGSTELLING - CONTROLE OVER DE TOEPASSING VAN DE BIJZONDERE
OPSPORINGSMETHODEN GELAST DOOR HET VONNISGERECHT - BEVOEGDHEID - BESLISSING CASSATIEBEROEP - VERNIETIGING - UITBREIDING VAN DE CASSATIE - VERWIJZING
1º, 2°, 3° en 4° Wanneer het Grondwettelijk Hof vaststelt dat een wetsbepaling betreffende
de strafvordering een leemte bevat waardoor de artikelen 10 en 11 Grondwet worden
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geschonden, moet de strafrechter deze leemte opvullen indien aan de ongrondwettigheid
zonder meer een einde kan worden gesteld door de wetsbepaling aan te vullen dermate
dat zij niet meer strijdig is met de artikelen 10 en 11 Grondwet; de rechter mag de leemte
echter niet aanvullen indien zij van die aard is dat zij noodzakelijk vereist dat een volledig
andere procesregeling wordt ingevoerd1.
5º en 6° Is ontvankelijk het onmiddellijk cassatieberoep tegen het arrest van de kamer van
inbeschuldigingstelling dat bij toepassing van artikel 235ter Wetboek van Strafvordering
de bijzondere opsporingsmethoden observatie en infiltratie controleert2. (Artt. 235ter en
416, tweede lid Sv.)
7º en 8° De controle over de toepassing van de bijzondere opsporingsmethoden observatie
en infiltratie, waarmee de kamer van inbeschuldigingstelling ingevolge artikel 235ter
Wetboek van Strafvordering belast is, is verplicht en moet gebeuren bij het afsluiten van
het opsporingsonderzoek, vooraleer het openbaar ministerie tot rechtstreekse
dagvaarding overgaat, of op het einde van het gerechtelijk onderzoek, vooraleer het
openbaar ministerie waaraan de onderzoeksrechter het dossier met toepassing van
artikel 127, §1, eerste lid van het voormelde wetboek, heeft overgezonden, vordert zoals
in §1, tweede lid van datzelfde artikel wordt bedoeld 3. (Artt. 127, eerste en tweede lid en
235ter Sv.)
9º, 10°, 11° en 12° Het vonnisgerecht en de voorzitter van het hof van assisen kunnen de
kamer van inbeschuldigingstelling slechts belasten met de controle over de in de loop
van het onderzoek toegepaste bijzondere opsporingsmethoden, wanneer na de
behoorlijk uitgevoerde controle bij de afsluiting van het vooronderzoek of van het
gerechtelijk onderzoek, concrete gegevens aan het licht zijn gekomen welke kunnen
wijzen op het bestaan van een verzuim, een onregelmatigheid, een nietigheid of de nietontvankelijkheid van de strafvordering en die nog niet door de kamer van
inbeschuldigingstelling gekend waren op het ogenblik waarop deze haar controle
krachtens artikel 235ter Wetboek van Strafvordering uitoefende4. (Artt. 189ter, 235ter en
335bis Sv.)
13º en 14° De rechtsplegingen bepaald bij de artikelen 189ter en 335bis Wetboek van
Strafvordering, maken het niet mogelijk om, nadat de zaak bij het vonnisgerecht
aanhangig is gemaakt, het verzuim goed te maken van de bij artikel 235ter Wetboek van
Strafvordering omschreven controle van de bijzondere opsporingsmethoden van
observatie en infiltratie5. (Artt. 189ter, 235ter en 335bis Sv.)
15º, 16° en 17° Wanneer het Hof een beslissing van het hof van beroep, kamer van
inbeschuldigingstelling, vernietigt waarbij de rechters zich bevoegd achtten om kennis te
nemen van de door de bodemrechter bevolen controle van de toegepaste bijzondere
opsporingsmethoden, breidt het Hof de cassatie uit tot de beslissing die de zaak onwettig
terug heeft verwezen naar het openbaar ministerie om de controle bepaald in artikel
235ter Wetboek van Strafvordering te doen verrichten, en tot de beschikking van de
raadkamer die de zaak naar de correctionele rechtbank heeft verwezen zonder dat de
voorafgaande controle van de bijzondere opsporingsmethoden was gebeurd6. (Artt.
189ter, 235ter en 408, eerste lid Sv.)
(K.)

Conclusie van de heer advocaat-generaal M. Timperman:
Onderhavige zaak betreft in eerste instantie de problematiek van het cassatieberoep
1 Zie conclusie openbaar ministerie.
2 Ibid.
3 Ibid.
4 Ibid.
5 Ibid.
6 Ibid.
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tegen een arrest van de kamer van inbeschuldigingstelling dat bij toepassing van artikel
235ter van het Wetboek van Strafvordering uitspraak doet over de controle van de
toegepaste bijzondere opsporingsmethoden: staat tegen dergelijke beslissing een
onmiddellijk cassatieberoep open? In zoverre hierop bevestigend moet geantwoord
worden rijst een tweede vraag: kan de procedure omschreven in artikel 189ter van het
Wetboek van Strafvordering ook toegepast worden wanneer het vonnisgerecht vaststelt
dat een zaak, waarin de bijzondere opsporingsmethoden observatie en/of infiltratie
werden toegepast, bij haar aanhangig werd gemaakt zonder dat de kamer van
inbeschuldigingstelling haar controlebevoegdheid overeenkomstig artikel 235ter van het
Wetboek van Strafvordering heeft uitgeoefend?
1. Luidens de vaststellingen van het bestreden arrest werd eiser, na een gerechtelijk
onderzoek waarin de bijzondere opsporingsmethode van observatie werd aangewend, bij
beschikking van de raadkamer in de rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen van 24
januari 2008 naar de correctionele rechtbank verwezen, zonder dat de kamer van
inbeschuldigingstelling overeenkomstig artikel 235ter, §1, alinea 3 van het Wetboek van
Strafvordering voorafgaandelijk gevat werd om over te gaan tot de verplichte controle van
de uitgevoerde observatie. Op vordering van de procureur des Konings besliste de
correctionele rechtbank bij vonnis van 25 juni 2008 om het dossier over te maken aan het
openbaar ministerie teneinde vooralsnog de controle conform artikel 235ter van het
Wetboek van Strafvordering te laten uitvoeren. Bij vordering van de procureur-generaal
bij het hof van beroep te Antwerpen werd, bij toepassing van artikel 189ter van het
Wetboek van Strafvordering, de kamer van inbeschuldigingstelling ter zake gevat. Het
bestreden arrest van 7 augustus 2008 verklaarde zich bevoegd om de toepassing en de
regelmatigheid van de bijzondere opsporingsmethode observatie te controleren en stelde
geen onregelmatigheden vast. Eiser tekende hiertegen cassatieberoep aan op 8 augustus
2008.
2. Artikel 20 van het Gerechtelijk Wetboek bepaalt dat vonnissen alleen kunnen
worden vernietigd door de rechtsmiddelen bij de wet bepaald. Het komt mij voor dat
zulks impliceert dat de rechter met dat doeleinde aan partijen geen rechtsmiddelen kan
verschaffen die niet in een wettekst duidelijk geconcretiseerd en uitgewerkt zijn. Of ook:
de rechter kan niet, zelfs op basis van algemene rechtsbeginselen of op grond van
verdragrechtelijke normen met directe werking, het formele systeem van de
rechtsmiddelen uitbreiden of aanvullen7.
3. Na de vernietiging door het Grondwettelijk Hof 8, van artikel 235ter, §6, van het
Wetboek van Strafvordering9, kon men minstens aannemen dat een partij sindsdien, bij
toepassing van artikel 416, eerste lid, over een uitgesteld cassatieberoep beschikt tegen de
arresten van de kamer van inbeschuldigingstelling gewezen overeenkomstig artikel 235ter
van het Wetboek van Strafvordering: dergelijke beslissingen zijn geen eindbeslissingen en
worden niet vermeld in artikel 416, tweede lid, van hetzelfde wetboek dat de
uitzonderingen op artikel 416, eerste lid, opsomt en dus de gevallen omvat waarin een
onmiddellijk cassatieberoep mogelijk is tegen beslissingen die geen eindbeslissingen zijn.
Ik denk, zoals verder uiteengezet10, dat het arrest van het Grondwettelijk Hof van 31 juli
200811, waarbij artikel 416, tweede lid, van het Wetboek van Strafvordering
ongrondwettelijk werd bevonden, het hier gehuldigde standpunt niet vermag te wijzigen,

7 Cfr. infra sub 5.
8 Gw. H., nr. 105/2007, 19 juli 2007, B.S. 13 augustus 2007 (tweede uitgave), 42941.
9 De nietig verklaarde bepaling luidde: ‘Tegen de controle van het vertrouwelijk dossier door de
kamer van inbeschuldigingstelling staat geen rechtsmiddel open’.
10 Cfr. infra sub 5.
11 Gw. H., nr. 111/2008, 31 juli 2008, B.S. 15 september 2008, 47853.
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en dat de rechtspraak van Uw Hof vervat in het arrest van 2 september 200812 niet kan
gevolgd worden.
4. Dit belet de denkoefening niet om toch nog in de wet, in zijn versie van na de
nietigverklaring van artikel 235ter, §6 Wetboek van Strafvordering, na te gaan of een
eventueel onmiddellijk cassatieberoep ter zake geen steun vindt in de voorliggende
wetsbepalingen buiten het stelsel van artikel 416 om.
Nadat in artikel 235ter, Wetboek van Strafvordering, de opdracht van de kamer van
inbeschuldigingstelling, de wijze waarop zij gevat wordt, de te volgen procedure en de
vermeldingen van het arrest worden uiteengezet, wordt in §5 bepaald: “ Er wordt verder
gehandeld overeenkomstig artikel 235bis, §§ 5 en 6.” Inzonderheid de verwijzing naar
artikel 235bis, §6 is hier relevant. Deze bepaling behandelt de hypothese dat een
onregelmatigheid, nietigheid, verzuim of grond van niet-ontvankelijkheid of van verval
van de strafvordering wordt aangetroffen. De tweede zin van de wetsbepaling regelt het
lot van de nietigverklaarde stukken: “ Nietigverklaarde stukken worden uit het dossier
verwijderd en neergelegd ter griffie van de rechtbank van eerste aanleg, na het verstrijken
van de termijn voor cassatieberoep.” Het neerleggen van nietige stukken wordt er dus
gerelateerd aan de termijn voor cassatieberoep. Uit die tekst zelf blijkt dat er een
cassatieberoep is, en wel een onmiddellijk cassatieberoep, anders heeft die bepaling
inhoudelijk geen betekenis. Wanneer Uw Hof thans bereid zou zijn deels terug te keren op
zijn vorige rechtspraak13 in verband met verhouding tussen de artikelen 235bis en 235ter
Wetboek van Strafvordering, door aan te nemen dat door de hoger geciteerde tekst van
artikel 235ter, §5 Wetboek van Strafvordering, het bepaalde in artikel 235bis, §6 in fine,
integrerend deel gaat uitmaken van artikel 235ter en dus van toepassing wordt in een
procedure gevoerd overeenkomstig artikel 235ter Wetboek van Strafvordering, dan kan
men niet anders besluiten dan dat er een onmiddellijk cassatieberoep open staat tegen een
beslissing gewezen bij toepassing van dat artikel. De vaststelling dat het tekstueel
argument wordt geput uit een bepaling die de hypothese behandelt dat er nietig verklaarde
stukken zouden zijn, verhindert niet dat er in elk geval, dus ook als er geen
onregelmatigheden worden ontdekt, een onmiddellijk cassatieberoep is. Het bewuste
wetsartikel schrijft immers alleen voor op welk tijdstip bepaalde stukken ter griffie
moeten worden neergelegd en geeft slechts, door te relateren aan de termijn voor
cassatieberoep, impliciet bloot dat er in die materie een cassatieberoep mogelijk is. Indien
deze redenering gevolgd wordt is de voorziening van eiser, reeds op grond van artikel
235ter Wetboek van Strafvordering zelf, ontvankelijk. De modaliteiten van aanwending
van het rechtsmiddel van onmiddellijk cassatieberoep zijn dan dezelfde als die in een
procedure overeenkomstig artikel 235bis Wetboek van Strafvordering, wat echter nieuwe
problemen met zich kan meebrengen14.
Hieruit volgt niet dat de prejudiciële vragen die Uw Hof in het verleden heeft gesteld 15,
op overigens eensluidende conclusie van het openbaar ministerie, overbodig waren.
Eerder werd de problematiek immers uitsluitend benaderd vanuit de voor de hand
liggende opdeling vervat in artikel 416, eerste en tweede lid, Wetboek van Strafvordering.
Zowel de prejudiciële vraagstelling zelf als het arrest van 31 juli 2008 van het
Grondwettelijk Hof hebben bovendien de grote verdienste de aandacht van de wetgever te
vestigen op het gemis aan coherentie en duidelijkheid in het systeem van de zogeheten
zuivering van de nietigheden, van de controle op de bijzondere opsporingsmethoden en
12 Cass., 2 sept. 2008, A.R. P.08.1317.N, www.cass.be.
13 Zie: Cass., 31 okt. 2006, A.R. P.06.0841.N, www.cass.be; Cass., 5 december 2006, A.R.
P.06.1232.N, www.cass.be.
14 Cfr. infra sub nummer 5, laatste alinea.
15 Onder meer: Cass., 2 okt. 2007, A.R. P.07.0988.N, www.cass.be; Cass., 30 oktober 2007, A.R.
P.07.1150.N, www.cass.be.
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van de wisselwerking tussen beide.
Indien Uw Hof hogere zienswijze niet kan volgen lijkt de voorziening, om de redenen
uiteengezet supra sub nummer 3 en infra sub nummer 5, niet ontvankelijk.
5. Het arrest van het Grondwettelijk Hof van 31 juli 200816 heeft geoordeeld dat artikel
416, tweede lid, van het Wetboek van Strafvordering, de artikelen 10 en 11 van de
Grondwet schendt in zoverre het niet voorziet in een onmiddellijk cassatieberoep tegen
een arrest van de kamer van inbeschuldigingstelling dat de controle doet van de
bijzondere opsporingsmethoden bij toepassing van de artikelen 189ter of 235ter van het
Wetboek van Strafvordering. Na reeds dit besluit te hebben geformuleerd in de rubriek
B.9. van het arrest, oordeelt het Hof in rubriek B.10. dat het aan de verwijzende rechter
toekomt een einde te maken aan de door het Hof vastgestelde onwettigheid wanneer aan
de voorwaarden die verder in het arrest worden opgesomd is voldaan. Het is zeer de vraag
of aan deze laatste sententie kan worden voldaan nu de voorliggende problematiek zich
niet situeert op het vlak van het materiele recht maar op het niveau van het formele
strafprocesrecht, namelijk dit van de rechtsmiddelen in strafzaken17.
Uit de laatste alinea van overweging B.8. van hoger vernoemd arrest blijkt duidelijk dat
het Grondwettelijk Hof, wat de mogelijkheid van een onmiddellijk cassatieberoep betreft,
het onverantwoorde verschil in behandeling tussen enerzijds wie betrokken is in een
procedure gevoerd bij toepassing van artikel 235bis Wetboek van Strafvordering en
anderzijds wie betrokken is in een procedure gevoerd bij toepassing van artikel 235ter
Wetboek van Strafvordering, situeert “ in de ontstentenis, in artikel 416, tweede lid, van
het Wetboek van Strafvordering, van een wetsbepaling die voor de beslissingen van de
kamer van inbeschuldigingstelling met toepassing van artikel 235ter een zelfde
draagwijdte heeft als die ten aanzien van de beslissingen van de kamer van
inbeschuldigingstelling met toepassing van artikel 235bis”. Dit betekent dat de
vastgestelde discriminatie of ongelijkheid niet voortvloeit uit artikel 416, tweede lid,
Wetboek van Strafvordering, op zich, maar wel uit het gegeven dat die wetsbepaling geen
toepassing vindt op hij die betrokken is in een procedure gevoerd bij toepassing van
artikel 235ter, Wetboek van Strafvordering; anders uitgedrukt: de discriminatie vloeit
voort uit het feit dat de wetgever iets niet heeft geregeld; zij geeft een lacune bloot in de
wetgeving die extrinsiek is aan de ongrondwettelijk bevonden wetsbepaling18.
In dit geval komt het niet aan de rechter maar aan de wetgever toe om tussen te
komen19, a fortiori nu dient te worden vastgesteld dat de gehele regeling (het aanwenden
van rechtsmiddelen inbegrepen) van zowel de zuivering van de nietigheden, als van de
controle op de bijzondere opsporingsmethoden en hun onderlinge wisselwerking in de
praktijk voor de nodige moeilijkheden zorgt20; moeilijkheden die bijna telkens casuïstisch
worden opgelost. De bestaande wetgeving die de mogelijkheid inhoudt dat verschillende
procedures mekaar doorkruisen, al of niet met inbegrip van het wettelijk toezicht op de
voorlopige hechtenis, is niet proceseconomisch en werkt inhiberend voor het verloop van
het strafproces. Het dringt zich op dat de wetgever één procedure zou uitwerken voor wat
ik gemakshalve kortweg de ‘zuivering van de nietigheden’ zou durven noemen, waarin
16 Zie de verwijzing in voetnoot 11.
17 Het door het grondwettelijk Hof aangehaalde voorbeeld ter ondersteuning van de sententie, geput
uit de rechtspraak van het EHRM, situeert zich trouwens op het vlak van het materieelrechtelijk
privaatrecht.
18 M. TRAEST, “Over het stilzwijgen van de wet en de verplichting voor het Hof van Cassatie om
prejudiciële vragen te stellen aan het Grondwettelijk Hof”, te verschijnen in R.W. 2008-2009; Zie
ook: M. MELCHIOR en C. COURTOY, “l’ Ommission législative dans la jurisprudence constitutionelle”,
http:/ www.lrkt.lt/Conference_R..html.
19 Cass., 12 augustus 2008, A.R. P.08.1065.N, www.cass.be.
20 Zie conclusie eerste advocaat-generaal DE SWAEF bij Cass., 30 oktober 2007, A.R. P.07.1150.N,
www.cass.be.
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ook de controle over de bijzondere opsporingsmethoden zou begrepen zijn. De kamer van
inbeschuldigingstelling zou aldus kunnen uitgroeien tot een ondubbelzinnige en
volwaardige, horresco referens, ‘rechter van het onderzoek’, en dit – ik beijver mij om het
er vlug bij te zeggen – zonder aantasting van de bevoegdheden van de onderzoeksrechter.
Zelfs indien Uw Hof zou oordelen dat het in principe zou kunnen ingaan op de
‘aanwijzing’ die het Grondwettelijk Hof geeft in overweging B.10., en dus bij toepassing
van artikel 416, alinea 2, Wetboek van Strafvordering een onmiddellijk cassatieberoep
ontvankelijk verklaren in een procedure gevoerd bij toepassing van artikel 235ter wetboek
van Strafvordering, dan nog blijven vele vragen open: de modaliteiten van de procedure,
inzonderheid in een zaak met aangehoudenen, de consultatie van het vertrouwelijk dossier
dat luidens de wet alleen mag ingezien worden door de procureur des Konings, de
onderzoeksrechter en de kamer van inbeschuldigingstelling21?
6. In een arrest van 13 november 200722 werd Uw Hof geroepen zich uit te spreken over
het cassatieberoep tegen enerzijds een arrest van het hof van beroep te Antwerpen,
correctionele kamer, dat bij toepassing van artikel 189ter Wetboek van Strafvordering de
zaak naar het openbaar ministerie verwees teneinde de kamer van inbeschuldigingstelling
te vatten met het oog op de controle van de bijzondere opsporingsmethoden
overeenkomstig artikel 235ter van hetzelfde wetboek, en anderzijds tegen het arrest van
de kamer van inbeschuldigingstelling dat zich bevoegd verklaarde om de gevraagde
controle uit te oefenen. Uw Hof verklaarde de cassatieberoepen in zoverre23 niet
ontvankelijk; het oordeelde dat eisers geen belang hadden op te komen tegen de controle
ex artikel 235ter Wetboek van Strafvordering omdat het doel van die controle strekt tot
het waarborgen van het recht op een eerlijk proces en dus in se in het voordeel van eisers
was.
Volledigheidshalve moet opgemerkt worden dat de gegevens van die zaak niet identiek
zijn met deze van voorliggende zaak. In het dossier dat aanleiding gaf tot het arrest van 13
november 2007 werden de inverdenkinggestelden naar de correctionele rechtbank
verwezen bij beschikking van de raadkamer in de rechtbank van eerste aanleg te Turnhout
van 9 november 2004. Dit betekent op een tijdstip dat artikel 235ter Wetboek van
Strafvordering nog niet bestond24.
Gegrondheid van het cassatieberoep
7. Zo Uw Hof het cassatieberoep van eiser thans ontvankelijk zou verklaren, rijst de
vraag of de procedure omschreven in artikel 189ter Wetboek van Strafvordering kan
toegepast worden wanneer de rechtbank ten gronde werd gevat van een zaak waarin
bijzondere opsporingsmethoden werden toegepast zonder dat de controle overeenkomstig
artikel 235ter Wetboek van Strafvordering plaatsvond? Naar aanleiding van een zaak
waarin een verzoekschrift tot regeling van rechtsgebied werd neergelegd door de
procureur-generaal bij het hof van beroep te Bergen, kon Uw Hof zijn zienswijze ter zake
kenbaar maken. In een arrest van 19 maart 200825 oordeelde het Hof dat de bij artikel
235ter voorgeschreven plichtplegingen substantiële vormvereisten zijn waarvan, nadat de
zaak aanhangig is gemaakt voor het vonnisgerecht, het verzuim niet kan worden
21 Art. 47septies, §1, alinea 2 en 47novies, §1, alinea 2, van het Wetboek van Strafvordering.
22 Cass., 13 nov. 2007, A.R. .P07.1190.N, www.cass.be.
23 Het Hof voerde verder een ambtshalve onderzoek van de beslissingen op de strafvordering uit.
Men zou hier kunnen uit afleiden dat het Hof impliciet besliste dat in casu een onmiddellijk
cassatieberoep tegen dergelijke beslissingen open staat in zoverre grieven kunnen worden
opgeworpen tegen het verloop van rechtspleging (taalgebruik, samenstelling van de zetel,
termijnen…).
24 Ingevoegd bij artikel 23 W. 27 december 2005 (B.S. 30 dec. 2005, 2e editie), in voege getreden
met ingang van 30 dec. 2005 (art. 28).
25 Cass., 19 maart 2008, A.R. P.08.0319.F, www.cass.be, met conclusie van A.G. VANDERMEERSCH.
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goedgemaakt op grond van artikel 189ter Wetboek van Strafvordering.
Uw Hof oordeelde dat het vatten van de kamer van inbeschuldigingstelling via de
procedure omschreven in artikel 189ter Wetboek van Strafvordering, veronderstelt dat dit
onderzoeksgerecht reeds eerder de controle bij de afsluiting van het vooronderzoek of het
gerechtelijk onderzoek in toepassing van artikel 235ter Wetboek van Strafvordering heeft
verricht, en dat er nieuwe gegevens aan het licht zijn gekomen na die eerdere controle.
Die nieuwe gegevens moeten dan betrekking hebben op de aangewende bijzondere
methoden, welke kunnen wijzen op het bestaan van een verzuim, onregelmatigheid, een
nietigheid of de niet-ontvankelijkheid van de strafvordering en die nog niet door de kamer
van inbeschuldigingstelling gekend waren op het ogenblik waarop deze haar controle
krachtens artikel 235ter uitoefende.
De toepassing van artikel 189ter in het geval dat verzuimd werd de bijzondere
opsporingsmethoden te laten controleren vooraleer de rechtbank te gronde te vatten,
terwijl dat wettelijk verplicht was op het ogenblik van de verwijzing of van de
rechtstreekse dagvaarding, is een toepassing van die bepaling ver ‘buiten’ de tekst ervan.
Terechte beschouwingen van proceseconomische aard alsmede bedenkingen die
betrekking hebben op het gegeven dat dergelijke controle, objectief gezien en los van het
resultaat ervan, in het belang is van de beklaagde, beletten niet dat dergelijke toepassing
buiten de geest en de tekst van die wetsbepaling blijft.
Bovendien komt het mij voor dat er geen jurisprudentiële vangnetten dienen te worden
ontworpen om een hypothese te ondervangen die zich in de praktijk niet zou mogen
voordoen: als een zaak bijvoorbeeld verwezen wordt zonder dat de vereiste controle
gebeurde, betekent dit dat noch de parketmagistraat die de eindvordering opstelde, noch
de onderzoeksrechter die zijn verslag deed, noch de raadkamer die verwees, kennis
hebben genomen van de processen-verbaal bedoeld in de artikelen 47septies, §2, lid 2, 3
en 4, en 47novies, §2, alinea lid 2, 3 en 4, Wetboek van Strafvordering, die zich
normaliter in het open dossier bevinden en aldus een bewijs zijn van de uitgevoerde
observatie en/of infiltratie.
Binnen de hypothese van een ontvankelijke voorziening en in het licht van het
precedent waarnaar hoger verwezen werd, is het middel door eiser ontwikkeld gegrond.
Ingevolge de toepassing van artikel 408, lid 1, Wetboek van Strafvordering vernietigt Uw
Hof tot de ‘oudste nietige akte’. In casu betekent dit: het bestreden arrest van de kamer
van inbeschuldigingstelling, die in de stand van de procedure geen rechtsmacht had om te
oordelen over de vordering van de procureur-generaal, het vonnis van de correctionele
rechtbank, die in het concrete geval niet kon oordelen om de procedure ex artikel 189ter
Wetboek van Strafvordering toe te passen en de verwijzingsbeschikking van de
raadkamer, die niet vermocht te verwijzen zonder dat de controle bij toepassing van
artikel 235ter Wetboek van Strafvordering werd uitgevoerd.
Mijns inziens hoeft de zaak niet verwezen te worden naar de raadkamer anders
samengesteld, vermits die alleen zou kunnen en moeten vaststellen dat de zaak niet in
staat van wijzen is zodat het dossier toch aan het openbaar ministerie zou worden
overgemaakt met het oog op het nemen van de nodige vordering voor de kamer van
inbeschuldigingstelling. Ik zie dan ook geen bezwaar dat het Hof zou verwijzen naar het
ambt van de procureur des Konings26.
Conclusie
De voorziening is slechts ontvankelijk in zoverre het rechtsmiddel van onmiddellijk
cassatieberoep kan geput worden uit de samenlezing van de artikelen 235ter en 235bis
zelf. In die hypothese is het cassatieberoep gegrond.
26 De gevallen waarin kan verwezen worden naar het openbaar ministerie: zie R. DECLERCQ,
Beginselen van rechtspleging, 4e editie 2007, nr. 3692, p. 1582.
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Zoniet is de voorziening niet ontvankelijk. De door eiser voorgestelde prejudiciële
vragen aan het Grondwettelijk Hof dienen niet te worden gesteld: de eerst geformuleerde
vraag kan afgewezen bij toepassing van artikel 26, §2, 2e van de Bijzondere Wet van 6
januari 1989, de tweede omdat zij er enkel toe strekt de rechtspraak van Uw Hof zoals
vervat in het arrest van 12 augustus 200827 te laten toetsen door het Grondwettelijk Hof,
waarvoor dat Hof niet bevoegd is.
Aan eiser kan alsdan afstand worden verleend van zijn voorziening.
ARREST

(A.R. P.08.1329.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het Hof van Beroep te
Antwerpen, kamer van inbeschuldigingstelling, van 7 augustus 2008.
De eiser voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht een middel aan.
Raadsheer Luc Huybrechts heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Marc Timperman heeft geconcludeerd.
II. VOORAFGAANDE RECHTSPLEGING
De raadkamer van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Antwerpen heeft bij
beschikking van 24 januari 2008 de eiser naar de correctionele rechtbank
verwezen wegens mededaderschap aan zware diefstallen.
In het gerechtelijk onderzoek tegen de eiser is evenwel gebruik gemaakt van
de bijzondere opsporingsmethode observatie. Bij het afsluiten van dit gerechtelijk onderzoek heeft men nagelaten door de kamer van inbeschuldigingstelling de
regelmatigheid van de toegepaste methode te laten controleren overeenkomstig
artikel 235ter, §1, Wetboek van Strafvordering.
Voor de correctionele rechtbank heeft het openbaar ministerie, met toepassing
van artikel 189ter Wetboek van Strafvordering, voor ieder ander rechtsmiddel,
gevorderd de kamer van inbeschuldigingstelling te gelasten alsnog de controle te
verrichten over de toepassing van de bijzondere opsporingsmethode observatie.
Bij vonnis van 25 juni 2008 heeft de Correctionele Rechtbank te Antwerpen de
zaak terug naar het openbaar ministerie verwezen om de controle bepaald in
artikel 235ter Wetboek van Strafvordering te doen verrichten.
Bij het thans bestreden arrest van 7 augustus 2008 heeft het Hof van Beroep te
Antwerpen, kamer van inbeschuldigingstelling, de opgedragen controle uitgevoerd en daarbij geen onregelmatigheden vastgesteld.
III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Ontvankelijkheid van het cassatieberoep
1. Artikel 416, eerste lid, Wetboek van Strafvordering bepaalt dat tegen voorbereidende arresten en arresten van onderzoek of tegen in laatste aanleg gewezen
vonnissen van dezelfde soort cassatieberoep eerst openstaat na het eindarrest of
het eindvonnis.
27 Cfr. Supra voetnoot 19.
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Artikel 416, tweede lid, Wetboek van Strafvordering bepaalt dat het vorige lid
niet van toepassing is op arresten of vonnissen inzake bevoegdheid of met
toepassing van de artikelen 135 en 235bis, noch op arresten of vonnissen inzake
de burgerlijke rechtsvordering die uitspraak doen over het beginsel van aansprakelijkheid, noch op arresten waarbij overeenkomstig artikel 524bis, §1, uitspraak
wordt gedaan over de strafvordering en een bijzonder onderzoek naar de vermogensvoordelen wordt bevolen, noch op verwijzingsarresten overeenkomstig
artikel 57bis van de wet van 8 april 1965 betreffende de jeugdbescherming, het
ten laste nemen van minderjarigen die een als misdrijf omschreven feit hebben
gepleegd en het herstel van de door dit feit veroorzaakte schade.
2. Een arrest van de kamer van inbeschuldigingstelling dat overeenkomstig
artikel 235ter Wetboek van Strafvordering controle uitoefent over de toepassing
van de bijzondere opsporingsmethoden observatie en infiltratie, is een voorbereidend arrest en valt niet onder de uitzonderingen van artikel 416, tweede lid,
Wetboek van Strafvordering.
Hieruit volgt dat tegen dit arrest maar eerst cassatieberoep zou openstaan na
het eindarrest of eindvonnis, zodat het huidige cassatieberoep wegens voortijdigheid niet ontvankelijk zou zijn.
3. Het Grondwettelijk Hof heeft evenwel bij arrest nr. 111/2008 van 31 juli
2008 gezegd voor recht: "Artikel 416, tweede lid, van het Wetboek van Strafvordering schendt de artikelen 10 en 11 van de Grondwet, in zoverre het niet voorziet in een onmiddellijk cassatieberoep tegen een arrest van de kamer van inbeschuldigingstelling houdende controle, op basis van het vertrouwelijk dossier,
van de regelmatigheid van de toepassing van de bijzondere opsporingsmethoden
observatie en infiltratie met toepassing van de artikelen 189ter of 235ter van het
Wetboek van Strafvordering".
4. Wanneer het Grondwettelijk Hof vaststelt dat een wetsbepaling betreffende
de strafvordering een leemte bevat waardoor de artikelen 10 en 11 Grondwet
worden geschonden, moet de strafrechter zo mogelijk deze leemte opvullen.
Of de strafrechter een leemte in de wetsbepaling betreffende de strafvordering
kan opvullen, hangt af van de leemte zelf. Indien de leemte van die aard is dat zij
noodzakelijk vereist dat een volledig andere procesregeling wordt ingevoerd, dan
kan de rechter zich daarvoor niet in de plaats van de wetgever stellen. Indien
evenwel aan de ongrondwettigheid zonder meer een einde kan worden gesteld
door de wetsbepaling aan te vullen dermate dat ze niet meer strijdig is met de
artikelen 10 en 11 Grondwet, kan en moet de rechter dit doen.
5. Artikel 416, tweede lid, Wetboek van Strafvordering bepaalt uitzonderingen
op de regel van het eerste lid welk in beginsel geen onmiddellijk cassatieberoep
toelaat tegen voorbereidende arresten en arresten van onderzoek of tegen in
laatste aanleg gewezen vonnissen van dezelfde soort.
Het Grondwettelijk Hof oordeelt dat het strijdig is met de artikelen 10 en 11
Grondwet dat artikel 416, tweede lid, Wetboek van Strafvordering geen onmiddellijk cassatieberoep toelaat tegen het arrest van de kamer van inbeschuldigingstelling dat overeenkomstig artikel 235ter Wetboek van Strafvordering controle
uitoefent over de toepassing van de bijzondere opsporingsmethoden observatie
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en infiltratie.
Om hieraan te verhelpen volstaat het een onmiddellijk cassatieberoep toe te
laten.
Het cassatieberoep is derhalve ontvankelijk.
Enig middel
6. Het middel voert schending aan van de artikelen 189ter en 235ter Wetboek
van Strafvordering: het bestreden arrest oordeelt onterecht dat het met toepassing
van de artikelen 189ter en 235ter Wetboek van Strafvordering mogelijk is, nadat
de zaak bij het vonnisgerecht aanhangig is gemaakt, alsnog de kamer van inbeschuldigingstelling te gelasten de controle te verrichten over de toepassing van
de bijzondere opsporingsmethode observatie.
7. Artikel 235ter Wetboek van Strafvordering belast de kamer van inbeschuldigingstelling met de controle over de toepassing van de bijzondere opsporingsmethoden observatie en infiltratie. Deze controle is verplicht. Zij moet gebeuren bij
het afsluiten van het opsporingsonderzoek, vooraleer het openbaar ministerie tot
rechtstreekse dagvaarding overgaat, of op het einde van het gerechtelijk onderzoek, vooraleer het openbaar ministerie waaraan de onderzoeksrechter het
dossier met toepassing van artikel 127, §1, eerste lid, van het voormelde
wetboek, heeft overgezonden, vordert zoals in §1, tweede lid, van datzelfde
artikel wordt bedoeld.
Artikel 235ter, §5, Wetboek van Strafvordering bepaalt dat er verder wordt
gehandeld overeenkomstig artikel 235bis, §§5 en 6. Daaruit volgt dat, wanneer
uit de controle van de bijzondere opsporingsmethoden een onregelmatigheid of
een nietigheid bij de aanwending ervan blijkt, de stukken die het resultaat ervan
vaststellen, eventueel zullen worden nietig verklaard, uit het dossier worden
verwijderd en ter griffie van de rechtbank van eerste aanleg worden neergelegd.
De verwijdering van die stukken heeft tot doel de rechter te beletten om kennis
ervan te nemen. Dat is de reden waarom de controle moet gebeuren vooraleer de
zaak bij hem aanhangig is gemaakt.
De artikelen 189ter en 335bis Wetboek van Strafvordering staan het vonnisgerecht en de voorzitter van het hof van assisen weliswaar toe om de kamer van
inbeschuldigingstelling te gelasten met de controle over de in de loop van het
onderzoek toegepaste bijzondere opsporingsmethoden. Of de zaak in een dergelijk geval bij het onderzoeksgerecht aanhangig wordt gemaakt, hangt evenwel af
van de vraag of concrete gegevens aan het licht zijn gekomen na de behoorlijk
uitgevoerde controle bij de afsluiting van het vooronderzoek of van het gerechtelijk onderzoek.
8. De vaststelling, door het vonnisgerecht, dat de controle van de toepassing
van de bijzondere opsporingsmethoden niet was verricht op het geëigende tijdstip, is niet het nieuwe en concrete gegeven dat de verwijzing van de zaak naar
de kamer van inbeschuldigingstelling wettigt.
Een dergelijke verwijzing veronderstelt inderdaad dat, voor het vonnisgerecht,
gegevens zijn ontdekt betreffende de aangewende bijzondere opsporingsmethoden, welke kunnen wijzen op het bestaan van een verzuim, een onregelmatig-
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heid, een nietigheid of de niet-ontvankelijkheid van de strafvordering en die nog
niet door de kamer van inbeschuldigingstelling gekend waren op het ogenblik
waarop deze haar controle krachtens artikel 235ter Wetboek van Strafvordering
uitoefende.
De kamer van inbeschuldigingstelling was dan ook niet bevoegd om de door
de bodemrechter te dezen bevolen controle van de toegepaste bijzondere opsporingsmethode observatie te verrichten.
Het middel is gegrond.
Omvang van de cassatie
9. Ingevolge artikel 408, eerste lid, Wetboek van Strafvordering dienen het
vonnis van de Correctionele Rechtbank te Antwerpen van 25 juni 2008 dat de
zaak onwettig terug heeft verwezen naar het openbaar ministerie om de controle
bepaald in artikel 235ter Wetboek van Strafvordering te doen verrichten, en de
beschikking van de raadkamer bij de Rechtbank van Eerste Aanleg te Antwerpen
van 24 januari 2008, die de zaak naar de correctionele rechtbank heeft verwezen
zonder dat voorafgaand de controle van de toegepaste bijzondere opsporingsmethode observatie was gebeurd, mede te worden vernietigd.
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest van het Hof van Beroep te Antwerpen, kamer
van inbeschuldigingstelling, van 7 augustus 2008 alsmede het vonnis van de
Correctionele Rechtbank te Antwerpen van 25 juni 2008 en de beschikking van
de raadkamer bij de Rechtbank van Eerste Aanleg te Antwerpen van 24 januari
2008.
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het
vernietigde arrest, het vernietigde vonnis en de vernietigde beschikking.
Laat de kosten ten laste van de Staat.
Verwijst de zaak naar de procureur des Konings bij de Rechtbank van Eerste
Aanleg te Antwerpen.
14 oktober 2008 – 2° kamer – Voorzitter: de h. Londers, eerste voorzitter – Verslaggever: de h. Huybrechts – Gedeeltelijk gelijkluidende conclusie van de h. Timperman,
advocaat-generaal – Advocaten: mrs. P. Vandemeulebroucke, Antwerpen en T. Decaigny,
Antwerpen.

Nr. 548
2° KAMER - 15 oktober 2008

REDENEN VAN DE VONNISSEN EN ARRESTEN — GEEN CONCLUSIE —
STRAFZAKEN (GEESTRIJKE DRANKEN EN DOUANE EN ACCIJNZEN
INBEGREPEN) - VEROORDELING - VEREISTE VERMELDINGEN - TOEPASSELIJKE
WETSBEPALINGEN - PLAATS VAN DEZE VERMELDINGEN
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Wanneer het hof van beroep de redenen overneemt van het beroepen vonnis dat het
verstekvonnis bevestigt waarbij het misdrijf zware slagen bewezen wordt verklaard en
strafbaar gesteld bij de artt. 392 en 400, eerste lid Sw., voldoet het het arrest aan het
vereiste van de artt. 195, eerste lid en 211 Sv., ook als het niet zelf de toegepaste
wetsbepaling vermeldt1.
(J. T. H.)

ARREST (vertaling)

(A.R. P.08.0421.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het Hof van Beroep te
Brussel, correctionele kamer, van 5 februari 2008.
De eiser voert in een memorie, waarvan een eensluidend verklaard afschrift
aan dit arrest is gehecht, een middel aan.
Raadsheer Paul Mathieu heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Damien Vandermeersch heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
A. In zoverre het cassatieberoep gericht is tegen de beslissing op de strafvordering
Het middel
Het middel verwijt het bestreden arrest dat het de wettelijke bepalingen niet
vermeldt die de bestanddelen omschrijven van het misdrijf dat tegen de eiser in
aanmerking wordt genomen en die waarbij een straf wordt opgelegd.
Het arrest bevestigt de beroepen strafrechtelijke beslissing. Het verstekvonnis,
dat de eiser wegens zware slagen had veroordeeld, werd door de voormelde
beslissing evenwel in al zijn beschikkingen bevestigd nadat zij het verzet niet
gegrond had verklaard. Beide vonnissen vallen bijgevolg samen, zodat het
tweede naar de redenen van het eerste kan verwijzen.
Vermits het verstekvonnis het misdrijf bewezen verklaart en strafbaar stelt bij
de artikelen 392 en 400, eerste lid van het Strafwetboek, het beroepen vonnis die
beslissing bevestigt en het hof van beroep op zijn beurt de redenen ervan heeft
overgenomen, voldoet het arrest aan de bepalingen van de artikelen 195, eerste
lid, en 211 van het Wetboek van Strafvordering, ook al haalt het niet zelf de
toegepaste wetsbepaling aan.
Het middel kan 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
1 Zie Cass., 20 juni 2006, A.R. P.06.0233.N, A.C. 2006, nr. 343.
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Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiser in de kosten.
15 oktober 2008 – 2° kamer – Voorzitter: de h. de Codt, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: de h. Mathieu – Gelijkluidende conclusie van de h. Vandermeersch, advocaatgeneraal – Advocaat: mr. V. Franquit, Nijvel.

Nr. 549
2° KAMER - 15 oktober 2008

1º VREEMDELINGEN - VRIJHEIDSBEROVING - ADMINISTRATIEVE MAATREGEL - BEROEP BIJ DE
RECHTERLIJKE MACHT - ONDERZOEKSGERECHT - TOEZICHT OP DE WETTIGHEID VAN DE
HECHTENISTITEL - OMVANG
2º VREEMDELINGEN - VRIJHEIDSBEROVING - ADMINISTRATIEVE MAATREGEL - BEROEP BIJ DE
RECHTERLIJKE MACHT - ONDERZOEKSGERECHT - BESCHIKKING IN KORT GEDING OP EENZIJDIG
VERZOEKSCHRIFT - VERBOD VAN UITWIJZING - GEZAG VAN GEWIJSDE - DRAAGWIJDTE
3º RECHTERLIJK GEWIJSDE — GEZAG VAN GEWIJSDE — BURGERLIJKE
ZAKEN - KORT GEDING - VREEMDELINGEN - BESCHIKKING IN KORT GEDING OP EENZIJDIG
VERZOEKSCHRIFT - VERBOD VAN UITWIJZING - GEZAG VAN GEWIJSDE - DRAAGWIJDTE
4º VREEMDELINGEN - VRIJHEIDSBEROVING - ADMINISTRATIEVE MAATREGEL - BEROEP BIJ DE
RECHTERLIJKE MACHT - ONDERZOEKSGERECHT - TOEZICHT OP DE WETTIGHEID VAN DE
HECHTENISTITEL - TIJDELIJK VERBOD VAN VERWIJDERING - VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS ARTIKEL 13 - DAADWERKELIJK RECHTSMIDDEL - BEGRIP
5º RECHTEN VAN DE MENS — VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS —
ARTIKEL 13 - VREEMDELING - VRIJHEIDSBEROVING - ADMINISTRATIEVE MAATREGEL WETTIGHEID - TIJDELIJK VERBOD VAN VERWIJDERING - DAADWERKELIJK RECHTSMIDDEL - BEGRIP
1º Het jurisdictioneel toezicht op een administratieve maatregel van vrijheidsberoving ten
aanzien van een vreemdeling heeft alleen betrekking op de wettigheid van de titel
waarop de vrijheidsberoving steunt. (Art. 72, tweede lid Vreemdelingenwet)
2º en 3° Wanneer het onderzoeksgerecht oordeelt dat de beschikking, die de Belgische
Staat verbiedt de eiser uit te wijzen zolang over het beroep tot nietigverklaring tegen de
verwerping van zijn aanvraag tot verblijfsvergunning geen uitspraak is gedaan, in kort
geding op eenzijdig verzoekschrift werd gewezen en geen eindbeslissing is omdat de
Belgische Staat derdenverzet heeft aangetekend, miskent dat onderzoeksgerecht het
gezag van gewijsde van die beschikking niet, vermits het zich ertoe heeft beperkt te
oordelen dat over de vordering tot verbod van uitwijzing een nieuwe beslissing kon
worden genomen.
4º en 5° Het recht dat bij art. 13 E.V.R.M., is gewaarborgd, verbiedt de rechter niet te
oordelen dat een vrijheidsberovende maatregel, om de verwijdering van een vreemdeling
te waarborgen, niet onwettig is alleen omdat een eenzijdige gerechtelijke beslissing
tijdelijk die verwijdering heeft verboden, omdat de doeltreffendheid van de
rechtsmiddelen die een maatregel van vrijheidsberoving kunnen beïnvloeden, niet
noodzakelijk afhangt van de voorwaarde dat zij deze opschorten1.
1 Zie Cass., 23 nov. 1994, A.R. P.94.1294.F., A.C. 1994, nr. 509.
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(A.)

ARREST (vertaling)

(A.R. P.08.1402.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het Hof van Beroep te
Brussel, kamer van inbeschuldigingstelling, van 9 september 2008.
De eiser voert in een memorie, waarvan een eensluidend verklaard afschrift
aan dit arrest is gehecht, twee middelen aan.
Raadsheer Benoît Dejemeppe heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Damien Vandermeersch heeft geconcludeerd.
II. FEITEN
Op 10 juli 2008 heeft de Dienst Vreemdelingenzaken de eiser kennis gegeven
van de beslissing waarbij diens aanvraag om een verblijfsvergunning, die op 10
oktober 2005 met toepassing van artikel 9, derde lid, van de Wet van 15
december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, was ingediend, niet ontvankelijk is
verklaard. Bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen is tegen deze beslissing
een beroep tot nietigverklaring hangende.
Dezelfde dag is tegen de eiser, met toepassing van artikel 7, eerste lid, 1° en
5°, tweede en derde lid, van de wet, het bevel uitgevaardigd om het grondgebied
te verlaten, werd tegelijkertijd beslist hem naar de grens terug te geleiden en hem
met dat doel van zijn vrijheid te beroven.
Op 12 juli 2008 heeft de eiser een asielaanvraag ingediend.
Op 15 juli 2008, heeft de voorzitter van de Rechtbank van Eerste Aanleg te
Verviers, op eenzijdig verzoekschrift bij hoogdringendheid, de Belgische Staat
verboden de eiser uit te wijzen zolang over het voormelde beroep tot nietigverklaring geen uitspraak was gedaan. De Belgische Staat heeft tegen deze beslissing derdenverzet aangetekend.
Op 18 juli 2008 is tegen de eiser, met toepassing van artikel 74/6, §1bis, 12°,
van de wet van 15 december 1980, een nieuwe maatregel van vrijheidsberoving
genomen. De akte vermeldt dat de voormelde asielaanvraag werd ingediend om
de tenuitvoerlegging van een op handen zijnde beslissing tot verwijdering, uit te
stellen of te verijdelen.
Op 20 augustus 2008 heeft de eiser een verzoek tot invrijheidstelling ingediend
bij de raadkamer van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Brussel.
De beschikking van de raadkamer van 27 augustus 2008 heeft dat verzoek niet
gegrond verklaard.
Het bestreden arrest bevestigt deze beschikking.
III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Eerste middel
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Eerste onderdeel
De eiser voert aan dat zijn hechtenis niet kon gehandhaafd worden, vermits
artikel 7, derde lid, van de Wet van 15 december 1980 een maatregel van vrijheidsberoving alleen toestaat voor de tijd die strikt noodzakelijk is voor zijn
uitwijzing en deze niet mogelijk is binnen een redelijke termijn omdat een
vonnis het verbiedt.
Met toepassing van artikel 72, tweede lid, heeft het jurisdictioneel toezicht op
een dergelijke maatregel alleen betrekking op de wettigheid van de titel waarop
de vrijheidsberoving steunt.
De beslissing om de eiser vast te houden in een welbepaalde plaats werd niet
op grond van artikel 7, derde lid, maar op grond van artikel 74-6, §1bis, 12°
genomen. Dat artikel voorziet in die mogelijkheid om de effectieve verwijdering
van de vreemdeling te waarborgen wanneer deze een asielaanvraag heeft ingediend om de tenuitvoerlegging van een vroegere of op handen zijnde beslissing
tot verwijdering uit te stellen of te verijdelen.
Het onderdeel kan niet worden aangenomen.
Tweede onderdeel
Het onderdeel voert aan dat het arrest de artikelen 23, 24, 26 en 1039 van het
Gerechtelijk Wetboek schendt en het gezag van gewijsde van de beschikking van
de voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg miskent die de Belgische Staat
verboden heeft de eiser uit te wijzen zolang over het beroep tot nietigverklaring
tegen de verwerping van zijn aanvraag tot verblijfsvergunning geen uitspraak is
gedaan.
Wanneer de kamer van inbeschuldigingstelling oordeelt dat de beschikking in
kort geding op eenzijdig verzoekschrift geen eindbeslissing is omdat de Belgische Staat tegen deze beslissing derdenverzet heeft aangetekend, miskent zij het
gezag van gewijsde ervan niet.
Zij heeft inderdaad niet terug in vraag gesteld wat in die instantie was beslist,
maar heeft zich ertoe beperkt te oordelen dat over de vordering tot verbod van
uitwijzing een nieuwe beslissing kon worden genomen.
Het onderdeel kan niet worden aangenomen.
(...)
Tweede middel
Het middel voert aan dat het arrest artikel 13 van het Verdrag tot Bescherming
van de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden schendt, in zoverre
het, door de vrijheidsberoving van de eiser te handhaven, hem een daadwerkelijk
rechtsmiddel ontzegt voor de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen, waarbij
nog steeds een beroep tot nietigverklaring en opschorting van de hem betreffende
administratieve beslissingen aanhangig is.
In zoverre het middel steunt op de veronderstellingen dat de hechtenis van de
eiser zal blijven duren tot zijn verwijdering en dat die zal plaatsvinden vóór de
afloop van de ingestelde procedures, is het niet ontvankelijk.
Het middel is eveneens niet ontvankelijk in zoverre het de omstandigheid
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aanvoert dat de terugzending van de eiser naar zijn land van oorsprong hem
blootstelt aan een onmenselijke en onterende behandeling, aangezien het voor
het eerst voor het Hof wordt aangevoerd.
In zoverre het middel aanvoert dat de appelrechters oordelen dat de door de
eiser ingestelde administratieve beroepen diens uitwijzing niet beletten, ofschoon
het arrest zulks niet vermeldt, mist het feitelijke grondslag.
Het recht dat bij artikel 13 van het voormelde verdrag is gewaarborgd, verbiedt
de rechter niet te oordelen dat een vrijheidsberovende maatregel, genomen om de
verwijdering van een vreemdeling te waarborgen, niet onwettig is alleen omdat
een eenzijdige gerechtelijke beslissing tijdelijk die verwijdering heeft verboden.
Ten slotte hangt de doeltreffendheid van de rechtsmiddelen die een maatregel
van vrijheidsberoving kunnen beïnvloeden, niet noodzakelijk af van de voorwaarde dat zij deze opschorten.
Het middel faalt in zoverre 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.
15 oktober 2008 – 2° kamer – Voorzitter: de h. de Codt, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: de h. Dejemeppe – Gelijkluidende conclusie van de h. Vandermeersch, advocaatgeneraal – Advocaten: mrs. V. Lurquin, Brussel en M. Lys, Brussel.

Nr. 550
2° KAMER - 15 oktober 2008

1º VOORLOPIGE HECHTENIS — CASSATIEBEROEP - KAMER VAN
INBESCHULDIGINGSTELLING - ARREST VAN INVRIJHEIDSTELLING ONDER VOORWAARDEN CASSATIEBEROEP VAN HET OPENBAAR MINISTERIE - ONTVANKELIJKHEID
2º CASSATIEBEROEP — STRAFZAKEN — BESLISSINGEN VATBAAR VOOR
CASSATIEBEROEP — STRAFVORDERING — ALLERLEI - VOORLOPIGE
HECHTENIS - KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING - ARREST VAN INVRIJHEIDSTELLING ONDER
VOORWAARDEN - CASSATIEBEROEP VAN HET OPENBAAR MINISTERIE - ONTVANKELIJKHEID
3º VOORLOPIGE HECHTENIS — INVRIJHEIDSTELLING ONDER
VOORWAARDEN - KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING - TOEPASSINGSDUUR VAN DE
VOORWAARDEN - TERMIJN DIE DE MAXIMALE DRIE MAANDEN OVERSCHRIJDT - GEVOLG
1º en 2° Het cassatieberoep van het openbaar ministerie tegen de beslissing van de kamer
van inbeschuldigingstelling die de inverdenkinggestelde vrijlaat onder voorwaarden, is
ontvankelijk (Impliciet). (Art. 37 Wet Voorlopige Hechtenis 1990)
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3º Wanneer de kamer van inbeschuldigingstelling beslist dat de voorwaarden voor de
vrijlating van de inverdenkinggestelde toepasselijk zullen zijn voor een duur die het
wettelijke maximum van drie maanden overschrijdt, vernietigt het Hof die beslissing in
zoverre zij de duur bepaalt en verwijst het de aldus beperkte zaak naar een anders
samengestelde kamer van inbeschuldigingstelling. (Art. 35, §§1 en 5 Wet Voorlopige
Hechtenis 1990)
(Procureur-generaal bij het Hof van Beroep te Luik T. T.)

ARREST (vertaling)

(A.R. P.08.1443.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het Hof van Beroep te Luik,
kamer van inbeschuldigingstelling, van 2 oktober 2008.
De eiser voert in zijn verklaring van cassatieberoep een middel aan.
Afdelingsvoorzitter Jean de Codt heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Damien Vandermeersch heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Middel
Krachtens artikel 35, §1, eerste lid, en §5, Wet Voorlopige Hechtenis, kan het
onderzoeksgerecht, wanneer het de inverdenkinggestelde in vrijheid laat, hem
één of meer voorwaarden opleggen voor de tijd die het bepaalt en maximum
voor drie maanden.
Door de beschikking tot invrijheidstelling te bevestigen, verantwoordt de
kamer van inbeschuldigingstelling de wijziging volgens welke de voorwaarden
voor de vrijlating van de verweerder 'drie jaar toepasselijk zijn', niet naar recht.
Het middel is gegrond.
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest in zoverre het de voorwaarden voor de vrijlating
van H. T. drie jaar toepasselijk verklaart.
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 de anders samengestelde kamer van inbeschuldigingstelling van het Hof van Beroep te Luik.
15 oktober 2008 – 2° kamer – Voorzitter en Verslaggever: de h. de Codt, afdelingsvoorzitter – Gelijkluidende conclusie van de h. Vandermeersch, advocaat-generaal.
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Nr. 551
1° KAMER - 16 oktober 2008

RECHTERLIJK GEWIJSDE — GEZAG VAN GEWIJSDE — STRAFZAKEN OMVANG
Het gezag van gewijsde in strafzaken geldt alleen voor hetgeen zeker en noodzakelijk door
de strafrechter is beslist, met betrekking tot het al dan niet bestaan van de aan de
beklaagde ten laste gelegde feiten en rekening houdend met de redenen die de
noodzakelijke grondslag van de beslissing in strafzaken uitmaken1; de rechter
verantwoordt zijn beslissing dat het overlijden van de getroffene rechtstreeks en
uitsluitend aan een wegverkeersongeval te wijten is, niet naar recht, wanneer hij dit
afleidt uit een strafarrest, dat de beklaagde veroordeelt wegens onopzettelijk doden,
aangezien die redenen niet de noodzakelijke grondslag van dat arrest uitmaken2.
(AXA BELGIUM n.v. T. G.)

ARREST (vertaling)

(A.R. C.06.0344.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 6 december 2005 gewezen
door het Hof van Beroep te Brussel.
Raadsheer Daniel Plas heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal André Henkes heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDEL
De eiseres voert volgend middel aan:
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 418 en 419 van het Strafwetboek;
- artikel 4 van de wet van 17 april 1878 houdende de voorafgaande titel van het
Wetboek van Strafvordering;
- algemeen rechtsbeginsel van het gezag van strafrechtelijk gewijsde.
Aangevochten beslissing
Het hof van beroep, dat in het arrest alvorens recht te doen van 19 februari 1996 en in
het bestreden arrest vaststelt dat wijlen M.G. op 13 maart 1985 het slachtoffer werd van
een wegverkeersongeval, dat hij op 21 mei 1985 overleed en dat de verweerster en haar
kinderen de veroordeling van de eiseres vorderden tot de betaling, in hoofdsom, van een
bedrag van 1.060.000 frank, krachtens een verzekeringsovereenkomst "contantenrekening" die zij gesloten had bij "De Luikse Verzekering", in de rechten waarvan de eiseres
via de Bank Brussel Lambert is getreden, in geval van onverwacht overlijden van de echtgenoot van de verweerster, om hetzij het passief op zijn bankrekening op de datum van
overlijden aan te zuiveren, hetzij een vergoeding te betalen voor het geval die rekening
een creditsaldo zou vertonen,
en kennisneemt van de conclusie waarin de eiseres aan de vordering tegenwierp dat,
krachtens artikel 2 van de verzekeringsovereenkomst, alleen "het overlijden dat rechtstreeks en uitsluitend te wijten is aan het ongeval" gedekt was, "voor zover dit ongeval
zich minder dan 24 maanden vóór het overlijden heeft voorgedaan", en betoogde dat uit
1 Cass., 23 sept. 2004, A.R. C.03.0451.F, A.C. 2004, nr. 431.
2 Ibid.
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de redenen van het arrest van 16 juni 1988 van het Hof van Beroep te Brussel, dat de
veroorzaker van het ongeval strafrechtelijk veroordeeld had wegens onopzettelijk doden,
te dezen bleek dat dit ongeval niet de rechtstreekse en enige oorzaak van het ongeval was,
verklaart vervolgens in het bestreden arrest de vordering van de verweerster gegrond en
veroordeelt de eiseres om haar een bedrag van 26.276,71 euro, in hoofdsom, te betalen.
Het arrest grondt die beslissing op de volgende redenen:
"(De eiseres) betwist het recht van (de verweerster) op een vergoeding en houdt vol dat
niet is aangetoond dat het overlijden van [de] echtgenoot [van de eiseres] rechtstreeks en
uitsluitend te wijten is aan het ongeval, ook al is het overlijden (op 21 mei 1985) minder
dan 24 maanden na het ongeval (van 13 mei [lees: maart] 1985) opgetreden. Volgens (de
eiseres), is dus niet voldaan aan de voorwaarde van artikel 2 van de overeenkomst en kan
(de verweerster) bijgevolg geen beroep doen op de dekking.
Die redenering miskent het gezag van gewijsde (erga omnes) van het arrest van het Hof
van Beroep te Brussel, dat op 16 juni 1988 in correctionele zaken zitting heeft gehouden
en dat de overtreding van artikel 419 van het Strafwetboek, die ten laste was gelegd aan
de voor het dodelijk ongeval van M.G. aansprakelijke bestuurder, in de volgende bewoordingen bewezen had verklaard: 'dat, met andere woorden, de ernstige aantasting van de
kransslagaders van het slachtoffer hem ten gevolge van het ongeval fataal is geworden,
zonder dat die reeds bestaande ziekte evenwel als een oorzaak van het overlijden kan
worden beschouwd, aangezien noch het slachtoffer zelf, noch de geneesheren die met hem
in contact stonden, ooit iets verdachts hebben vastgesteld en aangezien die man een leven
leidde en een beroepsactiviteit van kinesitherapeut en professor uitoefende die als zeer
actief en normaal te omschrijven zijn; dat de beklaagde de gevolgen moet dragen van de
persoonlijke gevoeligheid van het slachtoffer (...)'.
In tegenstelling tot wat (de eiseres) beweert, valt uit het arrest duidelijk af te leiden dat
het overlijden van M.G. rechtstreeks en uitsluitend te wijten is aan het wegverkeersongeval waarvan hij op 13 mei [lees: maart] 1985 het slachtoffer is geworden, ongeacht zijn
ziekte, die overigens pas na het ongeval aan het licht is gekomen.
(De verweerster) heeft bijgevolg recht op de dekking van de litigieuze verzekering".
Grieven
Krachtens het algemeen rechtsbeginsel van het gezag van gewijsde in strafzaken, dat
toegepast wordt door artikel 4 van de wet van 17 april 1878 houdende de voorafgaande
titel van het Wetboek van Strafvordering, geldt dat gezag van gewijsde alleen voor
hetgeen zeker en noodzakelijk door de strafrechter is beslist, met betrekking tot het al dan
niet bestaan van de aan de beklaagde ten laste gelegde feiten en voor de redenen die de
dragende grondslag van de beslissing in strafzaken uitmaken.
De bestanddelen van het misdrijf onopzettelijk doden in de zin van de artikelen 418 en
419 van het Strafwetboek, zijn een gebrek aan voorzichtigheid of voorzorg, het overlijden
van het slachtoffer en een oorzakelijk verband tussen het gebrek aan voorzichtigheid of
voorzorg en dat overlijden, d.w.z. dat het overlijden, zonder het gebrek aan voorzichtigheid of voorzorg, niet zou hebben plaatsgevonden zoals het zich in concreto heeft voorgedaan. De vaststelling van het bestaan van die bestanddelen impliceert niet dat het gebrek
aan voorzichtigheid of voorzorg de rechtstreekse en enige oorzaak van het overlijden is;
die vaststelling is bijgevolg niet noodzakelijk om de veroordeling wegens onopzettelijk
doden naar recht te verantwoorden.
Het Hof van Beroep te Brussel, dat in correctionele zaken uitspraak deed, heeft bij
arrest van 16 juni 1988 de voor het ongeval aansprakelijke persoon te dezen strafrechtelijk
veroordeeld wegens onopzettelijk doden. De redenen die de dragende grondslag van die
veroordeling uitmaken, zijn niet die welke het bestreden arrest vermeldt, maar: "dat de
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(...) rijwijze van (M. Rech) ontegensprekelijk het gebrek aan voorzichtigheid en voorzorg
uitmaakt dat door de beschikking van artikel 418 van het Strafwetboek beteugeld wordt
(...)"; "dat zonder de aanrijding van 13 maart 1985 het overlijden van de heer G. zich niet
zou hebben voorgedaan zoals het zich voordeed en namelijk op 21 mei 1985, nu dit
ongeval de dood heeft bespoedigd naar het advies van (de) deskundigen (...)" en "dat dit
ongeval, zonder de onmiddellijke rechtstreekse oorzaak van het overlijden te zijn (...), nu
volgens Dr. Carême, de onmiddellijke doodsoorzaak zich ingesteld heeft in de periode
tussen 26 en 28 maart 1985 (myocardinfarct), dus na de aanrijding, nochtans in oorzakelijk verband staat met dit overlijden".
Het bestreden arrest, dat de eiseres jegens de verweerster veroordeelt op grond dat het
gezag van gewijsde in strafzaken van het arrest van 16 juni 1988, dat de heer R., de voor
het dodelijk ongeval van M.G. aansprakelijke bestuurder, veroordeelt wegens onopzettelijk doden, impliceert dat het overlijden van M.G. "rechtstreeks en uitsluitend" aan dat
ongeval te wijten is, miskent het gezag van gewijsde in strafzaken van het arrest van 16
juni 1988 (miskenning van het algemeen rechtsbeginsel van het gezag van gewijsde in
strafzaken en schending van artikel 4 van de wet van 17 april 1878 houdende de voorafgaande titel van het Wetboek van Strafvordering) en schendt de artikelen 418 en 419 van
het Strafwetboek, die het misdrijf onopzettelijk doden bestraffen.

III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Het gezag van gewijsde in strafzaken geldt alleen voor hetgeen zeker en noodzakelijk door de strafrechter is beslist, met betrekking tot het al dan niet bestaan
van de aan de beklaagde ten laste gelegde feiten en rekening houdend met de
redenen die de noodzakelijke grondslag van de beslissing in strafzaken uitmaken.
Om de veroordeling van een beklaagde wegens onopzettelijk doden naar recht
te verantwoorden, moet de rechter vaststellen dat het overlijden van het slachtoffer voortvloeit uit een gebrek aan voorzichtigheid of voorzorg van die
beklaagde, zonder dat vereist is dat die fout de enige oorzaak van dat overlijden
is.
Het bestreden arrest is gegrond op de in het middel weergegeven redenen van
het arrest dat op 16 juni 1988 werd gewezen door de correctionele kamer van het
Hof van Beroep te Brussel en leidt hieruit af dat "het overlijden van [het slachtoffer] rechtstreeks en uitsluitend te wijten is aan het wegverkeersongeval" van 13
maart 1985.
Aangezien die redenen niet de noodzakelijke grondslag uitmaken van de strafrechtelijke beslissing die de beklaagde veroordeelt wegens onopzettelijk doden,
miskent het bestreden arrest het algemeen rechtsbeginsel van het gezag van
gewijsde in strafzaken.
Het middel is gegrond.
Dictum
Het Hof
Vernietigt het bestreden arrest, in zoverre het uitspraak doet over de grondslag
van de vordering van de verweerster en over de kosten.
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het
gedeeltelijk vernietigde arrest.
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Houdt de kosten aan en laat de beslissing daaromtrent aan de feitenrechter
over.
Verwijst de aldus beperkte zaak naar het Hof van Beroep te Bergen.
16 oktober 2008 – 1° kamer – Voorzitter: de h. Parmentier, afdelingsvoorzitter –
Verslaggever: de h. Plas – Gelijkluidende conclusie van de h. Henkes, advocaat-generaal
– Advocaat: mr. Kirkpatrick.

Nr. 552
1° KAMER - 16 oktober 2008

1º BELASTING OVER DE TOEGEVOEGDE WAARDE - DWANGBEVEL - BEGRIP
2º BELASTING OVER DE TOEGEVOEGDE WAARDE - DWANGBEVEL - VERZET RECHTSGEDING - UITWERKINGEN
1º Uit de combinatie van de artikelen 81, eerste lid, 83, eerste lid, 85, §2, 89, tweede lid
W.B.T.W. en van artikel 2251 B.W. kan worden afgeleid dat het dwangbevel enerzijds
een taxatietitel is waarin de belastingschuld geconcretiseerd wordt bij gebrek aan
spontane en onvoorwaardelijke betaling van de verschuldigde belasting, en anderzijds
een akte die geldt als uitvoerbare titel met het oog op de invordering van die
belastingschuld; het dwangbevel dat ter kennis wordt gebracht van degene die men wil
beletten de verjaring te verkrijgen, is één van de wijzen waarop de verjaring kan worden
gestuit in de zin van artikel 2244 B.W.1
2º Het verzet van de belastingplichtige, dat ertoe strekt de uitvoerbare kracht van het
dwangbevel te schorsen en waaruit volgt dat de verjaring, tijdens de hele duur ervan, niet
tegen de Staat is verkregen, kan een rechtsgeding zijn in de zin van artikel 83, eerste lid
W.B.T.W.2
(BELGISCHE STAAT – Minister van Financiën T. V.)

ARREST (vertaling)

(A.R. C.06.0433.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 9 maart 2006 gewezen door
het Hof van Beroep te Bergen.
Afdelingsvoorzitter Claude Parmentier heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal André Henkes heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDELEN
De eiser voert volgend middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 2242, 2244, 2246, 2247 en 2251 van het Burgerlijk Wetboek;
- de artikelen 81, 83, 84, eerste lid, 85, inzonderheid §2, 1° en 3°, 89, inzonderheid
1 Zie concl. O.M. in Pas. 2008, nr. 552.
2 Ibid.
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tweede lid, van de wet van 3 juli 1969 tot invoering van het Wetboek van de belasting
over de toegevoegde waarde, vóór de wijziging ervan bij de wetten van 28 december 1992
wat betreft artikel 85 en van 15 maart 1999 wat betreft alle andere bepalingen;
- algemene beginselen van publiek recht, die van toepassing zijn op de belasting over
de toegevoegde waarde, met name het zogenaamde voorrecht van de dwingende kracht
van de administratieve rechtshandeling en van de tenuitvoerlegging van ambtswege.
Aangevochten beslissing
Het bestreden arrest, dat het beroepen vonnis wijzigt en vernietigt, zegt voor recht dat
de invordering van de bedragen die het voorwerp uitmaken van het dwangbevel dat de
eiser op 28 juni 1991 heeft uitgevaardigd en dat op 2 juli 2001 uitvoerbaar is verklaard, is
verjaard, wijst bijgevolg het verzet van de verweerster toe en veroordeelt de eiser in
verweersters kosten van beide instanties, met name een bedrag van 780,87 euro, op de
volgende gronden: "krachtens het vroegere artikel 81 van het B.T.W.-Wetboek, verjaart
de vordering tot voldoening van de belasting, van de interesten en van de administratieve
geldboeten door verloop van vijf jaar te rekenen vanaf de dag waarop zij is ontstaan; het
vroegere artikel 83 van hetzelfde wetboek bepaalt met name het volgende:
'Zowel ten aanzien van de voldoening als ten aanzien van de teruggaaf van de belasting,
de interesten en de administratieve geldboeten, wordt de verjaring gestuit op de wijze en
onder de voorwaarden bepaald bij de artikelen 2244 en volgende van het Burgerlijk
Wetboek. Een nieuwe verjaring, die op dezelfde wijze kan worden gestuit, wordt in dat
geval verkregen vijf jaar na de laatste stuiting van de vorige verjaring, indien geen rechtsgeding hangend is. Afstand van de verlopen tijd der verjaring en de kennisgeving van het
dwangbevel (...) worden ten aanzien van hun gevolgen gelijkgesteld met de in het vorige
lid bedoelde stuiting'; (...) krachtens artikel 2244 van het Burgerlijk Wetboek, vormen een
dagvaarding voor het gerecht, een bevel tot betaling of een beslag, betekend aan hem die
men wil beletten de verjaring te verkrijgen, burgerlijke stuiting; (...) het inleidend exploot
van het geding in eerste aanleg is, op verzoek van (de verweerster), (aan de eiser) betekend; (...) dat exploot heeft de verjaring dus niet gestuit, aangezien het geen dagvaarding
voor het gerecht vormt die is betekend aan hem die men wil beletten de verjaring te
verkrijgen; (...) de verjaring is gestuit door een afstand van de verlopen tijd van de verjaring, gedagtekend van 12 augustus 1987 en ondertekend door (de verweerster); (...) de
verjaring kon zijn gestuit door de mogelijke kennisgeving van het litigieuze dwangbevel,
op een door (de eiser) niet aangegeven datum; (...) het staat vast dat de verjaring opnieuw
is gestuit door een bevel tot betaling dat op 2 september 1991 is betekend (door een
exploot dat eveneens strekt tot betekening van het proces-verbaal [...] en van het litigieuze
dwangbevel); (...) uit de voormelde bepaling van het vroegere artikel 83 van het B.T.W.Wetboek volgt dat de stuitende werking van de verjaring, die artikel 2244 van het Burgerlijk Wetboek toekent aan de dagvaarding voor het gerecht (die betekend wordt aan hem
die men wil beletten de verjaring te verkrijgen), in beginsel blijft voortduren tijdens het
gehele geding dat door die dagvaarding is ingeleid (Cass., 19 juni 1969, A.C. 1969, 1,
1042); (...) het is veelbetekenend dat het voormelde arrest van het Hof van Cassatie een
bepaling inzake directe belastingen toepast, die in dezelfde bewoordingen is gesteld als
het voormelde vroegere artikel 83 en die ook de woorden 'indien geen rechtsgeding
hangend is' bevat; (...) dat arrest heeft betrekking op twee procedures die door de feitenrechter zijn samengevoegd en waarvan de ene is ingeleid door de belastingplichtige, de
andere door (de eiser); (...) het is ook veelbetekenend dat het Hof van Cassatie, om te
erkennen dat de stuiting van de verjaring blijft voortduren tijdens het hele rechtsgeding,
alleen rekening heeft gehouden met de dagvaarding tot voldoening van de directe belastingen, die op verzoek (van de eiser) was betekend; (...) niets doet vermoeden dat het
vroegere artikel 83 van het B.T.W.-Wetboek enige andere uitwerking heeft dan een
bekrachtiging van het gemeen recht, krachtens hetwelk de stuiting van de verjaring van
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een rechtsvordering, die door een dagvaarding voor het gerecht is verkregen, in beginsel
voortduurt tijdens het gehele geding (Cass., 13 september 1993, J.T. 1993, p. 84); (...) in
dat vroegere artikel 83 en in artikel 2244 van het Burgerlijk Wetboek is er daarenboven
geenszins sprake van een opschorting van de verjaringstermijn; (...) er kan hier dus alleen
sprake zijn van een verlenging van de gevolgen van een verjaringsstuitende daad tijdens
het rechtsgeding; (...) uit (die) overwegingen volgt (...) dat de woorden 'indien geen
rechtsgeding hangend is' niet slaan op gelijk welk rechtsgeding, maar alleen op het rechtsgeding dat is ingeleid door een dagvaarding die zelf de verjaring heeft gestuit en waarvan
de werking bijgevolg tijdens het gehele geding is blijven voortduren; (...) de dagvaarding
voor het gerecht heeft de verjaring te dezen niet gestuit, aangezien het een exploot betreft
dat (aan de eiser) is betekend en niet aan hem die men wil beletten de verjaring te
verkrijgen; (...) de laatste daad die de verjaring heeft gestuit, is het op 2 september 1991
betekende bevel tot betaling; (...) uit de in het debat gebrachte gegevens blijkt niet dat dit
bevel is herhaald, (...) zodat de verjaring is ingegaan, aangezien er meer dan vijf jaar is
verlopen sinds de laatste verjaringstuitende daad".
Grieven
Inzake belasting over de toegevoegde waarde voeren de artikelen 84, eerste lid, 85, §2,
1° en 3° en 89, tweede lid, van het B.T.W.-Wetboek, zoals ze van toepassing waren vóór
de wet van 15 maart 1999, een bijzondere rechtspleging in tot vervolging en invordering
van de belasting. Artikel 84, eerste lid, luidens hetwelk "moeilijkheden inzake de heffing
van de belasting die vóór het inleiden van een rechtsgeding ontstaan, door de Minister van
Financiën worden opgelost", voert een administratieve fase in die aan de gerechtelijke
fase voorafgaat. Indien de belastingplichtige de belasting blijft aanvechten, bepaalt artikel
85 in de eerste paragraaf dat de eerste daad van vervolging met het oog op de voldoening
van de belasting, interesten, administratieve geldboeten en toebehoren, in een uitvoerbaar
verklaard dwangbevel bestaat dat aan de belastingplichtige wordt betekend, en in de
tweede paragraaf, dat "die kennisgeving: 1° de verjaring van de vordering tot voldoening
van de belasting, van de interesten, van de administratieve geldboeten en van het toebehoren stuit", en, vooral, "3° de belastingschuldige in staat stelt verzet aan te tekenen tegen
de tenuitvoerlegging van het dwangbevel, op de wijze bepaald in artikel 89". Dat artikel
89 bepaalt op zijn beurt dat "onder voorbehoud van wat bepaald is in de artikelen 85, §§1
en 2, en 85bis, de tenuitvoerlegging van het dwangbevel geschiedt met inachtneming van
de bepalingen van het vijfde deel, titel III, van het Gerechtelijk Wetboek inzake
gedwongen tenuitvoerlegging. De tenuitvoerlegging van het dwangbevel kan slechts
worden gestuit bij door de belastingschuldige gedaan en met redenen omkleed verzet met
dagvaarding. Dat verzet wordt bij exploot betekend aan de Staat, meer bepaald aan de
ambtenaar die het dwangbevel heeft uitgevaardigd. De vordering wordt aanhangig
gemaakt bij de rechtbank waaronder het kantoor van die ambtenaar ressorteert".
Die bepalingen, en meer bepaald de artikelen 85 en 89 van het B.T.W.-Wetboek,
hebben betrekking op twee grondbeginselen van het publiek recht: het voorrecht van de
dwingende kracht van de administratieve rechtshandeling, op grond waarvan de administratie een wettelijke titel van heffing van de belasting kan uitvaardigen, en het voorrecht
van de tenuitvoerlegging van ambtswege, dat de administratie in staat stelt de gedwongen
tenuitvoerlegging van het dwangbevel te vervolgen of bewarende maatregelen te treffen,
zonder eerst op de rechter een beroep te hoeven doen.
Indien de belastingplichtige de vorderingen wil betwisten van de administratie, die
zichzelf een uitvoerbare titel heeft toegekend, moet hij bij de bevoegde rechtbank verzet
doen en hij is uiteraard de enige die dat kan doen, aangezien de administratie geen ontvankelijke rechtsvordering kan instellen voor de rechtbank, tenzij, in het uitzonderlijke geval,
wanneer de niet-betaling een misdrijf vormt.
Voor het overige heeft de fiscus, inzake B.T.W., geen keuze om al dan niet een dwang-
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bevel uit te vaardigen, wat tot gevolg heeft dat alleen de belastingplichtige, in geval van
betwisting van de belasting, zich tot de rechter kan wenden: de administratie moet een
dwangbevel uitvaardigen tot invordering van de belasting wanneer de belastingplichtige,
met name in de administratieve fase van de procedure, de belasting blijft betwisten die is
vastgesteld in het door de bevoegde ambtenaar opgemaakte proces-verbaal; dit stelt de
belastingplichtige in de gelegenheid deze betwisting door het bevoegde gerecht te laten
beslechten door verzet te doen tegen de tenuitvoerlegging van het dwangbevel.
Dat dwangbevel in B.T.W.-zaken is dus niet alleen een taxatietitel waarin de belastingschuld geconcretiseerd wordt bij gebrek aan spontane en onvoorwaardelijke betaling van
de verschuldigde belasting, maar is ook een akte die geldt als uitvoerbare titel die noodzakelijk is voor de invordering van die belastingschuld.
De administratie moet dus een dwangbevel uitvaardigen dat uitvoerbaar is verklaard en
dat, samen met het proces-verbaal, ter kennis wordt gebracht aan de belastingplichtige,
die vanaf dat ogenblik het recht heeft hiertegen voor de bevoegde rechter verzet te doen,
wat de mogelijke maatregelen tot tenuitvoerlegging van de fiscus stuit.
Dit dwangbevel verschilt van het dwangbevel inzake directe belastingen, omdat het niet
alleen de schuld vestigt, maar ook de wettelijke titel tot heffing van de belasting vormt, op
grond waarvan de administratie tot de gedwongen tenuitvoerlegging kan overgaan, zonder
vooraf een beroep op de burgerlijke gerechten te moeten doen, zodat alleen de belastingplichtige zich, na kennisgeving of betekening van dat dwangbevel, in geval van blijvende
betwisting tot die gerechten kan wenden.
Het is dus het verzet van de belastingplichtige, en alleen dat verzet, dat het rechtsgeding
overeenkomstig artikel 89 van het B.T.W.-Wetboek kan inleiden. De procedure in
B.T.W.-zaken verschilt op dat punt volledig van die in inkomstenbelastingen.
Daarenboven bepaalt artikel 81 W.B.T.W., eerste lid, dat "de vordering tot voldoening
van de belasting, van de interesten en van de administratieve geldboeten verjaart door
verloop van vijf jaar, te rekenen van de dag waarop zij is ontstaan". Artikel 83 van
datzelfde wetboek bepaalt vervolgens dat "de verjaring, zowel ten aanzien van de voldoening als ten aanzien van de teruggaaf van de belasting, de interesten en de administratieve
geldboeten, gestuit wordt op de wijze en onder de voorwaarden bepaald bij de artikelen
2244 en volgende van het Burgerlijk Wetboek. Een nieuwe verjaring, die op dezelfde
wijze kan worden gestuit, wordt in dat geval verkregen vijf jaar na de laatste stuiting van
de vorige verjaring, indien geen rechtsgeding hangend is. Afstand van de verlopen tijd der
verjaring en de kennisgeving van het dwangbevel op de wijze als bedoeld in artikel 85,
§1, worden ten aanzien van hun gevolgen gelijkgesteld met de in het vorige lid van dit
artikel, bedoelde stuiting".
Uit het onderling verband tussen laatstgenoemde bepaling en de artikelen 85 en 89
W.B.T.W. volgt dat de verjaring niet kan zijn verkregen wanneer er een "rechtsgeding"
minder dan vijf jaar is ingeleid na de laatste stuiting van de verjaring door één van de
daden die bedoeld worden in artikel 2244 van het Burgerlijk Wetboek of in artikel 83,
tweede lid, W.B.T.W.
De bij artikel 83 W.B.T.W. ingevoerde verjaringsregeling wijkt van het gemeen recht
af en vult het aan, gelet op de bijzondere kenmerken van deze materie, meer bepaald de
verplichting voor de administratie om een dwangbevel uit te vaardigen waartegen alleen
de belastingplichtige voor de gewone gerechten verzet kan doen, en voor zover het rechtsgeding alleen op zijn initiatief kan worden ingeleid, ongeacht of het de invordering van
belasting dan wel de teruggave ervan betreft. Wanneer de fiscale wetgever in B.T.W.aangelegenheden gebruik maakt van de uitdrukking "indien geen rechtsgeding hangend
is", dan maakt hij geen enkel onderscheid, wie de eiser ook is. Zodra er een rechtsgeding
hangende is, blijft de stuiting van de verjaring, die verkregen werd doordat minder dan
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vijf jaar vóór de inleiding van dat geding een van de in artikel 2244 van het Burgerlijk
Wetboek of artikel 83, tweede lid, W.B.T.W. bedoelde daden werd gesteld, voortduren
zolang dat geding niet definitief is beëindigd, waarbij het niet ter zake doet dat het werd
ingeleid door de belastingplichtige, d.w.z. door de partij die op het voordeel van de verjaring aanspraak zou kunnen maken.
Door het verzet van de belastingplichtige tegen het dwangbevel neemt de bevoegde
rechtbank daarenboven kennis van alle vragen met betrekking tot de belastingheffing en
heeft de rechter volheid van rechtsmacht, zodat het verzet de administratie verbiedt enig
nieuw initiatief te nemen zolang de rechter geen einduitspraak heeft gedaan over het
verzet. Het verzet belet de administratie om te handelen en maakt het onmogelijk om een
nieuwe verjaringsstuitende daad in de zin van de artikelen 2244 van het Burgerlijk
Wetboek en 83, tweede lid, W.B.T.W., te stellen. De administratie kan de rechter niet
verzoeken om een uitvoerbare titel uit te vaardigen via het verzoek om de belastingplichtige te veroordelen, aangezien het dwangbevel dat zij in elk geval moet uitvaardigen,
reeds een titel is die haar schuldvordering vastlegt en die geldig blijft zolang de rechtbank
die van het geschil kennisgenomen heeft, dat dwangbevel niet eventueel nietig heeft
verklaard. Alleen de onmiddellijke tenuitvoerlegging van die titel wordt door het verzet
opgeschort. Wanneer de administratie een dwangbevel heeft uitgevaardigd, het heeft doen
betekenen of ter kennis doen brengen en eventueel bevel tot betaling gegeven heeft, dan
kan ze, zodra de belastingplichtige daartegen verzet heeft aangetekend, die daden niet
opnieuw stellen, aangezien de rechterlijke macht kennisneemt van het geheel van die
vragen met betrekking tot die belastingheffing. Bijgevolg moet tevens worden aangenomen dat, zodra de belastingplichtige overeenkomstig artikel 89 W.B.T.W. verzet heeft
gedaan en het geschil bij de bevoegde rechter aanhangig heeft gemaakt, de administratie
in de zin van artikel 2251 van het Burgerlijk Wetboek in de onmogelijkheid verkeert nog
enige verjaringstuitende daad te stellen, zodat de verjaring tijdens de gehele duur van het
door het verzet ingeleide rechtsgeding is opgeschort.
Het verzet tegen het dwangbevel in B.T.W.-zaken moet in alle gevallen omschreven
worden als een "rechtsgeding" in de zin van het vroegere artikel 83, eerste lid, W.B.T.W.
De procedure die de belastingplichtige inleidt om te voorkomen dat hij onmiddellijk
vervolgd zou worden op grond van een dwangbevel dat de administratie moet uitvaardigen, en die de fiscus belet om nog enig initiatief te nemen zolang het burgerlijk rechtscollege geen uitspraak heeft gedaan die het geding definitief beëindigt, kan niet wettig
worden uitgelegd als een procedure waardoor de rechten van de Schatkist vervallen,
aangezien die rechten beschermd moeten worden zolang er geen eindbeslissing is
gewezen die het geding beëindigt, zelfs al kan het vroegere artikel 83, eerste lid, van het
B.T.W.-Wetboek niet in die zin worden begrepen dat het een echte grond tot schorsing
van de verjaring in de zin van de bepalingen van het Burgerlijk Wetboek invoert.
Het bestreden arrest, dat uitspraak doet over het verzet dat de verweerster bij dagvaarding van 18 september 1991 heeft gedaan tegen het dwangbevel inzake belastingen over
de toegevoegde waarde dat de eiser op 28 juni 1991 had uitgevaardigd en op 2 juli
uitvoerbaar had verklaard, dat bovendien erkent dat dit dwangbevel de verjaringstermijn
van vijf jaar van de rechtsvordering tot invordering, waarover de eiser beschikt, rechtsgeldig heeft gestuit, en voorts erkent dat de eiser op 2 september 1991 een bevel tot betaling heeft doen betekenen, dat eveneens de verjaring heeft gestuit, maar dat niettemin
beslist dat het verzet gegrond is omdat eisers rechtsvordering tot invordering is verjaard,
aangezien, enerzijds, het verzet dat het rechtsgeding heeft ingeleid, niet is ingeleid door de
eiser maar door de verweerster, d.i. de partij die de verjaring wilde verkrijgen, zodat dit
geding niet tot gevolg heeft gehad dat de stuiting van de verjaring is verlengd totdat ze
volledig was uitgewerkt of dat deze was geschorst, en aangezien, anderzijds, de eiser noch
tijdens dat geding noch ten laatste binnen de vijf jaar na de betekening, op zijn verzoek,
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van het bevel tot betaling van 2 september 1991, een nieuwe verjaringstuitende daad heeft
gesteld, zoals bepaald in artikel 2244 van het Burgerlijk Wetboek of in het vroegere
artikel 83, tweede lid, W.B.T.W.:
- miskent de wettelijke draagwijdte van de vroegere artikelen 84, eerste lid, 85, en 89
W.B.T.W., alsook de beginselen van administratief recht, namelijk het voorrecht van de
dwingende kracht van de administratieve rechtshandeling en van de tenuitvoerlegging van
ambtswege, miskent het begrip dwangbevel in B.T.W.-zaken, miskent de verplichting van
de administratie om een dergelijk dwangbevel uit te vaardigen alsook het recht, waarover
alleen de belastingplichtige die de belastingschuld aanvecht, beschikt, om verzet te doen
tegen dat dwangbevel en tegen de maatregelen van tenuitvoerlegging die de administratie
bijgevolg van ambtswege kan nemen, door het geschil voor het burgerlijk gerecht te
brengen en aldus het rechtsgeding in te leiden;
- schendt de vroegere artikelen 83, 85 en 89 W.B.T.W., waaruit af te leiden valt dat het
verzet dat de belastingplichtige voor het bevoegde gerecht doet tegen het ter kennis
gebrachte of betekende dwangbevel, "het rechtsgeding" in de zin van voormeld artikel 83
inleidt, zodat de stuiting van de verjaring, die minder dan vijf jaar vóór de betekening van
dat verzet is verkregen, blijft voortduren zolang er over dat verzet geen einduitspraak is
gedaan die het geschil in zijn geheel beslecht, terwijl de belastingadministratie, voor het
overige, in de zin van artikel 2251 van het Burgerlijk Wetboek, in de onmogelijkheid
verkeert een nieuwe verjaringstuitende daad te stellen in de zin van artikel 2244 van dat
wetboek en van het vroegere artikel 83, tweede lid, W.B.T.W.;
- schendt de artikelen 2242, 2244 en 2251 van het Burgerlijk Wetboek alsook de vroegere artikelen 81, 83, 85 en 89 van het B.T.W.-Wetboek, in zoverre het stelt dat alleen de
op verzoek van de fiscus betekende dagvaarding de stuiting van de verjaring van de
rechtsvordering tot invordering van de schuld van de belasting over de toegevoegde
waarde tijdens het gehele geding heeft doen voortduren, terwijl het dwangbevel dat de
administratie verplicht moet uitvaardigen, geldt als titel van schuldvordering en als recht
tot tenuitvoerlegging, de belastingplichtige in staat stelt zijn geschil voor het burgerlijk
gerecht te brengen, hij de enige is die dat initiatief kan nemen en het inleiden van dat
geding de eiser belet gelijk welke nieuwe verjaringstuitende daad te stellen.

III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Luidens artikel 81, eerste lid, van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde, zoals het op het geschil van toepassing is, verjaart de rechtsvordering tot voldoening van de belasting, van de interesten en van de administratieve geldboeten, door verloop van vijf jaar te rekenen vanaf de dag waarop zij is
ontstaan.
Artikel 83, eerste lid, van datzelfde wetboek, zoals het van toepassing is,
bepaalt dat zowel ten aanzien van de voldoening als ten aanzien van de teruggave van de belasting, de interesten en de administratieve geldboeten, de verjaring gestuit wordt op de wijze en onder de voorwaarden bepaald bij de artikelen
2244 en volgende van het Burgerlijk Wetboek. Een nieuwe verjaring, die op
dezelfde wijze kan worden gestuit, wordt in dat geval verkregen vijf jaar na de
laatste stuiting van de vorige verjaring, indien geen rechtsgeding hangend is.
Artikel 85, §2, van dat wetboek, bepaalt met name dat de kennisgeving van het
dwangbevel, dat uitgevaardigd wordt door de met invordering belaste ambtenaar,
de verjaring stuit van de invordering van de belasting en van zijn toebehoren en
de belastingplichtige in staat stelt verzet te doen tegen de tenuitvoerlegging van
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het dwangbevel, op de wijze bepaald in artikel 89.
Krachtens artikel 89, tweede lid, kan de tenuitvoerlegging van het dwangbevel
slechts worden gestuit bij door de belastingplichtige gedaan en met redenen
omkleed verzet met dagvaarding.
Luidens artikel 2251 van het Burgerlijk Wetboek loopt de verjaring tegen alle
personen, behalve tegen hen voor wie de wet uitzondering maakt.
Uit die bepalingen, die samen gelezen moeten worden om de verjaringsregeling inzake belasting over de toegevoegde waarde te bepalen, kan worden afgeleid dat het dwangbevel, enerzijds, de titel van belastingheffing is waarin de
belastingschuld geconcretiseerd wordt bij gebrek aan spontane en onvoorwaardelijke betaling van de verschuldigde belasting, en, anderzijds, de akte is die geldt
als uitvoerbare titel, die nodig is voor de invordering van die belastingschuld; dat
het dwangbevel, dat ter kennis wordt gebracht van degene die men wil beletten
de verjaring te verkrijgen, een van de wijzen is waarop de verjaring in de zin van
artikel 2244 van het Burgerlijk Wetboek kan worden gestuit; dat de verjaring,
behoudens een nieuwe stuiting van de verjaring, tegen de Staat is verkregen vijf
jaar na de kennisgeving van het dwangbevel, tenzij een rechtsgeding hangend is;
dat dit rechtsgeding kan bestaan in het verzet van de belastingplichtige, dat de
opschorting van de uitvoerbare kracht van het dwangbevel tot gevolg heeft, en
waaruit volgt dat de verjaring tijdens de gehele duur ervan, tegen de Staat niet is
verkregen.
Het arrest beslist dat de verjaring in het voordeel van de verweerster was
verkregen, aangezien er meer dan vijf jaar verstreken waren sinds de laatste stuiting van de verjaring door de kennisgeving van het dwangbevel, op grond dat het
verzet tegen het dwangbevel niet werd betekend aan de persoon die men wil
beletten de verjaring te verkrijgen, en dat de eiser, na kennisgeving van het
dwangbevel, geen nieuwe verjaringstuitende daad heeft gesteld.
Het schendt aldus de in het middel bedoelde wettelijke bepalingen.
Het middel is gegrond.
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest, behalve in zoverre het het hoger beroep
ontvankelijk verklaart en uitspraak doet over verweersters vordering tot schadevergoeding.
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het
gedeeltelijk vernietigde arrest.
Houdt de kosten aan en laat de beslissing daaromtrent aan de feitenrechter
over.
Verwijst de aldus beperkte zaak naar het Hof van Beroep te Brussel.
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16 oktober 2008 – 1° kamer – Voorzitter en Verslaggever: de h. Parmentier, afdelingsvoorzitter – Gelijkluidende conclusie van de h. Henkes, advocaat-generaal – Advocaten:
mrs. T'Kint en Kirkpatrick.

Nr. 553
1° KAMER - 16 oktober 2008

BEVOEGDHEID EN AANLEG — BELASTINGZAKEN — ALLERLEI AANHANGIGMAKING VAN DE ZAAK BIJ HET HOF - BEVOEGDHEID VAN DE FEITENRECHTER
De feitenrechter die zich onbevoegd verklaart om van een zaak kennis te nemen, is niet
bevoegd om de zaak bij het Hof van Cassatie aanhangig te maken door ze naar dat hof
te verwijzen. (Art. 660, eerste lid Ger.W.)
(AUXILIAIRE PMU BELGE c.v. T. STAD BRUSSEL)

ARREST (vertaling)

(A.R. F.07.0118.F)

I. VOORAFGAANDE RECHTSPLEGING
De Rechtbank van Eerste Aanleg te Brussel heeft bij vonnis van 20 december
2007 vastgesteld dat het bedrag van de vordering niet lager was dan 10.000
Belgische frank en vervolgens geoordeeld dat de beslissing van het rechtscollege
van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest alleen vatbaar was voor cassatieberoep,
en niet voor beroep voor de rechtbank of voor het hof van beroep. Ze heeft zich
onbevoegd verklaard en de zaak, met toepassing van artikel 660, eerste lid, van
het Gerechtelijk Wetboek, naar het Hof van Cassatie verwezen.
II. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Afdelingsvoorzitter Claude Parmentier heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal André Henkes heeft geconcludeerd.
III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
De feitenrechter die zich onbevoegd verklaart om van een zaak kennis te
nemen, is niet bevoegd om de zaak bij het Hof van Cassatie aanhangig te maken
door ze naar dat hof te verwijzen.
Dictum
Het Hof
Stelt vast dat de zaak niet regelmatig bij het Hof aanhangig is gemaakt.
Laat de kosten ten laste van de Staat.
16 oktober 2008 – 1° kamer – Voorzitter en Verslaggever: de h. Parmentier, afdelingsvoorzitter – Gelijkluidende conclusie van de h. Henkes, advocaat-generaal.
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1° KAMER - 16 oktober 2008

1º CASSATIEMIDDELEN — ALGEMEEN - WETTIGHEIDSTOETSING - ECHTSCHEIDING BELEDIGEND OVERSPEL - ONAANTASTBARE BEOORDELING IN FEITE - ONTVANKELIJKHEID
2º ECHTSCHEIDING EN SCHEIDING VAN TAFEL EN BED — GRONDEN BELEDIGEND OVERSPEL - ONAANTASTBARE BEOORDELING IN FEITE - CASSATIEMIDDEL WETTIGHEIDSTOETSING - ONTVANKELIJKHEID
1º en 2° Het middel dat het Hof verzoekt de wettigheid en niet de onaantastbare
beoordeling in feite te toetsen, is ontvankelijk, aangezien het de bestreden beslissing
bekritiseert omdat de rechter, door de feiten die hij in aanmerking neemt als beledigend
overspel te omschrijven, aan dit wettelijk begrip een betekenis geeft die het niet heeft 1.
(Impliciet)
(G. T. B.)

ARREST (vertaling)

(A.R. C.07.0005.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 14 september 2006 gewezen
door het Hof van Beroep te Brussel.
Raadsheer Martine Regout heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal André Henkes heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDELEN
De eiseres voert de volgende twee middelen aan.
Eerste middel
Geschonden wettelijke bepalingen
de artikelen 229, 231, 232 en 306 van het Burgerlijk Wetboek;
artikel 149 van de Grondwet.
Aangevochten beslissing
De zevende kamer van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Nijvel herinnert eraan, enerzijds, dat de eiseres op 9 juli 2002 "haar echtgenoot gedagvaard heeft met het oog op de
echtscheiding, waarbij zij aanvoert dat hij overspel had gepleegd, en dat laatstgenoemde
haar in een tegenvordering soortgelijke feiten ten laste legt", dat de hoofdvordering van de
eiseres is toegewezen en de echtscheiding uitsluitend in het nadeel van de eiser is uitgesproken (vonnis van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Nijvel van 22 februari 2005) en,
anderzijds, dat de verweerder op 1 september 2005 "een tweede echtscheidingsprocedure
tegen (de eiseres) heeft ingeleid bij een op artikel 232 van het Burgerlijk Wetboek
gegronde dagvaarding", terwijl de eiseres, in een tegenvordering, een uitkering tot levensonderhoud gevorderd heeft. Vervolgens heeft "de zevende kamer van de Rechtbank van
Eerste Aanleg te Nijvel" heeft de vorderingen ontvankelijk verklaard en heeft zij:
- op verzoek (van de verweerder) de echtscheiding uitgesproken op grond van artikel
232 van het Burgerlijk Wetboek;
- vastgesteld dat de feitelijke scheiding was ingegaan op 30 april 2002;
1 Zie concl. O.M. in Pas. 2008, nr. 554.
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- gelet op het geding dat voor het hof (van beroep) hangende is in de zaak met
rolnummer 2005/AR/653, de uitspraak aangehouden over de schuldvraag, de ontvankelijkheid en de gegrondheid van de vordering tot toekenning van een uitkering tot levensonderhoud na echtscheiding,;
- de kosten aangehouden;
- alvorens recht te doen, de heropening van het debat op de terechtzitting van 14
februari 2006 bevolen om de zaak in staat van wijzen te brengen;
- in afwachting daarvan en als voorlopige maatregel (de verweerder) veroordeeld om
aan (de eiseres) een provisionele uitkering tot levensonderhoud van 400 euro per maand te
betalen",
Na de hogere beroepen tegen de vonnissen van 22 februari en 13 december 2005 (zaken
2005/AR/653 et 2006/AR/224), te hebben gevoegd, verklaart het arrest:
"de hoofd- en tussenberoepen (...) ontvankelijk en gegrond, binnen de hierna
beschreven grenzen: (tegen het beroepen vonnis van 22 februari 2005)
- Bevestigt het arrest het beroepen vonnis, in zoverre het de echtscheiding tussen:
(de verweerder), geboren te Zinnik op 22 april 1959,
en (de eiseres), geboren te Watermaal-Bosvoorde op 4 februari 1958,
gehuwd te Ittre op 16 mei 1979,
uitspreekt in het nadeel van laatstgenoemde (lees: in het nadeel van de verweerder)
uitspreekt op grond van artikel 231 van het Burgerlijk Wetboek;
- Wijzigt het arrest het beroepen vonnis voor het overige en spreekt de echtscheiding uit
tussen:
(de eiseres), geboren te Watermaal-Bosvoorde op 4 februari 1958,
en (de verweerder), geboren te Zinnik op 22 april 1959,
gehuwd te Ittre op 26 mei 1979,
in het nadeel van laatstgenoemde (lees: in het nadeel van de eiseres) op grond van
artikel 231 van het Burgerlijk Wetboek;
- Veroordeelt het ieder van hen in de helft van de kosten;
- Bevestigt het de aanwijzing van de notarissen die belast zijn met de vereffening en de
verdeling van het huwelijksvermogensstelsel dat tussen de partijen heeft bestaan;
- Verklaart het de hoofd- en tussenberoepen (tegen het beroepen vonnis van 13
december 2005) ontvankelijk en gegrond, in zoverre het de echtscheiding tussen:
(de veweerder), geboren te Zinnik op 22 april 1959,
en (de eiseres), geboren te Watermaal-Bosvoorde op 4 februari 1958,
gehuwd te Ittre op 26 mei 1979,
uitspreekt op grond van artikel 232, eerste lid, van het Burgerlijk Wetboek,
en stelt het de datum waarop de feitelijke scheiding ingaat, vast op 30 april 2002. Het
arrest
- Wijzigt het beroepen vonnis voor het overige,
- En zegt voor recht dat (de verweerder) de in artikel 306 van het Burgerlijk Wetboek
bepaalde vermoeden van schuld gedeeltelijk weerlegt en verwerpt bijgevolg de vorderingen van (de eiseres) tot toekenning van een provisionele uitkering tot levensonderhoud
en van een uitkering tot levensonderhoud na echtscheiding".
Het arrest is wat dat betreft op de volgende redenen gegrond:
"3. Wat betreft het beledigend karakter van de respectieve overspelige relaties van de
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partijen, dat aangevoerd wordt in de zaak met rolnummer 02/1311/A en in het verzoekschrift van hoger beroep met rolnummer 2005/AR/653
(De eiseres) vordert de echtscheiding in het nadeel van haar echtgenoot, die op zijn
minst sinds 30 april 2002 met een zekere mevrouw O. een gezin vormt, zoals uit een
getuigschrift van gezinssamenstelling blijkt;
(De verweerder) vordert van zijn kant de echtscheiding in het nadeel van zijn echtgenote, die op overspel werd betrapt met de heer P., zoals volgt uit het proces-verbaal van 3
augustus 2002 van gerechtsdeurwaarder Donnet, die als vervanger optrad voor meester
Avaux, gerechtsdeurwaarder met standplaats te Tubeke;
Geen van de partijen betwist de echtheid van de haar verweten verhouding maar beiden
betwisten dat de aldus vastgestelde relatie enig beledigend karakter vertoont;
Zo hebben zij, met toestemming van de eerste rechter, op verzoek van (de eiseres) op
25 februari en 25 maart 2004 en op verzoek (van de verweerder) op 23 maart, 25 maart en
6 mei 2004 rechtstreekse getuigenverhoren gehouden;
Zoals de eerste rechter er reeds op gewezen heeft, kon geen van de op verzoek (van de
verweerder) gehoorde getuigen de echtheid aantonen van de feiten 1 en 2, nl. de
vermeende overspelige of homoseksuele relaties die (de eiseres) in 1983 en 1986 zou
hebben gehad en evenmin van de aantijging dat de overspelige relatie van (de eiseres) met
de heer P. vóór het overspel (van de verweerder) met mevrouw O. zou hebben plaatsgevonden;
Feit nr. 5, dat betrekking heeft op een avond die (de eiseres) in mei 2002 zou hebben
georganiseerd en waarop zij haar nieuwe leven met de heer P. zou hebben "gevierd", en
feit nr. 4 betreffende de gezamenlijke vakantie van de heer P. en (de eiseres) in juni 2002,
zijn aangetoond, maar kunnen niet doorslaggevend geacht worden voor de beoordeling
van het beledigend karakter van (verweerders) overspel, dat vanaf april 2002 is vastgesteld;
Er bestaat immers geen schuldvergelijking in echtscheidingszaken en het overspel van
een echtgenoot verliest zijn beledigend karakter niet door de vaststelling van het overspel
van de andere echtgenoot alleen, ongeacht het tijdstip waarop dat overspel heeft plaatsgevonden, op voorwaarde dat de partijen nog steeds gehuwd zijn;
De vordering van (de eiseres) tot echtscheiding is dus gegrond, aangezien (de
verweerder) niet aangetoond heeft dat hij door het aldus gepleegde overspel zijn echtgenote niet kon hebben beledigd;
In tegenstelling tot wat de eerste rechter heeft gezegd, is dezelfde oplossing van toepassing op (verweerders) tegenvordering tot echtscheiding, aangezien (de eiseres) niet tot
genoege van recht aantoont dat haar overspel met de heer P. niet beledigend was;
De uitlatingen van (de verweerder) ten overstaan van de zusters van (de eiseres) en van
de heer M. in mei 2002 volstaan zeker niet om een echtpaar te ontslaan van zijn plicht tot
wederzijdse trouw;
Het hof (van beroep) wijst wat dat betreft erop dat die uitspraken zijn gedaan in een niet
nader toegelichte context en op een ogenblik dat de partijen ten gevolge van hun scheiding in een diepe crisis verkeerden;
De vordering (van de verweerder) tot echtscheiding moet dus gegrond verklaard
worden, aangezien (de eiseres) niet aantoont dat het gepleegde overspel niet beledigend
was;
4. Wat betreft de omkering van het in artikel 306 van het Burgerlijk Wetboek bepaalde
schuldvermoeden, die aangevoerd wordt in de zaak met rolnummer 06 05/1697/A en in
het verzoekschrift met rolnummer 2006/AR/224

2260

HOF VAN CASSATIE

16.10.08 - Nr. 554

Gelet op de voormelde redenen, moet er worden vastgesteld dat (de verweerder) het op
hem rustende schuldvermoeden op zijn minst gedeeltelijk weerlegt, in zoverre het
bewezen is dat (de eiseres), door het vastgestelde overspel te plegen, heeft bijgedragen tot
het instandhouden van de scheiding van partijen;
(De eiseres) kan dus geen uitkering tot levensonderhoud in het nadeel van haar echtgenoot meer vorderen".
Grieven
Eerste onderdeel
Hoewel overspel een tekortkoming aan de verplichting van trouw van de echtgenoten
vormt, is het slechts een grond tot echtscheiding in zoverre het kwetsend en dus beledigend is (artikelen 229 en 231 van het Burgerlijk Wetboek).
Hoewel er in echtscheidingszaken daarenboven geen schuldvergelijking bestaat, kan
het beledigend karakter van de door een van de echtgenoten gepleegde feiten de fout van
de andere verzachten en daaraan het beledigend karakter ontnemen (artikelen 229 en 231
van het Burgerlijk Wetboek).
Te dezen voerde de eiseres in haar conclusie in hoger beroep in de eerste ingeleide
rechtspleging tot echtscheiding het volgende aan (zaak nr. 2005/AR/653):
"De eerste rechter heeft de door (de verweerder) ingestelde tegenvordering terecht afgewezen;
Zoals hiervoor reeds is gezegd, had (de verweerder) feiten uit 1983 en 1985 aangevoerd
die niet zijn aangetoond, alsook de recente verhouding tussen (de eiseres) en de heer P.;
Uit het voorgelegde dossier blijkt dat die relatie in juni 2002 is begonnen; die relatie is
feitelijk beëindigd na de vaststelling van het overspel;
Het valt moeilijk in te zien hoe (de verweerder) ernstig staande kan houden te zijn beledigd door de situatie waarop hij zich te dezen beroept, met name het bestaan van een kortstondige verhouding tussen de (eiseres) en de heer P. van juni tot augustus 2002;
(De verweerder) kende mevrouw O. sinds begin 2001; de liefdesverhouding is in die
periode begonnen en kreeg in april 2002 concrete vorm door hun beslissing om officieel
te gaan samenwonen; men kan zich daarenboven moeilijk inbeelden hoe de (verweerder),
die een boezemvriend, de heer M., vraagt om zijn vrouw te verleiden, dan nog kan
beweren door de verhouding tussen de (eiseres) en de heer P. te zijn beledigd;
De getuige C.G. heeft wat dat betreft gezegd: 'ik bevestig u de uitspraken zoals zij in de
feiten beschreven worden en die zijn gedaan in het huis van mijn zuster V., waar wij aan
het praten waren tijdens het bezoek van (de verweerder), die ons zei dat onze zuster M.
opnieuw iemand anders kon vinden... ik kan me niet uitspreken over het juiste tijdstip van
dat gesprek, maar ik weet nog wel dat mijn zuster M. op dat ogenblik met de heer T.P. een
relatie had';
(De verweerder), die zelf met een derde samenwoonde, verheugde zich blijkbaar over
het feit dat de (eiseres) een derde had ontmoet;
Hij was er klaarblijkelijk niet door beledigd;
De getuige V.G. heeft feit 2 kunnen bevestigen; reeds in februari 2002, toen hij
mevrouw O. reeds kende, had de verweerder, zoals de getuige V. bevestigt, gezegd: 'in
werkelijkheid heeft (de verweerder) mij in 2002 in een telefoongesprek gezegd dat hij
wenste dat (de eiseres) snel iemand zou vinden';
Het is onbegrijpelijk hoe de (verweerder) voor het hof (van beroep) in alle ernst kan
staande houden te zijn beledigd door het gedrag van zijn echtgenote, wanneer hij zelf al
geruime tijd de morele band van het huwelijk verbroken had, wenste dat één van zijn
vrienden zijn vrouw zou verleiden en dat zij met iemand zou gaan samenwonen;
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De (verweerder) had geen enkele achting meer voor de (eiseres): hij wil maar één ding,
namelijk van haar verlost zijn; hij komt niet erg geloofwaardig over wanneer hij beweert
door de situatie te zijn beledigd;
Daarenboven is het bekend dat de verhouding tussen de (eiseres) en de heer P. onmiddellijk na de vaststelling ervan werd beëindigd;
De tegenvordering van de (verweerder) is dus absoluut niet gegrond;
Wat (de eiseres) over haar verhouding met de heer P. kan zeggen, heeft alleen betrekking op een periode in het samenleven, toen de heer P. een vriend was van de partijen;
De (eiseres) is haar echtgenoot in die hele periode volkomen trouw gebleven;
Zij meende pas vrij te zijn toen haar echtgenoot officieel met een derde ging samenwonen na een periode waarin de gebruikelijke voortekenen zichtbaar werden;
De eerste rechter heeft de tegenvordering van de (verweerder) bijgevolg terecht afgewezen".
In haar aanvullende conclusie in hoger beroep preciseerde de verweerster in dezelfde
zaak het volgende:
"De eerste rechter heeft terecht geoordeeld dat (de verweerder) zich in werkelijkheid
niet beledigd kon voelen door het gedrag van zijn echtgenote, daar (de verweerder) nog
vóór die affaire een verhouding met mevrouw O. heeft gehad;
a) Feit 1
Het dossier toont aan dat (de verweerder) mevrouw O. sinds de eerste helft van het jaar
2001 heel goed kende;
Getuige T.W. zelf heeft het volgende gepreciseerd: 'in februari 2002 heeft mevrouw O.
mij tijdens een gesprek toevertrouwd dat (de verweerder) haar het hof maakte sinds maart
2001. Ik denk dat hun relatie is gestart in de zomer van 2001';
Vanaf dat ogenblik is de (verweerder) een intieme relatie met mevrouw O. begonnen;
dit is het feit dat de verbreking van de morele band van het huwelijk heeft uitgelokt;
Toen, daarenboven, de (verweerder) de echtelijke verblijfplaats verliet, dan was het om
zijn intrek te nemen bij mevrouw O., met wie hij onmiddellijk een huishouden ging
vormen;
De reden waarom dat huishouden op de klippen liep, moet nergens anders gezocht
worden;
(De verweerder) tracht op een gratuite wijze het belang van de getuigenis van mevrouw
V. te minimaliseren; er is geen reden om die getuigenis met omzichtigheid te behandelen
en om die als twijfelachtig te beschouwen;
Het is geenszins ongewoon dat mevrouw O. de telefoon beantwoordt in het bijzijn van
haar echtgenoot;
b) Feit 2
Dit feit is belangrijk, in zoverre het bewijs ervan (de verweerder) belet op een geloofwaardige wijze staande te houden dat hij door het vermeende gedrag van zijn echtgenote
is beledigd;
(De verweerder) zelf heeft immers aan de getuige M. verklaard: 'het is juist dat (de
verweerder) mij (ik leef alleen) gevraagd heeft om (de eiseres) te benaderen en haar te
verleiden... volgens mij heeft (de verweerder) mij aldus gecontacteerd omdat hij niets
meer met zijn echtgenote te maken wilde hebben';
Op grond van die getuigenis, waarvan de geloofwaardigheid niet in twijfel te trekken is,
kan worden vastgesteld dat, enerzijds, (de verweerder) maar één wens had, namelijk zich
van de (eiseres) te ontdoen, en dat, anderzijds, hij bereid was een vriend te vragen een
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relatie met zijn echtgenote aan te gaan; dit alles zegt veel over het respect dat (de
verweerder) voor zijn echtgenote had;
Overigens heeft (de verweerder) niet alleen tegen de heer M. gezegd dat hij geen
gevoelens meer voor zijn echtgenote koesterde, daar de getuige V. erop gewezen heeft dat
(de verweerder) in februari 2002 hem aan de telefoon gezegd had dat hij wenste dat de
(eiseres) snel iemand zou vinden; mevrouw C.G. heeft kunnen bevestigen dat de
(verweerder) de wens had geuit dat de (eiseres) opnieuw iemand zou ontmoeten;
Het feit werd ook door V.G. bevestigd;
De (verweerder) had al lang vóór de verhouding tussen de (eiseres) en de heer P. er
duidelijk op gewezen dat hij niets meer met (de eiseres) te maken wilde hebben;
c) Feit 3
De (eiseres) had, in dezelfde lijn, de toelating gekregen te bewijzen dat de (verweerder)
geheel bereid was de (eiseres) in de armen van de heer M. te duwen;
De hiervoor vermelde gegevens tonen aan dat dit wel degelijk het geval is geweest en
dat (de verweerder) echt de grootste minachting voor zijn echtgenote koesterde, aangezien
hij er geen graten in zag - wel integendeel - om een derde te vragen zich met haar in te
laten;
Het argument van (de verweerder) dat het gedrag van zijn echtgenote in 2002 hem beledigd heeft, is echt misplaatst, daar die feiten plaatsgevonden hebben lang na het begin van
zijn verhouding, lang nadat hij was gaan samenwonen en nadat hij de wens te kennen had
gegeven dat de (eiseres) opnieuw iemand zou ontmoeten;
Uit al het voorgaande volgt dat het volstrekt uitgesloten moet worden geacht dat de
situatie aan weerszijden dezelfde is;
(De verweerder) heeft geen enkel bewijs - en niet zonder reden - kunnen voorleggen
voor het gedrag van de (eiseres) voor 2002;
Niets rechtvaardigde het gedrag dat hij met mevrouw O. vanaf begin 2001 heeft
vertoond;
De (eiseres) zou zich nooit gedragen hebben op de wijze die haar in de loop van de
zomer van het jaar 2002 wordt ten laste gelegd, indien (de verweerder), van zijn kant, niet
de intussen bekende houding zou hebben aangenomen;
De verbreking van de morele band van het huwelijk was sinds 2001 een feit en (de
verweerder) kan zich niet beklagen over het gedrag van de (eiseres), dat hij daarenboven
ook gewenst heeft, zoals uit de getuigenverhoren gebleken is ".
De verweerster betoogde, in dezelfde zin, in haar conclusie in hoger beroep in de
tweede echtscheidingsprocedure (nr. 2006/AR/224) ook nog het volgende:
"Toch moet worden vastgesteld dat (de verweerder) het schuldvermoeden met betrekking tot de scheiding en de instandhouding ervan niet omkeert, aangezien hij uit het oog
lijkt te verliezen dat de vraag die in het kader van artikel 232 van het Burgerlijk Wetboek
aan de orde is, is of hij aantoont dat de scheiding en de instandhouding ervan gedeeltelijk
te wijten zijn aan de fouten en tekortkomingen van de (eiseres);
(De verweerder) heeft zelf de echtelijke woning verlaten om onmiddellijk met
mevrouw O. te gaan samenwonen;
(De verweerder) is sinds de scheiding bij de betrokkene blijven wonen; nu (de
verweerder) de woning verlaten heeft om met een andere vrouw te gaan samenwonen, valt
moeilijk in te zien hoe hij de fouten en tekortkomingen van zijn echtgenote, op het ogenblik van de scheiding of erna, wil aantonen;
Het daarmee samenhangende dossier toont overigens tot genoege van recht aan dat (de
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verweerder) sinds 2001 een schuldige relatie met mevrouw O. onderhoudt; de (eiseres),
daarentegen, is pas lang na het ontstaan van de idylle op overspel betrapt; dat overspel
was maar van korte duur en was niet de oorzaak voor de scheiding en de instandhouding
ervan, daar de scheiding vóór het overspel heeft plaatsgevonden, er geen overspel vóór de
scheiding is gepleegd en het toch ondenkbaar is hoe (de verweerder) een driehoeksrelatie
zou kunnen opleggen;
De verklaringen van de getuigen O. ((verweerders) minnares) en N. zijn onderzocht in
het kader van de in het daarmee samenhangend geding genomen conclusies; hieruit blijkt
niet dat de (eiseres) tijdens het samenleven enig liefdesavontuur zou hebben gehad;
(De verweerder) kan feiten en grootspraak blijkbaar niet uit elkaar houden, aangezien
de bedoelde uitspraken zijn gedaan tijdens een buitengewoon bitsige woordenwisseling
tussen de (eiseres) en de minnares van haar echtgenoot;
Het gaat hier zeker niet om een bekentenis, maar om een begrijpelijke reactie van een
echtgenote die zich diep gekrenkt voelt door het volslagen gebrek aan gezond verstand
van mevrouw O.; (de verweerder) toont niet aan dat de (eiseres) enige schuld heeft aan de
scheiding en aan de instandhouding ervan".
Zodoende heeft de eiseres op omstandige wijze betoogd dat haar overspel niet kwetsend en dus ook niet beledigend was voor haar echtgenoot en aldus geen grond tot echtscheiding kon vormen.
Het arrest, dat over dergelijke conclusies uitspraak moet doen, had moeten onderzoeken
in hoeverre de overspelige relatie van de eiseres beledigend kon zijn, rekening houdend
met het feit dat die relatie was aangegaan na de overspelige relatie van haar echtgenoot,
die de echtelijke woning had verlaten om met mevrouw O. te gaan samenwonen (volgens
het arrest op zijn minst sinds 30 april 2002).
Noch de algemene overweging (die overigens in het kader van de oorspronkelijke
vordering tot echtscheiding van de eiseres werd geformuleerd) dat "er geen schuldvergelijking in echtscheidingszaken bestaat" en "het overspel van een echtgenoot verliest zijn
beledigend karakter niet door de enkele vaststelling van het overspel van de andere echtgenoot, ongeacht het tijdstip waarop dat overspel heeft plaatsgevonden, op voorwaarde
dat de partijen nog steeds gehuwd zijn", noch de vaststelling dat de eiseres niet van haar
getrouwheidsplicht was ontslagen door de uitlatingen die haar echtgenoot in mei 2002 had
gedaan, impliceren immers dat het overspel van de eiseres te dezen noodzakelijkerwijs
kwetsend en dus beledigend was.
Het arrest, dat niet in concreto onderzoekt of het overspel van de eiseres wel degelijk
kwetsend en dus beledigend was geweest, verantwoordt zijn beslissing om verweerders
tegenvordering tot echtscheiding toe te wijzen, bijgevolg niet naar recht (schending van
de artikelen 229 en 231 van het Burgerlijk Wetboek).
Het verantwoordt bijgevolg niet zijn beslissing dat de verweerder, in het kader van de
tweede procedure tot echtscheiding die hij op grond van artikel 232 van het Burgerlijk
Wetboek had ingesteld, het in artikel 306 van het Burgerlijk Wetboek bepaalde schuldvermoeden had weerlegd. Het arrest verantwoordt die weerlegging door de enkele verwijzing
naar zijn beslissing over de tegenvordering in de eerste echtscheidings-procedure (schending van de artikelen 232 en 306 van het Burgerlijk Wetboek).
Het arrest, dat in zijn motivering niet in concreto onderzoekt of het overspel van de
eiseres te dezen beledigend was, stelt het Hof op zijn minst niet in de mogelijkheid de
beslissing om de door de verweerder in de eerste echtscheidingsprocedure ingestelde
tegenvordering, toe te wijzen en de daaruit voortvloeiende beslissing over de weerlegging
van het schuldvermoeden in het kader van de tweede echtscheidingsprocedure, op hun
wettigheid te toetsen. Het is derhalve niet regelmatig met redenen omkleed (schending
van artikel 149 van de Grondwet).
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Tweede onderdeel
De echtgenoot die de echtscheiding verkrijgt op grond van artikel 232 van het Burgerlijk Wetboek, wordt geacht de echtgenoot te zijn tegen wie de echtscheiding is uitgesproken. De rechtbank kan hierover alleen anders beslissen indien de eisende echtgenoot
aantoont dat de feitelijke scheiding te wijten is aan de fouten en tekortkomingen van de
andere echtgenoot (artikel 306 van het Burgerlijk Wetboek).
Hoewel de in artikel 306 van het Burgerlijk Wetboek bedoelde fouten en tekortkomingen niet alleen die zijn welke aan de oorsprong van de scheiding liggen, maar ook die
welke de scheiding mede in stand hebben gehouden, kan de feitenrechter die vaststelt dat
een echtgenoot de echtelijke woning heeft verlaten om er een overspelige relatie op na te
houden, zonder daarbij vast te stellen dat dit vertrek te wijten is aan een fout of tekortkoming van zijn echtgenote, uit de enkele omstandigheid dat de verlaten echtgenoot na de
scheiding overspel zou hebben gepleegd, niet afleiden dat dit overspel, dat de scheiding
niet heeft veroorzaakt, bijgedragen heeft tot de instandhouding van die scheiding.
Het arrest, dat, in tegenstelling tot wat de eiseres in haar conclusie in de zaak 2006/AR/
224 had gevorderd (hoger beroep in de tweede echtscheidingsprocedure), niet onderzoekt
of en niet vaststelt dat het overspel dat de eiseres gepleegd heeft na het vertrek van de
verweerder uit de echtelijke woning tot het in stand houden van die scheiding had bijgedragen, verantwoordt zijn beslissing niet naar recht (schending van de artikelen 232 en
306 van het Burgerlijk Wetboek).
De motivering van het arrest stelt het Hof op zijn minst niet in de mogelijkheid de
weerlegging van het schuldvermoeden, ten gunste van de verweerder, op haar wettigheid
te toetsen, zodat het niet regelmatig met redenen is omkleed (schending van artikel 149
van de Grondwet).
Tweede middel
Geschonden wettelijke bepalingen
algemeen rechtsbeginsel volgens hetwelk rechtshandelingen nietig worden door het
verdwijnen van het voorwerp ervan;
de artikelen 12,13, 14, 17, 18, 19, inzonderheid eerste lid, 23, 25, 702, 3°, en 1042 van
het Gerechtelijk Wetboek;
de artikelen 229, 231 en 232 van het Burgerlijk Wetboek.
Aangevochten beslissingen
Het arrest spreekt op grond van artikel 231 van het Burgerlijk Wetboek de echtscheiding tegen beide echtgenoten uit en bevestigt vervolgens het beroepen vonnis van 13
december 2005, "in zoverre het op grond van artikel 232, eerste lid, van het Burgerlijk
Wetboek de echtscheiding uitspreekt tussen:
(de verweerder)
en
(de eiseres)
gehuwd te Ittre op 26 mei 1979
en vaststelt dat de feitelijke scheiding op 30 april 2002 is ingegaan;
- Wijzigt het beroepen vonnis voor het overige,
- En zegt voor recht dat (de verweerder) het in artikel 306 van het Burgerlijk Wetboek
bepaalde schuldvermoeden gedeeltelijk omkeert en verwerpt bijgevolg de vorderingen
van (de eiseres) tot toekenning van een voorlopige uitkering tot levensonderhoud of van
een uitkering tot levensonderhoud na echtscheiding".
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Grieven
Hoewel de gevolgen van een echtscheiding op grond van bepaalde feiten (artikelen 229
en 231 van het Burgerlijk Wetboek) en die van een echtscheiding op grond van feitelijke
scheiding van een bepaalde duur (artikel 232 van het Burgerlijk Wetboek) verschillend
kunnen zijn en de eiser er derhalve belang bij kan hebben om de echtscheiding eerder op
de ene dan op de andere grond te verkrijgen, is het voorwerp van die procedures echter
hetzelfde, met name de ontbinding van het huwelijk.
Door de toewijzing van een vordering tot echtscheiding op grond van bepaalde feiten
heeft de op grond van artikel 232 van het Burgerlijk Wetboek ingestelde vordering geen
belang meer (artikelen 17 en 18 van het Gerechtelijk Wetboek) en wordt ze doelloos (artikelen 12, 13, 14, 23, 702, 3°, en 1042 van het Gerechtelijk Wetboek en het in het middel
bedoelde algemene rechtsbeginsel) en is ze bijgevolg niet ontvankelijk of, op zijn minst,
niet gegrond.
De rechter die een vordering tot echtscheiding op grond van bepaalde feiten toewijst en
hiermee zijn rechtsmacht volledig heeft uitgeoefend, overschrijdt op zijn minst zijn
bevoegdheid wanneer hij, in dezelfde zaak, een vordering tot echtscheiding op grond van
artikel 232 van het Burgerlijk Wetboek toewijst (artikel 19, eerste lid, van het Gerechtelijk Wetboek) of schendt op zijn minst de artikelen 23 en 25 van het Gerechtelijk
Wetboek wanneer hij bij een en dezelfde beslissing in verschillende zaken uitspraak doet.
Het arrest dat de door de verweerder op grond van artikel 232 van het Burgerlijk
Wetboek ingestelde vordering tot echtscheiding toewijst, terwijl het daarvoor de echtscheiding tegen beide echtgenoten uitgesproken had op grond van de artikelen 229 en 231
van het Burgerlijk Wetboek:
1° schendt derhalve de artikelen 17 en 18 van het Gerechtelijk Wetboek, door een
vordering die bij gebrek aan voorwerp geen belang meer had, gegrond te verklaren;
2° schendt de artikelen 12, 13, 14, 23, 702, 3°, en 1042 van het Gerechtelijk Wetboek
en miskent het in het middel bedoelde algemeen rechtsbeginsel door een vordering, die
niet langer een voorwerp had, toe te wijzen;
3° schendt op zijn minst de artikelen 229, 231 en 232 van het Burgerlijk Wetboek door
aan te nemen dat een op artikel 232 van het Burgerlijk Wetboek gegronde vordering tot
echtscheiding een ander voorwerp heeft dat een vordering tot echtscheiding die gegrond is
op de artikelen 229 en 231 van het Burgerlijk Wetboek;
4° en overschrijdt zijn bevoegdheid door uitspraak te doen over een op artikel 232 van
het Burgerlijk Wetboek gegronde vordering tot echtscheiding, terwijl het in dezelfde zaak
de echtscheiding tussen de partijen reeds op een andere grond had uitgesproken en zijn
rechtsmacht dus volledig had uitgeoefend (schending van artikel 19, eerste lid, van het
Gerechtelijk Wetboek);
5° schendt ten slotte de artikelen 23 en 25 van het Gerechtelijk Wetboek indien er zou
moeten worden van uitgegaan, quod non, dat het arrest uitspraak doet over verschillende
zaken.

III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Eerste middel
Eerste onderdeel
Krachtens de artikelen 229 en 231 van het Burgerlijk Wetboek kan elke echtgenoot echtscheiding vorderen op grond van overspel door de andere echtgenoot
gepleegd.
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Overspel is slechts een grond tot echtscheiding indien het beledigend is. De
feitenrechter kan beslissen dat het overspel, bij gebrek aan gegevens die dit
tegenspreken, beledigend is.
Het beledigend karakter van het gedrag van een echtgenoot en de zwaarwichtigheid van dat beledigend karakter volgen niet uitsluitend uit de tekortkoming
zelf aan de huwelijksplichten, maar moeten beoordeeld worden op grond van alle
omstandigheden eigen aan de zaak, en met name het beledigend karakter ervan
voor de andere echtgenoot. Dit is een feitelijke beoordeling.
Inzake echtscheiding bestaat er geen schuldvergelijking, zodat de enkele vaststelling van de eerdere ontrouw van de ene echtgenoot niet volstaat om aan de
fout van de andere echtgenoot elk beledigend karakter te ontnemen.
De eiseres betoogde in conclusie dat het overspel dat zij gepleegd had, voor de
verweerder niet beledigend was, daar hij reeds met een derde samenwoonde en
de wens had geuit dat de eiseres "opnieuw iemand zou vinden".
Het arrest, dat erop wijst dat "er geen schuldvergelijking in echtscheidingszaken bestaat" en dat "het overspel van een echtgenoot zijn beledigend karakter
niet verliest door de enkele vaststelling van het overspel van de andere echtgenoot, ongeacht het tijdstip waarop dat overspel heeft plaatsgevonden, op voorwaarde dat de partijen nog steeds gehuwd zijn", overweegt dat "de uitlatingen
van (de verweerder) ten overstaan van de zusters van (de eiseres) en van de heer
M. in mei 2002 zeker niet volstaan om een koppel te ontslaan van zijn plicht tot
wederzijdse trouw" en dat "die uitspraken zijn gedaan in een niet nader toegelichte context en op een ogenblik dat de partijen ten gevolge van hun scheiding
in een diepe crisis verkeerden".
Het arrest leidt hieruit af dat de eiseres niet aantoont dat het door haar
gepleegde overspel niet beledigend was.
Het arrest onderzoekt met die overwegingen in feite het beledigend karakter
van het gedrag van de eiseres in het licht van alle omstandigheden eigen aan de
zaak en omkleedt zijn beslissing bijgevolg regelmatig met redenen en verantwoordt naar recht de beslissing om de door de verweerder ingestelde vordering
tot echtscheiding op grond van bepaalde feiten toe te wijzen.
De grief die gegrond is op de schending van de artikelen 232 en 306 van het
Burgerlijk Wetboek is helemaal afgeleid uit de vergeefs aangevoerde schending
van de artikelen 229 en 231 van dat wetboek.
Het onderdeel kan niet worden aangenomen.
Tweede onderdeel
De beslissing van het arrest over de door de verweerder tegen de eiseres ingestelde vordering tot echtscheiding op grond van bepaalde feiten, die in het eerste
onderdeel van het middel vergeefs bekritiseerd wordt, volstaat om de verwerping
van de vordering van de eiseres tot toekenning van een uitkering tot levensonderhoud na echtscheiding te verantwoorden.
De eiseres heeft er bijgevolg geen belang bij om kritiek uit te oefenen op de
beslissing van het arrest over de weerlegging van het in artikel 306 van het
Burgerlijk Wetboek bepaalde schuldvermoeden.
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Het onderdeel is niet ontvankelijk.
Tweede middel
De beslissing van het arrest over de door de verweerder tegen de eiseres ingestelde vordering tot echtscheiding op grond van bepaalde feiten, die in het eerste
onderdeel van het eerste middel vergeefs bekritiseerd wordt, levert een
voldoende grond op tot ontbinding van het huwelijk van de partijen.
De eiseres heeft er bijgevolg geen belang bij om kritiek uit te oefenen op de
beslissing van het arrest over de vordering tot echtscheiding die de eiser wegens
feitelijke scheiding heeft ingesteld, daar die beslissing overtollig was.
Het middel is niet ontvankelijk.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiseres in de kosten.
16 oktober 2008 – 1° kamer – Voorzitter: de h. Parmentier, afdelingsvoorzitter –
Verslaggever: mevr. Regout – Gelijkluidende conclusie van de h. Henkes, advocaat-generaal – Advocaten: mrs. Simont en T'Kint.

Nr. 555
1° KAMER - 17 oktober 2008

1º DWANGSOM - OPHEFFING, OPSCHORTING OF VERMINDERING – ONMOGELIJKHEID OM AAN DE
HOOFDVEROORDELING TE VOLDOEN - BEOORDELING - CRITERIA
2º DWANGSOM - OPHEFFING, OPSCHORTING OF VERMINDERING - ONMOGELIJKHEID OM AAN DE
HOOFDVEROORDELING TE VOLDOEN - BEOORDELING - CRITERIA - FOUTEN VAN VÓÓR DE
VEROORDELING

1º Als uitgangspunt voor de beoordeling van de onmogelijkheid tot naleving van de
hoofdveroordeling, die door de veroordeelde wordt aangevoerd als grond van zijn
vordering tot opheffing, opschorting of vermindering van de dwangsom, gelden de
inspanningen en de zorgvuldigheid die hij sedert de uitspraak aan de dag heeft gelegd,
zodat de beoordeling van die onmogelijkheid in beginsel dient te gebeuren aan de hand
van feiten en omstandigheden die zich sedert de uitspraak hebben voorgedaan. (Art.
1385quinquies Ger.W.; Art. 4 Eenvormige Beneluxwet betreffende de dwangsom)
2º Ingeval de onmogelijkheid van de veroordeelde om aan de hoofdveroordeling te
voldoen, die door deze wordt aangevoerd als grond van zijn vordering tot opheffing,
opschorting of vermindering van de dwangsom, het gevolg is van door de veroordeelde
voor de veroordeling gemaakte fouten, mag de rechter hiermede, zij het slechts onder
bijzondere omstandigheden, rekening houden1. (Art. 1385quinquies Ger.W.; Art. 4
Eenvormige Beneluxwet betreffende de dwangsom)
(PET CENTER b.v.b.a. T. S.)

1 Benelux Hof nr. A 2006/5/12, 29 april 2008, www.courbeneluxhof.info.
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ARREST

(A.R. C.06.0070.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 25 oktober 2005 gewezen
door het Hof van Beroep te Antwerpen.
Het Hof heeft op 10 november 2006 een prejudiciële vraag gesteld aan het
Benelux-Gerechtshof. Het Benelux-Gerechtshof heeft die vraag op 29 april 2008
beantwoord.
De eiseres en de verweerder hebben na het arrest van het Benelux-Gerechtshof
een nota neergelegd.
Raadsheer Eric Dirix heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Christian Vandewal heeft geconcludeerd.

II. CASSATIEMIDDELEN
De eiseres voert in haar verzoekschrift twee middelen aan.
Eerste middel
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 1385quinquies van het Gerechtelijk Wetboek.
Aangevochten beslissingen
De dwangsomrechter verklaart de vordering van de eiseres op grond van artikel 1385quinquies van het Gerechtelijk Wetboek ongegrond om reden dat geen onmogelijkheid in
de zin van deze wetsbepaling zou voorliggen (cf. aangevochten arrest, p. 6 “De vordering
van de bvba Petcenter tot opheffing, opschorting of herleiding van de bij arrest van 14
december 2004 opgelegde dwangsom, is dan ook ongegrond”), meer bepaald op volgende
gronden:
“Er is sprake van onmogelijkheid in de zin van artikel 1385quinquies van het Gerechtelijk Wetboek indien het onredelijk zou zijn om van de veroordeelde meer inspanning en
zorgvuldigheid te vergen dan hij heeft betracht (Cass., 30 mei 2002). De onmogelijkheid
die de veroordeelde aan eigen gebrek aan zorgvuldigheid te danken heeft, geldt niet als
onmogelijkheid in de zin van artikel 1385quinquies van het Gerechtelijk Wetboek.
(...)
Het feit dat de veroordeelde zich door derden moet laten bijstaan bij de uitvoering van
zijn hoofdveroordeling levert geen onmogelijkheid in de zin van artikel 1385quinquies
van het Gerechtelijk Wetboek op.
Thans is de bvba Petcenter erin geslaagd om binnen een periode van minder dan vijf
maanden een stamboom met stempel exportpedigree te bekomen vanuit Hongarije (ook al
is dit document volgens partij S. nog behept met enkele tekortkomingen), waaruit blijkt
dat zij dus ook reeds in 2000 in de mogelijkheid was om deze documenten te bekomen.
De bvba Petcenter heeft zich dus door haar eigen nalatigheid en stilzitten in een moeilijke situatie gebracht. Dat de exportpedigree enkel door de eigenaar en niet door de
professionele verkoper zou kunnen bekomen worden, zoals de bvba Petcenter thans voorhoudt, blijkt niet uit de voorliggende stukken”.
Grieven
1.1. Artikel 1385quinquies van het Gerechtelijk Wetboek luidt als volgt:
“De rechter die een dwangsom heeft opgelegd, kan op vordering van de veroordeelde
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de dwangsom opheffen, de looptijd ervan opschorten gedurende de door hem te bepalen
termijn of de dwangsom verminderen ingeval van blijvende of tijdelijke, gehele of gedeeltelijke onmogelijkheid voor de veroordeelde om aan de hoofdveroordeling te voldoen.
Voor zover de dwangsom verbeurd was voordat de onmogelijkheid intrad, kan de
rechter haar niet opheffen of verminderen”.
1.2. Het aangevochten arrest is niet naar recht verantwoord en schendt artikel 1385quinquies van het Gerechtelijk Wetboek, in zoverre het, ter beoordeling van het al dan
niet voorliggen van een onmogelijkheid in de zin van voormelde wetsbepaling, overweegt
dat de eiseres reeds in 2000 in de mogelijkheid was om de documentatie in kwestie te
bezorgen aan tegenpartij, zodat “de bvba Petcenter zich dus door haar eigen nalatigheid en
stilzitten in een moeilijke situatie (heeft) gebracht”.
De onmogelijkheid om de hoofdveroordeling na te komen mag weliswaar niet te wijten
zijn aan een eigen gebrek aan zorgvuldigheid van de veroordeelde, doch dit biedt de
dwangsomrechter nog niet de mogelijkheid, ter beoordeling daarvan, terug te grijpen naar
een handelen of verzuim van de veroordeelde dat dateert van vόόr zijn veroordeling.
Het is te dezen slechts bij arrest van 14 december 2004 van het Hof van Beroep te
Antwerpen dat de eiseres voor het eerst wordt veroordeeld tot afgifte van welbepaalde
documenten (binnen de acht dagen na de betekening, onder verbeurte van een dwangsom
van 250 euro per dag vertraging).
Het niet in aanmerking nemen van een onmogelijkheid tot uitvoering van een veroordeling die de veroordeelde aan een eigen gebrek aan zorgvuldigheid te wijten heeft, impliceert aldus minstens een voorafgaande veroordeling en laat enkel toe het gedrag van de
veroordeelde na diens veroordeling “in rekening te brengen”.
Besluit
Op grond van de overweging dat “thans (…) de bvba Petcenter erin geslaagd (is) om
binnen een periode van minder dan vijf maanden een stamboom met stempel exportpedigree te bekomen vanuit Hongarije (ook al is dit document volgens partij S. nog behept
met enkele tekortkomingen), waaruit blijkt dat zij dus ook reeds in 2000 in de mogelijkheid was om deze documenten te bekomen” en - bijgevolg - dat “de bvba Petcenter zich
dus door haar eigen nalatigheid en stilzitten in een moeilijke situatie gebracht (heeft)”,
kon de dwangsomrechter niet wettig de vordering van de eiseres op grond van artikel
1385quinquies van het Gerechtelijk Wetboek afwijzen wegens gebrek aan ‘onmogelijkheid’ in de zin van deze wetsbepaling. (eigen vetbedrukking)
Het aangevochten arrest is dan ook niet naar recht verantwoord (schending van artikel
1385quinquies van het Gerechtelijk Wetboek).
Tweede middel
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 1385quinquies, 569, 5° en - voor zover als nodig,
- de artikelen 1395, 1396, 1489 en 1498 van het Gerechtelijk Wetboek.
Aangevochten beslissingen
Het aangevochten arrest verklaart de vordering tot schadeloosstelling van de eiseres
wegens procesrechtsmisbruik ongegrond, meer bepaald op volgende gronden:
“De bvba Petcenter vordert ook de veroordeling van partij S. tot betaling van een schadevergoeding van 1.000,00 euro wegens misbruik van procesrecht, voorhoudende dat
partij S. enkel zou speculeren op het bekomen van de dwangsom ingevolge de niet-nakoming van de hoofdverbintenis, eerder dan op de nakoming van de hoofdverbintenis.
Het feit dat partij S. is overgegaan tot betekening van het arrest voor het verstrijken van
de door hem vooropgestelde betalingstermijn van de hem toegekende schadevergoeding,
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houdt geen misbruik van procesrecht in.
De raadsman van partij S. heeft immers in het schrijven van 21 december 2004 waarbij
de afrekening werd overgemaakt en een betalingstermijn tot 15 januari 2005 werd vooropgesteld, uitdrukkelijk gesteld dat de uitgifte werd gelicht en dat na ontvangst ervan tot
betekening zou worden overgegaan.
De tenuitvoerlegging van een rechterlijke beslissing kan niet als rechtsmisbruik
beschouwd worden.
Ook deze vordering is derhalve ongegrond”.
Grieven
2.1. Op grond van artikel 1385quinquies van het Gerechtelijk Wetboek is de
dwangsomrechter uitsluitend bevoegd tot opheffing of vermindering van de dwangsom,
dan wel opschorting van de looptijd ervan, in geval van onmogelijkheid de hoofdveroordeling te voldoen.
Naar luid van artikel 569, 5°, van het Gerechtelijk Wetboek neemt de rechtbank van
eerste aanleg kennis van “geschillen over de tenuitvoerlegging van vonnissen en
arresten”.
Door de vordering van eiser strekkende tot het verkrijgen van schadevergoeding
wegens procesrechtmisbruik af te wijzen als ongegrond, achtte de dwangsomrechter zich
derhalve bevoegd tot beoordeling van deze vordering.
Nochtans valt dergelijke vordering (strekkende tot het verkrijgen van schadevergoeding
wegens procesrechtmisbruik) niet onder het toepassingsgebied van artikel 1385quinquies
van het Gerechtelijk Wetboek, dat inderdaad enkel spreekt van “opheffing” of “vermindering” van de dwangsom, dan wel “opschorting van de looptijd” ervan, en uitsluitend te
dien einde de rechter die de dwangsom heeft opgelegd de bevoegdheid toekent om van die
vorderingen kennis te nemen.
2.2. De vordering strekkende tot schadevergoeding wegens procesrechtsmisbruik is dan
ook onderworpen aan de gemeenrechtelijke bevoegdheidsregeling, die te dezen de toepassing van artikel 569, 5°, van het Gerechtelijk Wetboek met zich meebrengt.
Op grond van deze bepaling neemt de rechtbank van eerste aanleg kennis van “de
geschillen inzake tenuitvoerlegging van vonnissen en arresten” (en waarbij, voor een
aantal aangelegenheden, de beslagrechter bevoegd werd gemaakt: zie de artikelen 1395,
1396, 1489 en 1498 van het Gerechtelijk Wetboek).
Het Hof oordeelde reeds dat een vordering tot schadevergoeding wegens roekeloze en
tergende tenuitvoerlegging van een vonnis aldus tot de bevoegdheid behoorde van de
rechtbank van eerste aanleg.
Besluit
De dwangsomrechter was in onderhavig geval dan ook niet bevoegd om uitspraak te
doen over de vordering strekkende tot schadevergoeding wegens procesrechtmisbruik,
zodat diens beslissing waarbij deze vordering ongegrond werd verklaard, niet naar recht
verantwoord is (schending van de in het middel aangeduide wetsbepalingen).

IV. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Eerste middel
1. Artikel 1385quinquies van het Gerechtelijk Wetboek bepaalt dat de rechter
die een dwangsom heeft opgelegd, op vordering van de veroordeelde, de
dwangsom kan opheffen, de looptijd ervan kan opschorten gedurende de door
hem te bepalen termijn of de dwangsom verminderen ingeval van blijvende of
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tijdelijke, gehele of gedeeltelijke onmogelijkheid van de veroordeelde om aan de
hoofdveroordeling te voldoen.
Voornoemd artikel stemt overeen met artikel 4 van de Eenvormige Beneluxwet betreffende de dwangsom.
2. Het Benelux-Gerechtshof heeft in het dictum van zijn arrest van 29 april
2008 verklaard voor recht dat “Artikel 4, lid 1, eenvormige Benelux-wet
Dwangsom dient aldus te worden uitgelegd dat in het geval de onmogelijkheid
die de veroordeelde aanvoert het gevolg is van een eigen gebrek aan zorgvuldigheid, daterend van voor de veroordeling, de rechter op grond hiervan slechts
onder bijzondere omstandigheden de in die bepaling bedoelde maatregelen mag
weigeren”.
3. Als uitgangspunt voor de beoordeling van de onmogelijkheid tot naleving
van de hoofdveroordeling gelden de inspanningen en de zorgvuldigheid die de
veroordeelde sedert de uitspraak heeft aan de dag gelegd. Om die reden dient de
beoordeling, in beginsel te gebeuren aan de hand van feiten en omstandigheden
die zich sedert de uitspraak hebben voorgedaan. De rechter mag evenwel, indien
de gestelde onmogelijkheid een gevolg is van door de veroordeelde voor de
veroordeling gemaakte fouten, hiermede, zij het slechts in bijzondere omstandigheden rekening houden. Hierbij kan met name gedacht worden aan gedragingen
die de veroordeelde, in het zicht van de mogelijke veroordeling, welbewust heeft
verricht om de naleving daarvan te bemoeilijken of te beletten.
4. De appelrechter wijst de vordering van de eisers tot opheffing van de
verbeurde dwangsommen wegens de tijdelijke onmogelijkheid om aan de
veroordeling tot afgifte van de originele stamboomdocumenten te voldoen af
omdat de eiseres na de verkoop in juli 2000 “in gebreke (is) gebleven om aan
haar leveringsplicht te voldoen en is (…) blijven stilzitten”, zij eerst “na de betekening van het arrest van 14 december 2004 stappen heeft ondernomen bij de
Hongaarse stamboomfederatie om de correcte stamboomdocumenten te
bekomen” en “thans is geslaagd om binnen een periode van minder dan vijf
maanden een stamboom met stempel en exportpedigree te bekomen (…) waaruit
blijkt dat zij ook reeds in 2000 in de mogelijkheid was om deze documenten te
bekomen”.
5. Door aldus de afwezigheid van de onmogelijkheid voor de eiseres om tijdig
de documenten af te leveren te steunen op feiten en omstandigheden die zich
hebben voorgedaan voor het tijdstip van de veroordeling zonder te steunen op
bijzondere omstandigheden, is het arrest niet naar recht verantwoord.
Het middel is gegrond.
Tweede middel
Omvang van cassatie
6. De vernietiging van de beslissing omtrent de dwangsom strekt zich ook uit
tot de beslissing omtrent de schadevergoeding wegens procesmisbruik die
hiermee nauw verbonden is.
Dictum
Het Hof,
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Vernietigt het bestreden arrest.
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het
vernietigde arrest.
Houdt de kosten aan en laat de beslissing daaromtrent aan de feitenrechter
over.
Verwijst de zaak naar het Hof van Beroep te Brussel.
17 oktober 2008 – 1° kamer – Voorzitter: de h. Verougstraete, voorzitter – Verslaggever: de h. Dirix – Gelijkluidende conclusie van de h. Vandewal, advocaat-generaal –
Advocaten: mrs. Maes en Geinger.

Nr. 556
1° KAMER - 17 oktober 2008

OVEREENKOMST — EINDE - MEERPARTIJENOVEREENKOMST - ONSPLITSBARE
OVEREENKOMST - ONTBINDING - GEDEELTELIJKE ONTBINDING - MOGELIJKHEID
Een meerpartijenovereenkomst waarin elke partij een eigen rechtspositie inneemt en
waarin de rechten en de verplichtingen van de partijen dusdanig met elkaar zijn
verbonden dat de overeenkomst niet kan worden gesplitst in deelovereenkomsten, kan
niet gedeeltelijk worden ontbonden. (Art. 1184 B.W.)
(V. e.a. T. PHILIPS BELGIUM n.v. e.a.)

ARREST

(A.R. C.06.0672.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 29 maart 2006 gewezen door
het Hof van Beroep te Antwerpen.
Afdelingsvoorzitter Ernest Waûters heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Christian Vandewal heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDELEN
De eiser voert in zijn verzoekschrift twee middelen aan.
Eerste middel
Geschonden wettelijke bepalingen
de artikelen 5, 17, 18, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 31, 1053, 1068, 1084, 1135 en 1138, 3°,
van het Gerechtelijk Wetboek;
de artikelen 1101, 1108, 1134, 1184, 1218, 1222, 1224 en 2044 van het Burgerlijk
Wetboek;
algemeen rechtsbeginsel krachtens hetwelk het de taak van de rechter is op de hem
voorgelegde feiten de juiste rechtsregel toe te passen en desnoods ambtshalve de door
partijen aangevoerde rechtsgronden aan te vullen;
algemeen rechtsbeginsel van de wilsautonomie van partijen.
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Aangevochten beslissingen
Bij het bestreden arrest van 29 maart 2006 verklaart het Hof van Beroep te Antwerpen
het hoger beroep toelaatbaar, doch ongegrond, bevestigt het bestreden vonnis, dat de
eisers vordering hic et nunc niet toelaatbaar verklaarde, in al zijn beschikkingen en
verwijst de eiser in de kosten.
Deze beslissing is gestoeld op volgende overwegingen:
"Nagegaan moet worden of de 'synallagmatische' verhouding waarvan de ontbinding
wordt gevorderd niet onverbreekbaar verbonden is met de overige wederkerige verhoudingen of verbintenissen. Dit is volgens (de eiser) niet het geval nu de exit-overeenkomst
een volstrekt symmetrische overeenkomst is die volledig deelbaar is, dit kan opgesplitst
worden in deelcontracten die ieder afzonderlijk het voorwerp van een gerechtelijke
ontbinding kunnen uitmaken.
De exit-overeenkomst werd gesloten tussen zowel (de eiser) als de GIMV nv, Biotech
Fonds Vlaanderen, de firma Consult nv en Medtech nv en (de verweersters). De exit-overeenkomst en de bijlagen, bevatten de integraliteit van het akkoord tussen partijen omtrent
alle voorwerpen waarnaar zij verwijzen en heeft de werking van een dading zodat partijen
verklaren aldus af te zien van eventuele vorderingen uit hoofde van de eventuele nietnaleving van de Verkoopovereenkomst van 1 oktober 1996 (art. 8.2).
Een stilzwijgende gerechtelijke ontbinding conform artikel 1184 van het Burgerlijk
Wetboek van een dading wordt mogelijk geacht zoals voor alle andere overeenkomsten.
Zij kan echter maar worden toegestaan indien de tekortkoming, die een essentiële voorwaarde van de dading uitmaakt, toewijsbaar is aan Philips Belgium nv en tevens
voldoende ernstig en zwaarwichtig is.
ln beginsel is een gedeeltelijke ontbinding van een wederkerige overeenkomst niet
toegelaten daar de schuldeiser die de gedeeltelijke ontbinding vordert in regel niet kan
bevrijd worden van een gedeelte van zijn verbintenissen. Zelfs al is de schuld deelbaar,
dan kan de schuldeiser/schuldenaar immers niet verplicht worden slechts een deel van de
prestaties te verrichten/ontvangen.
Wel wordt aanvaard dat in complexe contracten, een geheel of verscheidene groepen
van wederzijds samenhangende verbintenissen, als het ware deelcontracten vormen
binnen een groter geheel, zodat die deelafspraken zouden kunnen worden ontbonden.
Voorwaarde moet zijn dat de deelafspraak gekwalificeerd kan worden als een afgescheiden overeenkomst die niet onverbreekbaar verbonden is met de overige verbintenissen.
Het uitoefenen van het recht tot ontbinding veronderstelt in de eerste plaats een samenhang van de verbintenissen. Bij een meerpartijenovereenkomst is het onderkennen van
samenhang tussen de rechten en de plichten niet altijd eenvoudig. In dergelijk complexe
verhoudingen komt het voor dat de verbintenis van de ene partij correleert met de prestatie die de andere partij jegens een derde moet volbrengen. Enkel wanneer er wederkerigheid bestaat van de verbintenissen van partijen, kan tussen hen de gerechtelijke ontbinding worden uitgesproken. Indien een dergelijke samenhang ontbreekt dan dienen in ieder
geval de overige partijen gezamenlijk de ontbinding te vorderen. (Eric Dirix, De meerpartijenovereenkomst, T.P.R., 1983, 757 en volgende)
Een volstrekt symmetrische meerpartijenovereenkomst houdt dan weer in dat de
verbintenis deelbaar is en de contractanten, wat hun aantal ook moge zijn, onderling
perfect in twee groepen partijen kunnen afgesplitst worden, die zich tot dezelfde verbintenissen verbonden hebben en waarvan de prestatie in hun interne verhouding binnen de
groep gereduceerd kan worden tot een bepaald breukdeel.
Bij eenvoudige lezing van de exit-overeenkomst blijkt reeds dat dergelijke symmetri-
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sche structuur niet terug te vinden is.
In een meer complexe meerpartijenovereenkomst ontbreekt die symetrie, omdat ieder
van de partijen een eigen rechtspositie inneemt zonder dat zij kunnen herleid worden tot
twee groepen. Dit houdt in dat de onderscheiden verbintenissen onverbreekbaar
verbonden zijn, zonder duidelijke samenhang en niet deelbaar zijn.
Zeker nu de exit-overeenkomst een dading betreft, waarin het de bedoeling was van
partijen om een integraal akkoord te bereiken tussen alle partijen omtrent alle voorwerpen
waarnaar zij verwijzen, is het verbreekbaar karakter precair.
De dading wordt doorgaans gedefinieerd als een contract waarbij partijen een gerezen
geschil beëindigen of een toekomstig geschil voorkomen door middel van wederzijdse
toestemmingen. De dading is dus een bijzondere vaststellingsovereenkomst waarbij de
partijen 'gezamenlijk' een betwisting beëindigen of voorkomen.
In het kader van de exit-overeenkomst blijkt dit des te duidelijker daar waar aan de
oude aandeelhouders, als minderheidsaandeelhouders, bepaalde rechten worden verleend
die zij slechts gezamenlijk konden uitoefenen. Het artikel 5.2 voorziet namelijk uitdrukkelijk dat tot 30 juni 2000 de minderheidsaandeelhouders gezamenlijk een vetorecht hebben
ten aanzien van de opgesomde besluiten met betrekking tot ABS.
De bewering van (de eiser) dat het perfect mogelijk blijft de overeenkomst gedeeltelijk
te ontbind(en), kan derhalve niet worden gevolgd.
Het bestreden vonnis moet om de erin aangehaalde motieven en de in dit arrest
vermelde niet strijdige motieven bevestigd worden".
De eerste rechter overwoog meer bepaald:
"De verweerders stellen dat de vordering tot ontbinding van de exit-overeenkomst niet
toelaatbaar zou zijn, nu niet alle minderheidsaandeelhouders die partij waren bij deze
overeenkomst, in deze procedure betrokken werden.
De eiser van zijn zijde houdt voor dat niets zich verzet tegen een ontbinding van de
exit-overeenkomst tussen de eiser, enerzijds, en de verweerders, anderzijds, en zonder dat
de andere contractspartijen hierbij betrokken worden. De exit-overeenkomst is, aldus de
eiser, te aanzien als een symmetrische meerpartijenovereenkomst die in verschillende
deelovereenkomsten kan worden opgesplitst en waarbij elk van deze deelovereenkomsten
het voorwerp kan uitmaken van een gerechtelijke ontbinding.
Er wordt niet betwist dat de exit-overeenkomst als een dading dient te worden gekwalificeerd.
De dading kan in toepassing van artikel 1184 van het Burgerlijk Wetboek en op
verzoek van een der partijen het voorwerp van een gerechtelijke ontbinding uitmaken. De
vraag die hier aan de orde is, is of de exit-overeenkomst die werd afgesloten tussen zeven
partijen (drie vennootschappen van de Philips-groep en vier aandeelhouders) ook gedeeltelijk kan worden ontbonden, d.w.z. in deelovereenkomsten kan worden opgesplitst die
elk afzonderlijk voor ontbinding vatbaar zijn.
Bij de beoordeling van die vraag kan niet worden voorbijgegaan aan het specifieke
karakter van de dading die uit de aard van de overeenkomst zelf, een complex geheel
uitmaakt van aan elkaar tegengestelde standpunten die door wederzijdse toegevingen
onderling met elkaar verweven zijn. Anders dan dit het geval is bij andere wederzijdse
meerpartijenovereenkomsten, ligt de opsplitsing van een dading in verschillende deelcontracten niet voor de hand, precies door deze verwevenheid tussen de verschillende
aspecten van de dading.
Het voorgaande neemt niet weg dat partijen de bedoeling kunnen hebben gehad om de
verschillende aspecten van de dading toch deelbaar te houden of dat deze deelbaarheid
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volgt uit de omstandigheden.
De overeenkomst die voorligt laat niet toe te besluiten tot de deelbaarheid van de
verschillende verbintenissen. Uit de tekst van de overeenkomst blijkt inderdaad dat aan de
minderheidsaandeelhouders waaronder de eiser bepaalde rechten werden verleend die zij
evenwel slechts gezamenlijk konden uitoefenen (vetorecht, voorkooprecht).
De finaliteit van de overeenkomst bestond er verder in dat de verweerders alle aandelen
van Philips Hearing Implants nv zouden verwerven en zich er terzelfdertijd tegenover de
minderheidsaandeelhouders toe verbonden een overnemer van de aandelen of de activa
bestanddelen van de vennootschap te zoeken. Ook dit wijst er voor de rechtbank op dat de
wederzijdse verhoudingen tussen de partijen wel degelijk onlosmakelijk met elkaar
verbonden waren.
Gelet op het voorgaande en nu niet alle partijen aan de dading in deze procedure
werden betrokken besluit de rechtbank tot de ontoelaatbaarheid hic et nunc van de vordering".
Grieven
Eerste onderdeel
De eiser verzocht het hof van beroep blijkens het beschikkend gedeelte van zijn
verzoekschrift in hoger beroep en van zijn aanvullende en synthesebesluiten de gerechtelijke ontbinding van de exit-overeenkomst van 12 februari 1999 ten laste van verwerende
partijen op grond van de door hen begane zwaarwichtige wanprestaties uit te spreken en
dit ex tunc dan wel vanaf 23 december 1999 en tevens Philips te veroordelen tot betaling
van een bedrag van 3.612.904,34 euro ten titel van de krachtens artikel 6.4 van de overeenkomst van 1 oktober 1996 verschuldigde earn-out, vermeerderd met de vergoedende
en gerechtelijke interesten.
Het hof van beroep verklaart deze vordering, in navolging van de eerste rechter, hic et
nunc ontoelaatbaar, nu niet alle partijen bij de overeenkomst in de procedure werden
betrokken, en dit terwijl de overeenkomst moest worden aangezien als een geheel van
onverbreekbaar met elkaar verbonden verbintenissen, zonder duidelijke samenhang en
niet deelbaar.
Geen enkele bepaling van het Gerechtelijk Wetboek sanctioneert weliswaar het niet
betrekken van één der partijen bij een ondeelbaar geachte overeenkomst met de niettoelaatbaarheid van de vordering.
Indien artikel 31 van het Gerechtelijk Wetboek een omschrijving geeft van hetgeen een
onsplitsbaar geschil is, zijnde een geschil waarbij de gezamenlijke tenuitvoerlegging van
de onderscheiden beslissingen waartoe het aanleiding geeft, materieel onmogelijk zou
zijn, worden hierbij evenwel enkel de gevolgen van het niet betrekken van de medebelanghebbenden in de procedure op het vlak van de uitoefening der rechtsmiddelen geregeld, te weten het hoger beroep (artikel 1053 van het Gerechtelijk Wetboek), het cassatieberoep (artikel 1084 van het Gerechtelijk Wetboek) de herroeping van het gewijsde
(artikel 1135 van het Gerechtelijk Wetboek) de procedure van artikel 753 van het Gerechtelijk Wetboek buiten beschouwing gelaten, doch deze laatste bepaling viseert de hypothese van een onsplitsbaar geschil waarin een of meer partijen verstek laten gaan, maar er
ten minste één verschijnt.
Voormeld artikel 31 bepaalt aldus geenszins dat de inleidende vordering op straffe van
niet-ontvankelijkheid of niet-toelaatbaarheid moet worden ingesteld door alle dan wel
tegen alle medebelanghebbenden, doch laat de problematiek van de inleiding van een
procedure waarbij niet alle belanghebbenden in de zaak worden betrokken, buiten
beschouwing.
Op grond van de artikelen 23 e.v. van het Gerechtelijk Wetboek zal deze afwezigheid
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op procedureel vlak geen ander gevolg hebben dan dat de beslissing die werd gewezen op
deze vordering ten aanzien van de belanghebbende die niet in de zaak is tussengekomen
geen gezag van gewijsde zal hebben, terwijl artikel 1122 van het Gerechtelijk Wetboek
hem de mogelijkheid biedt om tegen de beslissing die zijn belangen schaadt, derdenverzet
in te stellen.
Besluit
Waar het hof van beroep, in navolging van de eerste rechter, eisers' vordering strekkende tot de ontbinding van de exit-overeenkomst ten laste van de verwerende partijen hic
et nunc ontoelaatbaar verklaart omdat niet alle belanghebbende partijen in de zaak waren
betrokken, past het op onwettige wijze op vordering van de eisers een sanctie toe, die door
het Gerechtelijk Wetboek enkel is voorgeschreven met betrekking tot de rechtsmiddelen
van hoger beroep, cassatieberoep en de herroeping van het gewijsde (schending van de
artikelen 31, 1053, 1084 en 1135 van het Gerechtelijk Wetboek) en verzwaart het aldus de
door het Gerechtelijk Wetboek ingestelde gevolgen, verbonden aan de afwezigheid van
een partij bij een gerechtelijke beslissing, bestaande in de afwezigheid van rechterlijk
gezag van gewijsde ten aanzien van die partij (schending van artikelen 23 tot en met 28
van het Gerechtelijk Wetboek). Bovendien is het hof van beroep dat zich ertoe beperkt
heeft de gegrondheid te onderzoeken van de aanvoering dat de exit-overeenkomst was op
te delen in deelovereenkomsten, zonder ambtshalve op te werpen dat in geen geval de
afwezigheid van een belanghebbende partij bij een overeenkomst die als ondeelbaar wordt
aangezien in de procedure, ingeleid voor de eerste rechter, kon leiden tot de ontoelaatbaarheid van de eis, strekkende tot de ontbinding van deze overeenkomst, tekortgekomen
aan zijn verplichting om op de hem voorgelegde feiten de juiste rechtsregel toe te passen
en desnoods ambtshalve de door partijen aangevoerde rechtsgronden aan te vullen (schending van de artikelen 5, 1068, 1138, 3° van het Gerechtelijk Wetboek, evenals het algemeen rechtsbeginsel dat de rechter op de hem voorgelegde feiten de juiste rechtsregel
dient toe te passen en desnoods ambtshalve de door partijen aangevoerde rechtsgronden
dient aan te vullen).
Tweede onderdeel
Luidens artikel 1218 van het Burgerlijk Wetboek is een verbintenis ondeelbaar, hoewel
de zaak of daad die het voorwerp ervan uitmaakt, uit haar aard deelbaar is, indien het
verband waarin zij in de verbintenis is beschouwd, ze voor gedeeltelijke uitvoering onvatbaar maakt.
De omstandigheid dat een overeenkomst een ondeelbaar karakter vertoont betekent
weliswaar niet of niet noodzakelijk dat alle uit die overeenkomst voortvloeiende rechten
alleen door de gezamenlijke schuldeisers dan wel tegen de gezamenlijke schuldenaars
zouden kunnen worden uitgeoefend.
Uit artikel 1222 van het Burgerlijk Wetboek blijkt integendeel dat ieder van hen die een
ondeelbare schuld hebben aangegaan, instaat voor het geheel, ook al is de verbintenis niet
hoofdelijk aangegaan, terwijl blijkens artikel 1224 van het Burgerlijk Wetboek ieder
erfgenaam van de schuldeiser de uitvoering van de ondeelbare verbintenis in haar geheel
kan vorderen, hij kan alleen de schuld in haar geheel niet kwijtschelden en evenmin de
waarde van de zaak in de plaats van de zaak ontvangen.
Het recht op ontbinding van de overeenkomst is per definitie een recht, inherent aan
iedere wederkerige overeenkomst, het weze een wederkerige, het weze een meerpartijenovereenkomst, dat toekomt aan iedere partij en haar het recht verleent om op grond van
de tekortkoming door de wederpartij of één der wederpartijen aan een op haar rustende
verbintenis, die met de eigen prestatie een samenhangend karakter vertoont en hiervan,
minstens ten dele, de wederprestatie uitmaakt, de ontbinding van de overeenkomst te
vorderen.
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Uit een en ander volgt dat de omstandigheid dat bepaalde verbintenissen, voortvloeiend
uit een meerpartijenovereenkomst, een ondeelbaar karakter vertonen, geenszins impliceert
dat het recht op ontbinding enkel door de gezamenlijke schuldeisers van die verbintenissen zou kunnen worden uitgeoefend noch, a fortiori, volledig uitgesloten zou zijn.
Of het recht op ontbinding ondeelbaar is, met dien verstande dat het slechts door de
verschillende schuldeisers gezamenlijk zal kunnen worden uitgeoefend, zal uiteindelijk
afhangen van de wil van partijen.
Dat geldt evenzeer ten aanzien van de dading, die per definitie een wederkerige overeenkomst is, waarbij partijen een gerezen geschil beëindigen of een toekomstig geschil
voorkomen, waarbij elke partij zoals opgemerkt door het hof van beroep wederzijds
toegevingen doet en waarvan de niet-naleving van de hierbij aangegane verbintenissen
door de ontbinding van de overeenkomst kan worden gesanctioneerd.
Besluit
Waar het bestreden arrest aldus zou moeten worden gelezen dat naar het oordeel van
het hof van beroep het recht op ontbinding in het kader van een complexe meerpartijenovereenkomst, waarin iedere symmetrie ontbreekt, omdat ieder van de partijen een
eigen rechtspositie inneemt, zonder dat zij kunnen worden herleid tot twee groepen, overeenkomst die het kwalificeert als een onverbrekelijk geheel, is uitgesloten doet het
uitspraak in miskenning van het recht op ontbinding, inherent aan iedere wederkerige
overeenkomst of relatie in het algemeen en aan de dadingsovereenkomst in het bijzonder
(schending van de artikelen 1184 en 2044 van het Burgerlijk Wetboek). Waar het
bestreden arrest aldus zou moeten worden gelezen dat naar het oordeel van het hof van
beroep de eiser de ontbinding van de exit-overeenkomst niet alleen kon vorderen omdat
de overeenkomst een ondeelbaar geheel vormde, waarbij meerdere partijen waren
betrokken, zonder evenwel, in concreto, na te gaan of partijen overeenkwamen dat ook het
recht op ontbinding een ondeelbaar karakter had en derhalve enkel door de gezamenlijke
partijen kon worden uitgeoefend, verleent het, enerzijds, aan het begrip ondeelbaarheid
een werking die dat begrip niet bezit (schending van de artikelen 1218, 1222 en 1224 van
het Burgerlijk Wetboek) en doet het, anderzijds, uitspraak in miskenning van de wilsautonomie van partijen (schending van de artikelen 1101, 1108 en 1134 van het Burgerlijk
Wetboek en van het algemeen rechtsbeginsel van de wilsautonomie van partijen).
Tenslotte ontzegt het hof van beroep, dat niet uitsluit dat de prestaties, waartoe de
verweersters zich hadden verbonden, minstens ten dele de tegenprestatie van de eisers
eigen verbintenissen vormden, de eiser op onwettige wijze het recht om ten laste van
verweersters de ontbinding van de overeenkomst ingevolge een tekortkoming aan die
verbintenissen te vorderen (schending van de artikelen 1184 en 2044 van het Burgerlijk
Wetboek en de artikelen17 en 18 van het Gerechtelijk Wetboek).
(...)

BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Eerste middel
Eerste onderdeel
1. Het arrest laat zijn beslissing niet steunen op een regel van rechtspleging of
op een regel van het Gerechtelijk Wetboek, maar op de ondeelbaarheid die
bestaat tussen de rechten en verplichtingen in de meerpartijenovereenkomst,
waarbij elke partij een eigen rechtspositie inneemt en waarbij de meerpartijenovereenkomst niet kan worden gesplitst in deelovereenkomsten en op de
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gevolgen daaromtrent voor de toepassing van artikel 1184 van het Burgerlijk
Wetboek.
Het onderdeel kan, in zoverre het schending van regels van rechtspleging
aanvoert, niet worden aangenomen.
2. Voor het overige dienden de appelrechters door te steunen op de gevolgen
op verbintenisrechtelijk vlak van de overeenkomst tussen de partijen, niet ambtshalve de in het onderdeel bedoelde regels van rechtspleging op te werpen en zijn
zij niet tekort gekomen aan hun verplichting op de hen voorgelegde feiten de
juiste rechtsregel toe te passen of desnoods ambtshalve de door de partijen
aangevoerde rechtsgronden aan te vullen.
In zoverre kan het onderdeel evenmin worden aangenomen.
Tweede onderdeel
3. Het arrest oordeelt niet over de gevolgen van een ondeelbare verbintenis
voor de erfgenamen van de schuldeisers.
In zoverre het onderdeel schending van artikel 1224 van het Burgerlijk
Wetboek aanvoert, mist het feitelijke grondslag.
4. Een meerpartijenovereenkomst waarin elke partij een eigen rechtspositie
inneemt en waarin de rechten en de verplichtingen van de partijen dusdanig
ondeelbaar met elkaar zijn verbonden dat de overeenkomst niet kan worden
gesplitst in deelovereenkomsten, kan niet gedeeltelijk worden ontbonden.
In zoverre het onderdeel van het tegendeel uitgaat, faalt het naar recht.
5. De appelrechters die aannemen dat de overeenkomst tussen de partijen een
meerpartijenovereenkomst is waarin elke partij een eigen rechtspositie inneemt
en waarin de rechten en verplichtingen van de partijen dusdanig met elkaar zijn
verbonden dat de overeenkomst niet kan worden gesplitst in deelovereenkomsten
en verder oordelen op grond van de regels die de ontbinding van de overeenkomsten regelen, waren niet gehouden daarenboven na te gaan of de partijen te dezen
overeenkwamen dat het recht op ontbinding een ondeelbaar karakter had en
enkel door de gezamenlijke partijen kon worden uitgeoefend.
In zoverre kan het onderdeel niet worden aangenomen.
(...)
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiser in de kosten.
17 oktober 2008 – 1° kamer – Voorzitter: de h. Verougstraete, voorzitter – Verslaggever: de h. Waûters – Gelijkluidende conclusie van de h. Vandewal, advocaat-generaal –
Advocaten: mrs. Geinger en Verbist.
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Nr. 557
1° KAMER - 17 oktober 2008

1º FAILLISSEMENT, FAILLISSEMENTSAKKOORD EN GERECHTELIJK
AKKOORD — GEVOLGEN (PERSONEN, GOEDEREN, VERBINTENISSEN) VERSCHILLENDE VENNOOTSCHAPPEN - VEREFFENING ALS EEN GEHEEL - VORMING VAN EEN ENKELE
BOEDEL - GEVOLG - SCHULDEN DIE DE BATEN OVERTREFFEN - BESTUURDERS - KENNELIJK GROVE
FOUT - AANSPRAKELIJKHEID - TEKORT - VASTSTELLING
2º VENNOOTSCHAPPEN — HANDELSVENNOOTSCHAPPEN — ALGEMEEN BESTUURDERS - AANSPRAKELIJKHEID - KENNELIJK GROVE FOUT - FAILLISSEMENT VERSCHILLENDE VENNOOTSCHAPPEN - VEREFFENING ALS EEN GEHEEL - VORMING VAN EEN ENKELE
BOEDEL - GEVOLG - SCHULDEN DIE DE BATEN OVERTREFFEN - TEKORT - VASTSTELLING
1º en 2° Indien de kennelijk grove fouten van bestuurders van vennootschappen hebben
bijgedragen tot het faillissement van afzonderlijke failliete vennootschappen die op grond
van een rechterlijke beslissing als een geheel worden vereffend met vorming van een
enkele boedel, moet het tekort, tot beloop waarvan die bestuurders persoonlijk en al dan
niet hoofdelijk aansprakelijk kunnen gesteld worden voor het geheel of een deel van de
schulden van de vennootschap, worden vastgesteld op grond van het verschil tussen
baten en schulden van de gehele boedel. (Art. 530 W.Venn.)
(V. e.a. T. Mrs. Ph. Libeert, K. Versteele en D. Waeyaert, in hoedanigheid van curatoren van de faillissementen van
Constructiewerkhuizen G. Van Wijnsberghe en Cie n.v. e.a.)

ARREST

(A.R. C.07.0118.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 6 november 2006 gewezen
door het Hof van Beroep te Gent.
Raadsheer Eric Dirix heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Christian Vandewal heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDELEN
De eiser voert in een verzoekschrift een middel aan.
Het verzoekschrift is aan dit arrest gehecht en maakt er deel van uit.
III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Eerste onderdeel
1. Door te oordelen dat het "faillissement definitief is voor elk der drie
vennootschappen. Dit wel zeggen dat voor elk afzonderlijk de faillissementsvoorwaarden vervuld zijn" en dat "niet anders dan vastgesteld (kan) worden dat
de schulden de baten overtreffen", beantwoorden de appelrechters het bedoelde
verweer en verwerpen zij de hiermee strijdige conclusies.
Het onderdeel mist feitelijke gronslag.
Tweede onderdeel
2. Luidens artikel 530 van het Wetboek van Vennootschappen, kunnen, indien
bij faillissement van de vennootschap, de schulden de baten overtreffen, de
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bestuurders of gewezen bestuurders, alsmede alle andere personen die ten
aanzien van de vennootschap werkelijke bestuursbevoegdheid hebben gehad,
persoonlijk en al dan niet hoofdelijk aansprakelijk worden verklaard voor het
geheel of een deel van de schulden van de vennootschap tot beloop van het
tekort, indien komt vast te staan dat een door hen begane kennelijk grove fout
heeft bijgedragen tot het faillissement.
3. Indien de kennelijke grove fouten van die bestuurders hebben bijgedragen
tot het faillissement van afzonderlijke failliete venootschappen die op grond van
een rechterlijke beslissing als een geheel worden vereffend met vorming van een
enkele boedel, moet het tekort worden vastgesteld op grond van het verschil
tussen baten en schulden van de gehele boedel.
Het onderdeel dat uitgaat van het tegendeel, faalt naar recht.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eisers in de kosten.
17 oktober 2008 – 1° kamer – Voorzitter: de h. Verougstraete, voorzitter – Verslaggever: de h. Dirix – Gelijkluidende conclusie van de h. Vandewal, advocaat-generaal –
Advocaten: mrs. Maes en Verbist.

Nr. 558
1° KAMER - 17 oktober 2008

1º VORDERING IN RECHTE - NIET-UITOEFENING - GEVOLG
2º VORDERING IN RECHTE - VERLIES - BEGRIP
3º RECHTSMISBRUIK - PROCESMISBRUIK - MACHT VAN DE RECHTER - RECHTSVORDERING BEPERKING - VOORWAARDEN
4º VORDERING IN RECHTE - PROCESMISBRUIK - MACHT VAN DE RECHTER - BEPERKING VOORWAARDEN
1º Een rechtssubject, titularis van een subjectief recht, verliest de bij dit recht horende
rechtsvordering niet door ze niet onmiddellijk uit te oefenen of verder uit te oefenen en
evenmin door een houding aan te nemen als zou hij ze niet uitoefenen of verder
uitoefenen1.
2º De rechtsvordering gaat verloren ingeval het rechtssubject er afstand van doet, in geval
van verjaring en indien de wet uitzonderingen bepaalt2.
3º en 4° De rechter kan, ingeval van procesmisbruik, de uitoefening van de rechtsvordering
beperken; dit is met name het geval indien het rechtssubject zijn rechtsvordering
uitoefent of verder uitoefent zonder redelijk of afdoende belang dan wel op een wijze die
1 Zie Cass., 20 feb. 1992, A.R. 9050, A.C. 1991-92, nr. 325 en Cass., 6 nov. 1997, A.R. C.96.0120.N,
A.C. 1997, nr. 456.
2 Ibid.
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kennelijk de perken van een normale uitoefening door een voorzichtig en zorgvuldig
persoon te buiten gaat3.
(ROBERT n.v. T. SHANKS VLAANDEREN n.v.)

ARREST

(A.R. C.07.0214.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een vonnis, op 19 oktober 2006 in laatste
aanleg gewezen door de Vrederechter van het tiende kanton te Antwerpen.
Voorzitter Ivan Verougstraete heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Christian Vandewal heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDEL
De eiseres voert in haar verzoekschrift een middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 1134 van het Burgerlijk Wetboek;
- de artikelen 821, 823 en 824 van het Gerechtelijk Wetboek;
- het algemeen rechtsbeginsel dat rechtsmisbruik verbiedt;
- het algemeen rechtsbeginsel dat afstand van recht niet wordt vermoed en enkel kan
worden afgeleid uit feiten of omstandigheden die voor geen andere uitlegging vatbaar
zijn;
- het algemeen rechtsbeginsel van de eerbied voor het recht van verdediging.
Aangevochten beslissingen
De vrederechter verklaart de vordering van de eiseres ongegrond op grond dat de
eiseres haar vordering niet binnen een redelijke termijn geconcretiseerd heeft. De vrederechter overweegt meer bepaald:
"De vordering van eiseres ingeleid met dagvaarding van 21 februari 1995 en van de
vrijwillig tussenkomende partij beoogt de veroordeling van verweerster tot betaling van
haar facturen van 26 mei 1994 en 24 januari 1995 voor een totaal bedrag van 1.237,90
euro.
Deze vordering wordt niet alleen ten gronde betwist - de facturen werden, weze het niet
onmiddellijk, geprotesteerd - doch de verweerster werpt niet geheel ten onrechte de
rechtsverwerking en de schending van haar rechten van verdediging in.
Nadat zij immers onder druk van de toepassing van artikel 735 van het Gerechtelijk
Wetboek onmiddellijk, nl. op 16 maart 1995, haar besluiten neerlegde zonder de voorafgaande mededeling van de stukken waarop de eiseres zich steunde, gebeurde er gedurende
iets meer dan 10 jaar totaal niets, integendeel, werd de zaak op onze zitting van 10
december 1998 van de rol weggelaten waarna ze zeven jaar later nl. op 14 december 2005
door eisers werd geactiveerd door het neerleggen van hun besluiten dus na bijna 11 jaar
na de inleiding van het geding.
Meer nog, slechts dan maken de eisers hun stukken over waarop de verweerster terecht
reageert door te stellen dat zij zich hierop niet meer kan verdedigen omdat zij over geen
documenten van meer dan 10 jaar geleden beschikt en betrokken aangestelden niet
3 Zie Cass., 10 juni 2004, A.R. C.02.0039.N, A.C. 2004, nr. 315, met concl. van advocaat-generaal
THIJS, en Cass., 6 jan. 2006, A.R. C.04.0358.F, A.C. 2006, nr. 18.
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kunnen worden gehoord.
Rechtsverwerking is inderdaad geen algemeen rechtsbeginsel en afstand van recht
wordt niet vermoed doch dit belet niet dat op eisende partij als "meest naarstige" de
verplichting rust haar vordering binnen een redelijke termijn te concretiseren en bij de
tegenpartij niet de indruk te verwekken niet langer aan te dringen en zeker niet door het
laten aanslepen van een zaak de verweerder de kansen op een ernstig verweer te
ontnemen.
Bovendien maakt dergelijke wijze van procederen rechtsmisbruik uit nu de lopende
gerechtelijke interesten beduidend hoger zijn dan de gemiddelde bankinteresten en de
schade die de verwerende partij hierdoor lijdt buiten proportie is met de winst die de
eiseres maakt" (bestreden vonnis, blz. 2).
Grieven
Eerste onderdeel
Artikel 1134 van het Burgerlijk Wetboek bepaalt dat alle overeenkomsten die wettig
zijn aangegaan, degene die ze hebben aangegaan, tot wet strekken. Zij kunnen niet
worden herroepen dan met hun wederzijdse toestemming of op de gronden door de wet
erkend. Zij moeten te goeder trouw worden ten uitvoer gebracht.
Een verbintenis die overeenkomstig de wet regelmatig is ontstaan, kan alleen teniet
worden gedaan door één van de op beperkende wijze in de wet opgesomde redenen. Er
bestaat geen algemeen rechtsbeginsel waarin de theorie is vastgelegd van de zogenaamde
rechtsverwerking, volgens welke een verbintenis teniet gaat wanneer de houder ervan een
houding aanneemt die objectief onverenigbaar is met die verbintenis of wanneer de
houder dit recht niet onmiddellijk uitoefent.
Enkel indien zou blijken dat de houder van het recht afstand heeft gedaan van zijn
recht, misbruik maakt van dit recht of wanneer de voorwaarden van de extinctieve verjaring zijn vervuld, kan het recht teniet gaan.
Er is sprake van rechtsmisbruik wanneer de rechthebbende dat recht uitoefent zonder
redelijk en afdoend belang, op een wijze die de perken van de normale uitoefening van
zijn rechten door een voorzichtig en zorgvuldig persoon kennelijk te buiten gaat.
De vrederechter stelt vast dat de eiseres haar stukken pas bijna elf jaar na de inleiding
van het geding heeft overgemaakt, waarop de verweerster terecht heeft gereageerd heeft
door te stellen dat zij zich hierop niet meer kan verdedigen omdat zij over geen documenten van meer dan tien jaar beschikt en de betrokken aangestelden niet meer kunnen
worden gehoord. De vrederechter stelt nog vast dat op de eisende partij de verplichting
rust haar vordering binnen een redelijke termijn te concretiseren en bij tegenpartij niet de
indruk te verwekken niet langer aan te dringen en zeker niet door te laten aanslepen van
een zaak de verweerder de kans op een ernstig verweer te ontnemen.
Aldus stelt de vrederechter niet vast dat de eiseres haar recht uitoefent zonder redelijk
en afdoend belang, op een wijze die de perken van de normale uitoefening van zijn
rechten door een voorzichtig en zorgvuldig persoon kennelijk te buiten gaat. Aldus
schendt de vrederechter artikel 1134, inzonderheid eerste en derde lid, van het Burgerlijk
Wetboek en het algemeen rechtsbeginsel dat rechtsmisbruik verbiedt.
Tweede onderdeel
Artikel 1134 van het Burgerlijk Wetboek bepaalt dat alle overeenkomsten die wettig
zijn aangegaan, degene die ze hebben aangegaan, tot wet strekken. Zij kunnen niet
worden herroepen dan met hun wederzijdse toestemming of op de gronden door de wet
erkend. Zij moeten te goeder trouw worden ten uitvoer gebracht.
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Een verbintenis die overeenkomstig de wet regelmatig is ontstaan, kan alleen teniet
worden gedaan door één van de op beperkende wijze in de wet opgesomde redenen. Er
bestaat geen algemeen rechtsbeginsel waarin de theorie is vastgelegd van de zogenaamde
rechtsverwerking, volgens welke een verbintenis teniet gaat wanneer de houder ervan een
houding aanneemt die objectief onverenigbaar is met die verbintenis of wanneer de
houder dit recht niet onmiddellijk uitoefent.
Enkel indien zou blijken dat de houder van het recht afstand heeft gedaan van zijn
recht, misbruik maakt van dit recht of wanneer de voorwaarden van de extinctieve verjaring zijn vervuld, kan het recht teniet gaan.
In zoverre de vrederechter beslist dat de wijze van procederen van de eiseres rechtsmisbruik uitmaakt nu de lopende gerechtelijke interesten beduidend hoger zijn dan de gemiddelde bankinteresten en de schade die verwerende partij hierdoor lijdt buiten proportie is
met de winst die de eiseres maakt, verantwoordt de vrederechter zijn beslissing evenmin
naar recht.
Nu de vrederechter vaststelt dat enkel het vorderen van gerechtelijke interesten rechtsmisbruik uitmaakt, kon hij enkele deze vordering tot betaling van gerechtelijke interesten
op die grond afwijzen.
Het enkele feit dat het vorderen van gerechtelijke interesten rechtsmisbruik uitmaakt
houdt echter niet in dat de vordering tot betaling van de hoofdsom eveneens rechtsmisbruik uitmaakt.
Nu de vrederechter niet vaststelt dat het vorderen van de hoofdsom door de eiseres
rechtsmisbruik uitmaakt, kon hij de vordering van de eiseres tot betaling van deze
hoofdsom niet afwijzen op grond van de enkele overweging dat het vorderen van gerechtelijke interesten rechtsmisbruik uitmaakt. De vrederechter schendt dan ook artikel 1134,
inzonderheid eerste en derde lid, van het Burgerlijk Wetboek alsook het algemeen rechtsbeginsel dat rechtsmisbruik verbiedt.
Derde onderdeel
Artikel 1134 van het Burgerlijk Wetboek bepaalt dat alle overeenkomsten die wettig
zijn aangegaan, degene die ze hebben aangegaan, tot wet strekken. Zij kunnen niet
worden herroepen dan met hun wederzijdse toestemming of op de gronden door de wet
erkend. Zij moeten te goeder trouw worden ten uitvoer gebracht.
Een verbintenis die overeenkomstig de wet regelmatig is ontstaan, kan alleen teniet
worden gedaan door één van de op beperkende wijze in de wet opgesomde redenen. Er
bestaat geen algemeen rechtsbeginsel waarin de theorie is vastgelegd van de zogenaamde
rechtsverwerking, volgens welke een verbintenis teniet gaat wanneer de houder ervan een
houding aanneemt die objectief onverenigbaar is met die verbintenis of wanneer de
houder dit recht niet onmiddellijk uitoefent.
Enkel indien zou blijken dat de houder van het recht afstand heeft gedaan van zijn
recht, misbruik maakt van dit recht of wanneer de voorwaarden van de extinctieve verjaring zijn vervuld, kan het recht teniet gaan.
Artikel 821 van het Gerechtelijk Wetboek bepaalt dat bij afstand van rechtsvordering
de eiser afziet van zowel de rechtspleging als van het recht zelf. Afstand van rechtsvordering doet het recht teniet om te handelen met betrekking tot de aanspraak die voor de
rechter was gebracht.
Afstand van rechtsvordering is slechts mogelijk met betrekking tot een recht dat mag
worden prijsgegeven en waarover de partij kan beschikken (artikel 823, eerste lid, van het
Gerechtelijk Wetboek).
Afstand kan uitdrukkelijk of stilzwijgend geschieden. Stilzwijgende afstand mag alleen
worden afgeleid uit akten of uit bepaalde en met elkaar overeenstemmende feiten, waaruit
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met zekerheid blijkt dat de partij afstand wil doen van het geding of van de rechtsvordering (artikel 824 van het Gerechtelijk Wetboek).
In zoverre de vrederechter beslist dat de eiseres afstand deed van haar recht door gedurende tien jaar niets te ondernemen, verantwoordt hij zijn beslissing niet naar recht. Uit
het enkele feit dat een partij haar recht niet onmiddellijk uitoefent, kan immers geen
afstand worden afgeleid.
In zoverre de vrederechter de vordering van de eiseres afwijst op grond dat zij afstand
deed van haar recht, schendt de vrederechter dan ook de artikelen 1134 van het Burgerlijk
Wetboek en 821, 823 en 824 van het Gerechtelijk Wetboek en het algemeen rechtsbeginsel dat afstand van recht niet wordt vermoed en enkel kan worden afgeleid uit feiten en
omstandigheden die voor geen andere interpretatie vatbaar zijn.
Vierde onderdeel
Artikel 1134 van het Burgerlijk Wetboek bepaalt dat alle overeenkomsten die wettig
zijn aangegaan, degene die ze hebben aangegaan, tot wet strekken. Zij kunnen niet
worden herroepen dan met hun wederzijdse toestemming of op de gronden door de wet
erkend. Zij moeten te goeder trouw worden ten uitvoer gebracht.
Een verbintenis die overeenkomstig de wet regelmatig is ontstaan, kan alleen teniet
worden gedaan door één van de op beperkende wijze in de wet opgesomde redenen.
Wanneer de nakoming van de verbintenis in rechte wordt gevorderd, dient de verwerende partij de nodige maatregelen te nemen om haar rechten te vrijwaren. Zij kan zelf de
procedure bespoedigen of, integendeel, een afwachtende houding aannemen. In dat laatste
geval dient zij echter alle (bewarende) maatregelen te nemen om haar recht van verdediging te vrijwaren.
Er kan dan ook geen schending van het recht van verdediging zijn, indien de partij die
zich op de schending van het recht van verdediging beroept, zelf aan de oorsprong ligt van
deze schending van het recht van verdediging.
Een partij die nalaat om zelf de nodige bewarende maatregelen te nemen en nalaat de
documenten bij te houden die nodig zijn voor het voeren van haar verweer of nalaat tijdig
de betrokken personen te laten horen, kan zich derhalve niet beroepen op een schending
van het recht van verdediging.
Hieruit volgt dat de vordering van de eiseres niet kon worden afgewezen op de enkele
grond dat het recht van verdediging van de verweerster geschonden was nu zij naliet de
documenten tot staving van haar verweer bij te houden en de betrokken personen niet
meer konden worden gehoord.
Door de vordering van de eiseres af te wijzen op grond dat het recht van verdediging
van de verweerster geschonden was omdat zij over geen documenten van 10 jaar geleden
beschikt en de betrokken aangestelden niet meer kunnen worden gehoord, verantwoordt
de vrederechter zijn beslissing derhalve niet naar recht (schending van artikel 1134 van
het Burgerlijk Wetboek en van het algemeen rechtsbeginsel van de eerbied voor het recht
van verdediging).

III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Eerste onderdeel
1. Een rechtssubject, titularis van een subjectief recht, verliest de bij dit recht
horende rechtsvordering niet door ze niet onmiddellijk uit te oefenen of verder
uit te oefenen en evenmin door een houding aan te nemen als zou hij ze niet
uitoefenen of verder uitoefenen.
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De rechtsvordering gaat wel verloren ingeval het rechtssubject er afstand van
doet, in geval van verjaring en indien de wet uitzonderingen bepaalt.
Bovendien kan de rechter, ingeval van procesrechtsmisbruik, de uitoefening
van de rechtsvordering beperken. Dit is met name het geval indien het rechtssubject zijn rechtsvordering uitoefent of verder uitoefent zonder redelijk of afdoende
belang dan wel op een wijze die kennelijk de perken van een normale uitoefening door een voorzichtig en zorgvuldig persoon te buiten gaat.
2. Te dezen oordeelt de vrederechter dat:
- de eiseres, door bijna elf jaar nadat zij het geding inleidde voor het eerst
conclusie te nemen en haar "stukkenbundel" aan de verweerster over te maken,
het recht van verdediging van de verweerster heeft geschonden, nu deze over
geen documenten van ruim tien jaar geleden meer beschikt en enkele betrokkenen niet meer kunnen worden gehoord;
- de eiseres, door als meest naarstige partij haar rechtsvordering niet binnen
een redelijke termijn verder uit te oefenen, bij de verweerster de indruk heeft
gewekt niet langer aan te dringen en deze laatste bovendien de kansen op een
ernstig verweer heeft ontnomen;
- dergelijke wijze van procederen bovendien rechtsmisbruik uitmaakt, nu de
lopende gerechtelijke interest beduidend hoger is dan de gemiddelde bankinterest
en de schade die de verweerster hierdoor lijdt buiten proportie is met de winst
die de eiseres maakt.
Door aldus te oordelen, weegt de vrederechter de in het geding zijnde belangen
tegen elkaar af en gaat hij na of de eiseres, door aldus haar rechtsvordering
verder uit te oefenen, niet kennelijk de perken van een normale uitoefening door
een voorzichtig en zorgvuldig persoon te buiten gaat.
3. Het onderdeel, dat de vrederechter verwijt de verdere uitoefening van de
rechtsvordering aan de eiseres te ontzeggen, zonder hierbij op een naar recht
verantwoorde wijze procesrechtsmisbruik na te gaan, kan niet worden aangenomen.
Tweede onderdeel
4. Het onderdeel gaat er van uit dat de vrederechter oordeelt dat de verdere
uitoefening van de rechtsvordering van de eiseres, enkel wat betreft de gerechtelijke interest, procesrechtsmisbruik uitmaakt.
5. In de lijn van de onder randnummer 2 aangehaalde redenen oordeelt de
vrederechter dat "dergelijke wijze van procederen" procesrechtsmisbruik
uitmaakt, mede gelet op het aspect van de gerechtelijke interest.
Zodoende oordeelt de vrederechter niet dat de verdere uitoefening van de
rechtsvordering van de eiseres, enkel wat betreft de gerechtelijke interest,
procesrechtsmisbruik uitmaakt, maar betrekt hij het aspect van de gerechtelijke
interest in zijn algemeen oordeel dat de eiseres procesrechtsmisbruik pleegt.
Het onderdeel mist feitelijke grondslag.
Derde onderdeel
6. Het onderdeel gaat er van uit dat de vrederechter oordeelt dat de eiseres
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afstand heeft gedaan van het bedoelde subjectieve recht en de bij dit recht
horende rechtsvordering.
7. Zoals blijkt uit voormelde randnummers 2 en 5, oordeelt de vrederechter
niet in die zin.
Het onderdeel mist feitelijke grondslag.
Vierde onderdeel
8. Het onderdeel gaat er van uit dat het oordeel van de vrederechter de vordering van de eiseres afwijst omdat zij het recht van verdediging van de verweerster heeft geschonden.
9. Zoals blijkt uit voormelde randnummers 2 en 5, oordeelt de vrederechter
niet in die zin.
De vrederechter betrekt meer precies de bedoelde schending van het recht van
verdediging in zijn algemeen oordeel dat de eiseres procesrechtsmisbruik pleegt.
Het onderdeel mist feitelijke grondslag.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiseres in de kosten.
17 oktober 2008 – 1° kamer – Voorzitter en Verslaggever: de h. Verougstraete, voorzitter – Gelijkluidende conclusie van de h. Vandewal, advocaat-generaal – Advocaat: mr.
Verbist.

Nr. 559
1° KAMER - 17 oktober 2008

BEVOEGDHEID EN AANLEG — BURGERLIJKE ZAKEN — BEVOEGDHEID —
ALGEMEEN - EXCEPTIE VAN ONBEVOEGDHEID - VOORDRACHT VOOR ALLE EXCEPTIE OF
VERWEER - BEGRIP
Aan de verplichting om de onbevoegdheid van de rechter voor wie de zaak aanhangig is
voor te dragen voor alle exceptie of verweer behalve wanneer zij van openbare orde is, is
voldaan wanneer die exceptie van onbevoegdheid wordt voorgedragen in de eerste
conclusie voor de eerste rechter en vooraleer het debat ten gronde wordt aangegaan;
wanneer in die conclusie meerdere excepties worden voorgedragen, is het hierbij
onverschillig in welke volgorde dit gebeurt1. (Art. 854 Ger.W.)
(AXA BELGIUM n.v. T. AON BELGIUM n.v. e.a.)

ARREST

(A.R. C.07.0550.N)
1 Zie A. FETTWEIS, Manuel de procédure civile, Luik, Faculté de Droit de Liège, 1987, p. 109, nr. 112;
contra P. VAN ORSHOVEN, "Je n'aime pas mon sujet. De bevoegdheid van de hoven en rechtbanken in
burgerlijke zaken. Stand van zaken en actuele ontwikkelingen", T.P.R. 2004, p. 1137, nr. 79.
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I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 27 juni 2007 gewezen door
het Hof van Beroep te Antwerpen.
Raadsheer Alain Smetryns heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Christian Vandewal heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDEL
De eiser voert in zijn verzoekschrift een middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 854 van het Gerechtelijk Wetboek.
Aangevochten beslissingen
Het bestreden arrest verwerpt de door de eiseres opgeworpen exceptie van territoriale
onbevoegdheid.
Het hof van beroep motiveert deze beslissing als volgt:
"Nieuwe beoordeling van het geschilpunt over de exceptie van territoriale onbevoegdheid van de eerste rechter. Ingevolge artikel 854 van het Gerechtelijk Wetboek dient de
territoriale onbevoegdheid van de rechter te worden voorgedragen voor alle exceptie of
verweer, behalve wanneer zij van openbare orde is. Het hof (van beroep) stelt vast dat de
huidige (de eiseres in haar eerste conclusie voor de eerste rechter eerst argumentatie
ontwikkelde omtrent de beweerdelijke ontoelaatbaarheid van de eis en pas nadien omtrent
de beweerde onbevoegdheid. De exceptie van onbevoegdheid wordt niet voor alle
exceptie aangevoerd wanneer zij in conclusie als een tweede exceptie na een exceptie van
ontoelaatbaarheid wordt aangevoerd. De exceptie van territoriale onbevoegdheid, zoals
voor de eerste rechter aangevoerd, is ontoelaatbaar omdat ze met miskenning van artikel
854 van het Gerechtelijk Wetboek niet is voorgedragen voor alle exceptie of verweer. Het
gaat hier niet om een exceptie van openbare orde. Het onderdeel van het hoger beroep van
(de eiseres) gesteund op de in eerste aanleg aangevoerde exceptie van territoriale onbevoegdheid is ongegrond".
Grieven
Overeenkomstig artikel 854 van het Gerechtelijk Wetboek, moet de exceptie van onbevoegdheid van de rechter voor wie de zaak aanhangig is, worden voorgedragen voor alle
exceptie of verweer, behalve wanneer die exceptie van openbare orde is.
Het voorgaande impliceert dat een partij, die een aan de openbare orde vreemd zijnde
exceptie van onbevoegdheid opwerpt, dit moet doen in haar eerste procedureakte
genomen voor de eerste rechter. Wanneer in die akte meerdere excepties worden aangevoerd, dan is de precieze plaats die aan die exceptie van onbevoegdheid wordt gegeven
zonder belang. Zonder belang is aldus meer bepaald of een partij in haar eerste conclusie,
neergelegd voor de eerste rechter, de exceptie van onbevoegdheid een plaats heeft
gegeven voor of na een exceptie van ontoelaatbaarheid van de vordering.
Het bestreden arrest dat de door de eiseres aangevoerde exceptie van onbevoegdheid
afwijst omdat zij in haar eerste conclusie voor de eerste rechter eerst argumentatie ontwikkelde betreffende de exceptie van ontoelaatbaarheid van de vordering en pas nadien deze
omtrent de exceptie van onbevoegdheid, schendt artikel 854 van het Gerechtelijk
Wetboek.

III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Middel van niet-ontvankelijkheid van het cassatieberoep
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1. De tweede, derde en vierde verweerder werpen op dat het cassatieberoep
geen belang vertoont wat hen betreft.
Uit het arrest blijkt dat de vordering van die verweerders tegenover eiseres
afgewezen bleef.
Het cassatieberoep vertoont aldus ten aanzien van die verweerders geen
belang. Het kan ten aanzien van die partijen gelden als vordering tot bindendverklaring zoals subsidiair gevorderd door de eiseres.
Middel
2. Krachtens artikel 854 van het Gerechtelijk Wetboek, moet de onbevoegdheid van de rechter voor wie de zaak aanhangig is, worden voorgedragen voor
alle exceptie of verweer behalve wanneer zij van openbare orde is.
Aan die verplichting is voldaan, wanneer de exceptie van onbevoegdheid
wordt voorgedragen in de eerste conclusie voor de eerste rechter en vooraleer het
debat ten gronde wordt aangegaan.
Wanneer in de eerste conclusie voor de eerste rechter meerdere excepties
worden voorgedragen, is het hierbij onverschillig in welke volgorde dit gebeurt.
3. De appelrechter stelt vast dat de eiseres in haar eerste conclusie voor de
eerste rechter eerst verweer voerde omtrent de voorgehouden ontoelaatbaarheid
van de eis en pas nadien omtrent de beweerde onbevoegdheid.
Verder oordeelt hij dat een exceptie van onbevoegdheid niet voor alle exceptie
wordt aangevoerd wanneer zij in eerste aanleg als een tweede exceptie na een
exceptie van ontoelaatbaarheid wordt aangevoerd.
4. Door op die grond de door de eiseres in haar eerste conclusie voor de eerste
rechter aangevoerde exceptie van territoriale onbevoegdheid, die de openbare
orde niet raakt, als niet toelaatbaar af te wijzen, zonder vast te stellen dat de
eisers deze exceptie slechts opwierp nadat zij het debat ten gronde reeds was
aangegaan, schendt de appelrechter het artikel 854 van het Gerechtelijk
Wetboek.
Het middel is gegrond.
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest.
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het
vernietigde arrest.
Houdt de kosten aan en laat de beslissing daaromtrent aan de feitenrechter
over.
Verwijst de zaak naar het Hof van Beroep te Gent.
17 oktober 2008 – 1° kamer – Voorzitter: de h. Verougstraete, voorzitter – Verslaggever: de h. Smetryns – Gelijkluidende conclusie van de h. Vandewal, advocaat-generaal
– Advocaten: mrs. Kirkpatrick en Geinger.
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Nr. 560
1° KAMER - 17 oktober 2008

1º WRAKING - OORZAKEN - BEGRIP - BIJKOMENDE ONDERZOEKSHANDELING - WEIGERING DOOR
DE ONDERZOEKSRECHTER - HOGER BEROEP - KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING - ARREST AARD VAN DE BESLISSING - REGELING VAN DE RECHTSPLEGING - ZELFDE MAGISTRAAT - GEVOLG
2º ONDERZOEKSGERECHTEN - BIJKOMENDE ONDERZOEKSHANDELING - WEIGERING DOOR
DE ONDERZOEKSRECHTER - HOGER BEROEP - KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING - ARREST AARD VAN DE BESLISSING - REGELING VAN DE RECHTSPLEGING - ZELFDE MAGISTRAAT - WRAKING
- OORZAKEN - GEVOLG
3º WRAKING - OORZAKEN - WETTIGE VERDENKING - BIJKOMENDE ONDERZOEKSHANDELING WEIGERING DOOR DE ONDERZOEKSRECHTER - HOGER BEROEP - KAMER VAN
INBESCHULDIGINGSTELLING - ARREST - REGELING VAN DE RECHTSPLEGING - ZELFDE MAGISTRAAT ONAFHANKELIJKHEID - ONPARTIJDIGHEID - GEVOLG
4º ONDERZOEKSGERECHTEN - BIJKOMENDE ONDERZOEKSHANDELING - WEIGERING DOOR
DE ONDERZOEKSRECHTER - HOGER BEROEP - KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING - ARREST REGELING VAN DE RECHTSPLEGING - ZELFDE MAGISTRAAT - WRAKING - OORZAKEN - WETTIGE
VERDENKING - ONAFHANKELIJKHEID - ONPARTIJDIGHEID - GEVOLG
5º RECHTEN VAN DE MENS — VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS —
ARTIKEL 6 — ARTIKEL 6.1 - BIJKOMENDE ONDERZOEKSHANDELING - WEIGERING DOOR DE
ONDERZOEKSRECHTER - HOGER BEROEP - KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING - ARREST REGELING VAN DE RECHTSPLEGING - ZELFDE MAGISTRAAT - WRAKING - OORZAKEN - WETTIGE
VERDENKING - ONAFHANKELIJKHEID - ONPARTIJDIGHEID - GEVOLG
1º en 2° De beslissing van de kamer van inbeschuldigingstelling die met toepassing van
art. 61quinquies Sv., oordeelt over het hoger beroep van de partij tegen de weigering van
de onderzoeksrechter tot het verrichten van een bijkomende onderzoekshandeling, heeft
niets uitstaande met de regeling van de rechtspleging en is een beslissing alvorens recht
te doen in de zin van de uitzonderingsbepaling van art. 828, 9°, 1 Ger.W., zodat de
omstandigheid dat een bijkomende onderzoekshandeling daarvoor reeds werd
geweigerd er niet aan in de weg staat dat de magistraat die aan deze uitspraak heeft
medegewerkt, deelneemt aan de beoordeling van de vordering tot regeling van de
rechtspleging1. (Art. 828, 9°, 1 Ger.W.; Artt. 61quinquies en 127 Sv.)
3º, 4° en 5° Het feit dat de magistraten die aan de beslissing van de kamer van
inbeschuldigingstelling, in toepassing van art. 61quinquies Sv., meegewerkt hebben
vervolgens deelnemen aan de beoordeling van de vordering tot regeling van de
rechtspleging, is op zich beschouwd niet van die aard dat het bij de verzoeker tot wraking
en bij derden gewettigde verdenking zou kunnen doen ontstaan over de geschiktheid van
die magistraten om met de vereiste onpartijdigheid en onafhankelijkheid uitspraak te
doen. (Art. 828, 1° Ger.W.; Artt. 61quinquies en 127 Sv.; Art. 6 E.V.R.M.)
(V. T. V.)

ARREST

(A.R. C.08.0464.N)

I. VORDERING
Twee verzoeken tot wraking, waarvan een eensluidend verklaard afschrift aan
1 Zie Cass., 21 maart 2000, A.R. P.00.0457.N, A.C. 2000, nr. 196 en Cass., 30 mei 2001, A.R.
P.01.0803.F, A.C. 2001, nr. 322.
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dit arrest is gehecht, zijn neergelegd op de griffie van het Hof van Beroep te
Antwerpen op 2 oktober 2008.
Zij zijn ondertekend door een advocaat die meer dan tien jaar bij de balie is
ingeschreven.
De gewraakte magistraten hebben op 2 oktober 2008 de bij artikel 836, tweede
lid, van het Gerechtelijk Wetboek, voorgeschreven verklaring gedaan, luidens
welke zij weigeren zich van de zaak te onthouden.
II. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Voorzitter Ivan Verougstraete heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Christian Vandewal heeft geconcludeerd.
Mr. Decaigny heeft gepleit.
III. BESLISSING VAN HET HOF
1. De verzoeker voert aan dat kamervoorzitter I.M. de kamer van inbeschuldigingstelling heeft voorgezeten die, uitspraak doende in hoger beroep, bij arrest
van 20 december 2007, het verzoek tot het verrichten van bijkomende onderzoekshandelingen heeft verworpen op grond van artikel 61quinquies van het
Wetboek van Strafvordering. Raadsheer R.V. zetelde eveneens in de kamer van
inbeschuldigingstelling bij de behandeling van deze zaak.
De verzoeker wraakt die magistraten, in zoverre zij zetelen in de kamer van
inbeschuldigingstelling die uitspraak dient te doen over de vordering tot regeling
van de rechtspleging.
2. Artikel 828, 9°, 1, van het Gerechtelijk Wetboek bepaalt dat iedere rechter
kan worden gewraakt indien hij raad gegeven, gepleit of geschreven heeft over
het geschil, of indien hij daarvan vroeger kennisgenomen heeft als rechter of als
scheidsrechter, behalve indien hij in dezelfde aanleg heeft meegewerkt aan een
vonnis of een uitspraak alvorens recht te doen.
3. De beslissing van de kamer van inbeschuldigingstelling die met toepassing
van artikel 6lquinquies van het Wetboek van Strafvordering oordeelt over het
hoger beroep van een partij tegen de weigering van de onderzoeksrechter tot het
verrichten van een bijkomende onderzoekshandeling, heeft niets uitstaande met
de regeling van de rechtspleging.
Deze beslissing van de kamer van inbeschuldigingstelling met toepassing van
artikel 6lquinquies van het Wetboek van Strafvordering, is een beslissing alvorens recht te doen in de zin van de uitzonderingsbepaling van artikel 828, 9°, 1,
van het Gerechtelijk Wetboek.
De omstandigheid dat een bijkomende onderzoekshandeling daarvoor reeds
geweigerd werd, staat er niet aan in de weg dat die magistraten deelnemen aan de
beoordeling van de vordering tot regeling van de rechtspleging.
4. Het feit dat de magistraten die aan de beslissing van de kamer van inbeschuldigingstelling, in toepassing van artikel 61quinquies van het Wetboek van
Strafvordering, meegewerkt hebben, en vervolgens deelnemen aan de beoordeling van de vordering tot regeling van de rechtspleging, is op zich beschouwd
evenmin van die aard dat ze bij de verzoeker en bij derden gewettigde verden-
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king kunnen doen ontstaan over de geschiktheid van die magistraten om met de
vereiste onpartijdigheid en onafhankelijkheid uitspraak te doen.
Dit geldt ook als artikel 828, 1°, gelezen wordt in het licht van artikel 6
EVRM.
5. Er bestaat bijgevolg geen grond tot wraking.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt de verzoeken.
Wijst gerechtsdeurwaarder L.A. aan om dit arrest binnen 48 uren aan de
partijen te betekenen.
Veroordeelt de verzoeker in de kosten.
17 oktober 2008 – 1° kamer – Voorzitter en Verslaggever: de h. Verougstraete, voorzitter – Gelijkluidende conclusie van de h. Vandewal, advocaat-generaal – Advocaten:
mrs. P. Vandemeulebroucke, Antwerpen, T. Decaigny, Antwerpen en G. Glas, Brussel.

Nr. 561
3° KAMER - 20 oktober 2008

BEVOEGDHEID EN AANLEG — ALGEMEEN - DWANGSOM - OPLEGGEN EN VERBEUREN
VAN DE DWANGSOM - TAAKVERDELING TUSSEN DE BESLAGRECHTER EN DE DWANGSOMRECHTER VERWEER OP EEN HOOFDVORDERING INGESTELD VOOR EEN ANDERE RECHTER - BEVOEGDHEID VAN
DIE RECHTER TE OORDELEN OVER HET VERBEURD ZIJN VAN DWANGSOMMEN

De regeling van de dwangsom gaat uit van een strikte taakverdeling tussen de rechter die
de dwangsom oplegt, de dwangsomrechter, en de rechter die moet oordelen over het al
dan niet verbeurd zijn ervan, de beslagrechter, zodat deze taakverdeling eraan in de weg
staat dat een andere rechter kennis neemt van de vraag of de dwangsom is verbeurd ook
al gaat het daarbij om een verweer op een voor die rechter ingestelde hoofdvordering.
(Artt. 1385bis, 1385quater, 1395 en 1395quinquies Ger.W.)
(R.S.Z. T. CHAMPAGNE SERVICE n.v.)

ARREST

(A.R. S.07.0059.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, met repertoriumnummer 123, op
14 februari 2007 gewezen door het Arbeidshof te Antwerpen.
Raadsheer Eric Dirix heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Ria Mortier heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDELEN
De eiser voert in zijn verzoekschrift twaalf middelen aan.
Het verzoekschrift is aan dit arrest gehecht en maakt er deel van uit.
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III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Eerste middel
Eerste onderdeel
Ontvankelijkheid
1. De verweerster voert een grond van niet-ontvankelijkheid aan: het onderdeel
verduidelijkt niet welke van de aangevoerde bepalingen eraan in de weg staat dat
de rechter die bevoegd is om kennis te nemen van een hoofdvordering niet
bevoegd is om kennis te nemen van het verweer dat betrekking heeft op een
materie die behoort tot de exclusieve bevoegdheid van een andere rechter.
2. De door de eiser als geschonden aangevoerde wetsbepalingen laten toe de
aangevoerde grief te beoordelen.
De grond van niet ontvankelijkheid moet worden verworpen.
Het onderdeel zelf
3. Luidens artikel 1385bis van het Gerechtelijk Wetboek, kan de rechter op
vordering van een der partijen, de wederpartij veroordelen tot betaling van een
geldsom, dwangsom genaamd, voor het geval dat aan de hoofdveroordeling niet
wordt voldaan.
4. Krachtens artikel 1385quater van het Gerechtelijk Wetboek, kan de partij
die de veroordeling heeft verkregen, de dwangsom ten uitvoer leggen krachtens
de titel waarbij zij is vastgesteld.
5. Ingevolge artikel 1395 van het Gerechtelijk Wetboek, worden alle vorderingen betreffende de middelen tot tenuitvoerlegging gebracht voor de beslagrechter.
6. Artikel 1395quinquies, eerste lid, van hetzelfde wetboek, bepaalt dat de
rechter die de dwangsom heeft opgelegd, op vordering van de veroordeelde, de
dwangsom kan opheffen, de looptijd ervan opschorten gedurende de door hem te
bepalen termijn of de dwangsom verminderen in geval van blijvende of tijdelijke
onmogelijkheid voor de veroordeelde om aan de hoofdveroordeling te voldoen.
Voornoemd artikel stemt overeen met artikel 4, lid 1, van de Eenvormige Beneluxwet betreffende de dwangsom.
7. Het Benelux-Gerechtshof heeft in het dictum van zijn arrest van 27 juni
2008 voor recht verklaard: "de rechter die kennisneemt van een vordering als
bedoeld in artikel 4, lid 1, van de Eenvormige Benelux-wet Dwangsom, is in zijn
hoedanigheid van dwangsomrechter niet bevoegd om kennis te nemen van een
vordering die strekt tot vaststelling dat de hoofdveroordeling is nagekomen".
8. De regeling van de dwangsom gaat aldus uit van een strikte taakverdeling
tussen de rechter die de dwangsom oplegt, de dwangsomrechter, en de rechter
die moet oordelen over het al dan niet verbeurd zijn ervan, de beslagrechter.
Deze taakverdeling staat eraan in de weg dat een andere rechter kennis neemt
van de vraag of de dwangsom is verbeurd ook al gaat het daarbij om een verweer
op een voor die rechter ingestelde hoofdvordering.
9. De appelrechters die vaststellen dat het geschil over de inbreuken en de
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verschuldigdheid van de dwangsommen nog moet worden beslecht, oordelen dat,
nu zij bevoegd zijn voor de beoordeling van de hoofdeis tot de betaling van
achterstallige RSZ-bijdragen, zij ook bevoegd zijn voor de beoordeling van het
verweer dat is gesteund op de schuldvergelijking met de door de verweerster
gevorderde dwangsommen en dat hiermee een onsplitsbaar geheel vormt. Op
grond hiervan oordelen zij dat de vordering van de eiser door schuldvergelijking
is tenietgegaan.
10. Door aldus te oordelen doen zij afbreuk aan de exclusieve bevoegdheid
van de beslagrechter om kennis te nemen van de geschillen over de verbeurte
van de dwangsom en schenden zij artikel 1395 van het Gerechtelijk Wetboek.
Het onderdeel is gegrond.
(...)
Overige grieven
12. De overige grieven kunnen niet tot ruimere cassatie leiden.
Omvang van cassatie
13. De vernietiging van de beslissing omtrent de bevoegdheid van het
arbeidshof om te beslissen over de verschuldigdheid van de dwangsommen met
de compensatie als gevolg, brengt ook de vernietiging mee van de gegrondverklaring door het arrest van de tegenvorderingen van de verweerster omtrent het
saldo van de dwangsommen na compensatie en de door de verweerster gevorderde schadevergoeding wegens het beweerd blijven vermelden door de eiser
van RSZ-schulden niettegenstaande de compensatie met verschuldigde dwangsommen.
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest in zoverre het voor recht zegt dat de door de
eiser van de verweerster gevorderde sociale zekerheidsbijdragen, bijdrageopslagen en interest door schuldvergelijking met aan de verweerster verschuldigde
dwangsommen zijn teniet gegaan, de tegenvorderingen van de verweerster
gegrond verklaart en uitspraak doet over de kosten.
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het
gedeeltelijk vernietigde arrest.
Houdt de kosten aan en laat de beslissing daaromtrent aan de feitenrechter
over.
Verwijst de aldus beperkte zaak naar het Arbeidshof te Gent.
20 oktober 2008 – 3° kamer – Voorzitter: de h. Boes, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: de h. Dirix – Gelijkluidende conclusie van mevr. Mortier, advocaat-generaal –
Advocaten: mrs. De Bruyn en van Eeckhoutte.

2294

HOF VAN CASSATIE

Nr. 562

Nr. 562
3° KAMER - 20 oktober 2008

1º LOON — ALGEMEEN - LOONBEGRIP - AANDELENOPTIE - IN GELD WAARDEERBAAR
VOORDEEL - DRAAGWIJDTE
2º SOCIALE ZEKERHEID — WERKNEMERS - BEREKENING BIJDRAGEN - LOON VOORDEEL VERWORVEN INGEVOLGE DE DIENSTBETREKKING - AANDELENOPTIE - IN GELD
WAARDEERBAAR VOORDEEL BIJ HET LICHTEN VAN DE OPTIE - TOEPASSING
1º Om te bepalen of een aan de werknemer toegekende aandelenoptie, dit is het recht om,
gedurende een welbepaalde termijn, een bepaald aantal aandelen aan te kopen of, naar
aanleiding van de verhoging van het kapitaal van een vennootschap, op een bepaald
aantal aandelen in te schrijven tegen een vastgestelde of een nog vast te stellen prijs,
een in geld waardeerbaar voordeel is waarop de werknemer "ingevolge zijn
dienstbetrekking" recht heeft ten laste van zijn werkgever in de zin van artikel 2 van de
loonbeschermingswet, dient het tijdstip van de toekenning van de optie in aanmerking te
worden genomen. (Art. 2 Loonbeschermingswet; Artt. 23, eerste en tweede lid en 38, §1
Wet 29 juni 1981 houdende de algemene beginselen van de sociale zekerheid voor
werknemers; Art. 14, §§1 en 2 Sociale-Zekerheidswet Werknemers 1969)
2º Het in geld waardeerbaar voordeel dat de werknemer geniet wanneer hij de optie licht en
de marktwaarde van het aandeel op dat ogenblik hoger ligt dan de vastgestelde
uitoefenprijs, is uitsluitend het gevolg van de fluctuaties van de aandelenkoers en van de
hoedanigheid van optie- of aandeelhouder van de betrokken werknemer en is niet het
gevolg van zijn dienstbetrekking; noch het feit dat de aandelenoptie onverhandelbaar en
slechts beperkt overdraagbaar is, noch het feit dat zij slechts kan gelicht worden op
voorwaarde dat er nog een op de arbeidsovereenkomst gestoelde band bestaat tussen
de werknemer en de werkgever, doet daaraan af1. (Art. 2 Loonbeschermingswet; Artt. 23,
eerste en tweede lid en 38, §1 Wet 29 juni 1981 houdende de algemene beginselen van
de sociale zekerheid voor werknemers; Art. 14, §§1 en 2 Sociale-Zekerheidswet
Werknemers 1969)
(R.S.Z. T. DU PONT DE NEMOURS BELGIUM b.v.b.a. e.a.)

ARREST

(A.R. S.07.0077.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 16 november 2006 gewezen
door het Arbeidshof te Brussel.
Raadsheer Koen Mestdagh 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, inzonderheid 1° en 3°, van de wet van 12 april 1965 betreffende de
bescherming van het loon der werknemers (Loonbeschermingswet), voor de wijziging bij
wet van 22 mei 2001;
- de artikelen 1, §1, 14, §1, en §2, 23, §1, van de wet van 27 juni 1969 tot herziening
van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der
1 Zie Cass., 4 feb. 2002, A.R. S.00.0022.N, A.C. 2002, nr. 79.
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arbeiders (RSZ-wet);
- de artikelen 1, 2, §1, eerste lid, 23, eerste en tweede lid, van de wet van 29 juni 1981
houdende de algemene beginselen van de sociale zekerheid voor werknemers (Algemene
beginselenwet sociale zekerheid);
- artikel 149 van de Grondwet.
Aangevochten beslissing
Het bestreden arrest vernietigt het vonnis van de eerste rechter en verklaart de
oorspronkelijke vorderingen van de verweersters principieel gegrond:
"De toekenning van de optie aan de werknemer tot het verkopen van aandelen aan de
vastgestelde uitoefenprijs ongeacht de koers van het aandeel via een aandelenoptieprogramma en de kans om aandeelhouder te worden in het bedrijf is ongetwijfeld een voordeel dat toegekend wordt uit hoofde van zijn tewerkstelling.
De toekenning van opties tot aankoop van aandelen lijkt geen loon te vormen in de zin
van de Arbeidsovereenkomstenwet, gezien door de optie de werknemer slechts de kans
krijgt op winst, op een financieel voordeel dat zich ten vroegste kan realiseren op het
ogenblik van de lichting van de optie. (D E KOSTER - Financiële participatie voor werknemers: sociaalrechtelijke aspecten, Oriëntatie 1 - januari 1994, p. 7).
In verband met de notie 'lopend jaarloon' inzake de optieplannen houdt de schaarse
rechtspraak voor dat geen enkel element uit een optieplan aanleiding geeft tot toekenning
van een voordeel in de zin van artikel 39 van de Arbeidsovereenkomstenwet: de (bij
hypothese onverhandelbare en voorwaardelijke) optie zelf is onwaardeerbaar en de eventuele meerwaarde gerealiseerd op het ogenblik van lichting is het rechtstreeks gevolg van
een privé-transactie zonder voldoende band met de tewerkstelling om te kunnen gelden
als tegenprestatie van arbeid (DE KOSTER, op. cit. p. 9) .
Dezelfde stelling is ook terug te vinden in de rechtspraak van het Hof van Cassatie in
(zijn) arrest dd. 4 februari 2002 (onuitgegeven - S.00.0022.N/1) waarin het volgende
wordt overwogen: 'dat wanneer de werknemer de optie licht en de aandelen sinds het
sluiten van de overeenkomst een grotere waarde hebben dan de te betalen optieprijs, de
werknemer van een voordeel geniet; dat dit voordeel nog groter is wanneer, na de periode
waarin hij de verworven aandelen niet mag teruggeven of overdragen om van de in artikel
45 bedoelde fiscale vrijstelling te kunnen genieten, de werknemer nog met meer winst de
aandelen verkoopt; dat de bedoelde aandelen evenwel ook in waarde kunnen dalen zodat
het verkrijgen zelf van de aandelenoptie voor de werknemer louter een kans op winst
uitmaakt, te beschouwen als een voordeel verworven krachtens de arbeidsovereenkomst
als bedoeld in artikel 39 van de Arbeidsovereenkomstenwet; dat de eventuele winst die de
werknemer realiseert wanneer hij de optie licht en later tot verkoop van de aandelen overgaat, uitsluitend het gevolg is van de fluctuaties van de aandelenkoersen en van zijn
hoedanigheid van aandeelhouder en niet het gevolg is van de in de uitvoering van de
arbeidsovereenkomst verrichte arbeid, noch een voordeel krachtens de arbeidsovereenkomst'.
Hoewel het Belgisch recht onderscheiden loonbegrippen hanteert in de Arbeidsovereenkomstenwet van 3 juli 1978 en in de Loonbeschermingswet van 12 april 1965 en het
loonbegrip in de wet van 12 april 1965 veel ruimer is kan dezelfde redenering aangaande
het lichten van een optie en de verkoop van aandelen in beide wetgevingen in aanmerking
worden genomen.
(...)
In de aandelenoptie bedoeld in artikel 45 van de wet van 27 december 1984 houdende
fiscale bepalingen bekomt de werknemer een voordeel dat niet als loon wordt beschouwd
voor de berekening van de sociale zekerheidsbijdragen.
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(...)
Het ( arbeids)hof stelt vast dat wanneer de uitoefening overeenstemt met de werkelijke
waarde van het aandeel op het ogenblik van het sluiten van de overeenkomst tot aandelenoptie, er voor de gereglementeerde aandelenoptieplannen geen loon in aanmerking wordt
genomen voor de berekening aan sociale zekerheidsbijdragen.
In casu gaat het evenwel niet over gereglementeerde optieplannen maar staat het vast
dat geen korting wordt gegeven op de uitoefenprijs op het ogenblik van de toekenning van
de optie.
In het algemeen hebben opties een intrinsieke waarde en een venale waarde vermits zij
verhandelbaar zijn. In casu wordt het verhandelen van de opties echter uitgesloten en
vervalt daarom de venale waarde. Op het ogenblik van de toekenning van de optie is er
bijgevolg geen in geld waardeerbaar voordeel.
Het (arbeids)hof is van mening dat het voordeel dat de werknemer kan realiseren bij het
lichten van de optie geen uitstaans heeft met zijn dienstbetrekking maar het gevolg is van
de fluctuatie van de aandelenkoersen en van zijn hoedanigheid van aandeelhouder (cfr.
arrest van het Hof van Cassatie van 4 februari 2002 voormeld).
Ook werd reeds vermeld dat de optie in het privé vermogen valt van de werknemer,
gezien de erfgenamen gedurende een periode van twee jaar vanaf de datum van overlijden
de aandelenopties kunnen uitoefenen en de optie dus beperkt overdraagbaar is.
Het (arbeids)hof is van oordeel dat het niet vrij overdraagbaar zijn van de optie niet
belet dat de werknemer bij het lichten van de optie een voordeel realiseert, niet ingevolge
zijn dienstbetrekking, maar op een ogenblik en op de manier die hem het beste uitkomt en
in de hoedanigheid van aandeelhouder.
De verwijzing door (de eiser) naar het arrest van het Hof van Cassatie in het dossier van
Agfa-Gevaert (Cass. 11 september 1995, J.T.T. 1995, 433), waarin werd geoordeeld dat
het arbeidshof, nu het aanneemt dat de dividenden noodzakelijk behoren tot de winstbewijzen waarvan de toekenning rechtstreeks verband houdt met arbeid, verricht ter uitvoering van de arbeidsovereenkomst, niet wettig beslist dat die dividenden geen loon zijn,
moet met de nodige omzichtigheid worden bekeken.
Het winstbewijs is een effect dat wordt uitgegeven voor inbrengen die vanwege hun
aard niet in het kapitaal van de vennootschap kunnen worden ingebracht of die in elk
geval buiten het maatschappelijk kapitaal worden uitgegeven en waarvan de statuten de
rechten bepalen; het winstbewijs is onverhandelbaar en onoverdraagbaar, geeft geen
toegang tot de algemene vergadering der aandeelhouders en geeft ook geen stemrecht;
dividenden worden uitgekeerd na afloop van een boekjaar wanneer er winst is.
Bij een aandelenoptie wordt er een overeenkomst gesloten waarbij de vennootschap er
zich toe verbindt aan de werknemer tegen een vastgestelde prijs, binnen een bepaalde
periode, een aantal aandelen die haar maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen te
verkopen.
Terecht merken (de verweersters) ook op dat in voormeld arrest het Hof van Cassatie
aanstoot heeft genomen aan de redenering van het arbeidshof en het arrest geen algemene
princiepswaarde heeft omdat het hoofdzakelijk gedetermineerd werd door de specificiteit
van de winstdeling bij Agfa-Gevaert en door deze juridische vaststellingen geformuleerd
door het Arbeidshof te Antwerpen (DE VOS - Financiële participatie en het loonbegrip in
artikel 2 van de loonbeschermingswet: een never ending story? Soc. Kron., 1996, 223).
Samenvattend kan worden gesteld dat de toekenning van deze optie een voordeel is
ingevolge de dienstbetrekking, maar dat op het ogenblik van de toekenning dit voordeel
niet in geld waardeerbaar is, gezien de optie onverhandelbaar is en dat er op het ogenblik
van de toekenning dus geen bijdrageplichtig loon is.
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Ingevolge het lichten van de optie worden aandelen verworven en wordt een meerwaarde gerealiseerd bij beslissing van de werknemer; deze winst bij de lichting van de
optie is uitsluitend het gevolg van de speculatieve fluctuaties van de aandelenkoersen en
maakt evenmin bijdrageplichtig loon uit voor de betrokken werknemer.
Het (arbeids)hof dient de overige constitutieve criteria van het loonbegrip zoals bepaald
in artikel 2, lid 1, 3°, van de wet van 12 april 1965 voormeld niet verder te onderzoeken.
(De verweersters) hebben ten onrechte sociale zekerheidsbijdragen betaald op het
verschil tussen de vastgestelde uitoefenprijs bepaald in de opties en de marktwaarde van
de aandelen op het ogenblik van het lichten van de opties" (p.4 - 8).
Grieven
Eerste onderdeel
1. In zijn beroepsbesluiten verdedigde de eiser de stelling dat een aandelenoptieplan,
zoals in casu het geval was, een aantal kenmerken kan vertonen die met zich meebrengen
dat de band met de dienstbetrekking fundamenteel aanwijsbaar blijft zodat op het ogenblik dat het lichten van de optie en de waardeerbaarheid van het voordeel aan de orde is,
geenszins kan worden gesteld dat het gerealiseerde voordeel het uitsluitend gevolg is van
speculatieve aandelenkoersen en de hoedanigheid van loutere aandeelhouder (zie recapitulatieve conclusies van 25 september 2002, p.15, derde alinea).
2. Een eerste kenmerk dat wijst op de band met de dienstbetrekking is het onoverdraagbaar karakter van de opties: "Heeft de onoverdraagbaarheid van de optie een permanent
karakter (..) (dan) blijft de band met de dienstbetrekking onverminderd bestaan (...) De
onoverdraagbaarheid van de aandelenoptie verwijst in wezen naar de onderliggende band
met de dienstbetrekking". Bij onmiddellijk vrij overdraagbare opties wordt de band met
de dienstbetrekking daarentegen onmiddellijk verbroken en kan er geen sprake zijn van
heffing van socialezekerheidsbijdragen op het ogenblik van het lichten van de optie (zie
recapitulatieve conclusies van 25 september 2002, p.21, voorlaatste alinea; zie ook p.14
en p.19-22, B.1).
Het bestreden arrest beantwoordt dit verweer en stelt vast dat het niet vrij overdraagbaar zijn van de optie niet belet dat de werknemer bij het lichten van de optie een voordeel realiseert, niet ingevolge zijn dienstbetrekking, maar op een ogenblik en op de
manier die hem het beste uitkomt en in de hoedanigheid van aandeelhouder (p.7, derde
alinea).
3. Benevens het onoverdraagbaar karakter van de aandelenoptie voerde eiser aan dat
ook de voorwaarden voor het uitoefenen van de opties, zoals gesteld in het aandelenoptieplan, aantonen dat er een fundamenteel noodzakelijke band blijft bestaan tussen het
lichten van de opties en de dienstbetrekking:
"De aandelenopties (zijn) niet alleen niet vrij overdraagbaar (...) maar de werknemers
(kunnen) principieel hun opties slechts (...) uitoefenen na de wachtperiode van één jaar tot
tien jaar na de toekenning van de opties op voorwaarde dat steeds de hoedanigheid van
werknemer van Du Pont De Nemours (of een aanverwante onderneming uit dezelfde
groep) behouden blijft, de werknemer overgedragen wordt aan een joint venture met een
participatie vanwege Du Pont van 50 pct. of meer of de werknemer na een ononderbroken
tewerkstelling bij Du Pont gepensioneerd/bruggepensioneerd wordt.
Ten onrechte stellen (de verweersters) hier dat de optie nog zou kunnen worden gelicht
door een werknemer die ontslagen is om dringende redenen zodat hierdoor zou worden
aangetoond dat er geen onlosmakelijke band bestaat met de diensbetrekking.
(De eiser) wijst bij wijze van voorbeeld naar het aandelenplan 1997 (bladzijde 17).
Ingeval van ontslag wegens dringende redenen en op voorwaarde dat de wachttermijn van
12 maanden vanaf de toekenning in dienstverband is verstreken eindigt het optieplan op
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de datum van de beëindiging van de arbeidsovereenkomst, dit is dus op de datum van het
ontslag. Van mogelijkheid om na het ontslag wegens dringende redenen de optie nog te
lichten is geen sprake méér! Dat bevestigt nog maar eens de fundamenteel noodzakelijke
band met de dienstbetrekking!
De fundamenteel noodzakelijke band met de tewerkstelling is hiermede niet alleen
benadrukt maar ook vastgelegd in het aandelenoptieplan zelf en bestaat dienvolgens niet
alleen op het ogenblik van de toekenning maar blijft opgelegd gegarandeerd aanwezig.
Van een werknemer die om niet een aandelenoptie ontvangt, deze aandelenoptie niet
vrij kan overdragen en de aandelenoptie principieel slechts kan lichten wanneer hij de
hoedanigheid van werknemer behoudt, staat fundamenteel vast dat de realisatie en waardering van het voordeel op het ogenblik van het lichten van de optie niet louter het gevolg
is van de louter in zijn hoedanigheid van aandeelhouder gerealiseerde speculatieve
winsten, aangezien hij deze winsten principieel niet kan realiseren door alleen aandeelhouder te zijn maar tevens - noodzakelijkerwijs - principieel de hoedanigheid van werknemer te hebben of zich te bevinden in een daarmee gelijk te stellen situatie.
Dit fundamenteel onderscheid kwam (waarschijnlijk om redenen eigen aan het dossier)
niet aan bod in het voorliggend arrest van het Arbeidshof te Brussel welke aanleiding
heeft gegeven tot het arrest van 4 februari 2002 van het Hof van Cassatie.
Uit de beschouwingen welke hierin aan bod komen kan evenwel fundamenteel worden
afgeleid dat het Arbeidshof te Brussel deze stelling onderschrijft (zie hoger).
Terecht heeft de eerste rechter de stelling van (de eiser) gevolgd" (recapitulatieve
conclusies van 25 september 2002, p.22, laatste alinea, t.e.m. p.23; zie ook p.14 en
p.19-22, B.1).
"Gelet op hetgeen hieraan voorafgaat moet worden herhaald dat in casu
(...)
- De aandelenoptie kan principieel door de werknemer slechts word(en) uitgeoefend
indien hij de hoedanigheid behoudt waardoor dienvolgens niet alleen de band met de
tewerkstelling op het ogenblik van de toekenning van de aandelenoptie maar ook op het
ogenblik van de realisatie van de meerwaarde (lichten van de optie) is vastgesteld en
aangetoond" (recapitulatieve conclusies van 25 september 2002, p.25, punt 13, derde
streep).
"Ten onrechte stellen (de verweersters) 'dat indien de werknemer de mogelijkheid zou
hebben zijn aandelenoptie te lichten met realisatie van een bepaalde winst niet zou kunnen
worden aangenomen dat deze meerwaarde zou voortvloeien uit de dienstbetrekking
aangezien op het ogenblik van het lichten van de optie alle banden met de dienstbetrekking, in de mate dat die er al zouden zijn geweest, verbroken zouden zijn en de werknemer, die naar eigen goeddunken op een bepaald ogenblik beslist om de opties te lichten
en op dat ogenblik daadwerkelijk een meerwaarde realiseert, die meerwaarde enkel zou
realiseren ingevolge het goede beheer van zijn privé-vermogen'.
Deze stelling is manifest onjuist en gaat in tegen het aandelenoptieplan van (de
verweersters) aangezien de werknemers hun optie slechts mogen uitoefenen na een wachtperiode van 1 jaar tot 10 jaar na de toekenning van de optie en op voorwaarde dat steeds
de hoedanigheid van werknemer van Du Pont De Nemours (of een aanverwante onderneming uit dezelfde groep) behouden blijft. (zie aandelenoptieplan - zie uitdrukkelijke
verwijzing door de eerste (verweerster) in haar conclusies voor de eerste rechter, blz 2,
onderaan - blz 3).
Met andere woorden gesteld: Een werknemer die ingevolge zijn dienstbetrekking bij de
groep Du Pont De Nemours een aandelenoptie verwerft moet principieel werknemer
blijven.
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Met ander woorden gesteld: Zo er geen enkele dienstbetrekking meer is en de band met
de dienstbetrekking niet bestaat/bestond tot en met pensioen kan de werknemer de optie
niet lichten en kan hij nooit een meerwaarde realiseren!"
(recapitulatieve conclusies van 25 september 2002, p.26, punt 16).
"Terecht stellen (de verweersters) dat 'deze meerwaarde' nooit gegarandeerd wordt en
enkel voortvloeit uit een eventuele positieve evolutie van de beurswaarde van het aandeel
(aanvullende conclusies eerste rechter, bladzijde 8, §1), doch deze bemerking verhindert
geenszins dat deze meerwaarde - indien ze wordt gerealiseerd - haar oorsprong vindt en
onlosmakelijk verbonden is met de aandelenoptie op zich en nooit kan gerealiseerd
worden indien de werknemer bij (de verweersters) ingevolge zijn tewerkstelling de hoedanigheid niet zou verkrijgen van werknemer en aldus recht heeft op de aandelenoptie - net
zomin als de uitkering van een dividend - onlosmakelijk verbonden met het winstbewijs
in het dossier Agfa-Gevaert - op het ogenblik van de toekenning van het winstbewijs
gegarandeerd was en ook afhankelijk was van de winstevolutie binnen het bedrijf maar
toch door het Hof van Cassatie als loon werd beschouwd op het ogenblik van de realisatie
van het dividend" (recapitulatieve conclusies van 25 september 2002, p.27, punt 17).
4. Het bestreden arrest antwoordt niet op de onder voormeld punt 3 aangehaalde
conclusies van de eiser dat het lichten van de aandelenopties wel degelijk geschiedt
binnen het kader van de dienstbetrekking en dat de meerwaarde die wordt gerealiseerd bij
het lichten van de opties bijgevolg loon uitmaakt waarop sociale bijdragen zijn verschuldigd, in zoverre de aandelenopties door de werknemers slechts kunnen worden uitgeoefend na een wachtperiode van één jaar tot tien jaar na de toekenning van de opties en voor
zover zij de hoedanigheid van werknemer van de Du Pont De Nemours groep hebben
behouden, desgevallend tot en met hun pensioen, hetzij zich bevinden in een daarmee
gelijk te stellen situatie, zoals de overdracht van de werknemer aan een joint venture
waarin Du Pont De Nemours een participatie bezit van 50 pct. of meer.
Met deze specifieke uitoefeningsvoorwaarden voor het lichten van de opties, die
inhouden dat er een noodzakelijke band met de dienstbetrekking blijft bestaan, werd geen
rekening gehouden door de appelrechters bij het beoordelen van de vraag of er socialezekerheidsbijdragen zijn verschuldigd op het voordeel dat voortvloeit uit het lichten van de
aandelenopties die verweersters aan hun werknemers hebben toegekend.
5. Hieruit volgt dat het bestreden arrest zijn beslissing niet regelmatig met redenen
heeft omkleed (schending van artikel 149 van de Grondwet).
Tweede onderdeel
1. Luidens de artikelen 14 van de RSZ-wet en 23 van de Algemene beginselenwet
sociale zekerheid worden de sociale zekerheidsbijdragen berekend op basis van het loon
van de werknemer zoals gedefinieerd in artikel 2 van de Loonbeschermingswet.
Artikel 2 van de Loonbeschermingswet bepaalt dat onder het begrip loon moet worden
verstaan, het loon in geld en de in geld waardeerbare voordelen waarop de werknemer
ingevolge zijn dienstbetrekking recht heeft ten laste van de werkgever.
Een aan de werknemer toegekend voordeel maakt deel uit van het loon wanneer de
individuele werknemer, onder de overeengekomen voorwaarden, aanspraak kan maken
ten laste van zijn werkgever op de toekenning van dat voordeel en hij zijn recht stoelt op
de dienstbetrekking.
De omstandigheid dat de bedoelde voordelen buiten de normale contractuele loonvorming en in afwijking van de traditionele loonvormen eenzijdig door de werkgever worden
toegekend, met toepassing van het vennootschapsrecht, doet geen afbreuk aan de hierboven gegeven loondefinitie.
2. De werkgever die er zich, in het kader van een aandelenoptieplan, toe verbindt om
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aan zijn werknemers, binnen een bepaalde periode, tegen een bij overeenkomst vastgestelde uitoefenprijs, een aantal aandelen te verkopen, op voorwaarde dat er bij het lichten
van de opties nog een band bestaat tussen de werkgever en de werknemer die gestoeld is
op de arbeidsovereenkomst, verschaft aan zijn werknemers, bij het uitoefenen van die
opties, voor zover een meerwaarde wordt gerealiseerd, een in geld waardeerbaar voordeel
waarop die werknemers ingevolge hun dienstbetrekking recht hebben ten laste van hun
werkgever in de zin van artikel 2 van de Loonbeschermingswet.
Wanneer de uitoefening van de aandelenoptie onderworpen is aan de voorwaarde dat er
een duidelijk aanwijsbare band bestaat met de bestaande of vroegere tewerkstelling bij
een werkgever, dan vindt het voordeel dat voortvloeit uit het lichten van de optie noodzakelijk zijn oorsprong in de bestaande of bestaand hebbende arbeidsovereenkomst en niet
uitsluitend in de van de arbeidsovereenkomst onderscheiden rechtsverhouding die op
grond van het vennootschapsrecht is ontstaan als gevolg van het bezit van de aandelenopties en het verwerven van aandelen.
3. Het bestreden arrest stelt vast dat de werknemers hun opties in principe kunnen
uitoefenen na een wachtperiode van één jaar tot tien jaar na de toekenning van de opties,
op voorwaarde dat, hetzij, de hoedanigheid van werknemer behouden blijft of de werknemer gepensioneerd of gebruggepensioneerd wordt, hetzij, de werknemer wordt overgedragen naar een joint venture met een participatie vanwege Du Pont De Nemours van 50
pct. of meer.
Zonder de bestaande of bestaand hebbende dienstbetrekking, of een daarmee gelijk te
stellen situatie, kunnen de aandelenopties derhalve niet door de werknemers worden
gelicht en kan er bijgevolg geen meerwaarde worden gerealiseerd zodat de winst die
wordt verwezenlijkt door het uitoefenen van de opties noodzakelijk een voordeel uitmaakt
waarop de werknemers ingevolge hun dienstbetrekking recht hebben ten laste van hun
werkgever.
Het loutere feit dat het bestaan en de omvang van het voordeel afhankelijk is van de
"speculatieve fluctuaties van de aandelenkoersen" en van de keuze van de werknemer
omtrent het tijdstip waarop de opties worden gelicht, ontneemt aan dit voordeel niet de
kwalificatie van loon in zoverre noch deze beslissing van de werknemer, noch het verloop
van de beurskoers het loonkarakter van een voordeel kunnen bepalen.
4. Ook de onverhandelbaarheid en de beperkte overdraagbaarheid van de aandelenopties (enkel bij overlijden van de werknemer) bevestigen de band met de dienstbetrekking
in zoverre zulks tot gevolg heeft dat de opties, behoudens ingeval van overlijden, enkel
door de werknemers kunnen worden uitgeoefend.
Deze band met de dienstbetrekking wordt niet doorbroken door het loutere feit dat de
aandelenoptie na de toekenning in het privé-vermogen valt van de werknemer.
De op het ogenblik van het lichten van de opties door de werknemers verwezenlijkte
meerwaarde kan bijgevolg enkel worden verworven ingevolge de dienstbetrekking en is
niet uitsluitend het gevolg van de speculatieve fluctuaties van de aandelenkoersen of van
de hoedanigheid van aandeelhouder.
5. Hieruit volgt dat, gelet op de (1) onverhandelbaarheid van de aandelenopties, (2) hun
beperkte overdraagbaarheid (enkel bij overlijden), (3) en de noodzakelijke band met de
dienstbetrekking die voorhanden moet zijn op het ogenblik van het lichten van de opties,
het bestreden arrest niet wettig heeft kunnen oordelen dat de winst voor de werknemers
bij het lichten van de opties geen uitstaans heeft met hun dienstbetrekking en uitsluitend
het gevolg was van de eigen beslissing van de werknemers omtrent het ogenblik van het
lichten van de opties, van de speculatieve fluctuaties van de aandelenkoersen en van hun
hoedanigheid van aandeelhouder, dienvolgens niet wettig heeft beslist dat dit voordeel
niet beantwoordt aan het loonconcept dat in de Loonbeschermingswet wordt gehanteerd.
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De beslissing dat verweersters steeds ten onrechte socialezekerheidsbijdragen hebben
betaald op het verschil tussen de vastgestelde uitoefenprijs voor de opties en de marktwaarde van de aandelen op het ogenblik van het lichten van de opties en dat hun vorderingen tot terugbetaling van de onverschuldigd betaalde sociale bijdragen principieel
gegrond zijn, is bijgevolg niet naar recht verantwoord (schending van de artikelen 2,
inzonderheid 1° en 3°, van Loonbeschermingswet, 1, §1, 14, §1 en §2, 23, §1, van de
RSZ-wet, 1, 2, §1, eerste lid, 23, eerste en tweede lid, van de Algemene beginselenwet
sociale zekerheid).

III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Eerste onderdeel
1. Het bestreden arrest stelt vast dat de werknemers hun opties in principe
maar mogen uitoefenen na een wachtperiode van één jaar tot tien jaar na de
toekenning van de opties, op voorwaarde dat de hoedanigheid van werknemer
van Du Pont de Nemours behouden blijft, dat de werknemer overgedragen wordt
naar een joint venture met een participatie vanwege Du Pont de Nemours van 50
pct. of meer of dat de werknemer gepensioneerd of bruggepensioneerd wordt.
Het oordeelt dat:
- het toekennen van de optie aan de werknemer ongetwijfeld een voordeel is
dat toegekend wordt uit hoofde van zijn tewerkstelling;
- de opties geen venale waarde hebben omdat ze niet verhandelbaar zijn, zodat
er op het ogenblik van de toekenning van de optie geen in geld waardeerbaar
voordeel is;
- het voordeel dat de werknemer kan realiseren bij het lichten van de optie
geen uitstaans heeft met zijn dienstbetrekking maar het gevolg is van de fluctuatie van de aandelenkoersen en van zijn hoedanigheid van aandeelhouder;
- de optie in het privé-vermogen van de werknemer valt, aangezien zijn erfgenamen de aandelenoptie kunnen uitoefenen gedurende een periode van twee jaar
vanaf de datum van overlijden, en de optie dus beperkt overdraagbaar is;
- het niet vrij overdraagbaar zijn van de optie niet belet dat de werknemer bij
het lichten van de optie een voordeel realiseert, niet ingevolge zijn dienstbetrekking, maar op een ogenblik en op de manier die hem het beste uitkomt en in de
hoedanigheid van aandeelhouder.
2. Met deze redenen beantwoordt en verwerpt het arrest het in het onderdeel
bedoelde verweer.
Het onderdeel mist feitelijke grondslag.
Tweede onderdeel
3. Krachtens de artikelen 23, eerste lid, en 38, §1, van de wet van 29 juni 1981
houdende de algemene beginselen van de sociale zekerheid voor werknemers,
hierna Algemene Beginselenwet Sociale Zekerheid genoemd, en artikel 14, §1,
van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december
1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders, hierna RSZ-wet
genoemd, worden de socialezekerheidsbijdragen berekend op basis van het loon
van de werknemer.

2302

HOF VAN CASSATIE

20.10.08 - Nr. 562

Krachtens artikel 23, tweede lid, van de Algemene Beginselenwet Sociale
Zekerheid en artikel 14, §2, van de RSZ-wet, wordt het begrip loon, dat voor de
berekening van de socialezekerheidsbijdragen in aanmerking wordt genomen,
bepaald bij artikel 2 van de wet van 12 april 1965 betreffende de bescherming
van het loon der werknemers, hierna Loonbeschermingswet genoemd, dit is het
geld en de in geld waardeerbare voordelen waarop de werknemer "ingevolge de
dienstbetrekking" recht heeft ten laste van zijn werkgever.
4. Om te bepalen of een aan de werknemer toegekende aandelenoptie, dit is het
recht om, gedurende een welbepaalde termijn, een bepaald aantal aandelen aan te
kopen of, naar aanleiding van de verhoging van het kapitaal van een vennootschap, op een bepaald aantal aandelen in te schrijven tegen een vastgestelde of
een nog vast te stellen prijs, een in geld waardeerbaar voordeel is waarop de
werknemer "ingevolge de dienstbetrekking" recht heeft ten laste van zijn werkgever in de zin van artikel 2 van de Loonbeschermingswet, dient het tijdstip van
de toekenning van de optie in aanmerking te worden genomen.
Wanneer de werknemer de optie licht en de aandelen sinds de toekenning van
de aandelenoptie een grotere waarde hebben dan de te betalen optieprijs, geniet
de werknemer weliswaar een voordeel.
De bedoelde aandelen kunnen echter ook in waarde dalen zodat het verkrijgen
zelf van de aandelenoptie voor de werknemer louter een kans op winst uitmaakt.
Het in geld waardeerbaar voordeel dat de werknemer geniet wanneer hij de
optie licht en de marktwaarde van het aandeel op dat ogenblik hoger ligt dan de
vastgestelde uitoefenprijs, is uitsluitend het gevolg van de fluctuaties van de
aandelenkoers en van de hoedanigheid van optie- of aandeelhouder van de
betrokken werknemer en is niet het gevolg van zijn dienstbetrekking.
Noch het feit dat de aandelenoptie onverhandelbaar en slechts beperkt overdraagbaar is, noch het feit dat zij slechts kan gelicht worden op voorwaarde dat
er nog een op de arbeidsovereenkomst gestoelde band bestaat tussen de werknemer en de werkgever, doet daaraan af.
5. Het arrest oordeelt dat:
- de toekenning van de optie een voordeel is ingevolgde de dienstbetrekking;
- dit voordeel op het ogenblik van de toekenning niet in geld waardeerbaar is
aangezien de optie onverhandelbaar is, zodat er op dat ogenblik geen bijdrageplichtig loon is;
- ingevolge het lichten van de optie, aandelen worden verworven en een meerwaarde wordt gerealiseerd bij beslissing van de werknemer;
- de winst bij de lichting van de optie uitsluitend het gevolg is van de speculatieve fluctuaties van de aandelenkoersen en van zijn hoedanigheid van aandeelhouder.
Op grond van deze redenen oordeelt het arrest naar recht dat de winst gerealiseerd bij het lichten van de aandelenoptie voor de betrokken werknemer geen
bijdrageplichtig loon uitmaakt, zodat de verweersters ten onrechte socialezekerheidsbijdragen hebben betaald op het verschil tussen "de vastgestelde uitoefenprijs bepaald in de opties en de marktwaarde op het ogenblik van het lichten van
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de opties".
Het onderdeel kan niet worden aangenomen.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiser in de kosten.
20 oktober 2008 – 3° kamer – Voorzitter: de h. Boes, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: de h. Mestdagh – Gelijkluidende conclusie van mevr. Mortier, advocaat-generaal –
Advocaten: mrs. De Bruyn en van Eeckhoutte.

Nr. 563
3° KAMER - 20 oktober 2008

1º SOCIALE ZEKERHEID — WERKNEMERS - TOEPASSINGSGEBIED - UITBREIDING VAN
DE WET - HUISARBEIDERS - VERRICHTEN VAN ARBEIDSPRESTATIES - GELIJKAARDIGE VOORWAARDEN
ALS DIE VAN EEN ARBEIDSOVEREENKOMST - GEZAG
2º SOCIALE ZEKERHEID — WERKNEMERS - TOEPASSINGSGEBIED - UITBREIDING VAN
DE WET - HUISARBEIDERS - VERRICHTEN VAN ARBEIDSPRESTATIES - GELIJKAARDIGE VOORWAARDEN
ALS DIE VAN EEN ARBEIDSOVEREENKOMST - GEZAG
3º SOCIALE ZEKERHEID — WERKNEMERS - TOEPASSINGSGEBIED - PERSONEN DIE
ARBEID VERRICHTEN IN GELIJKAARDIGE VOORWAARDEN ALS DIE VAN EEN ARBEIDSOVEREENKOMST

-

DRAAGWIJDTE
4º SOCIALE ZEKERHEID — WERKNEMERS - TOEPASSINGSGEBIED - UITBREIDING VAN
DE WET - HUISARBEIDERS - PERSONEN DIE ARBEID VERRICHTEN IN GELIJKAARDIGE VOORWAARDEN
ALS DIE VAN EEN ARBEIDSOVEREENKOMST - DOEL VAN DE UITBREIDING
5º GRONDWET — GRONDWET 1994 (ART. 1 TOT 99) — ARTIKEL 10 - REGELS
VAN GELIJKHEID VAN DE BELGEN VOOR DE WET EN NIET-DISCRIMINATIE - VERSCHIL IN BEHANDELING
- VOORWAARDEN
6º GRONDWET — GRONDWET 1994 (ART. 1 TOT 99) — ARTIKEL 10 - REGELS
VAN GELIJKHEID VAN DE BELGEN VOOR DE WET EN NIET-DISCRIMINATIE - SOCIALE ZEKERHEID WERKNEMERS - UITBREIDING VAN DE WET - HUISARBEIDERS - BEWIJSLAST IN HOOFDE VAN DE
RSZ - ONDERSCHEID MET WERKNEMERS - ONGELIJKE BEHANDELING VAN DE OPDRACHTGEVERS
1º Uit artikel 119.1 van de Arbeidsovereenkomstenwet en artikel 2, §1 van de RSZ-wet van
27 juni 1969 volgt dat de verruiming van de toepassing van de wet van 27 juni 1969 bij
artikel 3, 4° van het koninklijk besluit van 28 november 1969 tot de personen die op een
door hen gekozen plaats, in gelijkaardige voorwaarden als die van een
arbeidsovereenkomst grondstoffen of gedeeltelijk afgewerkte producten bewerken die
één of verschillende handelaars hun hebben toevertrouwd en die alleen werken of
gewoonlijk ten hoogste vier helpers tewerkstellen, alsmede tot die handelaars, van
toepassing is op personen die niet onder het gezag van een werkgever arbeid
verrichten1. (Art. 119.1 Arbeidsovereenkomstenwet, ingevoerd bij de wet van 6 december
1 Zie Cass., 19 juni 2006, A.R. S.04.0154.N, A.C. 2006, nr. 336.
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1996 en in werking getreden op 1 maart 1997; Art. 2, §1 Sociale-Zekerheidswet
Werknemers 1969; Art. 3, 4° K.B. 28 nov. 1969)
2º Uit artikel 119.1 van de Arbeidsovereenkomstenwet en artikel 2, §1 van de RSZ-wet van
27 juni 1969 volgt dat de verruiming van de toepassing van de wet van 27 juni 1969 bij
artikel 3, 4° van het koninklijk besluit van 28 november 1969 tot de personen die op een
door hen gekozen plaats, in gelijkaardige voorwaarden als die van een
arbeidsovereenkomst grondstoffen of gedeeltelijk afgewerkte producten bewerken die
één of verschillende handelaars hun hebben toevertrouwd en die alleen werken of
gewoonlijk ten hoogste vier helpers tewerkstellen, alsmede tot die handelaars, van
toepassing is op personen die niet onder het gezag van een werkgever arbeid verrichten.
(Art. 119.1 Arbeidsovereenkomstenwet, ingevoerd bij de wet van 6 december 1996 en in
werking getreden op 1 maart 1997; Art. 2, §1 Sociale-Zekerheidswet Werknemers 1969;
Art. 3, 4° K.B. 28 nov. 1969)
3º Uit de wetsgeschiedenis blijkt dat met de in artikel 2, §1 van de RSZ-wet bedoelde
"personen die een arbeid verrichten in gelijkaardige voorwaarden als die van een
arbeidsovereenkomst", de zogenaamde marginale arbeidskrachten uit de privé-sector
worden beoogd, die in sociaal-economisch opzicht in een zelfde toestand verkeren als de
werknemers, maar die wegens de aard van de door hen gesloten overeenkomst juridisch
niet kunnen aangezien worden als arbeidend onder het gezag van een ander persoon.
(Art. 2, §1 Sociale-Zekerheidswet Werknemers 1969)
4º De uitbreiding van het toepassingsgebied van de RSZ-wet van 27 juni 1969 heeft tot
doel deze personen, die in sociaal-economisch opzicht in een zelfde toestand verkeren
als de werknemers, dezelfde sociale bescherming te verlenen zodat artikel 3, 4° van het
koninklijk besluit van 28 november 1969 er aldus toe strekt de huisarbeiders die niet
onder het gezag van een werkgever werken in omstandigheden die gelijkaardig zijn aan
die van een arbeidsovereenkomst in de zin van artikel 119.1 van de
Arbeidsovereenkomstenwet, dezelfde sociale bescherming te verlenen als de
huisarbeiders die wel door een arbeidsovereenkomst verbonden zijn. Deze gelijkstelling
met werknemers, die beperkt is tot de sociale zekerheidswetgeving en niet raakt aan de
bestaande rechtsverhouding tussen partijen, is geen maatregel die ertoe strekt de
bewijslast van de RSZ bij "de aanpak van schijnzelfstandigheid" te verlichten. (Art. 119.1
Arbeidsovereenkomstenwet, ingevoerd bij de wet van 6 december 1996 en in werking
getreden op 1 maart 1997; Art. 2, §1 Sociale-Zekerheidswet Werknemers 1969; Art. 3, 4°
K.B. 28 nov. 1969)
5º De grondwettelijke regels van de gelijkheid der Belgen voor de wet en van de nietdiscriminatie sluiten niet uit dat een verschil in behandeling tussen bepaalde categorieën
van personen wordt ingesteld, voor zover voor het criterium van dat onderscheid een
objectieve en redelijke verantwoording bestaat, die moet worden beoordeeld met
inachtneming van het doel en de gevolgen van de ter beoordeling staande maatregel,
zodat wanneer vaststaat dat tussen de aangewende middelen en het beoogde doel geen
redelijk verband van evenredigheid bestaat, het gelijkheidsbeginsel is geschonden. (Artt.
10 en 11 G.W. 1994)
6º De omstandigheid dat de RSZ bij het invorderen van socialezekerheidsbijdragen voor
gewone werknemers het bewijs moet leveren van een gezagsverhouding en dat hij voor
de huisarbeiders bedoeld in artikel 3, 4° van het koninklijk besluit van 28 november 1969,
slechts moet bewijzen dat die huisarbeiders in gelijkaardige voorwaarden als die van een
arbeidsovereenkomst werken, houdt op zich geen verboden ongelijke behandeling of
discriminatie van hun opdrachtgevers in, vermits de bedoelde werknemers en
huisarbeiders zich niet in dezelfde situatie bevinden en het onderscheid in behandeling
gelet op het beoogde doel van het verlenen van dezelfde sociale bescherming ook
objectief en redelijk verantwoord is. (Artt. 10 en 11 G.W. 1994; Art. 119.1
Arbeidsovereenkomstenwet, ingevoerd bij de wet van 6 december 1996 en in werking
getreden op 1 maart 1997; Art. 2, §1 Sociale-Zekerheidswet Werknemers 1969; Art. 3, 4°
K.B. 28 nov. 1969)
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(R.S.Z. T. ASSEM PACKING SUBCONTRACTORS n.v.)

ARREST

(A.R. S.08.0008.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 19 april 2007 gewezen door
het Arbeidshof te Antwerpen.
Raadsheer Eric Dirix 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 10, 11 en 159 van de Grondwet;
- de artikelen 2, 3, 119.1 en 119.2 van de Arbeidsovereenkomstenwet van 3 juli 1978
(Arbeidsovereenkomstenwet);
- de artikelen 2 en 3, 4°, van het koninklijk besluit van 28 november 1969 tot uitvoering
van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944
betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders (Uitvoeringsbesluit);
- de artikelen 328, 331, 332, 333 en 339 van de Programmawet (I) van 27 december
2006;
- artikel 2, §1, 1°, van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28
december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders (RSZ-wet);
- artikel 2, §1, 1°, van de wet van 29 juni 1981 houdende de algemene beginselen van
de sociale zekerheid voor werknemers (Algemene Beginselenwet Sociale Zekerheid).
Bestreden beslissing
Het bestreden arrest bevestigt de vonnissen van 24 juni 2004 en 12 mei 2005 van de
Arbeidsrechtbank te Turnhout in zoverre deze beslissingen de vorderingen van de eiser tot
betaling van socialezekerheidsbijdragen, verschuldigd op de prestaties die door de thuisarbeiders werden geleverd, ongegrond verklaarden.
Het bestreden arrest oordeelt dat artikel 3,4°, van het koninklijk besluit van 28
november 1969 voortaan terzijde moet worden geschoven wanneer de eiser betwist dat
thuisarbeiders op zelfstandige basis prestaties hebben geleverd nu er specifiek een
arbeidsovereenkomst voor huisarbeiders werd ingevoegd in Titel VI van de Arbeidsovereenkomstenwet:
"Het (arbeids)hof is van oordeel dat (de eiser) moet terugvallen op Titel VI van de wet
van 3 juli 1978 wanneer hij betwist dat de huisarbeiders hun prestaties leverden op zelfstandige basis.
Hij kan niet rechtstreeks opteren voor de toepassing van artikel 3,4°, van het koninklijk
besluit van 28 november 1969, tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening
van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der
arbeiders.
Artikel 2, §1, 1°, van deze wet van 27 juni 1969 bepaalt immers dat de Koning de
toepassing van deze wet maar kan uitbreiden tot de personen die niet door een arbeidsovereenkomst zijn verbonden.
Voor 1 maart 1997 waren rechtspraak en rechtsleer het er over eens dat huisarbeiders
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niet door een arbeidsovereenkomst met hun opdrachtgever waren verbonden. De voorwaarde van voornoemd artikel 2, §1, 1°, was dus steeds vervuld.
Nu de huisarbeid echter in de wet op de arbeidsovereenkomsten werd ingeschreven, is
deze voorwaarde niet vanzelfsprekend vervuld. Er zal bijgevolg eerst moeten worden
onderzocht of de huisarbeiders al dan niet verbonden zijn met hun opdrachtgever door een
arbeidsovereenkomst in de zin van Titel VI WAO.
Pas wanneer komt vast te staan dat zij niet door een dergelijke arbeidsovereenkomst
met hun opdrachtgever zijn verbonden, zou er beroep kunnen worden gedaan op het
'uitbreidingsKB' van 28 november 1969.
Anderzijds veroorzaakt de toepassing van dit koninklijk besluit met betrekking tot de
prestaties van huisarbeiders een ongelijke behandeling tussen de opdrachtgevers.
Meer bepaald moet (de eiser) wanneer hij een schijnzelfstandige aanpakt, die geen
huisarbeider is, terugvallen op de artikelen 2 en 3 WAO om zijn gelijk trachten te
behalen. Kan hij in deze hypothese het bestaan van een arbeidsovereenkomst niet
bewijzen, bijvoorbeeld omdat het element 'gezag' in de samenwerking ontbreekt, dan kan
hij niet terugvallen op een vangnet, zoals het koninklijk besluit van 28 november 1969 er
één is, in het geval het om een huisarbeider zou gaan.
In een betwisting van schijnzelfstandigheid is er geen objectief en redelijk verantwoord
criterium voorhanden om de categorie opdrachtgevers die met huisarbeiders samenwerken
verschillend te behandelen dan de opdrachtgevers die met andere, niet-huisarbeiders,
samenwerken, nu alle huisarbeid sinds 1 maart 1997 even goed deel uitmaakt van de wet
op de arbeidsovereenkomsten.
De wet van 6 december 1996, die Titel VI onderbracht in de wet op de arbeidsovereenkomsten, sloot immers geen enkele categorie van huisarbeiders van haar toepassing uit,
ook niet de categorie die artikel 3, 4°, van het koninklijk besluit van 28 november 1969
(het uitbreidingskoninklijk besluit) beoogt.
De toepassing van artikel 3, 4°, van het uitbreidingskoninklijk besluit moet in deze zaak
terzijde worden geschoven omdat de betwisting van (de eiser) betrekking heeft op een
samenwerking tussen (de verweerster) en haar medewerkers, die na 1 maart 1997 werd
aangegaan. Na deze datum is, zoals gezegd, het niet langer verantwoord een verschil in
behandeling te handhaven tussen de opdrachtgevers, verschil dat er in bestaat dat (de
eiser), bij de aanpak van een opdrachtgever die werkt met personeel dat thuis werkt en
nadat hij faalt in het bewijs van het bestaan van een arbeidsovereenkomst in de zin van
Titel VI WAO, alsnog een beroep zou kunnen doen op de toepassing van het 'uitbreidingsKB' van 28 november 1969, terwijl hij op dit koninklijk besluit niet kan terugvallen,
wanneer hij een opdrachtgever aanpakt wiens medewerkers niet thuis werken.
Conclusie
In deze zaak, wordt de toepassing van koninklijk besluit van 28 november 1969 (het
uitbreidingsKB) terzijde geschoven.
De categorie medewerkers die dit koninklijk besluit beoogt te beschermen, namelijk de
huisarbeiders, vinden thans hun bescherming in de wet betreffende de arbeidsovereenkomsten zelf, die geen onderscheid maakt tussen de huisarbeiders en die geen categorie
ervan onbeschermd laat.
(De eiser) kan enkel nog het bestaan bewijzen van een arbeidsovereenkomst in de zin
van Titel VI WAO om zijn vordering te gronden". (arrest, p.8, midden, tot en met p.9).
Het bestreden arrest onderzocht vervolgens of de eiser het bestaan van een arbeidsovereenkomst voor huisarbeid kon aantonen in hoofde van de medewerkers van de verweerster en kwam tot de vaststelling dat er geen sprake kon zijn van het gezag dat bedoeld
wordt in artikel 119.1 van de Arbeidsovereenkomstenwet, zodat de vorderingen van de
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eiser ongegrond waren:
"Een probleem van schijnzelfstandigheid, zoals het zich ook in deze zaak stelt, moet
worden benaderd vanuit de toepassing van Titel XIII in de programmawet van 27
december 2006, genaamd: aard van de arbeidsrelaties. We spreken over de Wet ArbeidsRelaties of WAR.
Allereerst bepaalt artikel 331 van deze wet dat de partijen vrij de (rechts)aard van hun
arbeidsrelatie kiezen zonder daarbij de openbare orde, de goede zeden en de dwingende
wetten te kunnen overtreden.
Het eerste punt van onderzoek betreft dus deze vrije keuze van de betrokken partijen.
Hoe hebben zij hun samenwerking gekwalificeerd?
(...)
Bij gebrek aan een onderlinge kwalificatie bij het begin van de samenwerking, rest
enkel nog de uitvoering zelf van de samenwerking.
De elementen die daar in terug te vinden zijn, moeten dan uitwijzen of er terzake sprake
is van een overeenkomst voor tewerkstelling van huisarbeiders.
Artikel 119.1 WAO bepaalt dat de huisarbeiders de arbeiders zijn, die tegen loon arbeid
verrichten onder het gezag van een werkgever, in hun woonplaats of op elke andere door
hen gekozen plaats, zonder dat zij onder het toezicht of de rechtstreekse controle van deze
werkgever staan.
Dat de mensen die werden ondervraagd, op P.D. na, arbeid tegen loon hebben verricht
voor rekening van (de verweerster) valt niet te ontkennen.
Moet enkel nog worden nagegaan of de huisarbeiders onder het gezag van (de verweerster) hun taken hebben uitgevoerd, zonder dat ze evenwel onder het toezicht of de rechtstreekse controle van (de verweerster) stonden.
Kenmerkend voor een gezag zonder toezicht of rechtstreekse controle blijft dat de
werkgever met de werknemer bindende afspraken heeft gemaakt, die hem toelaten van de
werknemer gedaan te krijgen dat hij het werk uitvoert op de wijze die de werkgever voorstaat binnen een termijn die deze werkgever bepaalt.
In deze zaak blijkt uit de afgelegde verklaringen niet dat (de verweerster) bij machte
was om van de thuiswerkers gedaan te krijgen dat zij het inpak- of verpakkingswerk dat
zij door hen wou laten doen, ook effectief te laten uitvoeren binnen een bepaalde termijn.
(De verweerster) was afhankelijk van de goede wil van de huisarbeiders, die vrij waren
het werk al dan niet te aanvaarden en die ook vrij waren, eens het werk aanvaard, dit niet
uit te voeren binnen de vastgestelde termijn vermits ze in dat geval het werk terug konden
binnen leveren.
In die omstandigheden is er geen sprake van het gezag dat bedoeld wordt in artikel
119.1 WAO en is er tussen (de verweerster) en de huisarbeiders het bestaan van een overeenkomst voor tewerkstelling van huisarbeiders niet bewezen.
(De eiser) heeft dan ook geen rechtsgrond om zijn vorderingen wat de prestaties van de
huisarbeiders betreft, op te steunen" (p.10, tot en met p.12).
Grieven
Eerste 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 artikel 2, §1, 1°, van de RSZ-wet kan de Koning, onder de voorwaarden die hij bepaalt, de toepassing van de RSZ-wet uitbreiden tot de personen die,
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zonder door een arbeidsovereenkomst te zijn verbonden, tegen loon arbeidsprestaties
verrichten onder het gezag van een andere persoon of die een arbeid verrichten in gelijkaardige voorwaarden, als die van een arbeidsovereenkomst (cf. artikel 2, §1, eerste lid, 1°,
van de Algemene Beginselenwet Sociale Zekerheid).
In toepassing van deze bepaling heeft de Koning in artikel 3, 4°, van het Uitvoeringsbesluit de toepassing van de RSZ-wet verruimd tot "de personen die, op een door hen
gekozen plaats in gelijkaardige voorwaarden als die van een arbeidsovereenkomst grondstoffen of gedeeltelijk afgewerkte produkten bewerken die één of verschillende handelaars
hun hebben toevertrouwd en die alleen werken of gewoonlijk ten hoogste vier helpers
tewerkstellen, alsmede tot die handelaars".
Om arbeid te verrichten in gelijkaardige voorwaarden als die van een arbeidsovereenkomst is niet vereist dat de werknemer prestaties levert onder gezag van een werkgever of
in een verhouding van ondergeschiktheid maar dat de prestaties worden geleverd in
omstandigheden die gelijkenis vertonen met die waaronder arbeid in ondergeschikt
verband wordt verricht.
De uitbreidingsbepaling van artikel 3, 4°, van het Uitvoeringsbesluit onderwerpt m.a.w.
die personen aan de toepassing van de RSZ-wet die niet onder het gezag van een werkgever arbeid verrichten op een door hen gekozen plaats.
Door de afwezigheid van een gezagsverhouding onderscheiden de personen
omschreven in artikel 3, 4°, van het Uitvoeringsbesluit, zich wezenlijk van de huisarbeiders die zijn bedoeld in Titel VI van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten, zoals ingevoegd bij wet van 6 december 1996, welke titel, met ingang van 1
maart 1997, de tewerkstelling regelt van huisarbeiders die tegen loon arbeid verrichten
onder het gezag van een werkgever, in hun woonplaats of op elke andere door hen
gekozen plaats, zonder dat zij onder het toezicht of de rechtstreekse controle van deze
werkgever staan (zie de artikelen 119.1 en 119.2 van de Arbeidsovereenkomstenwet).
Door de invoeging van Titel VI betreffende de overeenkomsten voor tewerkstelling van
huisarbeiders beoogde de Arbeidsovereenkomstenwet geenszins de categorie van
personen, bedoeld in artikel 3, 4°, van het Uitvoeringsbesluit, aan zijn toepassingsgebied
te onderwerpen.
De uitbreidingsbepaling van artikel 3, 4°, van het Uitvoeringsbesluit blijft bijgevolg
onverkort gelden naast de regeling voor huisarbeiders in Titel VI van de Arbeidsovereenkomstenwet.
Ingeval van een tewerkstelling van huisarbeiders kan de eiser jegens de opdrachtgever
derhalve nog steeds rechtstreeks opteren voor de toepassing van die uitbreidingsbepaling
zonder dat hij bij de beoordeling van de gelijkaardige voorwaarden als die van een
arbeidsovereenkomst rekening dient te houden met het gezagselement, zoals dit besloten
ligt in artikel 119.1 van de Arbeidsovereenkomstenwet.
Nu de eiser zijn vordering jegens de verweerster steunde op artikel 3, 4°, van het
Uitvoeringsbesluit diende hij voor de invordering van de sociale bijdragen, verschuldigd
op de prestaties geleverd door de thuiswerkende medewerkers van de verweerster,
derhalve niet het bestaan te bewijzen van een arbeidsovereenkomst van huisarbeid in de
zin van Titel VI van de Arbeidsovereenkomstenwet.
Niet naar recht verantwoord is de beslissing van het arbeidshof dat alle huisarbeid sinds
1 maart 1997 deel uitmaakt van de Arbeidsovereenkomstenwet en dat de wet van 6
december 1996, die titel VI onderbracht in de Arbeidsovereenkomstenwet, geen enkele
categorie van huisarbeiders van haar toepassing uitsloot, ook niet de categorie die artikel
3, 4°, van het Uitvoeringsbesluit beoogt, zodat ten onrechte werd beslist dat de eiser niet
meer rechtstreeks kan opteren voor de toepassing van die uitbreidingsbepaling (zie bijv.
arrest, p.8, vijfde laatste alinea, p.9, derde en vierde alinea).
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Hieruit volgt dat het bestreden arrest op die gronden de eiser niet wettig het bewijs
heeft kunnen opleggen van het bestaan van een arbeidsovereenkomst in de zin van Titel
VI en dienvolgens de vordering van de eiser, gestoeld op artikel 3, 4°, van het Uitvoeringsbesluit, niet wettig heeft kunnen afwijzen wegens het niet bewezen zijn van een
gezagsrelatie bij de medewerkers van de verweerster (schending van alle in de aanhef van
het middel aangehaalde bepalingen).
Tweede onderdeel
1. De toepassing van artikel 3, 4°, van het Uitvoeringsbesluit wordt door het bestreden
arrest ook terzijde geschoven wegens schending van het grondwettelijk gelijkheidsbeginsel doordat de toepassing ervan, ingeval van een betwisting van schijnzelfstandigheid,
leidt tot een ongeoorloofd onderscheid in de behandeling door de eiser van, enerzijds,
opdrachtgevers die met huisarbeiders werken, en anderzijds, opdrachtgevers die zonder
huisarbeiders werken, in de mate dat de eiser voor die eerste categorie van opdrachtgevers, wanneer hij het bestaan van een gezagsverhouding niet kan bewijzen, steeds kan
terugvallen op het "vangnet" van artikel 3, 4°, Uitvoeringsbesluit, waarbij de toepassing
van de RSZ-wet wordt uitgebreid ten aanzien van huisarbeiders die prestaties leveren in
omstandigheden die gelijkenis vertonen met die waaronder arbeid in ondergeschikt
verband wordt verricht, zonder dat evenwel het bestaan van een gezagsverhouding moet
worden bewezen, terwijl de eiser voor de tweede categorie van opdrachtgevers niet kan
terugvallen op een uitbreidingsbepaling wanneer hij faalt in het bewijs van het bestaan
van een gezagsverhouding.
2. Bij een betwisting van schijnzelfstandigheid is dit "sociaal vangnet" voor de huisarbeiders bedoeld in artikel 3, 4°, van het Uitvoeringsbesluit nochtans objectief en redelijk
verantwoord, in de mate dat voor deze huisarbeiders, wegens de specifieke aard van hun
arbeid, die zij thuis verrichten, al dan niet met bijstand van een helper, moeilijk kan
worden aangetoond dat zij hun prestaties leveren onder het gezag van hun opdrachtgever,
terwijl zij zich niettemin in dezelfde socio-economische afhankelijkheidspositie bevinden
ten opzichte van hun opdrachtgever als de niet-thuiswerkende werknemers die krachtens
een arbeidsovereenkomst zijn tewerkgesteld.
Waar deze laatste werknemers arbeiden op de plaats die hen door hun opdrachtgever
wordt aangewezen, en aldaar rechtstreeks onder zijn toezicht en controle staan, kan het
bewijs van de voor het bestaan van een arbeidsovereenkomst kenmerkende gezagsverhouding voor deze categorie van werknemers gemakkelijker worden geleverd en is er bijgevolg geen noodzaak om voor hen in een gelijkaardig "sociaal vangnet" te voorzien als dat
van artikel 3, 4°, van het Uitvoeringsbesluit wanneer dat bewijs niet kan worden geleverd.
3. De grondwettelijke regels van de gelijkheid der Belgen voor de wet en van de nietdiscriminatie sluiten niet uit dat een verschil in behandeling volgens bepaalde categorieën
van personen zou worden ingesteld, voor zover voor het criterium van onderscheid een
objectieve en redelijke verantwoording bestaat. Het bestaan van een dergelijke verantwoording moet worden beoordeeld m.b.t. het doel en de gevolgen van de overwogen
maatregel en met de aard van de in het geding zijnde beginselen. Het gelijkheidsbeginsel
is slechts geschonden wanneer vaststaat dat de aangewende middelen redelijkerwijze niet
evenredig zijn met het beoogde doel.
Het gelijkheidsbeginsel wordt niet geschonden door in een ongelijke behandeling te
voorzien van opdrachtgevers die verschillende categorieën van personen tewerkstellen.
Het verschil in behandeling tussen de opdrachtgevers van huisarbeiders bedoeld in
artikel 3, 4°, van het Uitvoeringsbesluit en de opdrachtgevers wiens medewerkers niet
thuis werken, er in bestaande dat de eiser, wanneer hij faalt in het bewijs van het bestaan
van een arbeidsovereenkomst, voor de eerste categorie van opdrachtgevers, kan terugvallen op het "vangnet" van artikel 3, 4°, van het Uitvoeringsbesluit teneinde de huisarbei-
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ders alsnog aan de toepassing van de RSZ-wet te kunnen onderwerpen, terwijl hij op dit
Uitvoeringsbesluit niet kan terugvallen voor de opdrachtgevers van niet-huisarbeiders, is
objectief en redelijk verantwoord en evenredig met het beoogde doel om de huisarbeiders,
die niet krachtens een arbeidsovereenkomst worden tewerkgesteld, doch niettemin arbeid
verrichten in gelijkaardige voorwaarden, als die van een arbeidsovereenkomst, een zelfde
sociale bescherming te laten genieten als de werknemers die krachtens een arbeidsovereenkomst zijn tewerkgesteld, zodat het door de appelrechters aangeklaagde onderscheid
geen schending inhoudt van het gelijkheidsbeginsel.
4. Het bestreden arrest stoelt de ongelijke behandeling tussen de opdrachtgevers die
werken met huisarbeiders bedoeld in artikel 3, 4°, van het Uitvoeringsbesluit enerzijds, en
de opdrachtgevers die zonder huisarbeiders werken anderzijds, op de in het eerste onderdeel door de eiser aangevochten misvatting dat "alle huisarbeid sinds 1 maart 1997 even
goed deel uitmaakt van de wet op de arbeidsovereenkomsten" (p.9, derde alinea).
Uit het eerste onderdeel volgt dat de personen bedoeld in artikel 3,4°, van het Uitvoeringsbesluit niet de huisarbeiders zijn omschreven in artikel 119.1 van de Arbeidsovereenkomstenwet doordat voor eerstgenoemden een gezagsverhouding ontbreekt.
De huisarbeiders bedoeld in artikel 3,4°, van het Uitvoeringsbesluit, onderscheiden zich
bovendien van de huisarbeiders bedoeld in artikel 119.1 van de Arbeidsovereenkomstenwet doordat hun arbeid uitsluitend kan bestaan in het bewerken van grondstoffen of
gedeeltelijk afgewerkte produkten die één of verschillende handelaars hen hebben toevertrouwd, terwijl de prestaties van de huisarbeiders omschreven in artikel 119.1 van de
Arbeidsovereenkomstenwet zowel hand- als hoofdarbeid kan omvatten (cf. de artikelen 2,
3, 119.1, in fine, en 119.2,§1, van de Arbeidsovereenkomsten-wet). Anders dan de huisarbeiders van artikel 119.1 van de Arbeidsovereenkomstenwet kunnen de personen bedoeld
in artikel 3, 4°, van het Uitvoeringsbesluit zich voor het uitvoeren van hun prestaties
bovendien laten bijstaan door ten hoogste vier helpers.
De verschillende behandeling van de huisarbeiders, bedoeld in artikel 3, 4°, van het
Uitvoeringsbesluit, die zonder door een arbeidsovereenkomst te zijn verbonden, arbeid
verrichten in omstandigheden die gelijkaardig zijn aan die van een arbeidsovereenkomst,
blijft derhalve ook na 1 maart 1997 verantwoord met als doel hen éénzelfde sociale
bescherming te garanderen als de werknemers die krachtens een arbeidsovereenkomst zijn
tewerkgesteld, zoals de huisarbeiders die verbonden zijn met een overeenkomst voor de
tewerkstelling van huisarbeiders bedoeld in Titel VI van de Arbeidsovereenkomstenwet.
Het loutere feit dat er voortaan een specifieke wettelijke regeling is voorzien voor de
huisarbeiders die krachtens een arbeidsovereenkomst hun prestaties verrichten, wijzigt op
zich immers niets aan de specifieke werkomstandigheden van de huisarbeiders bedoeld in
artikel 3, 4°, van het Uitvoeringsbesluit.
5. De hoven en rechtbanken kunnen met toepassing van artikel 159 van de Grondwet
een koninklijk besluit terzijde schuiven, voor zover dit niet met de wetten overeenstemt,
onder meer wanneer het een schending inhoudt van het gelijkheidsbeginsel of het discriminatieverbod.
Waar artikel 3, 4°, van het Uitvoeringsbesluit, zoals hoger aangetoond, geen schending
inhoudt van het gelijkheidsbeginsel, noch van het discriminatieverbod, heeft het bestreden
arrest deze bepaling bijgevolg niet wettig terzijde kunnen schuiven wegens de schending
van de artikelen 10 en 11 van de Grondwet.
6. Hieruit volgt dat het bestreden arrest ten onrechte de toepassing van artikel 3, 4°, van
het Uitvoeringsbesluit terzijde heeft geschoven op grond dat deze bepaling, vanaf de
inwerkingtreding van Titel VI van de Arbeidsovereenkomstenwet op 1 maart 1997,
ingeval van een betwisting inzake schijnzelfstandigheid, een ongelijke behandeling in het
leven heeft geroepen die niet op objectieve en redelijke criteria te verantwoorden is, met
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name tussen, enerzijds, de opdrachtgevers die huisarbeiders tewerkstellen, en, anderzijds,
de opdrachtgevers die werken met niet-huisarbeiders (schending van alle in de aanhef van
het middel aangehaalde bepalingen, in het bijzonder de artikelen 10, 11 en 159 van de
Grondwet).

III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Eerste onderdeel
1. Voor het bestaan van een arbeidsovereenkomst is vereist dat een werknemer
zich ertoe verbindt, tegen loon, onder gezag van een werkgever arbeid te
verrichten.
Krachtens artikel 119.1 van de Arbeidsovereenkomstenwet van 3 juli 1978,
ingevoerd bij de wet van 6 december 1996 en in werking getreden op 1 maart
1997, is voor de huisarbeiders die tegen loon arbeid verrichten onder het gezag
van een werkgever niet vereist dat zij onder het toezicht of de rechtstreekse
controle van de werkgever staan.
2. Krachtens artikel 2, §1, van de RSZ-wet van 27 juni 1969, kan de Koning,
bij in ministerraad overlegd besluit en na het advies van de Nationale Arbeidsraad te hebben ingewonnen, de toepassing van deze wet uitbreiden "tot de
personen die, zonder door een arbeidsovereenkomst te zijn verbonden, tegen
loon arbeidsprestaties onder het gezag van een ander persoon verrichten of die
een arbeid verrichten in gelijkaardige voorwaarden als die van een arbeidsovereenkomst" en alsdan de persoon aanwijzen "die als werkgever wordt
beschouwd".
In uitvoering van deze bepaling heeft de Koning in artikel 3, 4°, van het
koninklijk besluit van 28 november 1969 de toepassing van de wet van 27 juni
1969 verruimd tot "de personen die op een door hen gekozen plaats, in gelijkaardige voorwaarden als die van een arbeidsovereenkomst grondstoffen of gedeeltelijk afgewerkte producten bewerken die één of verschillende handelaars hun
hebben toevertrouwd en die alleen werken of gewoonlijk ten hoogste vier helpers
tewerkstellen, alsmede tot die handelaars".
3. Uit de voornoemde bepalingen volgt dat de verruiming van de toepassing
van de wet van 27 juni 1969 tot de personen bedoeld in artikel 3, 4°, van het
koninklijk besluit van 28 november 1969, van toepassing is op personen die niet
onder het gezag van een werkgever arbeid verrichten.
4. Vermits de personen bedoeld in artikel 3, 4°, van het koninklijk besluit van
28 november 1969 niet de huisarbeiders zijn omschreven in artikel 119.1 van de
Arbeidsovereenkomstenwet, moet bij de beoordeling van de gelijkaardige voorwaarden als die van een arbeidsovereenkomst in het kader van artikel 3, 4°, van
het voormeld uitvoeringsbesluit bijgevolg geen rekening worden gehouden met
het gezagselement, zoals dit besloten ligt in artikel 119.1 van de Arbeidsovereenkomstenwet.
5. Het arrest dat oordeelt dat artikel 119.1 geen enkele vorm van huisarbeid
van haar toepassingsgebied uitsluit en dus ook niet de categorie die beoogd
wordt in artikel 3, 4°, van het koninklijk besluit van 28 november 1969 en op die
gronden de vordering van de eiser ongegrond verklaart omdat geen gezagsver-

2312

HOF VAN CASSATIE

20.10.08 - Nr. 563

houding tussen de verweerster en de thuiswerkende medewerkers werd aangetoond, verantwoordt zijn beslissing niet naar recht.
Het onderdeel is gegrond.
Tweede onderdeel
6. De grondwettelijke regels van de gelijkheid der Belgen voor de wet en van
de niet-discriminatie sluiten niet uit dat een verschil in behandeling tussen
bepaalde categorieën van personen wordt ingesteld, voor zover voor het criterium van dat onderscheid een objectieve en redelijke verantwoording bestaat.
Het bestaan van een dergelijke verantwoording moet worden beoordeeld met
inachtneming van het doel en de gevolgen van de ter beoordeling staande maatregel. Het gelijkheidsbeginsel is geschonden wanneer vaststaat dat tussen de
aangewende middelen en het beoogde doel geen redelijk verband van evenredigheid bestaat.
7. Uit de wetsgeschiedenis blijkt dat met de in artikel 2, §1, van de RSZ-wet
van 27 juni 1969 bedoelde "personen die een arbeid verrichten in gelijkaardige
voorwaarden als die van een arbeidsovereenkomst", de zogenaamde marginale
arbeidskrachten uit de privé-sector worden beoogd. Dit zijn de personen die in
sociaal-economisch opzicht in een zelfde toestand verkeren als de werknemers
maar die wegens de aard van de door hen gesloten overeenkomst juridisch niet
kunnen aangezien worden als arbeidend onder het gezag van een ander persoon.
De uitbreiding van het toepassingsgebied van de RSZ-wet van 27 juni 1969
heeft tot doel deze personen die in sociaal-economisch opzicht in een zelfde
toestand verkeren als de werknemers, dezelfde sociale bescherming te verlenen.
Deze gelijkstelling met werknemers, die beperkt is tot de socialezekerheidswetgeving en niet raakt aan de bestaande rechtsverhouding tussen partijen, is geen
maatregel die ertoe strekt de bewijslast van de eiser bij "de aanpak van schijnzelfstandigheid" te verlichten.
Artikel 3, 4°, van het koninklijk besluit van 28 november 1969 strekt er aldus
toe de huisarbeiders die niet onder het gezag van een werkgever werken in
omstandigheden die gelijkaardig zijn aan die van een arbeidsovereenkomst in de
zin van artikel 119.1 van de Arbeidsovereenkomstenwet, dezelfde sociale
bescherming te verlenen als de huisarbeiders die wel door een arbeids-overeenkomst verbonden zijn.
8. De omstandigheid dat de eiser bij het invorderen van socialezekerheidsbijdragen voor gewone werknemers het bewijs moet leveren van een gezagsverhouding en dat hij voor de huisarbeiders bedoeld in artikel 3, 4°, van het koninklijk
besluit van 28 november 1969, slechts moet bewijzen dat die huisarbeiders in
gelijkaardige voorwaarden als die van een arbeidsovereenkomst werken, houdt
op zich geen verboden ongelijke behandeling of discriminatie van hun opdrachtgevers in, vermits de bedoelde werknemers en huisarbeiders zich niet in dezelfde
situatie bevinden.
Het onderscheid in de behandeling ten aanzien van de gewone werknemers en
de in voormeld artikel 3, 4°, bedoelde huisarbeiders is gelet op het in randnummer 7 vermelde beoogde doel ook objectief en redelijk verantwoord.
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Het verschil in behandeling van de opdrachtgevers dat voortvloeit uit de
toepassing van artikel 3, 4°, van het koninklijk besluit van 28 november 1969, is
dienvolgens niet in strijd met het grondwettelijke gelijkheidsbeginsel en discriminatieverbod, vastgelegd in de artikelen 10 en 11 van de Grondwet.
9. Na te hebben geoordeeld zoals vermeld in randnummer 5, oordeelt het arrest
dat het na 1 maart 1997 niet langer verantwoord is een verschil in behandeling te
handhaven tussen de opdrachtgevers, verschil dat er in bestaat dat "de (eiser), bij
de aanpak van een opdrachtgever die werkt met personeel dat thuis werkt en
nadat hij faalt in het bewijs van het bestaan van een arbeidsovereenkomst in de
zin van titel VI (van de Arbeidsovereenkomstenwet), alsnog een beroep (kan)
doen op de toepassing van het (koninklijk besluit) van 28 november 1969, terwijl
hij op dit koninklijk besluit niet kan terugvallen, wanneer hij een opdrachtgever
aanpakt wiens medewerkers niet thuis werken".
Door op die gronden de toepassing van artikel 3, 4°, van het koninklijk besluit
van 28 november 1969 terzijde te schuiven wegens schending van het beginsel
van gelijke behandeling en niet-discriminatie, schendt het arrest de artikelen 10,
11 en 159 van de Grondwet en artikel 3, 4°, van het koninklijk besluit van 28
november 1969.
Het onderdeel is gegrond.
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest.
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het
vernietigde arrest.
Houdt de kosten aan en laat de beslissing daaromtrent aan de feitenrechter
over.
Verwijst de zaak naar het Arbeidshof te Brussel.
20 oktober 2008 – 3° kamer – Voorzitter: de h. Boes, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: de h. Dirix – Gelijkluidende conclusie van mevr. Mortier, advocaat-generaal –
Advocaat: mr. De Bruyn.

Nr. 564
3° KAMER - 20 oktober 2008

1º SOCIALE ZEKERHEID — WERKNEMERS - ONREGELMATIGE DEELTIJDSE
TEWERKSTELLING - VERMOEDEN VAN VOLTIJDSE TEWERKSTELLING - DRAAGWIJDTE
2º ARBEID — ARBEIDSTIJDEN EN RUSTTIJDEN - DEELTIJDSE ARBEID ONTSTENTENIS VAN OPENBAARMAKING VAN WERKROOSTERS - VERMOEDEN VAN VOLTIJDSE
TEWERKSTELLING - DRAAGWIJDTE
1º en 2° Het in artikel 22ter van de RSZ-wet van 27 juni 1969 bepaalde vermoeden van
voltijdse tewerkstelling van de deeltijdse werknemers bij ontstentenis van
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openbaarmaking van hun normale werkroosters geldt niet alleen voor de dag van de
vaststelling van de bedoelde ontstentenis, maar voor de ganse periode van
tewerkstelling. (Art. 22ter Sociale-Zekerheidswet Werknemers 1969)
(R.S.Z. T. LEDERWAREN JAMA b.v.b.a.)

ARREST

(A.R. S.08.0014.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 27 mei 2005 gewezen door
het Arbeidshof te Antwerpen.
Afdelingsvoorzitter Robert Boes 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 1, §1, eerste lid, 14, §1, 22 en 22ter, de tweede zin in het bijzonder, van
de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders (RSZ-wet), artikel 22ter zoals ingevoegd bij artikel 181 van de Programmawet van 22 december 1989, doch vóór zijn wijziging bij koninklijk besluit van 10 juni 2001;
- artikel 157 van de Programmawet van 22 december 1989;
- de artikelen 1350 en 1352 van het Burgerlijk Wetboek.
Aangevochten beslissing:
Het bestreden arrest bevestigt het vonnis van de eerste rechter waar deze oordeelde dat
de eiser, bij gebrek aan bewijs dat de verweerster heeft nagelaten de werkroosters openbaar te maken gedurende de volledig gevorderde periode, zich alleen kan beroepen op het
vermoeden van de voltijdse tewerkstelling voor de dag van de vaststellingen, namelijk 9
januari 1997:
"Uit het proces-verbaal van 16 januari 1997, opgemaakt naar aanleiding van de controle
op 9 januari 1997, komt vast te staan dat een afschrift van de deeltijdse arbeidsovereenkomsten, afgesloten tussen (de verweerster) en respectievelijk J.V. en M.W., niet voorhanden was in de winkel aan de Statielei in Mortsel op het ogenblik dat de controle plaatsvond.
Anderzijds blijkt uit het procedureverloop en de stukken die worden neergelegd dat
dergelijke arbeidsovereenkomsten wel degelijk schriftelijk werden vastgesteld overeenkomstig artikel 11bis WAO (stukken 1 en 2 van (de verweerster)).
Verder houdt (de verweerster) al vanaf november 1997 vol dat een afschrift van deze
arbeidsovereenkomsten normaal en altijd werden en worden bewaard in de winkel in
Mortsel. Net op het moment van de controle op 9 januari 1997 waren ze daar niet aan te
treffen omdat ze door de zaakvoerder mee naar huis waren genomen voor aanpassing,
gelet op de kersverse wijzigingen in (het) uurrooster.
Er is in het dossier geen reden terug te vinden om deze stellingname als leugenachtig
van de hand te wijzen.
In die omstandigheden komt het aan (de eiser) toe het positieve bewijs te leveren dat
deze uitleg niet strookt met de waarheid, dat de arbeidsovereenkomsten niet in de winkel
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in Mortsel werden bewaard of op welke precieze tijdstippen niet aan het vereiste van
openbaarmaking in de zin van artikel 157 van de Programmawet van 22 december 1989
was voldaan.
Dit bewijs levert (de eiser) niet.
Bij gebreke aan een dergelijk bewijs kan niet met zekerheid worden vastgesteld dat aan
het voornoemde vereiste van openbaarmaking niet werd voldaan, buiten de datum van
controle van 9 januari 1997.
(...)
De conclusie is dan ook dat een inbreuk op artikel 157 van bedoelde Programmawet
(het enige artikel dat hier aan de orde is) slechts vaststaat voor de dag van 9 januari 1997
omdat op die dag het afschrift van de arbeidsovereenkomsten niet aan de inspecteur kon
worden voorgelegd. Voor die dag geldt dan ook de toepassing van artikel 22ter van de
R.S.Z.-wet met betrekking tot de twee werknemers waarop de vordering van (de eiser)
slaat" (p.6, zesde alinea t.e.m. p.7, vijfde alinea).
Het bestreden arrest bevestigt dienvolgens de door de arbeidsrechtbank bevolen onderzoeksmaatregel, waarbij verweerster werd toegelaten om met getuigen aan te tonen dat
beide werkneemsters op 9 januari 1997 deeltijds werkten, en verwijst de zaak voor
verdere behandeling naar deze rechtbank.
Grieven
1. De artikelen 157 tot 159 van de Programmawet van 22 december 1989 leggen aan de
werkgevers verplichtingen op met betrekking tot de bekendmaking van de werkroosters
van de deeltijdse werknemers en met betrekking tot de vaststelling van de afwijkingen op
de normale werkroosters. Deze voorschriften strekken ertoe een efficiënte controle mogelijk te maken op de werkelijk verrichte prestaties, met het oog op de voorkoming en de
bestrijding van zwartwerk.
Zo bepaalt artikel 159 (lees 157) van voormelde Programmawet dat een afschrift van de
arbeidsovereenkomst van de deeltijdse werknemer schriftelijk vastgesteld overeenkomstig
artikel 11bis van de Arbeidsovereenkomstenwet van 3 juli 1978, of een uittreksel van die
arbeidsovereenkomst met de werkroosters en met de identiteit van de deeltijdse werknemer waarop deze van toepassing zijn, alsmede zijn handtekening en die van de werkgever, moet worden bewaard op de plaats waar het arbeidsreglement kan geraadpleegd
worden met toepassing van artikel 15 van de wet van 8 april 1965 tot instelling van de
arbeidsreglementen.
2. In artikel 22ter van de RSZ-wet zijn wettelijke vermoedens opgenomen die de nietnaleving van voormelde voorschriften inzake de publiciteit van werkroosters sanctioneren
en die specifiek zijn ingesteld ten gunste van de eiser, ten behoeve van de inning en invordering van de verschuldigde sociale-zekerheidsbijdragen.
Luidens de tweede zin van artikel 22ter van de RSZ-wet worden de deeltijdse werknemers, bij ontstentenis van openbaarmaking van de werkroosters, vermoed arbeid te
hebben verricht in het kader van een arbeidsovereenkomst voor voltijdse arbeid, behoudens bewijs van het tegendeel dat door de werkgever wordt aangebracht.
3. Het vermoeden van artikel 22ter, tweede zin, van de RSZ-wet, krijgt uitwerking in
alle gevallen waarin de voorschriften inzake de bekendmaking van de werkroosters, vastgesteld in de artikelen 157 tot 159 van de Programmawet van 22 december 1989, niet
worden nageleefd en dus ook wanneer de afschriften van de arbeidsovereenkomsten,
volgens de beweringen van de werkgever, normaal gezien altijd worden bewaard op de
plaats waar het arbeidsreglement kan worden geraadpleegd met toepassing van artikel 15
van de wet van 8 april 1965 tot instelling van de arbeidsreglementen, doch uitzonderlijk,
net op het moment van een controle door de sociale inspectie, elders worden bewaard.
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In die hypothese kan de eiser zich op het vermoeden van artikel 22ter, tweede zin, van
de RSZ-wet, beroepen voor de volledige periode die hij in aanmerking kan nemen voor
regularisatie, zonder dat hij moet bewijzen op welke precieze tijdstippen binnen die
periode niet aan het vereiste inzake bekendmaking van de werkroosters is voldaan.
Omwille van het feit dat op het tijdstip van de controle niet was voldaan aan de voorschriften inzake de bekendmaking van de werkroosters, wordt krachtens artikel 22ter,
tweede zin, van de RSZ-wet, precies vermoed dat deze voorschriften, behoudens tegenbewijs, ook voordien niet door de werkgever werden nageleefd.
Wanneer de voorschriften inzake de bekendmaking van de werkroosters niet worden
nageleefd dan wordt inderdaad vermoed dat de betrokken deeltijdse werknemers steeds
hun arbeid hebben verricht in het kader van een arbeidsovereenkomst voor voltijdse
arbeid, en niet enkel op de dag van de controle waarop de inbreuken door de sociale
inspectie worden vastgesteld. Elke andere interpretatie van artikel 22ter, tweede zin, van
de RSZ-wet zou dit vermoeden volledig uithollen en zinloos maken in het kader van een
efficiënte controle op de werkelijk verrichte prestaties, met het oog op de voorkoming en
de bestrijding van zwartwerk.
De werking van het vermoeden van artikel 22ter, tweede zin, van de RSZ-wet is bijgevolg niet beperkt tot de dag zelf waarop de inbreuken op de voorschriften inzake de
bekendmaking van de werkroosters worden vastgesteld, maar strekt zich uit tot de volledige periode waarvoor de eiser, binnen de grenzen van de verjaring, een vordering tot
regularisatie van socialezekerheidsbijdragen kan instellen.
4. Het wettelijk vermoeden van artikel 22ter, tweede zin, van de RSZ-wet, waarvan de
draagwijdte en werking hoger werd toegelicht, ontslaat degene in wiens voordeel het
bestaat, van ieder bewijs (artikel 1352 van het Burgerlijk Wetboek).
5. Hieruit volgt dat het bestreden arrest niet wettig, zonder miskenning van de werking
van het wettelijk vermoeden van artikel 22ter, tweede zin, van de RSZ-wet, heeft beslist
dat dit vermoeden enkel van toepassing is op de dag van de controle van 9 januari 1997
omdat enkel voor die dag een inbreuk op artikel 157 van de Programmawet van 22
december 1989 vaststaat en de eiser niet aantoont dat vóór die datum evenmin was
voldaan aan het vereiste inzake de bekendmaking van de deeltijdse arbeidsovereenkomsten (schending van de artikelen 1, §1, eerste lid, 14, §1, 22, 22ter, de tweede zin in het
bijzonder, van de RSZ-wet, 157 van de Programmawet van 22 december 1989 en 1350 en
1352 van het Burgerlijk Wetboek).

III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
1. Het in artikel 22ter van de R.S.Z.-wet van 27 juni 1969 bepaalde vermoeden
van voltijdse tewerkstelling van de deeltijdse werknemers bij ontstentenis van
openbaarmaking van hun normale werkroosters geldt niet alleen voor de dag van
de vaststelling van de bedoelde ontstentenis, maar voor de ganse periode van
tewerkstelling.
2. Het arrest dat anders oordeelt, schendt de voormelde wetsbepaling.
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
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over.
Verwijst de zaak naar het Arbeidshof te Brussel.
20 oktober 2008 – 3° kamer – Voorzitter en Verslaggever: de h. Boes, afdelingsvoorzitter – Gelijkluidende conclusie van mevr. Mortier, advocaat-generaal – Advocaat: mr.
De Bruyn.

Nr. 565
2° KAMER - 21 oktober 2008

1º VEROORDELING MET UITSTEL EN OPSCHORTING VAN DE
VEROORDELING — PROBATIEUITSTEL - VORDERING TOT HERROEPING WEGENS
NIET-NALEVING VAN DE OPGELEGDE VOORWAARDEN - AARD - GEVOLG
2º VEROORDELING MET UITSTEL EN OPSCHORTING VAN DE
VEROORDELING — PROBATIEOPSCHORTING - VORDERING TOT HERROEPING
WEGENS NIET-NALEVING VAN DE OPGELEGDE VOORWAARDEN - AARD - GEVOLG
3º VERJARING — STRAFZAKEN — STRAFVORDERING — SCHORSING PROBATIEUITSTEL - PROBATIEOPSCHORTING - VORDERING TOT HERROEPING WEGENS NIETNALEVING VAN DE OPGELEGDE VOORWAARDEN

4º VERJARING — STRAFZAKEN — STRAFVORDERING — STUITING PROBATIEUITSTEL - PROBATIEOPSCHORTING - VORDERING TOT HERROEPING WEGENS NIETNALEVING VAN DE OPGELEGDE VOORWAARDEN

5º VEROORDELING MET UITSTEL EN OPSCHORTING VAN DE
VEROORDELING — PROBATIEUITSTEL - VORDERING TOT HERROEPING WEGENS
NIET-NALEVING VAN DE OPGELEGDE VOORWAARDEN - VERJARING - SCHORSING SCHORSINGSGROND VOORTVLOEIEND UIT HET INSTELLEN VAN DE STRAFVORDERIJNG VOOR HET
VONNISGERECHT - TOEPASSING
6º VEROORDELING MET UITSTEL EN OPSCHORTING VAN DE
VEROORDELING — PROBATIEOPSCHORTING - VORDERING TOT HERROEPING
WEGENS NIET-NALEVING VAN DE OPGELEGDE VOORWAARDEN - VERJARING - SCHORSING SCHORSINGSGROND VOORTVLOEIEND UIT HET INSTELLEN VAN DE STRAFVORDERIJNG VOOR HET
VONNISGERECHT - TOEPASSING
7º VERJARING — STRAFZAKEN — STRAFVORDERING — SCHORSING PROBATIEUITSTEL - PROBATIEOPSCHORTING - VORDERING TOT HERROEPING WEGENS NIETNALEVING VAN DE OPGELEGDE VOORWAARDEN - SCHORSINGSGROND VOORTVLOEIEND UIT HET
INSTELLEN VAN DE STRAFVORDERIJNG VOOR HET VONNISGERECHT - TOEPASSING
1º, 2°, 3° en 4° De vordering tot herroeping van de probatieopschorting wegens nietnaleving van de opgelegde voorwaarden en de vordering tot herroeping van het
probatieuitstel wegens niet-naleving van de opgelegde voorwaarden zijn een
strafvordering; hun verjaring kan worden gestuit en geschorst overeenkomstig de regels
van de Voorafgaande Titel van het Wetboek van Strafvordering1 2. (Art. 22 V.T.Sv.; Artt.
13, §6 en 14, §3 Probatiewet)
1 Zie: Cass., 12 april 2005, A.R. P.05.0249.N, A.C. 2005, nr. 220.
2 Cass., 9 mei 2007, A.R. P.07.0272.F, A.C. 2007, nr. 237.
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5º, 6° en 7° De schorsingsgrond van de verjaring die voortvloeit uit het instellen van de
strafvordering voor het vonnisgerecht is noch op de vordering tot herroeping van de
probatieopschorting, noch op de vordering tot herroeping van het probatieuitstel, die na 1
sept. 2003 bij de rechtbank aanhangig zijn gemaakt, toepasselijk3 4.
(K.)

ARREST

(A.R. P.08.0473.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het Hof van Beroep te
Brussel, correctionele kamer, van 19 februari 2008.
De eiser voert geen middel aan.
Raadsheer Luc Van hoogenbemt heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Marc Timperman heeft geconcludeerd.
II. FEITEN
De eiser werd bij vonnis van de Correctionele Rechtbank te Leuven van 11
februari 2003 schuldig verklaard aan feiten, gepleegd op 20 mei 2002. De gunst
van de opschorting mits naleving van probatievoorwaarden werd hem verleend.
Tevens werd een vergoeding van 25 euro opgelegd (not. LE.43.70.100481-02,
hierna genoemd zaak I).
Bij vonnis van de Correctionele Rechtbank te Gent van 28 oktober 2004 werd
hij wegens feiten, gepleegd van 10 tot 12 april 2004, veroordeeld tot een hoofdgevangenisstraf van zes maanden en een geldboete van duizend euro, beide met
uitstel van tenuitvoerlegging gedurende een termijn van drie jaar mits naleving
van probatievoorwaarden. Tevens werd een bijdrage aan het Slachtofferfonds
van 55 euro en een vergoeding van 25 euro opgelegd. (not. LE.60.98.1078-05,
hierna genoemd zaak II)
Wegens niet-naleving van de opgelegde probatievoorwaarden werd hij op 9
januari 2006 in beide zaken gedagvaard om te verschijnen voor de Correctionele
Rechtbank te Leuven alwaar de aanvraag tot herroeping werd ingeleid op 10
februari 2006.
Bij vonnis van de Correctionele Rechtbank te Leuven van 10 maart 2006 werd
in zaak I de probatieopschorting herroepen en werd de eiser veroordeeld tot een
hoofdgevangenisstraf van drie maanden en een geldboete van honderd euro. In
zaak II werd hij veroordeeld tot een hoofdgevangenisstraf van zes maanden en
tot betaling van een geldboete van duizend euro waarvan de helft met uitstel
gedurende een termijn van drie jaar. Tevens werd hij verplicht tot betaling van
tweemaal een bijdrage aan het slachtofferfonds van 137,50 euro en werd hem
3 Ibid.
4 Art. 3 W. 16 juli 2002 tot wijziging van verschillende bepalingen teneinde inzonderheid de
verjaringstermijnen voor de niet-correctionaliseerbare misdaden te verlengen (B.S. 5 sept. 2002) heeft
vanaf 1 sept. 2003 de schorsingsgrond van de verjaring die voortvloeit uit het instellen van de
strafvordering voor het vonnisgerecht opgeheven, behalve voor de vervolging van misdrijven die
vóór die datum zijn gepleegd.
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een vergoeding van 25 euro opgelegd.
Op het ontvankelijk hoger beroep van de eiser en van het openbaar ministerie
oordelen de appelrechters dat de vordering tot herroeping in beide zaken niet
vervallen is wegens verjaring en veroordelen zij de eiser:
- in de zaak I tot een hoofdgevangenisstraf van drie maanden en een geldboete
van honderd euro en tot betaling van een bijdrage aan het slachtofferfonds van
137,50 euro en van een vergoeding van 29,30 euro;
- in de zaak II tot een hoofdgevangenisstraf van zes maanden en tot betaling
van een geldboete van duizend euro.
III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Ambtshalve middel
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 13, §6, tweede lid, en 14, §3, van de wet van 29 juni 1964 betreffende de opschorting, het uitstel en de probatie;
- artikel 24 van de Voorafgaande Titel van het Wetboek van Strafvordering en
artikel 3 van de Wet van 16 juli 2002 tot wijziging van verschillende bepalingen
teneinde inzonderheid de verjaringstermijnen voor de niet-correctionaliseerbare
misdaden te verlengen.
1. Krachtens artikel 13, §6, tweede lid, Probatiewet moet de vordering tot
herroeping van de probatieopschorting in geval van niet-naleving van de opgelegde voorwaarden ingesteld worden uiterlijk binnen een jaar na het verstrijken
van de termijn bepaald in artikel 3. Zij verjaart een vol jaar na de dag waarop zij
bij het bevoegde gerecht is aangebracht.
Krachtens artikel 14, §3, Probatiewet, verjaart de vordering tot herroeping van
het probatieuitstel wegens niet-naleving van de opgelegde voorwaarden een vol
jaar na de dag waarop zij bij het bevoegde gerecht is aangebracht.
2. Aangezien de vordering tot herroeping ertoe strekt dat de rechtbank van
eerste aanleg van de verblijfplaats van de veroordeelde en, in hoger beroep, het
hof van beroep, uitspraak doen over de straf binnen de grenzen die bij de artikelen 13, §3 en §4, en 14, §2, Probatiewet zijn bepaald, is het een strafvordering.
Haar verjaring kan bijgevolg worden gestuit en geschorst overeenkomstig de
regels van de Voorafgaande Titel van het Wetboek van Strafvordering.
3. Artikel 24, 1°, Voorafgaande Titel Wetboek van Strafvordering, zoals het
was gesteld bij de wet van 11 december 1998, bepaalde dat de strafvordering
geschorst is vanaf de dag van de zitting waarop de strafvordering op de door de
wet bepaalde wijze bij het vonnisgerecht wordt ingeleid. Aangezien dit artikel de
strafvordering zonder onderscheid bedoelde, was deze schorsingsgrond met
name van toepassing op de verjaring van de vordering tot herroeping van de
probatieopschorting en het probatieuitstel.
Artikel 3 van de wet van 16 juli 2002 tot wijziging van verschillende bepalingen teneinde inzonderheid de verjaringstermijnen voor de niet-correctionaliseerbare misdaden te verlengen, heeft evenwel de voormelde schorsingsgrond
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vanaf 1 september 2003 afgeschaft, behalve voor de vervolging van de
misdrijven die vóór deze datum zijn gepleegd.
4. Aangezien de vorderingen tot herroeping van de probatieopschorting en van
het probatieuitstel, geen betrekking hadden op de vervolging van mijsdrijven
maar enkel op de bestraffing ervan, waren zij op de dag van het bestreden arrest
verjaard. De appelrechters die anders oordelen, verantwoorden hun beslissing
niet naar recht.
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest;
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het
vernietigde arrest.
Laat de kosten ten laste van de Staat.
Zegt dat er geen grond is tot verwijzing.
21 oktober 2008 – 2° kamer – Voorzitter: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: de h. Van hoogenbemt – Gelijkluidende conclusie van de h. Timperman, advocaatgeneraal.

Nr. 566
2° KAMER - 21 oktober 2008

1º RECHT VAN VERDEDIGING — STRAFZAKEN - VERZOEK TOT HEROPENING VAN DE
DEBATTEN - ONAANTASTBARE BEOORDELING DOOR DE FEITENRECHTER - VERWERPING - GEVOLG
2º ONAANTASTBARE BEOORDELING DOOR DE FEITENRECHTER STRAFZAKEN - VERZOEK TOT HEROPENING VAN DE DEBATTEN - VERWERPING - GEVOLG
1º en 2° Wanneer een partij, na sluiting van het debat, stukken wenst over te leggen, kan
zij daartoe vragen dat het debat wordt heropend; de rechter beoordeelt het nut van de
heropening op onaantastbare wijze en, indien hij beslist dat het debat niet hoeft te
worden heropend, staat hem niets anders te doen dan de stukken, die hij heeft
ontvangen terwijl de zaak in beraad was, uit de rechtspleging te weren1.
(E. T. M.)

ARREST

(A.R. P.08.0534.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het Hof van Beroep te
Antwerpen, correctionele kamer, van 5 maart 2008.
De eiser voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, een middel aan.
Raadsheer Luc Van hoogenbemt heeft verslag uitgebracht.
1 Cass., 2 juni 1982, A.C. 1981-1982, nr. 584.
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Advocaat-generaal Marc Timperman heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Middel
1. Het middel voert schending aan van artikel 6 EVRM en van de artikelen 190
en 211 Wetboek van Strafvordering: door het verzoek van de verweerder tot
heropening van het debat als ongegrond af te wijzen zonder de eiser de gelegenheid te geven zijn standpunt daarover te verduidelijken, hebben de appelrechters
het recht van verdediging van de eiser, evenals diens recht op tegenspraak en op
een mondeling debat miskend; door het verzoek tot heropening van het debat als
ongegrond af te wijzen op grond van de overweging dat dit stuk niet van overwegend belang is zonder het evenwel uit het debat te weren, hebben de appelrechters kennisgenomen van het stuk en er mogelijk hun oordeel op gesteund.
2. Wanneer een partij, na sluiting van het debat, stukken wenst over te leggen,
kan zij daartoe vragen dat het debat wordt heropend. De rechter beoordeelt het
nut van de heropening op onaantastbare wijze en, indien hij beslist dat het debat
niet hoeft te worden heropend, staat hem niets anders te doen dan de stukken, die
hij heeft ontvangen terwijl de zaak in beraad was, uit de rechtspleging te weren.
In zoverre het middel opkomt tegen het onaantastbare oordeel van de rechter
over de wenselijkheid van de door een van de partijen gevraagde heropening van
het debat is het niet ontvankelijk.
3. Het bestreden arrest vermeldt:
- "het hof [van beroep] is van mening dat het feit van de klacht gedaan door de
[verweerder] tegen D V N wegens meineed bij haar verhoor als getuige onder
ede, op de terechtzitting van het hof [van beroep] van 31 oktober 2007, niet van
overwegend belang is om de zaak te beoordelen;
- de getuige heeft in haar verklaring ter terechtzitting van het hof [van beroep]
evenwel opnieuw de herkenning van [de eiser] als dader ontkend, stellend dat
elke voordien afgelegde andersluidende verklaring gelogen was, (...) dat de
herkenningen werden opgedrongen door de [verweerder] en haar moeder, en dat
zij nooit werd bedreigd. Het hof [van beroep] steunt niet op deze verklaring,
verwijzend naar de boven vermelde redengeving en neemt aan dat de aanvankelijke door deze getuige op de avond van de feiten aan de verbalisant geuite schrik
en de schrik geuit na het verhoor van 9 maart 1998, thans in aanwezigheid van
de [eiser] nog doorwerkt, nu wordt vastgesteld dat [de eiser] en zijn broers systematisch de getuigen en de [verweerder] en diens familie hebben bedreigd en
onder meer (...)".
Met deze redenen slaan de appelrechters geen acht op het stuk waarop de heropening van het debat betrekking heeft, en weren ze het uit de rechtspleging, zoals
zij het in dergelijk geval hoorden te doen.
Uit het enkele feit dat de appelrechters, op grond van hun onaantastbare beoordeling in feite, beslist hebben dat het verzoek om heropening van het debat elke
wettige grond miste, dat zij geen acht slaan op dat stuk en het aldus uit de rechtspleging weren, kan niet worden afgeleid dat het recht van verdediging van de
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eiser en zijn recht op tegenspraak en op een mondelinge behandeling van de zaak
in de zin van artikel 6 EVRM miskend zijn.
In zoverre kan het middel niet worden aangenomen.
Ambtshalve onderzoek van de beslissing op de strafvordering
4. De substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen
zijn in acht genomen en de beslissing is overeenkomstig de wet gewezen.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiser in de kosten.
21 oktober 2008 – 2° kamer – Voorzitter: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: de h. Van hoogenbemt – Gelijkluidende conclusie van de h. Timperman, advocaatgeneraal – Advocaten: mrs. J. Vermassen, Dendermonde en L. Schoups, Antwerpen.

Nr. 567
2° KAMER - 21 oktober 2008

1º AANSPRAKELIJKHEID BUITEN OVEREENKOMST — DAAD — FOUT SAMENLOOP VAN FOUTEN - SCHADELOOSSTELLING - BEOORDELING DOOR DE RECHTER
2º AANSPRAKELIJKHEID BUITEN OVEREENKOMST — HERSTELPLICHT —
MEDEAANSPRAKELIJKHEID VAN DE GETROFFENE - SAMENLOOP VAN FOUTEN SCHADELOOSSTELLING - BEOORDELING DOOR DE RECHTER
3º ONAANTASTBARE BEOORDELING DOOR DE FEITENRECHTER AANSPRAKELIJKHEID BUITEN OVEREENKOMST - FOUT - SAMENLOOP VAN FOUTEN SCHADELOOSSTELLING
4º CASSATIE — VERNIETIGING. OMVANG — STRAFZAKEN —
BURGERLIJKE RECHTSVORDERING — BURGERLIJKE PARTIJ - GEDEELDE
AANSPRAKELIJKHEID - VERNIETIGING VAN DE BESLISSING OVER DE EIGEN AANSPRAKELIJKHEID VAN
DE BURGERLIJKE PARTIJ - GEVOLG T.A.V. DE TEGENPARTIJ
5º CASSATIE — VERNIETIGING. OMVANG — STRAFZAKEN —
BURGERLIJKE RECHTSVORDERING — BURGERLIJKE PARTIJ - GEDEELDE
AANSPRAKELIJKHEID - GEDEELTELIJKE VERNIETIGING - GEVOLG T.A.V. DE TEGENPARTIJ
6º CASSATIE — VERNIETIGING. OMVANG — STRAFZAKEN —
BURGERLIJKE RECHTSVORDERING — BURGERLIJKE PARTIJ - GEDEELDE
AANSPRAKELIJKHEID - GEDEELTELIJKE VERNIETIGING - VERWIJZINGSRECHTER DIE IN HOOFDE VAN DE
BURGERLIJKE PARTIJ MINDER FOUTEN BEWEZEN ACHT DAN DE VERNIETIGDE BESLISSING - GEVOLG
T.A.V. DE TEGENPARTIJ
7º GERECHTSKOSTEN — STRAFZAKEN — PROCEDURE IN CASSATIE KOSTEN VAN HET CASSATIEBEROEP - OMVANG
1º, 2° en 3° In geval van samenloop van fouten oordeelt de rechter onaantastbaar in welke
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mate ieders fout heeft bijgedragen tot het veroorzaken van de schade en bepaalt hij op
grond daarvan ieders aandeel in de schadeloosstelling in hun onderlinge verhouding 1.
(Artt. 1382 en 1383 B.W.)
4º Wanneer een rechter een verdeling van aansprakelijkheid heeft aangenomen en een
partij cassatie verkrijgt van de gehele of gedeeltelijke beslissing over haar eigen
aansprakelijkheid, wordt van de cassatie uitgesloten het gedeelte van de uitspraak
waardoor de tegenpartij voor ten minste het door de rechter aangenomen percentage
medeaansprakelijk wordt gesteld2.
5º In geval van gedeeltelijke cassatie van een vonnis of arrest over de verdeling van
aansprakelijkheid is de verwijzingsrechter enkel gebonden door de beslissing dat de
tegenpartij waarvan de beslissing over haar fout niet gecasseerd werd, ten minste voor
het door het gedeeltelijk gecasseerde vonnis of arrest aangenomen gedeelte
aansprakelijk is3.
6º Wanneer de verwijzingsrechter minder fouten in hoofde van een partij bewezen acht dan
deze aangenomen door de rechter wiens beslissing over de verdeling van de
aansprakelijkheid gedeeltelijk werd gecasseerd, is hij niet verplicht de tegenpartij te
veroordelen tot een groter deel van de aansprakelijkheid dan in de gedeeltelijk
gecasseerde beslissing.
7º De bijzondere aard van het cassatieberoep sluit uit dat de kosten van het
cassatieberoep ook de rechtsplegingsvergoeding, bepaald in artikel 1022 Gerechtelijk
Wetboek, omvatten4. (Art. 1111 Ger.W.)
(A. T. L.)

ARREST

(A.R. P.08.0561.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het vonnis in hoger beroep van de Correctionele Rechtbank te Brussel van 6 februari 2008, op verwijzing gewezen ingevolge het arrest van het Hof van 13 juni 2006.
De eiseres voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, een middel aan.
Raadsheer Luc Van hoogenbemt heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Marc Timperman heeft geconcludeerd.
II. VOORAFGAANDE RECHTSPLEGING
Bij vonnis van de Correctionele Rechtbank van Leuven, in hoger beroep
gewezen op 24 november 2005, werd de huidige verweerder D L op strafgebied
veroordeeld wegens inbreuk op de artikelen 418 en 419 Strafwetboek en op
artikel 12.4 Wegverkeerreglement en wegens deze vermengde feiten tot straf
veroordeeld. Op civielrechtelijk gebied werd geoordeeld dat zowel D L als R G
die naar het oordeel van de rechtbank een onaangepaste snelheid had gevoerd en
een verboden inhaalmanoeuvre had uitgevoerd, aansprakelijk waren voor de
1 Cass., 29 jan. 1988, A.R. 5630, A.C. 1987-1988, nr. 327; Cass., 4 feb. 2008, A.R. C.06.0236.F,
A.C. 2008, nr. 81; Zie: Cass., 5 sept. 2003, A.R. C.01.0602.F - C.01.0604.F, A.C. 2003, nr. 416.
2 R. DECLERCQ, Beginselen van Strafrechtspleging, Mechelen, Kluwer, 2007, nr. 3572.
3 Zie: Cass., 11 mei 1982, A.C. 1981-1982, nr. 534; Cass., 2 sept. 1986, A.R. 329, A.C. 1986-1987,
nr. 3; Cass., 9 okt. 1990, A.R. 2883, A.C. 1990-1991, nr. 66.
4 Zie: Cass., 27 juni 2008, A.R. C.05.0328.F, A.C. 2008, nr. 416.
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schadelijke gevolgen van het ongeval en werd de aansprakelijkheid tussen hen
bij helften verdeeld.
Door de huidige eiseres en de huidige verweerder werd cassatieberoep ingesteld tegen dit vonnis.
Bij arrest van 13 juni 2006, werd voormeld vonnis op het cassatieberoep van
de huidige eiseres vernietigd in zoverre het uitspraak deed over de verdeling van
aansprakelijkheid. Het cassatieberoep werd evenwel verworpen:
- in zoverre het uitging van de huidige verweerder D L;
- in zoverre het uitging van de huidige eiseres en gericht was tegen de beslissing van de appelrechters dat R G een onaangepaste snelheid voerde.
De aldus beperkte zaak werd verwezen naar de Correctionele Rechtbank te
Brussel, zitting houdend in hoger beroep, die dienvolgens het bestreden vonnis
heeft uitgesproken.
III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Middel
1. Het middel voert schending aan van de artikelen 8, 23 tot en met 28, en 577
Gerechtelijk Wetboek: door te oordelen dat de inbreuk van de verweerder op
artikel 12.4 Wegverkeerreglement en de enkele inbreuk van wijlen R G op
artikel 10.1.1 Wegverkeerreglement in gelijke mate hebben bijgedragen tot het
ontstaan en de omvang van de schadelijke gevolgen van het ongeval en aldus de
aansprakelijkheid tussen hen opnieuw bij helften te verdelen, schenden de appelrechters "de kracht van gewijsde" van het vonnis van 24 november 2005 van de
Correctionele Rechtbank van Leuven.
2. In geval van samenloop van fouten oordeelt de rechter onaantastbaar in
welke mate ieders fout heeft bijgedragen tot het veroorzaken van de schade en
bepaalt hij op grond daarvan ieders aandeel in de schadeloosstelling in hun
onderlinge verhouding.
Wanneer een rechter een verdeling van aansprakelijkheid heeft aangenomen en
een partij cassatie verkrijgt van de gehele of gedeeltelijke beslissing over haar
eigen aansprakelijkheid, wordt van de cassatie uitgesloten het gedeelte van de
uitspraak waardoor de tegenpartij voor ten minste het door de rechter aangenomen percentage mede-aansprakelijk wordt gesteld.
In geval van gedeeltelijke cassatie van een vonnis of arrest over de verdeling
van aansprakelijkheid is de verwijzingsrechter enkel gebonden door de beslissing
dat de tegenpartij waarvan de beslissing over haar fout niet gecasseerd werd, ten
minste voor het door het gedeeltelijk gecasseerde vonnis of arrest aangenomen
gedeelte aansprakelijk is.
3. Wanneer de verwijzingsrechter evenwel minder fouten in hoofde van de
eerste partij bewezen acht dan deze aangenomen door de rechter wiens beslissing
gedeeltelijk werd gecasseerd is hij niet verplicht de tegenpartij te veroordelen tot
een groter deel van de aansprakelijkheid dan in de gedeeltelijk gecasseerde
beslissing.
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In zoverre het middel van het tegendeel uitgaat, faalt het naar recht.
4. In zoverre het middel opkomt tegen het onaantastbare oordeel van de
verwijzingsrechter binnen die perken over de verdeling van aansprakelijkheid, is
het niet ontvankelijk.
5. De verwijzingsrechters oordelen dat:
- R G een onaangepaste snelheid heeft gevoerd en dat deze snelheid in oorzakelijk verband stond met het ongeval;
- de fout van de huidige verweerder ingevolge de verwerping van diens cassatieberoep tegen het vonnis van 24 november 2005, vaststaat;
- de samenlopende fouten, enerzijds, van de verweerder, "met name het niet
verlenen van voorrang aan de andere weggebruikers bij het uitvoeren van een
manoeuvre (artikel 12.4 Wegverkeerreglement) en onopzettelijk de dood te
hebben veroorzaakt van de heer G, en, anderzijds, van wijlen de heer G, met
name zijn snelheid niet te hebben geregeld zoals vereist door de omstandigheden
(artikel 10.1.1 Wegverkeerreglement), in gelijke mate hebben bijgedragen tot het
ontstaan en de omvang van de schadelijke gevolgen, zodat de aansprakelijkheid
tussen de partijen bij helften dient te worden verdeeld".
6. Aldus verantwoorden de verwijzingsrechters zonder miskenning van het
gezag van gewijsde van het gedeeltelijk gecasseerde vonnis van 24 november
2005 hun beslissing naar recht.
In zoverre kan het middel niet worden aangenomen.
Rechtsplegingsvergoeding
7. De eiseres verzoekt het Hof de verweerder te veroordelen tot de kosten van
het cassatieberoep, inclusief de te indexeren rechtsplegingsvergoeding.
De verweerder verzoekt subsidiair, in de veronderstelling dat de wet van 21
april 2007 en het koninklijk besluit van 26 oktober 2007 van toepassing zijn op
de cassatieprocedure, om de kosten aan te houden, minstens om de rechtsplegingsvergoeding te verminderen tot het strikte minimumbedrag van 75 euro,
bepaald in artikel 3 van het koninklijk besluit van 26 oktober 2007, en ingeval
van verwerping van het cassatieberoep een rechtsplegingsvergoeding van 1200
euro toe te kennen aan de verweerder.
8. De eiser wiens cassatieberoep wordt verworpen, wordt tot betaling van de
kosten van zijn cassatieberoep veroordeeld.
Ingevolge de verwerping van het cassatieberoep van de eiseres is haar verzoek
ongegrond.
Rekening houdende met de beperkte bevoegdheid van het Hof en met het
specifieke voorwerp van het cassatieberoep dat verschillend is van het voorwerp
van de bestreden beslissing, voorziet artikel 1111 Gerechtelijk Wetboek in een
volledig en autonoom systeem dat het lot van de kosten van het cassatieberoep
regelt.
De bijzondere aard van het cassatieberoep sluit uit dat de kosten van het cassatieberoep ook de rechtsplegingsvergoeding, bepaald in artikel 1022 Gerechtelijk
Wetboek, omvatten.
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Het verzoek is niet gegrond.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiseres in de kosten van haar cassatieberoep.
21 oktober 2008 – 2° kamer – Voorzitter: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: de h. Van hoogenbemt – Gelijkluidende conclusie van de h. Timperman, advocaatgeneraal – Advocaten: mrs. J. De Ketelaere, Leuven en De Bruyn.

Nr. 568
2° KAMER - 21 oktober 2008

1º GERECHTSKOSTEN — STRAFZAKEN — PROCEDURE VOOR DE
FEITENRECHTER - OPSPORINGSONDERZOEK INGESTELD VOORAFGAAND AAN DE BURGERLIJKE
PARTIJSTELLING - OPSPORINGSONDERZOEK NOG NIET AFGESLOTEN OP HET OGENBLIK VAN DE
BURGERLIJKE PARTIJSTELLING - BURGERLIJKE PARTIJ DIE IN HET ONGELIJK WORDT GESTELD GEVOLG
2º RECHT VAN VERDEDIGING — STRAFZAKEN - STRAFVORDERING OP GANG
GEBRACHT DOOR DE BURGERLIJKE PARTIJSTELLING - PROCESSUELE GEVOLGEN - TAAK VAN DE
RECHTER

3º GERECHTSKOSTEN — STRAFZAKEN — PROCEDURE VOOR DE
FEITENRECHTER - STRAFVORDERING OP GANG GEBRACHT DOOR DE BURGERLIJKE
PARTIJSTELLING - PROCESSUELE GEVOLGEN - TAAK VAN DE RECHTER
1º De omstandigheid dat voorafgaand aan de burgerlijke partijstelling reeds een
opsporingsonderzoek was ingesteld, zelfs als dit nog niet afgesloten was op het ogenblik
van de burgerlijke partijstelling, doet geen afbreuk aan de toepasselijkheid van het
voorschrift van artikel 162, tweede lid Wetboek van Strafvordering, dat bepaalt dat de
burgerlijke partij die in het ongelijk wordt gesteld, veroordeeld wordt in alle kosten door
de Staat en door de beklaagde gemaakt, wanneer zij het initiatief tot de rechtstreekse
dagvaarding heeft genomen of wanneer een onderzoek is geopend ten gevolge van haar
optreden als burgerlijke partij. (Art. 162, tweede lid Sv.)
2º en 3° Het staat hem die door zijn burgerlijke partijstelling de strafvordering op gang
brengt, de eventuele processuele gevolgen daarvan in te zien; de rechter moet hem niet
verwittigen van de mogelijke toepassing van een duidelijke, voor ieder toegankelijke,
maar niettemin specifiek op zijn processuele toestand toepasselijke regel van
rechtspleging.
(V. T. R.)

ARREST

(A.R. P.08.0816.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het Hof van Beroep te Gent,
correctionele kamer, van 16 april 2008.

Nr. 568 - 21.10.08

HOF VAN CASSATIE

2327

De eiser voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, drie middelen aan.
Raadsheer Luc Huybrechts heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Marc Timperman heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Eerste middel
1. Het middel voert schending aan van artikel 162, tweede lid, Wetboek van
Strafvordering. Het middel betwist dat het gerechtelijk onderzoek zou zijn opgestart tengevolge van een burgerlijkepartijstelling door de eiser, omdat er voordien al een opsporingsonderzoek was ingesteld door het openbaar ministerie dat
bovendien nog niet afgesloten was op ogenblik van zijn burgerlijkepartijstelling.
2. Overeenkomstig artikel 162, tweede lid, Wetboek van Strafvordering wordt
de burgerlijke partij die in het ongelijk wordt gesteld, veroordeeld in alle kosten
door de Staat en door de beklaagde gemaakt, wanneer zij het initiatief tot de
rechtstreekse dagvaarding heeft genomen of wanneer een onderzoek is geopend
ten gevolge van haar optreden als burgerlijke partij.
De omstandigheid dat voordien reeds een opsporingsonderzoek was ingesteld,
zelfs als dit nog niet afgesloten was op het ogenblik van de burgerlijke-partijstelling, doet geen afbreuk aan de toepasselijkheid van het voorschrift van artikel
162, tweede lid, Wetboek van Strafvordering.
Het middel faalt naar recht.
Tweede middel
3. Het middel voert schending aan van artikel 149 Grondwet en artikel 6.1
EVRM en miskenning van het algemeen principe dat de rechtbanken hun
uitspraken juist en volledig dienen te motiveren. Het middel stelt in werkelijkheid dat de eiser als burgerlijke partij niet de mogelijkheid heeft gehad zich tegen
het standpunt van het hof van beroep met betrekking tot zijn mogelijke veroordeling tot de gerechtskosten bij toepassing van artikel 162, tweede lid, Gerechtelijk
Wetboek te verdedigen.
4. Het staat hem die door zijn burgerlijke partijstelling de strafvordering op
gang brengt, de eventuele processuele gevolgen daarvan in te zien. De rechter
moet hem niet verwittigen van de mogelijke toepassing van een duidelijke, voor
ieder toegankelijke, maar niettemin specifiek op zijn processuele toestand
toepasselijke regel van rechtspleging.
Het middel faalt naar recht.
(...)
Ambtshalve onderzoek van de beslissing op de strafvordering
7. De substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen
zijn in acht genomen en de beslissing is overeenkomstig de wet gewezen.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
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Veroordeelt de eiser in de kosten.
21 oktober 2008 – 2° kamer – Voorzitter: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: de h. Huybrechts – Gelijkluidende conclusie van de h. Timperman, advocaat-generaal – Advocaat: mr. M. De Soete, Brugge.

Nr. 569
2° KAMER - 21 oktober 2008

VALSHEID EN GEBRUIK VAN VALSE STUKKEN - PRIVATE GESCHRIFTEN STRAFRECHTELIJKE BESCHERMING - VOORWAARDEN
Private geschriften vallen onder de bescherming van de artikelen 193 en 196 Strafwetboek
wanneer ze in zekere mate tot bewijs kunnen dienen van wat erin wordt vermeld of
vastgesteld en in rechte gevolgen kunnen hebben, dit is dat ze door het gebruik waarvoor
ze worden geredigeerd, derden nadeel kunnen berokkenen en wegens hun inhoud en
vorm door de gemeenschap als waar mogen worden beschouwd1. (Artt. 193 en 196 Sw.)
(P. T. INTERNATIONAL STRATEGIES GROUP Ltd, vennootschap naar het recht van de Britse Maagdeneilanden e.a.)

ARREST

(A.R. P.08.0852.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen de arresten van het Hof van Beroep te
Antwerpen, correctionele kamer van 9 oktober 2007 (C/1644/07), van 20
november 2007 (C/1941/07), van 7 januari 2008 (C/25/08) en van 29 april 2008
(C/777/08).
De eiser voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, twee middelen aan.
Hij doet ook zonder berusting afstand van zijn cassatieberoep tegen het arrest
van 7 januari 2008.
M G doet eveneens zonder berusting afstand van zijn cassatieberoep.
Raadsheer Paul Maffei heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Marc Timperman heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
(...)
Eerste middel
Eerste onderdeel
6. Het onderdeel voert schending aan van de artikelen 193, 196, 197 en 214
Strafwetboek: het arrest oordeelt ten onrechte dat de in de telastlegging A.I
bedoelde geschriften een strafbare valsheid opleveren op de enkele grond dat ten
1 Cass., 20 sept. 2005, A.R. P.05.0268.N, A.C. 2005, nr. 442; Zie: Cass., 18 april 2006, A.R.
P.06.0010.N, A.C. 2006, nr. 216.
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tijde van de feiten op de beurs fenomenale winsten konden gemaakt worden en
zonder vast te stellen dat elke controle van de enkel tussen de partijen geldende
geschriften door toedoen van de eiser onmogelijk was gemaakt.
7. Het arrest oordeelt niet dat de in de telastlegging A.I bedoelde geschriften
wettelijke bescherming genieten op de enkele grond dat ten tijde van de feiten op
de beurs fenomenale winsten konden geboekt worden. Het oordeelt ook dat die
stukken intellectueel vals zijn, zich aan het openbaar vertrouwen opdringen en
een maatschappelijke bewijswaarde hebben.
In zoverre mist het onderdeel feitelijke grondslag.
8. Private geschriften vallen onder de bescherming van de artikelen 193 en 196
Strafwetboek wanneer ze in zekere mate tot bewijs kunnen dienen van wat erin
wordt vermeld of vastgesteld en in rechte gevolgen kunnen hebben, dit is dat ze
door het gebruik waarvoor ze worden geredigeerd, derden nadeel kunnen berokkenen en wegens hun inhoud en vorm door de gemeenschap als waar mogen
worden beschouwd.
Indien alleenstaande beweringen geen strafbare valsheid in geschrifte opleveren, is dit anders wanneer die beweringen een geheel uitmaken met documenten die een juridische draagwijdte hebben.
9. Met de in het middel weergegeven redenen oordeelt het arrest in feite dat de
inhoud van de in de telastlegging bedoelde stukken intellectueel vals is daar er
geen concrete en daadwerkelijk hoogrentende beleggingsvormen of -plannen
voorhanden waren om de ingelegde kapitalen te doen renderen en dat deze
stukken zich opdringen aan het openbaar vertrouwen en een maatschappelijke
bewijswaarde hebben. Op die grond is de beslissing dat die geschriften wettelijke
bescherming genieten, naar recht verantwoord zonder dat de appelrechters nog
moesten vaststellen dat de controle van die geschriften door toedoen van de eiser
onmogelijk was gemaakt.
In zoverre kan het onderdeel niet aangenomen worden.
(...)
Ambtshalve onderzoek van de beslissing op de strafvordering
23. De substantiële of op straffe van onderzoek 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.
21 oktober 2008 – 2° kamer – Voorzitter: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: de h. Maffei – Gelijkluidende conclusie van de h. Timperman, advocaat-generaal –
Advocaat: mr. Verbist.
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Nr. 570
2° KAMER - 21 oktober 2008

1º REDENEN VAN DE VONNISSEN EN ARRESTEN — GEEN CONCLUSIE —
STRAFZAKEN (GEESTRIJKE DRANKEN EN DOUANE EN ACCIJNZEN
INBEGREPEN) - STRAF - HOGER BEROEP - STRAFVERZWARING - VRIJSPRAAK VOOR MEER
FEITEN - WEGLATEN VERZWARENDE OMSTANDIGHEID - AANNEMEN VERZACHTENDE OMSTANDIGHEID ZWAARDERE BESTRAFFING OP GROND VAN EEN GELIJKLUIDENDE MOTIVERING ALS HET BEROEPEN
VONNIS - GELDIGHEID
2º STRAF — ALLERLEI - MOTIVERING - HOGER BEROEP - STRAFVERZWARING - VRIJSPRAAK
VOOR MEER FEITEN - WEGLATEN VERZWARENDE OMSTANDIGHEID - AANNEMEN VERZACHTENDE
OMSTANDIGHEID - ZWAARDERE BESTRAFFING OP GROND VAN EEN GELIJKLUIDENDE MOTIVERING ALS
HET BEROEPEN VONNIS - GELDIGHEID
3º HOGER BEROEP — STRAFZAKEN (DOUANE EN ACCIJNZEN
INBEGREPEN) — RECHTSPLEGING IN HOGER BEROEP - STRAF - MOTIVERING
- STRAFVERZWARING - VRIJSPRAAK VOOR MEER FEITEN - WEGLATEN VERZWARENDE
OMSTANDIGHEID - AANNEMEN VERZACHTENDE OMSTANDIGHEID - ZWAARDERE BESTRAFFING OP
GROND VAN EEN GELIJKLUIDENDE MOTIVERING ALS HET BEROEPEN VONNIS - GELDIGHEID
1º, 2° en 3° Geen wetsbepaling schrijft voor dat de appelrechter, naast de motivering van
de door hem uitgesproken straf, in het bijzonder moet motiveren waarom de door de
eerste rechter opgelegde straf ontoereikend is; de omstandigheid dat de beklaagde in
hoger beroep voor meer feiten wordt vrijgesproken, een verzwarende omstandigheid
wordt weggelaten en verzachtende omstandigheden worden aangenomen, sluit een
zwaardere bestraffing op grond van een gelijkluidende motivering als deze van het
beroepen vonnis niet uit, mits ze voldoet aan de voorwaarden van de artikelen 195 en
211 Wetboek van Strafvordering1. (Artt. 195, tweede lid en 211 Sv.)
(A. e.a.)

ARREST

(A.R. P.08.0915.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
De cassatieberoepen zijn gericht tegen het arrest van het Hof van Beroep te
Antwerpen, correctionele kamer, van 28 april 2008.
De eiser I voert geen middel aan.
De eiser II voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, een middel aan.
Afdelingsvoorzitter Edward Forrier heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Marc Timperman heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Middel
1. Het middel voert schending aan van artikel 149 Grondwet en de artikelen
195 en 211 Wetboek van Strafvordering: alhoewel het arrest de eiser in hoger
beroep voor meer feiten vrijspreekt, een verzwarende omstandigheid laat
1 Zie: Cass., 14 nov. 2000, A.R. P.98.0412.N, A.C. 2000, nr. 618.
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wegvallen en verzachtende omstandigheden aanneemt, veroordeelt het hem niettemin op grond van dezelfde motieven als de eerste rechter tot een zwaardere
straf, zonder verantwoording van de weigering van het uitstel; aldus bevat het
bestreden arrest een tegenstrijdigheid tussen de motivering en de uiteindelijk
opgelegde strafmaat in combinatie met een afwezigheid van motivering van de
zwaarte van de opgelegde straf.
2. Artikel 195 Wetboek van Strafvordering bepaalt dat de rechter nauwkeurig,
maar op een wijze die beknopt mag zijn, de redenen moet vermelden waarom hij
dergelijke straf of dergelijke maatregel oplegt en de strafmaat moet bepalen voor
elke uitgesproken straf.
3. Artikel 8, §1, eerste lid, in fine, Probatiewet bepaalt: "De beslissing waarbij
het uitstel en, in voorkomend geval de probatie wordt toegestaan of geweigerd,
moet met redenen omkleed zijn overeenkomstig de bepalingen van artikel 195
van het Wetboek van Strafvordering."
4. Uit het proces-verbaal van de rechtszitting van 28 januari 2008 blijkt dat de
eiser voor de appelrechters weliswaar ondergeschikt een "mildere bestraffing"
vroeg, wat evenwel niet gelijkstaat met uitstel van tenuitvoerlegging van
straffen.
Het middel mist in zoverre feitelijke grondslag.
5. Geen wetsbepaling schrijft voor dat de appelrechter, naast de motivering
van de door hem uitgesproken straf, in het bijzonder moet motiveren waarom de
door de eerste rechter opgelegde straf ontoereikend is. De omstandigheid dat de
beklaagde in hoger beroep voor meer feiten wordt vrijgesproken, een verzwarende omstandigheid wordt weggelaten en verzachtende omstandigheden worden
aangenomen, sluit een zwaardere bestraffing op grond van een gelijkluidende
motivering als deze van het beroepen vonnis niet uit, mits ze voldoet aan de
voorwaarden van de artikelen 195 en 211 Wetboek van Strafvordering.
Het middel dat uitgaat van een andere rechtsopvatting, faalt in zoverre naar
recht.
Ambtshalve onderzoek van de beslissing op de strafvordering
6. De substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvordering
zijn in acht genomen en de beslissingen zijn overeenkomstig de wet gewezen.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt de cassatieberoepen.
Veroordeelt de eisers in de kosten van hun cassatieberoep.
21 oktober 2008 – 2° kamer – Voorzitter en Verslaggever: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter – Gelijkluidende conclusie van de h. Timperman, advocaat-generaal – Advocaat:
mr. C. Marinower, Antwerpen.
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Nr. 571
2° KAMER - 22 oktober 2008

VERWIJZING NA CASSATIE — STRAFZAKEN - VERNIETIGDE BESLISSING - RECHTER
OP VERWIJZING - NIEUW ONDERZOEK VAN DE ZAAK - DRAAGWIJDTE
De vernietiging van een beslissing verbiedt de rechter op verwijzing niet om zich te voegen
naar de feitelijke beoordeling van de gegevens van de zaak door het gerecht waarvan de
beslissing werd vernietigd; behalve het geval dat bij art. 1120 Ger.W. is bepaald, verbiedt
zij hem evenmin om rechtens overeenkomstig de vernietigde beslissing uitspraak te
doen.
(B. T. B. e.a.)

ARREST (vertaling)

(A.R. P.07.1451.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het vonnis in hoger beroep van de Correctionele Rechtbank te Luik van 20 september 2007, op verwijzing gewezen ingevolge het arrest van het Hof van 11 oktober 2006.
De eiser voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, twee middelen aan.
Raadsheer Pierre Cornelis heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Raymond Loop heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
(...)
Tweede middel
Eerste onderdeel
De vernietiging van een beslissing verbiedt de rechter op verwijzing niet om
zich aan te sluiten bij de feitelijke beoordeling van de gegevens van de zaak door
het gerecht waarvan de beslissing werd vernietigd. Behalve in het geval dat bij
artikel 1120 van het Gerechtelijk Wetboek is bepaald, verbiedt zij hem evenmin
om in rechte overeenkomstig de vernietigde beslissing uitspraak te doen.
Het onderdeel faalt naar recht.
(...)
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiser in de kosten van zijn cassatieberoep.
22 oktober 2008 – 2° kamer – Voorzitter: de h. de Codt, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: de h. Cornelis – Gelijkluidende conclusie van de h. Loop, advocaat-generaal –
Advocaat: mr. J. de Beer de Laer, Verviers.
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Nr. 572
2° KAMER - 22 oktober 2008

1º SLAGEN EN VERWONDINGEN. DODEN — OPZETTELIJK TOEBRENGEN
VAN VERWONDINGEN EN OPZETTELIJK DODEN - OPZETTELIJKE SLAGEN EN
VERWONDINGEN - GEVOLGEN VAN HET GEWELD
2º SLAGEN EN VERWONDINGEN. DODEN — OPZETTELIJK TOEBRENGEN
VAN VERWONDINGEN EN OPZETTELIJK DODEN - OPZETTELIJKE SLAGEN EN
VERWONDINGEN - VERZWARENDE OMSTANDIGHEDEN - ARTIKEL 400 STRAFWETBOEK BESTANDDELEN VAN HET MISDRIJF
1º Zodra slagen opzettelijk worden toegebracht, staat de dader ervan in voor de gevolgen
die eruit voortvloeien1.
2º Opdat het misdrijf uit art. 400 Sw., zou zijn voltrokken, is het niet noodzakelijk dat de
dader het tastbare gevolg van de opzettelijke geweldpleging waaraan hij zich schuldig
heeft gemaakt, heeft voorzien of heeft kunnen voorzien2.
(D. T. G.)

ARREST (vertaling)

(A.R. P.08.0629.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het Hof van Beroep te Luik,
correctionele kamer, van 17 maart 2008.
De eiser voert in een memorie waarvan een eensluidend verklaard afschrift aan
dit arrest is gehecht, een middel aan.
Raadsheer Paul Mathieu 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 en tegen de beslissing die op de burgerlijke rechtsvordering, uitspraak doet
over het beginsel van de aansprakelijkheid
Het middel
Eerste onderdeel
Het arrest vermeldt dat de eiser, door de verweerster een slag op het hoofd toe
te brengen, kon of moest weten dat dit voor het slachtoffer zware gevolgen kon
hebben, ook al zijn deze van een andere fysiologische aard dan die waaraan het
slachtoffer daadwerkelijk lijdt.
1 Zie Cass., 7 mei 1923, (Bull. en Pas. 1923, I, 300).
2 Pandectes belges, dl. XXVI, Brussel, 1888, p. 1175 tot 1178, nrs. 115 tot 121; zie Cass., 25 feb.
1987, A.R. 5615, A.C. 1986-1987, nr. 379 en Rev.dr.pén. 1987, p. 692-694, met noot getekend J.S.;
10 sept. 1996, A.R. P.95.1222.N, A.C. 1996, nr. 300; 6 jan. 1998, A.R. P.97.1353.N, A.C. 1998, nr. 3;
15 feb. 2000, A.R. P.98.0270.N, A.C. 2000, nr. 120; 19 dec. 2006, A.R. P.06.1170.N, A.C. 2006, nr.
662.
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De appelrechters beantwoorden aldus de conclusie die aanvoert dat het
misdrijf van artikel 400 van het Strafwetboek de voorspelbaarheid vereist van de
schade die door de slagen is veroorzaakt.
Het onderdeel mist feitelijke grondslag.
Tweede onderdeel
Zodra slagen opzettelijk worden toegebracht, staat de dader ervan in voor de
gevolgen die eruit voortvloeien.
Opdat het misdrijf uit artikel 400 van het Strafwetboek zou zijn voltrokken, is
het niet noodzakelijk dat de dader het tastbare gevolg van de opzettelijke
geweldpleging waaraan hij zich schuldig heeft gemaakt, heeft voorzien of heeft
kunnen voorzien.
Het middel dat op de bewering berust dat degene die de slagen toebrengt
alleen aansprakelijk is voor de letsels die deze hebben veroorzaakt op voorwaarde dat hij ze kon voorzien zoals zij zich hebben voorgedaan, 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.
22 oktober 2008 – 2° kamer – Voorzitter: de h. de Codt, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: de h. Mathieu – Gelijkluidende conclusie van de h. Loop, advocaat-generaal –
Advocaat: mr. A. Masset, Verviers.

Nr. 573
2° KAMER - 22 oktober 2008

1º WEGVERKEER — WEGVERKEERSWET — WETSBEPALINGEN —
ARTIKEL 38 - VERVAL VAN HET RECHT TOT STUREN - VERVAL UITGESPROKEN BIJ WIJZE VAN
STRAF - VEROORDELING WEGENS ALCOHOLINTOXICATIE IN STAAT VAN HERHALING - HERSTEL IN HET
RECHT TOT STUREN - VOORWAARDEN
2º WEGVERKEER — WEGVERKEERSWET — WETSBEPALINGEN —
ARTIKEL 42 - VERVAL VAN HET RECHT TOT STUREN - VERVAL UITGESPROKEN WEGENS
LICHAMELIJKE OF GEESTELIJKE ONGESCHIKTHEID - TIJDELIJK VERVAL - VERSTRIJKEN VAN TERMIJN LICHAMELIJKE OF GEESTELIJKE GESCHIKTHEID - BEOORDELING
1º In het geval van veroordeling wegens alcoholintoxicatie in staat van herhaling, wordt het
herstel in het recht tot sturen afhankelijk gemaakt van het slagen voor een geneeskundig
en een psychologisch onderzoek. (Artt. 36 en 38, §3, 3° en 4° en §4, vierde lid
Wegverkeerswet)
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2º Art. 42 Wegverkeerswet, maakt de rechter niet bevoegd om, wanneer hij een tijdelijk
verval uitspreekt van het recht een motorvoertuig te besturen wegens lichamelijke of
geestelijke ongeschiktheid, bij het verstrijken van de door hem vastgestelde termijn, de
lichamelijke geschiktheid van de schuldige te beoordelen.
(DE PROCUREUR DES KONINGS TE LUIK T. H.)

ARREST (vertaling)

(A.R. P.08.0822.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het in hoger beroep gewezen vonnis van de
Correctionele Rechtbank te Luik, van 17 april 2008.
De eiser voert in een verzoekschrift waarvan een eensluidend verklaard
afschrift aan dit arrest is gehecht, twee middelen aan.
Raadsheer Benoît Dejemeppe heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Raymond Loop heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Het bestreden vonnis veroordeelt de eiser met name wegens alcoholintoxicatie
in staat van herhaling, tot een geldboete van 400 euro met uitstel van uitvoering
gedurende drie jaar voor drie vierde ervan en tot de vervallenverklaring van het
recht om een motorvoertuig te besturen voor een duur van zes maanden.
Daarenboven verklaart het de eiser, met toepassing van artikel 42 van de Wet
betreffende de politie over het wegverkeer, wegens lichamelijke ongeschiktheid
vervallen van het recht om een motorvoertuig te besturen voor een duur van zes
maanden met de verplichting een geneeskundig onderzoek te ondergaan.
Eerste middel
Met toepassing van artikel 38, §3, 3° en 4°, en §4, vierde lid, van de Wet
betreffende de politie over het wegverkeer, wordt in het geval van veroordeling
wegens alcoholintoxicatie in staat van herhaling in de zin van artikel 36 van de
voormelde wet, het herstel in het recht tot sturen afhankelijk gemaakt van het
slagen voor een geneeskundig en een psychologisch onderzoek.
De appelrechters die om die reden een verval van het recht tot sturen
uitspreken zonder het herstel van de eiser in dat recht afhankelijk te maken van
dergelijke onderzoeken, schenden de voormelde bepalingen.
Het middel is gegrond.
Het verval van het recht tot sturen is een bestanddeel van de opgelegde straf,
zodat de onwettigheid zich uitstrekt tot de gehele straf die wegens alcoholintoxicatie is uitgesproken. Het heeft daarentegen geen invloed op de schuldigverklaring.
Tweede middel
Naar luid van artikel 42 van de Wet betreffende de politie over het wegverkeer
moet het verval van het recht tot sturen worden uitgesproken wanneer, naar
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aanleiding van een veroordeling wegens overtreding van de politie over het
wegverkeer of wegens een verkeersongeval te wijten aan het persoonlijk toedoen
van de dader, de schuldige lichamelijk of geestelijk ongeschikt wordt bevonden
tot het besturen van een motorvoertuig; in dat geval wordt het verval uitgesproken, hetzij voorgoed, hetzij voor een termijn gelijk aan de waarschijnlijke
duur van de ongeschiktheid al naargelang deze blijvend of voorlopig blijkt te
zijn.
Deze bepaling maakt de rechter niet bevoegd om, wanneer hij een tijdelijk
verval uitspreekt van het recht een motorvoertuig te besturen, bij het verstrijken
van de door hem vastgestelde termijn, de lichamelijke geschiktheid van de schuldige te beoordelen.
Door de eiser lichamelijk ongeschikt te verklaren tot het besturen van een
motorvoertuig gedurende zes maanden en door het herstel in het recht tot sturen
afhankelijk te maken van een medisch onderzoek bij de deskundige die het
aanwijst, schendt het vonnis het voormelde artikel 42.
Het middel is gegrond.
Aangezien het verval van het recht tot sturen wegens lichamelijke ongeschiktheid geen straf maar een veiligheidsmaatregel is, leidt de onwettigheid van dat
verval alleen tot de vernietiging van de beslissing waarbij het wordt uitgesproken.
Ambtshalve onderzoek van de beslissing over de strafvordering
Voor het overige zijn de substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen in acht genomen en is de beslissing overeenkomstig de
wet gewezen.
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden vonnis in zoverre het uitspraak doet over de straf die
de verweerder is opgelegd wegens alcoholintoxicatie en over de veiligheidsmaatregel, als bepaald bij artikel 42 van de Wet betreffende de politie over het
wegverkeer.
Verwerpt het cassatieberoep voor het overige.
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het
gedeeltelijk vernietigde vonnis.
Laat de kosten ten laste van de Staat.
Verwijst de aldus beperkte zaak naar Correctionele Rechtbank te Verviers,
zitting houdende in hoger beroep.
22 oktober 2008 – 2° kamer – Voorzitter: de h. de Codt, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: de h. Dejemeppe – Gelijkluidende conclusie van de h. Loop, advocaat-generaal.
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Nr. 574
2° KAMER - 22 oktober 2008

1º VOORLOPIGE HECHTENIS — INVRIJHEIDSTELLING ONDER
VOORWAARDEN - BORGSOM - VERZOEK TOT TERUGGAVE - UITSPRAAK - BEVOEGDE
RECHTER

2º VOORLOPIGE HECHTENIS — INVRIJHEIDSTELLING ONDER
VOORWAARDEN - BORGSOM - GERECHTELIJK ONDERZOEK - ONVERANTWOORDE
VERTRAGING - KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING - BESLISSING - GRONDSLAG VAN DE
BORGSOM - GEVOLG
3º CASSATIEBEROEP — STRAFZAKEN — BESLISSINGEN VATBAAR VOOR
CASSATIEBEROEP — STRAFVORDERING — GEMIS AAN BELANG OF
BESTAANSREDEN - GEMIS AAN BESTAANSREDEN - VOORLOPIGE HECHTENIS INVERDENKINGGESTELDE IN VRIJHEID GESTELD ONDER BORGSOM - VERZOEK TOT TERUGGAVE KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING - UITSPRAAK VAN DE TERUGGAVE - TENUITVOERLEGGING
VAN HET ARREST - CASSATIEBEROEP VAN HET OPENBAAR MINISTERIE - ONTVANKELIJKHEID
1º Wanneer de invrijheidstelling van een inverdenkinggestelde afhangt van de
voorafgaande betaling van een borgsom en de inverdenkinggestelde na betaling van het
opgelegde bedrag in vrijheid is gesteld, staat het alleen aan de rechter die uitspraak doet
over de strafvordering om over de aanwending van de borgsom te beslissen 1. (Art. 35, §4
Wet Voorlopige Hechtenis 1990)
2º Wanneer de kamer van inbeschuldigingstelling wijst op het onverantwoorde karakter van
de vertraging in een gerechtelijk onderzoek, zonder dat het die vertraging aanmerkt als
een onregelmatigheid van de bewijsverkrijging, doet zij geen uitspraak over de
strafvordering met een beslissing die de grondslag van de borgsom kan wegnemen. (Art.
35, §4 Wet Voorlopige Hechtenis 1990; Artt. 131 en 235bis Sv.)
3º Het cassatieberoep dat door het openbaar ministerie is ingesteld tegen het arrest van de
kamer van inbeschuldigingstelling dat de teruggave aan de inverdenkinggestelde beveelt
van een gedeelte van de borgsom die hij voor zijn invrijheidstelling had gestort, is niet
ontvankelijk bij gemis aan bestaansreden, aangezien op verzoek van de eiser de
rekening van de inverdenkinggestelde met dat gedeelte van de borgsom werd
gecrediteerd.
(Procureur-generaal bij het Hof van Beroep te Brussel T. V.)

ARREST (vertaling)

(A.R. P.08.0839.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 verzoekschrift waarvan een eensluidend verklaard
afschrift aan dit arrest is gehecht, twee middelen aan.
Afdelingsvoorzitter Jean de Codt heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Raymond Loop heeft geconcludeerd.
II. FEITEN
1 Cass., 19 juli 2005, A.R. P.05.1008.N, A.C. 2005, nr. 390; R. DECLERCQ, "Détention préventive",
R.P.D.P., Aanvulling X, Bruylant, 2007, nr. 271.
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De verweerder heeft, met toepassing van de artikelen 136, tweede lid, en
235bis van het Wetboek van Strafvordering, bij de kamer van inbeschuldigingstelling een verzoekschrift ingediend tot teruggave van een borgsom.
Het bestreden arrest dat op grond van de door de verweerder aangevoerde
wettelijke bepalingen uitspraak doet, geeft hem de helft van het bedrag terug op
grond dat de vertraging bij de regeling van de rechtspleging het recht miskent om
binnen een redelijke termijn te worden gevonnist en dat het saldo volstaat om de
aanwezigheid te waarborgen van de verweerder bij alle handelingen van de
rechtspleging en voor de tenuitvoerlegging van het vonnis.
III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
A. Cassatieberoep van de eiser
Het opgeworpen middel van niet-ontvankelijkheid van het cassatieberoep
Uit de stukken van de rechtspleging blijkt dat de rekening van de verweerder
op 19 mei 2008 gecrediteerd werd voor het bedrag van 250.000 euro waarvan het
bestreden arrest de teruggave had bevolen.
De tenuitvoerlegging van het arrest op verzoekschrift van de eiser ontneemt
aan het cassatieberoep zijn bestaansreden, aangezien de gevorderde vernietiging
de rechter op verwijzing niet bevoegd maakt de verweerder te verplichten de
verloren borgsom opnieuw te storten.
Het cassatieberoep is bijgevolg niet ontvankelijk.
Er is geen grond om de middelen te onderzoeken die door de eiser worden
aangevoerd, aangezien die geen verband houden met de ontvankelijkheid van het
cassatieberoep.
B. Het cassatieberoep dat door de procureur-generaal overeenkomstig artikel
442 van het Wetboek van Strafvordering op de rechtszitting is ingesteld
Het middel dat schending aanvoert van de artikelen 136, tweede lid, en 235bis
van het Wetboek van Strafvordering
Wanneer de invrijheidstelling van een inverdenkinggestelde afhangt van de
voorafgaande betaling van een borgsom en de inverdenkinggestelde na betaling
van het opgelegde bedrag in vrijheid werd gesteld, staat het alleen aan de rechter
die uitspraak doet over de strafvordering om over de aanwending van de
borgsom te beslissen.
Uit geen enkele internrechtelijke of rechtstreeks toepasselijke internationaalrechtelijke bepaling volgt dat de overschrijding van de redelijke termijn een
grond van nietigheid of niet-ontvankelijkheid van de strafvordering oplevert.
Wanneer de kamer van inbeschuldigingstelling wijst op het onverantwoorde
karakter van de vertraging in een onderzoek, zonder dat het die vertraging
aanmerkt als een onregelmatigheid van de bewijsverkrijging, doet zij geen
uitspraak over de strafvordering met een beslissing die de grondslag van de
borgsom kan wegnemen.
Het rechtsmiddel dat bij het onderzoeksgerecht is ingesteld wordt niet minder
daadwerkelijk wanneer de goede afloop ervan aan het bestaan van een dergelijke
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beslissing is gebonden.
De kamer van inbeschuldigingstelling kan zich bijgevolg niet beroepen op de
artikelen 136, tweede lid, en 235bis van het Wetboek van Strafvordering en 13
van het Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden, om zich bevoegd te verklaren om de borgsom volledig of gedeeltelijk aan de inverdenkinggestelde terug te geven, louter op grond dat het openbaar ministerie zonder reden draalt met zijn vordering tot regeling van een
rechtspleging die ter afsluiting van het onderzoek is meegedeeld.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep van de eiser.
Laat de kosten ten laste van de Staat.
Rechtdoende op het cassatieberoep van de procureur-generaal bij het Hof,
vernietigt het bestreden arrest, doch alleen in het belang van de wet, in zoverre
het de teruggave beveelt aan de verweerder van de helft van het saldo van de
borgsom die deze heeft gesteld.
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het
vernietigde arrest.
Zegt dat er geen grond is tot verwijzing.
22 oktober 2008 – 2° kamer – Voorzitter en Verslaggever: de h. de Codt, afdelingsvoorzitter – Gelijkluidende conclusie van de h. Loop, advocaat-generaal – Advocaten:
mrs. Van Ommeslaghe, O. Klees, Brussel, F. Goffin, Brussel en A. Risopoulos, Brussel.

Nr. 575
2° KAMER - 22 oktober 2008

CASSATIEBEROEP — STRAFZAKEN — VORMEN — VORM VAN HET
CASSATIEBEROEP EN VERMELDINGEN - BRIEF
De cassatievordering die is ingesteld per brief gericht aan de voorzitter van het Hof, zonder
vermelding van de datum van de bestreden beslissing en het gerecht dat de beslissing
heeft gewezen, is geen cassatieberoep1. (Art. 417 Sv.)
(G.)

ARREST (vertaling)

(A.R. P.08.1097.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het verzoek is gericht tegen een vonnis dat niet wordt gespecifieerd.
Raadsheer Pierre Cornelis heeft verslag uitgebracht.
1 Zie Cass., 10 jan. 1995, A.R. P.94.1134.N, A.C. 1995, nr. 19, en 27 juni 2001, A.R. P.01.0638.F P.01.0665.F, A.C. 2001, nr. 402.
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Advocaat-generaal Raymond Loop heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
De voorziening die is ingesteld per brief, gericht aan de voorzitter van het Hof,
zonder vermelding van de datum van de bestreden beslissing en het gerecht dat
de beslissing heeft gewezen, is geen cassatieberoep.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het verzoek.
Veroordeelt de eiser in de kosten.
22 oktober 2008 – 2° kamer – Voorzitter: de h. de Codt, afdelingsvoorzitter –Verslaggever: de h. Cornelis – Gelijkluidende conclusie van de h. Loop, advocaat-generaal.

Nr. 576
1° KAMER - 23 oktober 2008

1º NOTARIS - ONDERHANDSE AKTE - AKTE OPGEMAAKT DOOR DE NOTARIS VAN EEN PARTIJ AANSPRAKELIJKHEID - AARD
2º CASSATIEMIDDELEN — BURGERLIJKE ZAKEN — VEREISTE
VERMELDINGEN - CONTRACTUELE AANSPRAKELIJKHEID - GESCHONDEN WETSBEPALING TOEPASSING - ONTVANKELIJKHEID
1º De aansprakelijkheid van de notaris van een partij die, op haar verzoek, een
onderhandse akte opmaakt die achteraf op zijn kantoor wordt ondertekend, is ten
aanzien van die partij van contractuele aard. (Art. 1147 B.W.)
2º Het middel dat gericht is tegen een arrest dat zich uitsluitend baseert op de regels van
de contractuele aansprakelijkheid is niet ontvankelijk wanneer het de schending van de
artikelen 1382 en 1383 aanvoert en niet betoogt dat de appelrechters toepassing hadden
moeten maken van die wetsbepalingen1. (Art. 1080 Ger.W.)
(R. T. L. e.a.)

ARREST (vertaling)

(A.R. C.06.0158.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
De cassatieberoepen zijn gericht tegen het arrest, op 25 april 2005 gewezen
door het Hof van Beroep te Brussel.
Raadsheer Sylviane Velu heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Thierry Werquin heeft geconcludeerd.
II. FEITEN
1 Zie Cass., 7 dec. 2001, A.R. C.99.0506.F, A.C. 2001, nr. 683.
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Zoals de feiten van de zaak en de antecedenten van de rechtspleging blijken uit
het bestreden arrest en uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan,
kunnen zij als volgt worden samengevat:
F. B. en M. H. hebben een onroerend goed, gelegen in de rue de la Demi-Lune
te Mont-Saint-Guibert nr. 36, verkocht aan F. L. en I. C. blijkens een onderhandse koopakte, die op 23 juli 1998 werd ondertekend ten kantore van de door
de kopers aangewezen notaris G. R. d. W.
Die onderhandse koopakte bepaalde dat het goed werd verkocht "met alle
lasten en erfdienstbaarheden die het kunnen bezwaren of bevoordelen, met name
die welke kunnen volgen uit de eigendomstitel van de verkoper of van de vorige
eigenaars", en dat de koper verklaarde "kennis te hebben genomen van de eigendomstitel van de verkoper".
De akte preciseerde het volgende: "De verkoper verklaart dat er bij zijn weten
op het goed geen andere lasten of erfdienstbaarheden rusten dan die welke eventueel overgenomen zijn in de eigendomstitel, de verkavelingsvergunning en de
akte van verdeling, of in de hierna weergegeven bijzondere voorwaarden".
Die bijzondere voorwaarden bevatten het volgende beding: "De koper erkent
een afschrift te hebben ontvangen van het arrest van het Hof van Beroep te
Brussel van 3 maart 1998 waarin staat dat er geen erfdienstbaarheid van uitweg
bestaat ten voordele van de bewoners van het huis nr. 34, dat in dezelfde straat
gelegen is als het bovenomschreven goed".
Die beslissing doet in kort geding uitspraak over voorlopige maatregelen die
de eigenaars van het naburig pand gevraagd hadden op grond van een erfdienstbaarheid of een recht van uitweg waarop zij zich beriepen ten voordele van hun
erf.
Toen de kopers na de ondertekening van de onderhandse koopakte vernomen
hadden dat die eigenaars op 20 mei 1997 voor de vrederechter een verzoeningsprocedure hadden ingesteld teneinde het bestaan van die erfdienstbaarheid of van
dat recht te doen erkennen en zij de verkopers verweten hadden dat zij door hen
niet ingelicht waren over hun geschil met hun buren, weigerden zij de authentieke koopakte te verlijden.
De verkopers stelden tegen de kopers een rechtsvordering in tot ontbinding
van de verkoop en tot schadevergoeding.
De kopers stelden een tegenvordering in tot nietigverklaring van de verkoop
wegens het gebrek dat volgens hen hun toestemming had aangetast, tot teruggave
van het door hen gestorte voorschot en tot toekenning van schadevergoeding. Zij
riepen bovendien de notaris op tot tussenkomst teneinde hem te doen veroordelen om hen te vrijwaren tegen elke veroordeling die tegen hen mocht worden
uitgesproken en om hen schadevergoeding te betalen.
De verkopers stelden op hun beurt een tussenvordering in teneinde de notaris
aansprakelijk te doen verklaren.
Het beroepen vonnis heeft de verkoop vernietigd wegens bedrog aan de zijde
van de verkopers, hen veroordeeld om het door hen ontvangen voorschot terug te
betalen aan de kopers en om hen schadeloos te stellen. Tevens heeft het de
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tussenvordering niet gegrond verklaard en beslist dat de tegenvordering geen
bestaanreden had.
Op het principaal beroep van de verkopers en het incidenteel beroep van de
kopers heeft het hof van beroep in het bestreden arrest de hoofdvordering van de
verkopers gegrond en de tegenvordering niet gegrond verklaard. Het heeft de
vordering van de kopers tegen de notaris ten dele gegrond verklaard en hem
veroordeeld om hen te vrijwaren tot beloop van drievierde van hun veroordeling
en hen in dezelfde mate te vergoeden voor hun bijkomende schade.
III. CASSATIEMIDDELEN
Tot staving van het cassatieberoep dat op de algemene rol onder het nummer
C.06.0158.F is ingeschreven, voert de eiser twee middelen aan:
Eerste middel
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 149 van de Grondwet;
- artikel 1 van de wet van 25 ventôse jaar XI (16 maart 1803) tot regeling van het notarisambt;
- de artikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek.
Aangevochten beslissingen
Het arrest beslist dat de eiser tekortgekomen is aan zijn adviesplicht en (buitencontractueel) aansprakelijk is, derhalve veroordeelt het hem om de verweerders te vrijwaren ten
belope van drievierde van de tegen hen ten voordele van het echtpaar B.-H, verkopers van
het litigieuze pand, uitgesproken veroordelingen, namelijk 18.592,01 euro, naast het
bedrag van 1.394,40 euro, dit is driekwart van de persoonlijke schade van de verweerders,
de interest en drievierde van de kosten, op de gronden (zakelijk weergegeven als volgt):
"De onderhandse koopakte bevat onder de 'bijzondere voorwaarden' het volgende
beding: 'De koper (de verweerders) erkent een afschrift te hebben ontvangen van het
arrest van het Hof van Beroep te Brussel van 3 maart 1998, waarin staat dat er geen
erfdienstbaarheid van uitweg bestaat ten voordele van de bewoners van het huis nr. 34, dat
in dezelfde straat gelegen is als het bovenomschreven goed';
(...)
Vergeefs (...) voert de notaris (de eiser) aan dat de verklaringen van de verkopers niet
'verifieerbaar' waren, aangezien na onderzoek blijkt dat de eigendomstitels geen melding
maken van enige erfdienstbaarheid;
Aan de notaris wordt niet verweten dat hij zijn cliënten in de waan heeft gebracht dat er
geen erfdienstbaarheid bestond terwijl er wel een was: hem wordt verweten dat hij zelf of zijn bediende - de draagwijdte van een beslissing in kort geding verkeerd heeft ingeschat en bijgevolg zijn cliënten in de waan heeft gebracht dat wegens het arrest van het
hof van beroep elk gevaar voor erkenning van een erfdienstbaarheid of recht van uitweg
ten gunste van de buren definitief uitgesloten was, zonder hen vooraf uit te nodigen om
nadere inlichtingen in te winnen over de werkelijke stand van zaken;
Die fouten staan wel degelijk in oorzakelijk verband met de schade, aangezien de
(verweerders), zonder die fouten, de werkelijke stand van zaken zouden hebben gekend en
met kennis van zaken hadden kunnen beslissen".
Grieven
(...)
Tweede onderdeel
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Deze beslissing is voor het overige niet naar recht verantwoord.
Het arrest heeft immers niet kunnen beslissen dat de eiser tekortgekomen is aan zijn
adviesplicht en aldus een nalatigheid heeft begaan waarvoor hij aansprakelijk was op
grond van de artikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek, daar het vaststelde dat
de verweerders, in elk geval de eerste verweerder, die jurist van opleiding is, reeds bij
eenvoudige lezing van het arrest van 3 maart 1998 kon weten dat het gevaar voor erkenning van een erfdienstbaarheid van uitweg ten gunste van zijn buur bleef bestaan.
Het arrest stelt uitdrukkelijk vast
"Dat de onderhandse koopakte onder de 'bijzondere voorwaarden' het volgende beding
bevat: 'De koper (de verweerders) erkent een afschrift te hebben ontvangen van het arrest
van het Hof van Beroep te Brussel van 3 maart 1998 waarin staat dat er geen erfdienstbaarheid van uitweg bestaat ten voordele van de bewoners van het huis nr. 34 dat in
dezelfde straat gelegen is als het bovenomschreven goed".
en wijst bovendien erop
"Dat de (verweerders) niet kunnen beweren de draagwijdte niet te kennen van een rechterlijke beslissing in kort geding, daar de bewoordingen ervan duidelijk genoeg waren om
te begrijpen dat zij niet vooruitliep op de berechting van het bodemgeschil, te meer daar
het vaststaat dat de eerste (verweerder) jurist van opleiding is en zij bovendien door hun
notaris werden bijgestaan".
Het arrest is derhalve niet naar recht verantwoord doordat het, in weerwil van de hierboven weergegeven vaststellingen, beslist dat de eiser "zijn cliënten in de waan heeft
gelaten dat wegens het arrest van het hof van beroep elk gevaar (...) voor een erfdienstbaarheid en (een) recht van overgang uitgesloten was" en dat hij hen "vooraf had moeten
verzoeken om nadere inlichtingen in te winnen".
Van een tekortkoming aan de adviesplicht van de notaris als bepaald in artikel 1 van de
wet van 25 ventôse jaar XI of van een fout of een nalatigheid in de zin van de artikelen
1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek zou er immers enkel sprake kunnen zijn indien
de rechter zou hebben vastgesteld dat de eiser de verweerders niet op de hoogte had
gebracht van de juiste aard en inhoud van het arrest van het Hof van Beroep te Brussel
van 3 maart 1998 of dat de verweerders niet in staat waren de betekenis van dat arrest te
vatten (schending van de in de aanhef van het middel aangewezen wetsbepalingen, met
uitzondering van artikel 149 van de Grondwet).
Derde onderdeel
De beslissing dat "de fouten (van de eiser) wel degelijk in oorzakelijk verband staan
met de schade" is in geen geval naar recht verantwoord.
Hoewel de feitenrechter in feite en derhalve op onaantastbare wijze oordeelt of er een
oorzakelijk verband bestaat tussen de aan een partij verweten fout en de schade, kan het
Hof van Cassatie niettemin nagaan of de rechter uit de door hem op onaantastbare wijze
vastgestelde feiten het bestaan van een oorzakelijk verband heeft kunnen afleiden.
Het arrest, dat heeft vastgesteld dat de verweerders na eenvoudige lezing van het arrest
van 3 maart 1998 konden weten dat het gevaar voor een erfdienstbaarheid bleef bestaan,
heeft vervolgens niet kunnen beslissen dat er een oorzakelijk verband bestaat tussen de
zogenaamde tekortkoming van de eiser aan zijn plicht om de verweerders op de hoogte te
brengen van het voortbestaan van het risico op erkenning van een erfdienstbaarheid van
uitweg ten voordele van de buren en de schade van de verweerders.
Indien de verweerders reeds bij eenvoudige lezing van het arrest van 3 maart 1998
dienden te weten dat het risico voor een erfdienstbaarheid van uitweg bleef bestaan, staat
de fout die de eiser zou hebben begaan door de verweerders in de waan te laten dat elke
erfdienstbaarheid van uitweg wegens dat arrest uitgesloten was, noodzakelijkerwijze niet
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in oorzakelijk verband met de schade van de verweerders.
Het staat immers vast dat hun schade niet te wijten is aan het feit dat de verweerders
niet op de hoogte waren van het risico van een erfdienstbaarheid, maar aan het feit dat zij,
hoewel zij zich van dat risico bewust waren, de onderhandse koopakte toch hebben ondertekend zonder zich te vergewissen van de reële stand van zaken.
Daaruit volgt dat de beslissing volgens welke de tekortkoming van de eiser aan zijn
adviesplicht mede oorzaak is van de schade van de verweerders, niet naar recht verantwoord is, daar ze berust op redenen die het bestaan van een oorzakelijk verband tussen die
tekortkoming en de schade van de verweerders uitsluiten of het althans niet mogelijk
maken tot het bestaan ervan te besluiten (schending van de artikelen 1 van de bovenvermelde wet van 25 ventôse jaar XI, 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek).
(...)

IV. BESLISSING VAN HET HOF
De cassatieberoepen die op de algemene rol ingeschreven zijn onder de
nummers C.06.0158.F en C.06.0478.F zijn tegen hetzelfde arrest gericht; er
bestaat grond tot voeging.
Wat betreft het cassatieberoep met het nummer C.06.0158.F van de algemene
rol:
Eerste middel:
(...)
Het tweede en derde onderdeel samen:
De grond van niet-ontvankelijkheid, tegen die onderdelen van het middel
opgeworpen door de verweerders en hieruit afgeleid dat het middel de schending
van de artikelen 1147 en volgende van het Burgerlijk Wetboek niet vermeldt:
De aansprakelijkheid van de notaris van een partij die op haar verzoek een
onderhandse akte opmaakt die achteraf op zijn kantoor wordt ondertekend, is ten
aanzien van die partij van contractuele aard.
Het arrest beslist dat de eiser die als notaris van de verweerders is opgetreden
bij de ondertekening, op zijn kantoor, van de litigieuze onderhandse koopakte,
jegens hen aansprakelijk is voor een tekortkoming aan zijn adviesplicht, en
baseert aldus zijn beslissing uitsluitend op de regels van de contractuele aansprakelijkheid.
De onderdelen van het middel voeren de schending aan van de artikelen 1382
en 1383 van het Burgerlijk Wetboek en 1 van de wet van 25 ventôse - 5 germinal
jaar XI tot regeling van het notarisambt en ze betogen niet dat de appelrechters
toepassing hadden moeten maken van die wetsbepalingen.
De grond van niet-ontvankelijkheid moet worden aangenomen.
(...)
Dictum
Het Hof,
Voegt de zaken die op de algemene rol zijn ingeschreven onder de nummers
C.06.0158.F en C.06.0478.F.
Rechtdoende in de zaak C.06.0158.F van de algemene rol.
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Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiser in de kosten.
22 oktober 2008 – 1° kamer – Voorzitter: de h. Storck, voorzitter – Verslaggever:
mevr. Velu – Gelijkluidende conclusie van de h. Werquin, advocaat-generaal – Advocaten: mrs. De Bruyn en Mahieu.

Nr. 577
1° KAMER - 23 oktober 2008

1º OPENBAAR DOMEIN - WERKZAAMHEDEN TOT WIJZIGING VAN EEN OP HET OPENBAAR
DOMEIN AANGELEGDE VOORZIENING - WATERLEIDING - VORDERING VAN DE STAAT TOT
TERUGBETALING VAN DE KOSTEN - VOORWAARDE
2º WATERS - WERKZAAMHEDEN TOT WIJZIGING VAN EEN OP HET OPENBAAR DOMEIN AANGELEGDE
VOORZIENING - WATERLEIDING - VORDERING VAN DE STAAT TOT TERUGBETALING VAN DE KOSTEN VOORWAARDE
1º en 2° Het arrest, dat beslist dat de vordering van de Staat tot terugbetaling van de
kosten van de werkzaamheden, vereist dat die werkzaamheden uitgevoerd zijn
overeenkomstig de geldende stedenbouwkundige voorschriften en overeenkomstig die
welke voortvloeien uit andere wetten die straffen opleggen, voegt aan het enige artikel
van de wet van 17 januari 1938 een toepassingsvoorwaarde toe die het niet bevat en
schendt derhalve die bepaling. (Enig art., zevende lid Wet 17 jan. 1938)
(WAALS GEWEST T. STAD OTTIGNIES-LOUVAIN-LA-NEUVE)

ARREST (vertaling)

(A.R. C.07.0381.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest, op 22 maart 2007 gewezen door
het Hof van Beroep te Brussel.
Raadsheer Didier Batselé heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Thierry Werquin heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDELEN
De eiseres voert twee middelen aan. Het eerste luidt als volgt:
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 44, §1, en 48 van de wet van 29 maart 1962 houdende organisatie van de
ruimtelijke ordening en van de stedenbouw (hierna: organieke wet van 29 maart 1962);
- de artikelen 84, §1, en 127, §1, van het Waals Wetboek van ruimtelijke ordening,
stedenbouw en patrimonium (hierna: WWROS);
- de artikelen 6, 1131 en 1133 van het Burgerlijk Wetboek en, voor zoveel nodig, het in
die artikelen van het Burgerlijk Wetboek vastgelegde adagium: "Nemo auditur suam
turpitudinem allegans",
- de artikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek;
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- het enige artikel, inzonderheid zevende lid, van de wet van 17 januari 1938 tot regeling van het gebruik door de openbare besturen, de verenigingen van gemeenten en de
concessiehouders van openbare diensten of van diensten van openbaar nut, van de openbare domeinen van de Staat, van de provinciën en van de gemeenten, voor het aanleggen
en het onderhouden van leidingen en inzonderheid van gas- en waterleidingen (hierna: de
wet van 17 januari 1938);
- artikel 149 van de Grondwet.
Aangevochten beslissing
Het arrest verklaart het hoger beroep van de eiseres niet gegrond alsook, met bevestiging van het beroepen vonnis, de vorderingen van die eiseres die ertoe strekken de
verweerster te doen veroordelen om haar de kosten terug te betalen van de in 1986 en
1988 (dagvaarding van 30 augustus 1999) en in 1982 (dagvaarding van 13 september
1999) uitgevoerde wijzigingswerken aan de waterleidingen, en laat de kosten van het
hoger beroep ten laste van de eiseres.
Het arrest grondt die beslissingen met name hierop dat de rechtsvordering "blijkbaar
niet gegrond is.
Het wordt immers niet betwist dat de werken waarvan de kosten door (de eiseres)
worden teruggevorderd van (de verweerster) door het Wegenfonds zijn uitgevoerd in
strijd met de artikelen 44, §1, 1°, en 48 van de wet van wet van 29 maart 1962 houdende
organisatie van de ruimtelijke ordening en van de stedenbouw, thans de artikelen 84, §1,
en 127, §1, van het WWROS, volgens welke een publiekrechtelijke rechtspersoon niet
zonder de voorafgaande vergunning van de regering mag bouwen, een grond gebruiken
voor het plaatsen van een of meer vaste inrichtingen, afbreken, herbouwen, verbouwen
van een bestaande woning, instandhoudings- of onderhoudswerken uitgezonderd. Een
vergunning was dus vereist voor iedere in de grond aangebrachte leiding, die aan de grond
was bevestigd of op de grond steun vond en bestemd was om ter plaatse te blijven.
De wet van 17 januari 1938 volgens welke de Staat het recht heeft om op zijn domein
de inrichting of het plan van een aanleg te doen wijzigen en onder bepaalde voorwaarden,
zich de kosten van die werken te doen terugbetalen door de 'aanneming die de aanleg
heeft gedaan', heeft de Staat of het Wegenfonds niet het recht verleend om ze uit te voeren
in strijd met de geldende stedenbouwkundige voorschriften en met die welke voortvloeien
uit andere wetten die straffen opleggen, en hen geen vorderingsrecht verleend waarvan het
voorwerp of de oorzaak in strijd kan zijn met de openbare orde of in strijd met die wetten
kan ontstaan.
De oorspronkelijke vordering vindt derhalve geen grond in voormelde wet".
Grieven
Het enige artikel, zevende lid, van de wet van 17 januari 1938 luidt als volgt: "De Staat,
de provinciën en de gemeenten hebben in alle geval het recht om de inrichting of het plan
van een aanleg evenals de daarmede verband houdende werken later op hun onderscheidenlijk domein te doen wijzigen. Worden wijzigingen opgelegd hetzij om reden van de
openbare veiligheid of tot behoud van natuurschoon, hetzij in het belang van de wegen,
waterlopen, vaarten of van een openbare dienst, hetzij als gevolg van veranderingen welke
de aangelanden aan de toegangen tot de eigendommen langsheen de gebezigde wegen
hebben toegebracht, dan zijn de kosten van de werken ten laste van de aanneming die de
aanleg heeft gedaan; in de andere gevallen komen ze ten laste van de overheid die de
wijzigingen oplegt. Deze overheid mag vooraf een kostenbegroting eisen en, bij onenigheid, zelf tot de uitvoering van de werken overgaan".
De vorderingen van de eiseres die op grond van die bepaling ertoe strekten de terugbetaling te verkrijgen van de kosten van wijzigingswerken aan de waterleidingen van de
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verweerster, waren niet, zelfs niet ten dele, bedoeld om een toestand in stand te houden
waarvan de onwettigheid voortvloeide uit het feit dat die werken zonder bouwvergunningen waren uitgevoerd.
De eiseres ten aanzien van wie het arrest overigens beslist dat het algemeen rechtsbeginsel "fraus omnia corrumpit" niet op haar kan worden toegepast en dat zij een wettig
belang nastreeft door om de toepassing van het enige artikel van de wet van 17 januari
1938 te verzoeken, heeft dus geen fout begaan door de terugbetaling van de kosten voor
voornoemde werken te vorderen.
Het bovenaangehaalde enige artikel bepaalt nergens dat het recht dat in het zevende lid
aan de openbare besturen wordt verleend onderworpen is aan de voorwaarde dat de aldaar
bedoelde werken overeenkomstig de stedenbouwkundige verordeningen en voorschriften
zijn uitgevoerd.
De in het middel vermelde artikelen van de organieke wet van 29 maart 1962 en van
het WWROS bepalen niet dat een overtreding van die artikelen tot gevolg heeft dat de
openbare besturen de rechten verliezen die het enige artikel, inzonderheid zevende lid,
van de wet van 17 januari 1938 aan hen toekent.
Daaruit volgt dat door de oordelen dat "de Staat het recht heeft om op zijn domein de
inrichting of het plan van een aanleg te doen wijzigen en, onder bepaalde voorwaarden,
zich de kosten van die werken te doen terugbetalen door 'de aanneming die de aanleg
heeft gedaan', de wet van 17 januari 1938 de Staat of het Wegenfonds niet het recht heeft
verleend om ze uit te voeren in strijd met de geldende stedenbouwkundige voorschriften
en met die welke voortvloeien uit andere wetten die straffen opleggen, en hen geen vorderingsrecht heeft verleend waarvan het voorwerp of de oorzaak in strijd kan zijn met de
openbare orde of in strijd met die wetten kan ontstaan, en dat de oorspronkelijke vordering derhalve geen grond vindt in voormelde wet", het arrest:
1° het enige artikel, zevende lid, van de wet van 17 januari 1938 schendt door de
toepassing ervan te onderwerpen aan de voorwaarde, die het niet bevat, dat de aldaar
bedoelde werken zijn uitgevoerd overeenkomstig de stedenbouwkundige verordeningen
en voorschriften;
2° de artikelen 44, §1, 1°, en 48 van de organieke wet van 29 maart 1962 en 84, §1, en
127, §1, van het WWROS schendt door aan de overtreding van die artikelen een straf te
verbinden die deze artikelen niet bevatten, namelijk het ontnemen aan de overheid van de
haar bij het enig artikel, zevende lid, van de wet van 17 januari 1938 toegekende rechten
en, bijgevolg, tevens dat enige artikel, zevende lid, schendt;
3° het wettelijk begrip buitencontractuele fout miskent doordat het beslist dat het door
de eiseres aangevoerde vorderingsrecht in strijd is met de openbare orde of in strijd
daarmee ontstaan is, terwijl de vorderingen van de eiseres uitsluitend strekten tot terugbetaling van de kosten van de werken en geenszins tot instandhouding van een toestand die
in strijd was met de openbare orde, en het arrest trouwens beslist dat de eiseres "een
persoonlijk en wettig belang nastreeft door om de toepassing van het enige artikel van de
wet van 17 januari 1938 te verzoeken" (schending van de artikelen 1382 en 1383 van het
Burgerlijk Wetboek);
4° de artikelen 6, 1131 en 1133 van het Burgerlijk Wetboek schendt en, voor zoveel
nodig, het in die artikelen vastgelegde adagium "Nemo auditur suam turpitudinem allegans" miskent doordat het beslist dat het door de eiseres aangevoerde vorderingsrecht in
strijd is met de openbare orde of in strijd daarmee ontstaan is, terwijl de vorderingen van
de eiseres uitsluitend strekten tot terugbetaling van kosten voor werken en het arrest
geenszins vaststelt dat die vorderingen, zelfs ten dele en "a fortiori", uitsluitend bedoeld
waren om een onrechtmatige toestand of voordeel in stand te houden, maar het beslist
integendeel dat de eiseres "een persoonlijk en wettig belang nastreeft door om de toepas-

2348

HOF VAN CASSATIE

23.10.08 - Nr. 577

sing van het enige artikel van de wet van 17 januari 1938 te verzoeken".
Bovendien bevat de motivering van het arrest een fundamentele tegenstrijdigheid.
Het is immers tegenstrijdig te beslissen, enerzijds, dat de eiseres "een persoonlijk en
wettig belang nastreeft door om de toepassing van het enige artikel van de wet van 17
januari 1938 te verzoeken", en anderzijds, dat de oorspronkelijke vordering tot terugbetaling van de kosten van de in die wet bedoelde werken geen grond vindt in die wet om
reden dat zij "de Staat of het Wegenfonds niet het recht heeft verleend om ze uit te voeren
in strijd met de geldende stedenbouwkundige voorschriften en met die welke voortvloeien
uit andere wetten die straffen opleggen en hen geen vorderingsrecht heeft verleend
waarvan het voorwerp of de oorzaak in strijd kan zijn met de openbare orde of in strijd
met die wetten kan ontstaan".
Wegens die tegenstrijdigheid is het arrest niet regelmatig met redenen omkleed (schending van artikel 149 van de Grondwet).

III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Eerste middel
Het zevende lid van het enige artikel, van de wet van 17 januari 1938 tot regeling van het gebruik door de openbare besturen, de verenigingen van gemeenten
en de concessiehouders van openbare diensten of van diensten van openbaar nut,
van de openbare domeinen van de Staat, van de provinciën en van de gemeenten,
voor het aanleggen en het onderhouden van leidingen en inzonderheid van gasen waterleidingen bepaalt dat de Staat, de provinciën en de gemeenten in alle
gevallen het recht hebben om de inrichting of het plan van een aanleg evenals de
daarmede verband houdende werken later op hun onderscheidenlijk domein te
doen wijzigen; dat, indien wijzigingen worden opgelegd hetzij om reden van de
openbare veiligheid of tot behoud van natuurschoon, hetzij in het belang van de
wegen, waterlopen, vaarten of van een openbare dienst, hetzij als gevolg van
veranderingen welke de aangelanden aan de toegangen tot de eigendommen
langsheen de gebezigde wegen hebben toegebracht, de kosten van de werken dan
ten laste zijn van de aanneming die de aanleg heeft gedaan; dat ze in de andere
gevallen ten laste komen van de overheid die de wijzigingen oplegt, dat zij
vooraf een kostenbegroting mag eisen, en, bij onenigheid, zelf tot de uitvoering
van de werken mag overgaan.
Het arrest stelt vast dat "het niet wordt betwist dat de werken waarvan de
kosten door (de eiseres) worden teruggevorderd van (de verweerster) door het
Wegenfonds zijn uitgevoerd in strijd met de artikelen 44, §1,1° en 48 van de wet
van 29 maart 1962 houdende organisatie van de ruimtelijke ordening, thans de
artikelen 84, §1, en 127, §1, van het WWROS".
Het oordeelt dat "de wet van 17 januari 1938 volgens welke de Staat het recht
heeft om de inrichting of het plan van een aanleg op zijn domein te doen
wijzigen en onder bepaalde voorwaarden recht heeft op terugbetaling van de
kosten van die werken (...) de Staat of het Wegenfonds niet het recht verleend
heeft om ze uit te voeren in strijd met de geldende stedenbouwkundige voorschriften en met die welke voortvloeien uit andere wetten die straffen opleggen".
Het beslist dat de vordering van de eiseres die strekt tot betaling van werken
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die zijn uitgevoerd in strijd met stedenbouwkundige voorschriften waarop
straffen staan en die van openbare orde zijn, "derhalve geen grond vindt in voormelde wet".
Het arrest dat aldus beslist dat de vordering tot terugbetaling van de kosten van
de werken vereist dat die werken zijn uitgevoerd overeenkomstig de geldende
stedenbouwkundige voorschriften en overeenkomstig die welke voortvloeien uit
andere wetten waarop straffen staan, voegt aan het enige artikel van de wet van
17 januari 1938 een toepassingsvoorwaarde toe die het niet bevat en schendt
derhalve die bepaling.
In zoverre is het middel gegrond.
De vernietiging van het dictum van het arrest waarin de vordering niet gegrond
verklaard wordt, strekt zich uit tot het dictum dat haar ontvankelijk verklaart en
dat vanuit het oogpunt van de omvang van de vernietiging, niet los staat van het
vernietigde dictum.
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 over aan de feitenrechter.
Verwijst de zaak naar het Hof van Beroep te Bergen.
23 oktober 2008 – 1° kamer – Voorzitter: de h. Storck, voorzitter – Verslaggever: de h.
Batselé – Gelijkluidende conclusie van de h. Werquin, advocaat-generaal – Advocaten:
mrs. Simont en Mahieu.

Nr. 578
1° KAMER - 23 oktober 2008

1º HUUR VAN GOEDEREN — PACHT — ALGEMEEN - TOELAATBAARHEID MINNELIJKE SCHIKKING - RECHTSVORDERING INZAKE PACHT EN RECHT VAN VOORKOOP - BEGRIP
2º VORDERING IN RECHTE - HUUR VAN GOEDEREN - PACHT - TOELAATBAARHEID MINNELIJKE SCHIKKING - RECHTSVORDERING INZAKE PACHT EN RECHT VAN VOORKOOP - BEGRIP
3º HUUR VAN GOEDEREN — PACHT — ALGEMEEN - TOELAATBAARHEID MINNELIJKE SCHIKKING - TOEPASSING VAN DE RECHTSREGELS DIE DE PACHT VAN VOORKOOP
BEHEERSEN - GEVOLG
4º VORDERING IN RECHTE - HUUR VAN GOEDEREN - PACHT - TOELAATBAARHEID MINNELIJKE SCHIKKING - TOEPASSING VAN DE RECHTSREGELS DIE DE PACHT VAN VOORKOOP
BEHEERSEN - GEVOLG
1º en 2° Alleen de vordering waarvan het voorwerp betrekking heeft op de toepassing van
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de regels inzake pacht of recht van voorkoop dat de pachter toekomt in geval van
vervreemding van een landeigendom is een rechtsvordering in de zin van artikel 1345,
eerste lid van het Gerechtelijk Wetboek1. (Art. 1345, eerste lid Ger.W.)
3º en 4° Uit het feit alleen dat de oplossing van een geschil te vinden is in de rechtsregels
inzake pacht en recht van voorkoop kan niet worden afgeleid dat artikel 1345, eerste lid
van het Gerechtelijk Wetboek van toepassing is2. (Art. 1345, eerste lid Ger.W.)
(D. e.a. T. D.)

ARREST (vertaling)

(A.R. C.07.0393.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het vonnis, op 23 mei 2007 in hoger beroep
gewezen door de Rechtbank van Eerste Aanleg te Nijvel.
Raadsheer Sylviane Velu heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Thierry Werquin heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDEL
De eisers voeren een middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 12, 13, 807 en 1345 van het Gerechtelijk Wetboek;
- de artikelen 544, 578, 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek.
Aangevochten beslissingen
Het bestreden vonnis stelt vooreerst het volgende vast:
"De oorspronkelijke dagvaarding, die bij deurwaardersexploot werd betekend op 23
januari 2003, strekt ertoe voor recht te doen zeggen dat (de verweerder) zonder recht noch
titel de gronden met een totale oppervlakte van 78 a 50 ca, die te Sart-Dames-Avelines
gelegen zijn tegenover de rue Saint-Jean en die kadastraal geregistreerd zijn onder sectie
B, nr. 286 A en 286 B, gebruikt. De (eisers) eisen bijgevolg zijn uitzetting, bij niet vrijwillige ontruiming van het goed.
Zij vorderen bovendien dat (de verweerder) zou worden veroordeeld tot betaling van
schadevergoeding wegens de vertraagde tekoopstelling van het goed en wegens zijn
onverantwoorde aanspraken.
Subsidiair stellen de (eisers) een tussenvordering in waarin zij, in geval van erkenning
van het bestaan van een pacht, de vrijstelling vorderen van kennisgeving van het aanbod
van voorkoop voor het gedeelte van de gronden die voorbij de bouwrijpe strook gelegen
zijn"
Het stelt ook vast dat de eisers
"de hervorming van het beroepen vonnis vorderen, opdat hun rechtsvordering ontvankelijk en gegrond zou worden verklaard zoals zij voor de eerste rechter is omschreven. De
(eisers) vorderen bovendien dat (de verweerder) zou worden veroordeeld tot betaling van
1.500 euro schadevergoeding wegens roekeloos verweer en tot terugbetaling van de voor
de verdediging vereiste kosten", die zij zich dienden te dragen.
Vervolgens verklaart het bestreden vonnis, met bevestiging van alle beschikkingen van
1 Cass., 3 april 2006, A.R. C.04.0181.N, A.C. 2006, nr. 190.
2 Ibid.
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het beroepen vonnis, de vordering niet ontvankelijk bij gebrek aan voorafgaande minnelijke schikking en verwerpt de vordering van de (eisers) om de volgende redenen:
"(De verweerder) heeft in zijn eerste conclusie voor de eerste rechter een exceptie van
niet-ontvankelijkheid opgeworpen die hierop was gegrond dat de partijen tevoren niet ter
minnelijke schikking waren opgeroepen zoals vereist wordt bij artikel 1345 van het
Gerechtelijk Wetboek.
Artikel 1345 van het Gerechtelijk Wetboek luidt als volgt: 'Inzake pacht, recht van
voorkoop ten gunste van (de huurders van landeigendommen), recht van uitweg en, tenzij
bij tussenvordering, inzake uitgesteld loon in land- en tuinbouw wordt geen enkele rechtsvordering toegelaten, indien de eiser niet tevoren aan de rechter een schriftelijk of mondeling verzoek heeft gedaan om de toekomstige verweerder ter minnelijke schikking te doen
oproepen'.
Het staat vast dat de (eisers) te dezen de eerste rechter niet hebben gevraagd om (de
verweerder) ter minnelijke schikking op te roepen noch alvorens hun rechtsvordering in te
stellen noch gedurende de procedure.
De (eisers) zijn van oordeel dat hun rechtsvordering geen rechtsvordering inzake pacht
is en derhalve niet dient te beantwoorden aan de vereisten van artikel 1345 van het
Gerechtelijk Wetboek. Ook al betreft het een geschil dat volgens de verweerder betrekking heeft op een zogenaamde pacht, toch strekt hun rechtsvordering tot uitzetting van een
persoon die het goed zonder titel of recht gebruikt. De vorderingen van hun tegenpartij
maken van hun rechtsvordering geen rechtsvordering inzake pacht.
Alles draait dus om de vraag hoe de woorden 'rechtsvordering inzake pacht' in artikel
1345 van het Gerechtelijk Wetboek moeten worden opgevat, met inachtneming van de
specifieke kenmerken van de zaak, namelijk dat
- de gedinginleidende dagvaarding vermeldt: 'dat de gedaagde een raadsman, namelijk
Meester Maurice Feltz, heeft geraadpleegd, die aan de raadsman van mijn verzoekers
bevestigd heeft dat zijn cliënt wel degelijk het bestaan van een pacht erkend wil zien';
- de stukken die door de (eisers) voor de dagvaarding zijn neergelegd:
* De brief van 5 juli 2002 van hun raadsman (aan de verweerder) die besluit als volgt:
'Ik raad u ten stelligste aan gevolg te geven aan mijn brief, want anders zie ik me genoodzaakt daaruit af te leiden dat u aanspraak maakt op een pacht, en bijgevolg een rechtsvordering in te stellen voor de bevoegde vrederechter';
* De brief van 1 augustus 2002 van de raadsman (van de verweerder) aan de raadsman
van de (eisers): 'Mijn cliënt bezit mijns inziens een goede en geldige titel krachtens een
pachtovereenkomst'.
De rechtsvordering van de (eisers) heeft dus enkel betrekking op de vraag of (de
verweerder) al dan niet een pachtrecht bezit op de litigieuze gronden.
De rechter is weliswaar gebonden door de keuze van de punten die de eiser als de
oorzaak van zijn vordering aanwijst, maar te dezen beperken de (eisers) zich niet ertoe de
uitzetting te eisen van iemand die het goed zonder titel of recht gebruikt en die tijdens het
geding aanvoert een pachter te zijn, zoals in het door de (eisers) aangevoerde vonnis. Te
dezen liggen de zaken anders, daar de (eisers) (zelf) in hun dagvaarding zeggen dat de
partijen reeds vooraleer de rechtsvordering werd ingesteld, wisten dat het geschil betrekking heeft op het betwiste bestaan van een pacht.
Ook al waren de (eisers) op de hoogte van de aard van het toekomstige geschil tussen
de partijen, toch hebben zij ervoor gekozen hun rechtsvordering in te stellen zonder deze
vooraf te laten gaan door een minnelijke schikking omdat zij van oordeel waren dat zij
hun standpunt dat het goed het voorwerp was van een bezit zonder titel of recht zouden
ontkrachten door op die voorafgaande minnelijke schikking een beroep te doen, terwijl
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het hen mogelijk was op te treden 'onder alle voorbehoud'.
Uit de hierboven vermelde feiten blijkt dat de (eisers) zich op geen enkel ogenblik
vergist hebben in de aard van het geschil dat voor de rechtbanken zou worden gebracht.
Ten onrechte trouwens verwijten de (eisers) aan de eerste rechter dat hij de draagwijdte
van artikel 1345 van het Gerechtelijk Wetboek miskent door van het begrip rechtsvordering inzake pacht af te glijden naar het begrip geschil betreffende een dergelijke pacht.
Uit de parlementaire voorbereiding van de wet van 28 december 1967 houdende een
uitgesteld loon in land- en tuinbouw, waarvan artikel 8 het bovenaangehaalde artikel 1345
gedeeltelijk heeft gewijzigd, blijkt dat 'de artikelen 7 en 8 de verplichting opleggen de
geschillen te onderwerpen aan de oproeping ter minnelijke schikking voor de vrederechter
zoals bepaald was in het vorige artikel 8'.
Er moet worden opgemerkt dat artikel 1345 van het Gerechtelijk Wetboek, met de
woorden 'elke' rechtsvordering 'inzake' pacht zijn toepassingsgebied niet heeft beperkt tot
de rechtsvorderingen die de uitvoering van de pacht tot voorwerp hebben, en het evenmin
mogelijk gemaakt heeft de toepassing ervan te omzeilen door het bestaan ervan in de
gedinginleidende akte niet te vermelden of het te betwisten.
Terecht heeft de eerste rechter aan de (eisers) verweten dat zij de aard van hun rechtsvordering hebben veranderd door de schijn te wekken dat het hier een eenvoudige procedure tot uitzetting wegens bezit zonder titel of recht betrof, teneinde de voorafgaande
minnelijke schikking te ontwijken en aldus hun positie (te) versterken.
Wanneer uit die gedinginleidende akte blijkt dat het geschil tussen de partijen betrekking heeft op het betwiste bestaan van een landpacht, is de voorafgaande minnelijke
schikking, bedoeld in voornoemd artikel 1345, verplicht.
Tot besluit: de eerste rechter heeft terecht aangenomen dat de rechtsvordering (van de
eisers) een rechtsvordering inzake pacht is en dat zij derhalve noodzakelijk voorafgegaan
diende te worden door een minnelijke schikking en dat, bij gebrek hieraan, de vordering
alsook de bijkomende tussenvordering niet ontvankelijk dienden te worden verklaard".
Grieven
Eerste onderdeel
Krachtens artikel 1345, eerste lid, van het Gerechtelijk Wetboek kan inzake pacht en
recht van voorkoop ten gunste van de huurders van landeigendommen geen enkele rechtsvordering worden toegelaten, indien de eiser niet tevoren aan de rechter een schriftelijk of
mondeling verzoek heeft gedaan om de toekomstige verweerder ter minnelijke schikking
te doen oproepen.
Alleen de vordering die betrekking heeft op de toepassing van de regels inzake pacht of
recht van voorkoop dat de pachter toekomt in geval van vervreemding van een landeigendom is een rechtsvordering inzake pacht en recht van voorkoop ten gunste van de
huurders van landeigendommen.
Uit het feit alleen dat de oplossing van een geschil te vinden is in de rechtsregels inzake
pacht en recht van voorkoop kan derhalve niet worden afgeleid dat de vordering tot
beslechting van dat geschil een rechtsvordering is inzake pacht of recht van voorkoop ten
gunste van huurders van landeigendommen.
De toepassing van de in artikel 1345, eerste lid, van het Gerechtelijk Wetboek bedoelde
minnelijke schikking hangt dus niet af van het voorwerp van het geschil, maar van het
voorwerp van de vordering zoals die door de eiser is omschreven.
De parlementaire voorbereiding van de wet van 28 december 1967 houdende een uitgesteld loon in land- en tuinbouw laten geen andere conclusie toe.
De parlementaire voorbereiding van een wet kan immers niet worden aangevoerd tegen
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de klare en duidelijke tekst ervan. Voor het overige verwijst de parlementaire voorbereiding, die in het bestreden vonnis wordt weergegeven, weliswaar naar de onderwerping
van "geschillen" aan het vereiste van de minnelijke schikking als bedoeld in artikel 1345,
eerste lid, van het Gerechtelijk Wetboek, maar daaruit kan geenszins worden afgeleid dat
het voorwerp van die geschillen, met uitsluiting van het voorwerp van de vorderingen, de
maatstaf zou zijn voor de toepassing van die bepaling.
Te dezen stelt het bestreden vonnis vast dat de hoofdvorderingen van de eisers voor de
eerste rechter het volgende voorwerp hadden:
"De oorspronkelijke dagvaarding, die bij deurwaardersexploot werd betekend op 23
januari 2003, strekt ertoe voor recht te doen zeggen dat (de verweerder) zonder titel of
recht de gronden met een totale oppervlakte van 78 a 50 ca, die te Sart-Dames-Avelines
gelegen zijn tegenover de rue Saint-Jean gelegen zijn en op het kadaster geregistreerd zijn
onder sectie B, nr. 286 A en 286 B, gebruikt. De (eisers) eisen bijgevolg zijn uitzetting,
bij niet-vrijwillige ontruiming van het goed.
Zij vorderen bovendien dat (de verweerder) zou worden veroordeeld tot betaling van
schadevergoeding wegens de vertraagde tekoopstelling van het goed en wegens zijn
onverantwoorde aanspraken".
Uit die vaststellingen blijkt dat de vordering van de eisers in de eerste plaats ertoe
strekte de eigendomsrechten en de rechten van vruchtgebruik van de eisers op de litigieuze gronden te doen erkennen overeenkomstig de artikelen 544 en 578 van het Burgerlijk Wetboek, en bijgevolg te doen erkennen dat de verweerder die gronden zonder titel of
recht gebruikte en, bij niet- vrijwillige ontruiming, uit het goed moest worden gezet.
Daaruit blijkt tevens dat de vordering van de eisers eveneens in hoofdzaak ertoe strekte
de verweerder tot schadevergoeding te doen veroordelen overeenkomstig de artikelen
1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek.
Het bestreden vonnis stelt ten slotte vast dat het hoger beroep van de eisers strekt tot
"wijziging van het beroepen vonnis opdat hun rechtsvordering ontvankelijk en gegrond
zou worden verklaard zoals zij voor de eerste rechter is omschreven", en dat het tevens
ertoe strekt (de verweerder) te doen veroordelen tot betaling van 1.500 euro schadevergoeding wegens roekeloze verdediging en tot terugbetaling van de voor de verdediging
vereiste kosten". Laatstgenoemde vordering is tevens gegrond op de artikelen 1382 en
1383 van het Burgerlijk Wetboek.
Bijgevolg blijkt uit die vaststellingen van het bestreden vonnis dat de hoofdvorderingen
van de eisers enkel betrekking hadden op de toepassing van de artikelen 544, 578, 1382
en 1383 van het Burgerlijk Wetboek, met uitsluiting van de regels inzake pacht, zonder
dat derhalve kan worden gezegd dat de eisers de aard van hun rechtsvordering gewijzigd
hebben.
Het vereiste van de minnelijke schikking, bedoeld in artikel 1345, eerste lid, van het
Gerechtelijk Wetboek was derhalve niet van toepassing.
Wat dat betreft doet het niet ter zake dat het bestreden vonnis bovendien vaststelt dat de
beslechting van het geschil impliceerde dat uitspraak werd gedaan over de vraag of de
verweerder al dan niet een pachtrecht bezat op de litigieuze gronden en dat de eisers,
vooraleer ze hun rechtsvordering instelden, op de hoogte waren van de aanspraken van de
verweerder op het door hen betwiste bestaan van zodanige pacht. Het voorwerp van een
vordering in rechte kan immers niet gewijzigd of omgebogen worden door de aard van de
ertegen gerichte verdediging.
Het bestreden vonnis dat niettemin beslist dat laatstgenoemde vaststellingen een
voldoende grond opleverden om de procedure van de minnelijke schikking toe te passen
op vorderingen die betrekking hadden op de toepassing van de artikelen 544, 578, 1382 en
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1383 van het Burgerlijk Wetboek, schendt artikel 1345, eerste lid, van het Gerechtelijk
Wetboek en, voor zoveel nodig, de bovenvermelde artikelen van het Burgerlijk Wetboek.
Tweede onderdeel
Naar luid van de artikelen 12 en 13 van het Gerechtelijk Wetboek is de vordering een
inleidende vordering of een tussenvordering. De inleidende vordering opent het rechtsgeding terwijl de tussenvordering iedere vordering is die in de loop van het rechtsgeding
wordt ingesteld en ertoe strekt, hetzij de oorspronkelijke vordering te wijzigen of nieuwe
vorderingen tussen de partijen in te stellen, hetzij personen die nog niet in het geding zijn
geroepen, erin te betrekken.
De nieuwe vordering die naar het vereiste van artikel 807 van het Gerechtelijk Wetboek
wordt ingesteld bij een nieuwe, op tegenspraak genomen conclusie en die berust op een
feit of akte in de dagvaarding aangevoerd, is een tussenvordering in de zin van artikel 13
van het Gerechtelijk Wetboek.
De nieuwe tussenvordering staat los van de inleidende vordering in die zin dat de nietontvankelijkheid van de laatstgenoemde niet automatisch de niet-ontvankelijkheid van
eerstgenoemde vordering tot gevolg heeft.
Wanneer, meer bepaald inzake pacht, de inleidende vordering overeenkomstig artikel
1345, eerste lid, van het Gerechtelijk Wetboek niet ontvankelijk is omdat de partijen niet
tevoren zijn opgeroepen ter minnelijke schikking, strekt die niet-ontvankelijkheid zich
niet automatisch uit tot de nieuwe tussenvordering van de eiser.
Te dezen stelt het bestreden vonnis vast dat "de (eisers) subsidiair een tussenvordering
instellen waarin zij, in geval van erkenning van het bestaan van een pacht, de vrijstelling
vorderen van kennisgeving van het aanbod van voorkoop voor het gedeelte van de
gronden die voorbij de bouwrijpe strook gelegen zijn". Die tussenvordering is meer
bepaald een nieuwe vordering die de eisers bij de eerste rechter hebben ingesteld in hun
samenvattende conclusie van 29 maart 2004. De bij artikel 1345 van het Gerechtelijk
Wetboek vereiste voorafgaande minnelijke schikking was dus daarop niet van toepassing.
Het bestreden vonnis beslist vervolgens dat "tot besluit de eerste rechter heeft aangenomen dat de rechtsvordering (van de eisers) een rechtsvordering inzake pacht is en dat
zij derhalve noodzakelijk voorafgegaan diende te worden door een minnelijke schikking
en dat, bij gebrek hieraan, de vordering alsook de bijkomende tussenvordering niet
ontvankelijk dienden te worden verklaard".
Het bestreden vonnis dat de niet-ontvankelijkheid van de tussenvordering uitsluitend
afleidt uit de niet-ontvankelijkheid van de hoofdvordering die volgens dat vonnis had
moeten worden voorafgegaan door de oproeping ter minnelijke schikking als bepaald in
artikel 1345, eerste lid, van het Gerechtelijk Wetboek, schendt die bepaling en, voor
zoveel nodig, de artikelen 12, 13 en 807 van het Gerechtelijk Wetboek.

III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Eerste onderdeel
Krachtens artikel 1345, eerste lid, van het Gerechtelijk Wetboek wordt geen
enkele rechtsvordering inzake pacht en recht van voorkoop ten gunste van de
huurders van landeigendommen toegelaten, indien de eiser niet tevoren aan de
rechter een schriftelijk of mondeling verzoek heeft gedaan om de toekomstige
verweerder ter minnelijke schikking te doen oproepen.
Alleen de vordering die betrekking heeft op de toepassing van de regels inzake
pacht of recht van voorkoop dat de pachter toekomt in geval van vervreemding
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van een landeigendom is een rechtsvordering in de zin van die bepaling.
Uit het feit alleen dat de oplossing van een geschil te vinden is in de rechtsregels inzake pacht en recht van voorkoop kan niet worden afgeleid dat voornoemde bepaling van toepassing is.
Het bestreden vonnis stelt vast dat de oorspronkelijke vordering van de eisers
ertoe strekte, enerzijds, te doen zeggen dat de verweerder de litigieuze gronden
zonder titel of recht gebruikte en diende te worden ontzet bij niet-vrijwillige
ontruiming van het goed en, anderzijds hem tot schadevergoeding te doen
veroordelen op grond van de artikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek.
Het bestreden vonnis dat beslist dat, gelet op de bijzonderheden van de zaak,
de eisers, alvorens die rechtsvordering in te stellen, de verweerder ter minnelijke
schikking dienden op te roepen, daar de verweerder reeds vooraleer die rechtsvordering was ingesteld, aan de aanspraken van de eisers het bestaan van een
pacht had tegengeworpen en had aangevoerd dat de gedinginleidende dagvaarding het bestaan van die pacht ontkende, schendt de bovenvermelde wetsbepaling.
Het onderdeel is gegrond.
De vernietiging van de beslissing waarbij de hoofdvordering niet ontvankelijk
wordt verklaard, strekt zich uit tot de beslissing waarbij de subsidiaire tussenvordering van de eisers niet ontvankelijk verklaard wordt, wegens het verband dat
het bestreden vonnis tussen die beslissingen gelegd heeft.
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden vonnis.
Beveelt dat van het arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het
vernietigde vonnis.
Houdt de kosten aan en laat de uitspraak daaromtrent over aan de feitenrechter.
Verwijst de zaak naar de Rechtbank van Eerste Aanleg te Brussel, zitting
houdende in hoger beroep.
23 oktober 2008 – 1° kamer – Voorzitter: de h. Storck, voorzitter – Verslaggever:
mevr. Velu – Gelijkluidende conclusie van de h. Werquin, advocaat-generaal – Advocaat:
mr. Simont.

Nr. 579
1° KAMER - 23 oktober 2008

AANSPRAKELIJKHEID BUITEN OVEREENKOMST — OORZAAK — BEGRIP.
BEOORDELING DOOR DE RECHTER - OORZAKELIJK VERBAND TUSSEN DE FOUT EN DE
SCHADE ZOALS DIE ZICH HEEFT VOORGEDAAN - VOORWAARDE
Wanneer de appelrechter op grond van de beoordeling van de bewijswaarde van het
geheel van de hem voorgelegde gegevens met zekerheid heeft gesteld dat er geen
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andere oorzaak van het ongeval mogelijk is dan de dronkenschap van de eiser, kan hij
zonder de regels betreffende de bewijslast en het wettelijk begrip vermoeden te
miskennen beslissen dat het oorzakelijk verband tussen die dronkenschap en het
ongeval bewezen is1. (Artt. 1315, 1353, 1382 en 1383 B.W.; Art. 870 Ger.W.)
(V. T. GENERALI BELGIUM n.v.)

ARREST (vertaling)

(A.R. C.07.0481.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het vonnis, op 5 juni 2007 in hoger beroep
gewezen door de Rechtbank van Eerste Aanleg te Nijvel.
Raadsheer Sylviane Velu heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Thierry Werquin heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDEL
De eiser voert een middel aan:
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 1 van het koninklijk besluit van 14 december 1992 betreffende de modelovereenkomst voor de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen, en de
artikelen 24 en 25 van de bijlage bij dat koninklijk besluit;
- de artikelen 1134, 1135, 1315 en 1353 van het Burgerlijk Wetboek;
- artikel 870 van het Gerechtelijk Wetboek.
Aangevochten beslissingen
Het bestreden vonnis acht het bestaan van grove schuld en van een oorzakelijk verband
tussen die grove schuld en het op ongeval van 28 september 2003 bewezen om de
volgende redenen:
"Zowel uit de uitslag van de alcoholtest als uit de vaststellingen van de verbalisanten
blijkt dat (de eiser) in staat van dronkenschap verkeerde op het ogenblik van het ongeval,
daar hij niet meer de voortdurende controle had over zijn daden en er zich trouwens geen
rekenschap meer van gaf, aangezien hij aan het stuur in slaap gevallen was.
Bij ontstentenis van iedere andere geloofwaardige uitleg (van de eiser) vormt diens
dronkenschap de enige verklaring voor het ongeval".
Grieven
Artikel 1 van het koninklijk besluit van 14 december 1992 bepaalt dat de overeenkomsten betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen
moeten beantwoorden aan de bepalingen van de bij dit besluit gevoegde modelovereenkomst.
Artikel 25, 2°, van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 december 1992 bepaalt
dat "de maatschappij een recht van verhaal heeft op de verzekeringnemer, dader van het
schadegeval (...) b) die het schadegeval veroorzaakt heeft door een van de volgende
gevallen van grove schuld: rijden in staat van dronkenschap".
Het bestreden vonnis stelt vast dat de tussen de partijen gesloten overeenkomst die
bepaling bevat.
1 Zie Cass., 1 april 2004, A.R. C.01.0211.F - C.01.0217.F, A.C. 2004, nr. 174 en concl. O.M. in Pas.
2004, nr. 174.
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Uit die verordenende en contractuele bepalingen volgt dat de verzekeraar die op grond
van grove schuld, namelijk de staat van dronkenschap, een verhaal wil uitoefenen op zijn
verzekerde, de grove schuld en het oorzakelijk verband tussen die schuld en het schadegeval moet bewijzen.
Wanneer de rechter het bewijs grondt op feitelijke vermoedens, als bedoeld in artikel
1353 van het Burgerlijk Wetboek, mag hij krachtens de regels betreffende de bewijsvoering het bestaan van het te bewijzen onbekende feit, niet afleiden uit een feit dat zelf
onzeker is.
Het bestreden vonnis stelt vast dat de eiser in slaap gevallen was aan het stuur. Bij het
onderzoek naar het oorzakelijk verband vermeldt het echter dat, "bij ontstentenis van
iedere andere geloofwaardige uitleg (van de eiser) diens dronkenschap de enige verklaring
vormt voor het ongeval".
Het bestreden vonnis laat aldus na het bestaan te onderzoeken van een andere mogelijke oorzaak van het schadegeval die geen grove schuld oplevert. Het baseert zich aldus
op een onbekend feit om daaruit af te leiden dat de dronkenschap van de eiser de oorzaak
is van het ongeval.
Het schendt aldus artikel 1353 van het Burgerlijk Wetboek en, voor zoveel nodig,
artikel 1315 van het Burgerlijk Wetboek en 870 van het Gerechtelijk Wetboek.
Het schendt bijgevolg de in het middel aangegeven verordenende bepalingen alsook het
verbindend karakter van de verzekeringsovereenkomst tussen de partijen, en het schendt
aldus de artikelen 1134 en 1135 van het Burgerlijk Wetboek.

III. BESLISSING VAN HET HOF
Het bestreden vonnis stelt eerst vast dat "de verbalisanten die op de plaats van
het ongeval zijn geroepen, de mening waren toegedaan dat (de eiser) kennelijk
dronken was, daar hij drie kwartier na het ongeval een versufte indruk maakte,
zijn trekken verslapt waren, hij met een dikke tong sprak en zijn oriëntatievermogen matig was", dat "de alcoholtest die (hem) werd afgenomen, (...) een alcoholgehalte van 1,56 gram alcohol per liter bloed aan het licht heeft gebracht", dat
"hij niet meer de voortdurende controle had over zijn daden (...) en er zich trouwens geen rekenschap meer van gaf, aangezien hij aan het stuur in slaap gevallen
was"; vervolgens beslist het dat, "bij ontstentenis van iedere andere geloofwaardige uitleg" van de eiser, " alleen de staat van dronkenschap van de betrokkene
kan verklaren hoe hij een geparkeerd voertuig heeft aangereden en het muurtje
van een woonhuis heeft vernield".
De appelrechters die aldus de bewijswaarde van het geheel van de aan hen
voorgelegde gegevens hebben beoordeeld en op grondslag hiervan met zekerheid
hebben gesteld dat er voor het schadegeval geen andere oorzaak mogelijk was
dan de dronkenschap van de eiser, hebben zonder de in het middel aangegeven
regels betreffende de bewijslast en het wettelijk begrip vermoeden te miskennen
kunnen beslissen dat het oorzakelijk verband tussen die dronkenschap en het
schadegeval bewezen was.
De andere grieven zijn voor het overige uitsluitend afgeleid uit de vergeefs
aangevoerde schending en miskenning van die regels en van dat begrip.
Het middel kan niet worden aangenomen.
Dictum
Het Hof,
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Verwerpt het cassatieberoep;
Veroordeelt de eiser in de kosten.
23 oktober 2008 – 1° kamer – Voorzitter: de h. Storck, voorzitter – Verslaggever:
mevr. Velu – Gelijkluidende conclusie van de h. Werquin, advocaat-generaal – Advocaat:
mr. Mahieu.

Nr. 580
1° KAMER - 24 oktober 2008

1º ADOPTIE - VORDERING - AARD - CASSATIEBEROEP - OVERLIJDEN VAN DE ADOPTANT VERZOEK TOT HERVATTING VAN HET GEDING - HOEDANIGHEID VAN RECHTSOPVOLGER ONTVANKELIJKHEID
2º CASSATIEBEROEP — BURGERLIJKE ZAKEN — PERSONEN DOOR OF
TEGEN WIE CASSATIEBEROEP KAN OF MOET WORDEN INGESTELD —
EISERS EN VERWEERDERS - VORDERING TOT ADOPTIE - OVERLIJDEN VAN DE ADOPTANT
- VERZOEK TOT HERVATTING VAN HET GEDING - HOEDANIGHEID VAN RECHTSOPVOLGER ONTVANKELIJKHEID
3º ADOPTIE - VOORTZETTING VAN DE PROCEDURE - CASSATIEBEROEP - VERZOEK - TERMIJN
4º CASSATIEBEROEP — BURGERLIJKE ZAKEN — VORMEN — VORM EN
TERMIJN VOOR MEMORIES EN STUKKEN - ADOPTIE - VERZOEK TOT VOORTZETTING
VAN DE PROCEDURE - TERMIJN - ARTIKEL 1093 GER.W.
1º en 2° Niet ontvankelijk, wegens het persoonlijk karakter van de vordering tot adoptie, is
het verzoek tot hervatting van het geding en de vordering tot gedinghervatting die de
partijen in hun hoedanigheid van rechtsopvolgers van de overleden adoptant hebben
gedaan1.
3º en 4° Op het verzoek dat ertoe strekt de partijen akte te verlenen van de voortzetting van
de procedure tot adoptie kan in het kader van de procedure voor het Hof geen acht
worden geslagen wanneer het werd geformuleerd na het verstrijken van de termijn van
artikel 1093 van het Gerechtelijk Wetboek2. (Artt. 1093 en 1231-20 Ger.W.)
(D. e.a. T. D. e.a.)

Conclusie van advocaat-generaal m.o. A. Van Ingelgem.
1. Situering
1.1. In het raam van een procedure tot homologatie van een adoptie (m.b.t. twee
volwassen dochters van zijn echtgenote uit een vorig huwelijk) stelden eisers (d.w.z. twee
zonen uit een eerste huwelijk) een voorziening in cassatie in tegen verweerder (hun vader)
in verband met de beslissing van het hof van beroep te Gent (van 30 juli 2007) waarbij
hun verzoek tot heropening van de debatten werd afgewezen en het beroepen vonnis tot
homologatie werd bevestigd.
1.2. Verweerder is na de betekening (van 30 oktober 2007) van de voorziening in
cassatie (die op de griffie van het Hof werd ingediend op 2 november 2007) op 4
1 Zie de concl. van het O.M.
2 Ibid.
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november 2007 overleden.
1.3. Zijn echtgenote en haar beide dochters hebben hierop een verzoekschrift tot
hervatting van het geding neergelegd (op 30 januari 2008) ter griffie van het Hof en
hebben eveneens de eisers gedagvaard in gedwongen gedinghervatting (d.d. 22 januari
2008...).
1.4. Dit verloop van de procedure heeft aanleiding gegeven tot een memorie van
antwoord uitgaande van voormelde echtgenote en haar beide dochters (in hun
hoedanigheid van enerzijds rechtsopvolgers en van anderzijds in gemeenverklaring
opgeroepen partijen) en tot een memorie in antwoord door de eisers (m.b.t. deze drie
eerder vermelde procedurestukken en procedure-initiatieven van de andere partijen).
1.5. Op 5 maart 2008 werd door deze andere partijen nog een nota neergelegd (ter
griffie van het Hof) met verzoek (voor zoveel als nodig) tot voortzetting van de procedure
conform artikel 1231-20 van het Ger.W.
2. Procedure
2.1. In deze aangelegenheid stelt zich de vraag naar de deugdelijkheid van de gebezigde
proceduremiddelen in het raam van de cassatieprocedure.
Deze procedure voorziet (in de artikelen 1079,1093 en 1094 van het Ger.W.) in de
middelen en de wijze waarop deze wordt gevoerd, waarbij expliciet melding wordt
gemaakt van de voorziening in cassatie (door middel van een verzoekschrift), de memorie
van antwoord en de memorie van wederantwoord (wanneer een middel van niet
ontvankelijkheid van het cassatieberoep wordt opgeworpen), gekoppeld aan de termijnen
op straffe van uitsluiting of verval.
2.2. Hoewel ingevolge voormelde bepalingen de vraag dient gesteld te worden of uw
Hof derhalve acht kan slaan op de memorie in antwoord (van de eisers) op de akten tot
gedinghervatting en de nota in reactie daarop (met verzoek tot voortzetting van de rechtspleging tot adoptie) van de andere partijen, komt het mij voor dat in deze aangelegenheid
die bewuste stukken geen betrekking hebben op het cassatiemiddel zelf, maar wel op de
eigenlijke procedure waardoor m.i. enerzijds rekening houdend met het verloop van de
inzake genomen procedure-initiatieven (verzoek tot hervatting van het geding en de
gedwongen gedinghervatting) en anderzijds de termijnen in acht nemend die daaraan
binnen de procedure voor cassatie gekoppeld zijn, het aspect van het recht van verdediging op dat vlak eveneens in ogenschouw dient genomen te worden3.
2.3. Wanneer een voorziening bij het Hof van Cassatie aanhangig is en vóór het
verstrijken van de termijn bepaald in de artikelen 1093 en 1094 van het Ger.W. een partij
overleden is in het geval waarin het overlijden de rechtsvordering niet doet vervallen,
bestaat er grond tot hervatting van het geding4.
In toepassing van artikel 1094 van het Ger.W. wordt evenwel niet voorzien in de
mogelijkheid tot indiening van een memorie in antwoord op een akte van
gedinghervatting.
Waar bovendien enerzijds de verweerder in zijn enige memorie van antwoord alle
overwegingen tegelijkertijd moet naar voor brengen die hij zinnens is uiteen te zetten in
zijn antwoord op het cassatieberoep5, is in burgerlijke zaken anderzijds de memorie van
wederantwoord niet ontvankelijk wanneer de verweerder geen enkele grond van niet
3 S. CNUDDE, “Tussengeschillen in verband met de onderbreking van de procedure: de hervatting van
het geding” in Bestendig Handboek Burgerlijk Procesrecht, Kluwer, losbl., VII.6-16 en VII.6-17,
29230.
4 F. DUMON, “Commentaar bij art. 1074 Ger.W.” in Gerechtelijk recht. Artikelsgewijze commentaar
met overzicht van rechtspraak en rechtsleer, Kluwer, losbl., Art. 1074-4 tot 1074-7, 14.
5 Cass., 29 sept. 2003, A.R. S.01.0134.F, A.C., 2003, nr. 460.
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ontvankelijkheid tegen het cassatieberoep heeft aangevoerd6.
2.4. Op basis van al de hierboven vermelde afwegingen en rekening houdend met de
belangen (van verdediging) van de respectievelijk betrokken partijen, ben ik nochtans de
mening toegedaan dat binnen het kader van de thans voorliggende cassatieprocedure al de
door de partijen aangevoerde stukken in overweging kunnen worden genomen, waarbij
m.i. evenwel de vraag rijst naar de vereiste hoedanigheid van rechtsopvolger m.b.t. de
partijen die het geding wensen te hervatten.
Daarbij wordt uitgegaan van het principe dat de rechtspleging die door of tegen een
partij wordt ingesteld, na haar overlijden in de regel wordt voortgezet door haar
erfgenamen die in haar rechten en verplichtingen treden7.
Deze erfgenamen treden evenwel enkel in de rechten van de overledene die
overdraagbaar zijn8, waardoor het mij voorkomt dat een gedinghervatting bijgevolg niet
mogelijk is wanneer er enkel sprake is van een persoonsgebonden recht, en het recht van
adoptie is m.i. per definitie een persoonlijk recht dat enkel door de belanghebbende zelf
kan worden uitgeoefend9.
Vanuit die benadering blijkt m.i. dat de echtgenote van de overleden verweerder noch
diens geadopteerde (stief)dochters de vereiste hoedanigheid hebben om als
rechtsopvolgers het geding te hervatten.
2.5. Wanneer evenwel de geadopteerde dochters thans in eigen naam, overeenkomstig
artikel 1231-20 van het Ger.W., in hun hoedanigheid van geadopteerden verzoeken tot de
voortzetting van de procedure, ben ik de mening toegedaan dat dit verzoek niet meer kan
worden toegelaten nu het is geformuleerd en werd neergelegd ter griffie van het Hof na
het verstrijken van de termijn bepaald in artikel 1093 en 1094 van het Ger.W.
2.6. Op basis van al deze elementen ben ik dan ook van oordeel dat het verzoek tot
hervatting van geding evenals de vordering tot gedwongen gedinghervatting (door de in
die hoedanigheid als dusdanig optredende “rechtsopvolgers” van de oorspronkelijke
verweerder), als niet ontvankelijk dient te worden afgewezen.
Ook het verzoek tot voortzetting van de procedure tot adoptie (op grond van artikel
1231-20 van het Ger.W.) dient m.i. als dusdanig uit de debatten te worden gelaten, nu het
werd geformuleerd na het verstrijken van de termijn bepaald door artikel 1093 van het
Ger.W.
2.7. Voormelde beslissingen tot niet ontvankelijkheid i.v.m. de initiatieven tot de
hervatting van het geding en de voortzetting van de procedure verhinderen m.i. evenwel
niet dat deze kan worden verder gezet, vermits uw Hof gevat is door een, conform artikel
1093 en 1094 van het Ger.W. zonder twijfel regelmatige voorziening in cassatie en de
memorie van antwoord daarop die mee uitgaat van de door eisers in gemeenverklaring
opgeroepen (stief)dochters van de oorspronkelijke verweerder, zodat uw Hof alleszins
t.a.v. deze in die hoedanigheid betrokken partijen uitspraak kan en zal moeten doen.
3. Bespreking van de middelen
(...)
4. Conclusie: verwerping.
ARREST

6 Cass., 14 okt. 1982, A.R. 6552, A.C., 1982-83, nr. 111.
7 Cass., 5 dec. 2003, A.R., C.00.419.F, A.C., 2003, nr. 624.
8 H. DE PAGE, Traité élémentaire de droit civil belge, IX, Bruylant, Brussel, 1946, 351, nr. 492.
9 J. CANIVET, “Aperçu sur l’adoption et la légitimation pour adoption contre Belges en Belgique après
la loi du 21 mars 1969”, Ann. Not. 1969, 201, nr. 13.
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(A.R. C.07.0533.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 30 juli 2007 gewezen door
het Hof van Beroep te Gent.
Raadsheer Alain Smetryns heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal met opdracht André Van Ingelgem heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDEL
De eisers voeren in hun verzoekschrift een middel aan.
(...)
Grieven
Eerste onderdeel
(...)
Tweede onderdeel
(...)

III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Hervatting van het geding
1. De vordering tot adoptie is een persoonlijke vordering.
Het verzoek tot hervatting van het geding en de vordering tot gedinghervatting
uitgaande van N.V., K.V.R.en P.V.R.in hun hoedanigheid van rechtsopvolgers
van wijlen de verweerder, J.D.B., overleden te Knokke-Heist op 4 november
2007, dient daarom als niet ontvankelijk te worden afgewezen, zoals door de
eisers opgeworpen.
Voortzetting van de procedure tot adoptie
2. Op het verzoek van K.V.R.en P.V.R.dat ertoe strekt hen akte te verlenen
van de voortzetting van de procedure tot adoptie op grond van artikel 1231-20
van het Gerechtelijk Wetboek, kan in het kader van de procedure voor het Hof,
geen acht worden geslagen, daar het werd geformuleerd na het verstrijken van de
termijn van artikel 1093 van het Gerechtelijk Wetboek.
Middel
(...)
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep en de vordering tot bindendverklaring.
Veroordeelt N.V., K.V.R.en P.V.R.in de kosten van betekening van het
verzoekschrift tot hervatting van het geding en van de dagvaarding tot gedinghervatting.
Veroordeelt de eisers in de overige kosten.
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24 oktober 2008 – 1° kamer – Voorzitter: de h. Londers, eerste voorzitter – Verslaggever: de h. Smetryns – Gelijkluidende conclusie van de h. Van Ingelgem, advocaat-generaal met opdracht – Advocaten: mrs. Geinger en Verbist.

Nr. 581
1° KAMER - 24 oktober 2008

1º HUUR VAN GOEDEREN — PACHT — EINDE (OPZEGGING. VERLENGING.
TERUGKEER. ENZ) - OPZEGGING VOOR PERSOONLIJKE EXPLOITATIE - LANDBOUWBEDRIJF VEETEELT - VARKENSTEELT - BEGRIP
2º HUUR VAN GOEDEREN — PACHT — BEGRIP. AARD VAN WETGEVING OPZEGGING VOOR PERSOONLIJKE EXPLOITATIE - LANDBOUWBEDRIJF - VEETEELT - VARKENSTEELT BEGRIP
1º en 2° Artikel 12.6, tweede lid van de Pachtwet, dat tot doel heeft de landbouwer in
hoofdberoep te beschermen tegen een opzegging voor persoonlijke exploitatie in het
voordeel van een exploitant of een toekomstige exploitant voor wie de landbouw slechts
een bijberoep uitmaakt of zal uitmaken, bepaalt niet wat onder het begrip landbouwbedrijf
dient te worden verstaan, zodat aan dit begrip zijn gewone betekenis moet worden
toegekend; waar algemeen wordt aangenomen dat veeteelt een tak van de landbouw is
en dat de varkensteelt tot de veeteelt behoort, moet een bedrijf waar aan varkensteelt
wordt gedaan worden aangemerkt als een landbouwbedrijf; hieraan wordt geen afbreuk
gedaan doordat de wetgever de pacht van onroerende goederen die gebruikt worden
voor industriële vetmesting en industriële fokkerij, onafhankelijk van een landbouwbedrijf,
heeft uitgesloten van de toepassing van deze wet. (Art. 12.6, tweede lid Pachtwet)
(S. e.a. T. P. e.a.)

ARREST

(A.R. C.08.0022.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een vonnis, op 15 juni 2007 in hoger
beroep gewezen door de Rechtbank van Eerste Aanleg te Brugge.
Raadsheer Eric Stassijns heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal met opdracht André Van Ingelgem heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDEL
De eiseressen voeren in hun verzoekschrift een middel aan.
Geschonden wettelijk bepalingen
- de artikelen 1, eerste lid, 1°, 2, enig lid, 1°, 7, enig lid, 1°, 10 en 12.6 van de Pachtwet,
ingevoegd bij wet van 4 november 1969 en vormend afdeling III van hoofdstuk II van
titel VIII van boek III van het Burgerlijk Wetboek;
- artikel 962 van het Gerechtelijk Wetboek.
Aangevochten beslissingen
De tiende kamer van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Brugge verklaart in het thans
bestreden vonnis van 15 juni 2007 het hoger beroep van de verweersters toelaatbaar, stelt
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alvorens te oordelen over de gegrondheid ervan een landbouwkundig ingenieur als
deskundige aan, met als opdracht:
"- nadat hij schriftelijk kennis zal hebben gegeven aan partijen van de dag en het uur
waarop hij zijn werkzaamheden zal aanvangen en na partijen te hebben uitgenodigd en
opgeroepen om aanwezig te zijn bij de aanvang van zijn werkzaamheden en de verdere
nuttige verrichtingen, tenzij hij door de partijen wordt ontslagen van deze verplichtingen;
- zich te begeven naar het landbouwbedrijf, uitgebaat door V.J., (...) te Wielsbeke en de
aldaar uitgevoerde landbouwactiviteiten te onderzoeken en te beschrijven;
- advies te verlenen nopens de vraag in welke mate, de aldaar uitgevoerde varkenskwekerij grondgebonden is, dan wel een industriële niet grondgebonden kwekerij uitmaakt;
- in zoverre zou worden vastgesteld dat de aldaar gevoerde varkenskwekerij een industrieel en niet grondgebonden karakter zou vertonen, advies te verlenen nopens de verhouding in werkuren en inkomsten tussen de gevoerde landbouwactiviteit en de industriële
varkenskwekerij teneinde te bepalen welke de hoofdactiviteit en welke de ondergeschikte
activiteit uitmaakt;
- van zijn bevindingen aan partijen kennis te geven en alle vragen en opmerkingen van
partijen die verband houden met deze opdracht te beantwoorden;
- na te gaan indien aan de hand van deze bevindingen tussen partijen een verzoening
kan worden bereikt;
- na verloop van deze verrichtingen een verslag op te maken en te ondertekenen, voorafgegaan van de wettelijke eedformule, en dit verslag neer te leggen ter burgerlijke griffie
van deze rechtbank binnen de termijn van zes maanden vanaf de kennisgeving overeenkomstig art. 965 Ger. W.".
De rechtbank zegt voor recht dat de eiseressen de kosten van het deskundigenonderzoek zullen dienen voor te schieten en verwijst de zaak naar de bijzondere rol. De rechtbank steunt haar beslissing op volgende motieven (vonnis p. 5, vanaf de voorlaatste
alinea):
"Uit de bepalingen van artikel 12.6 - derde lid, WLP (lees: wet op de landpacht) blijkt
voldoende dat - ingeval van betwisting over het ernstig karakter van het voorgenoemde
eigen gebruik - het bewijs moet worden geleverd door de opzeggende verpachter. Deze
bepaling is terzake toepasselijk, nu (de verweerster(s)) het karakter van het voorgenoemde
eigen gebruik betwist(en) op grond van de argumentering dat de landbouwgoederen waarvoor opzeg werd gegeven zouden worden aangewend in een landbouwexploitatie die
ondergeschikt zou zijn aan de hoofdactiviteit van Dhr. V.J. als industriële varkenskweker.
2.3.b. (De verweerster(s)) voert (voeren) aan dat uit de door (de eiseres(sen)) voorgelegde stukken niet voldoende bijkt dat de door Dhr. V.J. uitgevoerde activiteiten in hoofdorde zouden behoren tot een landbouwactiviteit, vermits de hoofdactiviteit van deze zou
bestaan in een industriële varkenskwekerij.
Als een industriële varkenskwekerij dient te worden beschouwd de vetmesterij of
fokkerij, onafhankelijk van een landbouwbedrijf, waarbij de kweek van deze dieren niet
of weinig afhankelijk is van de bodemopbrengst. Dit soort van landbouwbedrijvigheid is
weinig of niet grondgebonden en dient eerder te worden beschouwd als een soort nieuwe
nijverheid of handel. Hoewel de veeteelt traditioneel als een tak van de landbouw wordt
beschouwd en hoewel pacht van onroerende goederen om aan veeteelt te doen in principe
onder de Pachtwet valt, werd door de wetgever het gros van deze pachtcontracten in de
sector van de vetmesterij en van de fokkerij buiten de Pachtwet geplaatst.
De wetgever heeft de pacht van onroerende goederen bestemd voor de veekweek enkel
onder de Pachtwet willen behouden als het om grondgebonden kweek van dieren gaat,
nuttig voor de landbouw d.w.z. om dieren die hoofdzakelijk met de bodemopbrengst
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worden gevoederd zonder dat het bijvoederen van industriële voeders daarbij zou uitgesloten zijn (...). De aanwezigheid van een relatief klein stuk grond bij het bedrijf, onvoldoende om de dieren te voederen met de opbrengst van de bodem, leidt niet noodzakelijk
tot het besluit van een grondgebonden karakter van de veekweek (...). Anderzijds kan een
landbouwer worden toegelaten tot een bijverdienste in de industriële vetmesterij of
fokkerij, zonder dat hij hierbij wordt uitgesloten van de bescherming van de pachtwet,
doch alleen in zoverre deze bijkomende activiteit wordt uitgevoerd op hetzelfde erf en
bijkomstig of ondergeschikt is aan de andere landbouwactiviteit (...).
Het feit dat een opzeg wordt betekend voor eigen gebruik betreffende landbouwgoederen die zullen bestemd worden tot een niet grondgebonden vetmesterij is daarom niet
noodzakelijk ongeldig overeenkomstig artikel 7.1. WLP (...) doch dient te worden onderzocht in functie van artikel 12.6 WLP met name indien deze strekt tot de hoofdactiviteit
dan wel tot een ondergeschikte activiteit van de persoon voor wiens exploitatie de opzeg
werd betekend.
Door (de eiseressen) worden tal van stukken voorgelegd waaruit weliswaar blijkt dat
Dhr. V.J. daadwerkelijke landbouwactiviteiten uitoefent terwijl tevens niet wordt ontkend
dat hij daarnaast ook varkenskweker is. De vraag evenwel of de door hem uitgevoerde
landbouwactiviteiten industrieel dan wel grondgebonden zouden zijn en de vraag of deze
activiteiten ondergeschikt zouden zijn, zowel wat betreft de gepresteerde werkuren als wat
betreft de verworven inkomsten, aan de daarnaast uitgevoerde activiteiten als varkenskweker kunnen niet worden beantwoord dan middels een deskundigenonderzoek terzake.
Het komt deze rechtbank dan ook aangewezen voor om thans terzake een deskundigenonderzoek te bevelen, met de opdracht zoals hierna zal worden bepaald".
Grieven
Artikel 1, eerste lid, 1°, van de Pachtwet, ingevoegd bij wet van 4 november 1969,
vormend afdeling III van hoofdstuk II van titel VIII van het derde boek van het Burgerlijk
Wetboek, stelt dat de Pachtwet van toepassing is op de pacht van onroerende goederen die
hoofdzakelijk gebruikt worden in een landbouwbedrijf (eerste lid). Voorts definieert het
(tweede lid) wat moet worden verstaan onder "landbouwbedrijf", met name de bedrijfsmatige exploitatie van onroerende goederen met het oog op het voortbrengen van landbouwproducten die in hoofdzaak bestemd zijn voor de verkoop. De veeteelt met het oog
op de verkoop valt aldus in beginsel onder de Pachtwet.
Artikel 2, enig lid, 1°, van de Pachtwet sluit de pacht van onroerende goederen, die
gebruikt worden voor industriële vetmesterij en industriële fokkerij die onafhankelijk zijn
van een landbouwbedrijf, uit het toepassingsgebied van de wet uit. Aldus kan een industriële vetmester of fokker, die onafhankelijk is van een landbouwbedrijf, niet de hoedanigheid van pachter in de zin van de Pachtwet verwerven.
Artikel 7, enig lid, 1°, van de Pachtwet verleent aan de verpachter de mogelijkheid om
bij het verstrijken van elke pachtperiode een einde aan de pacht te maken omwille van een
ernstige reden, die kan bestaan in het voornemen van de verpachter om zelf het gepachte
goed te exploiteren of die exploitatie over te dragen aan zijn echtgenoot of andere, nader
in de wet genoemde, naaste familieleden.
Artikel 10 van de Pachtwet sluit uit de "eigen exploitatie" bepaalde activiteiten uit, met
name, in beginsel, de aanplanting van bomen, of, in bepaalde gevallen, de verkoop van
gras of van te velde staande oogst. Aldus wordt de industriële veeteelt of fokkerij niet
uitgesloten uit het begrip "eigen exploitatie".
Artikel 12.6 van de Pachtwet bepaalt:
"Bij het verzoek tot geldigverklaring van de opzegging, gaat de rechter na of de opzeggingsredenen ernstig en gegrond zijn en met name of uit alle omstandigheden van de zaak
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blijkt dat de verpachter de als opzeggingsredenen bekend gemaakte voornemens ten
uitvoer zal brengen.
Daarenboven, wanneer de pachter zijn hoofdberoep in de landbouw heeft, kan de
opzegging voor persoonlijke exploitatie door de rechter slechts geldig worden verklaard
indien het exploiteren van het landbouwbedrijf, waarin de betrokken landeigendommen
zullen worden geëxploiteerd, een overwegend deel van de beroepsactiviteit van degene of
degenen die volgens de opzegging de landbouwexploitatie moeten voortzetten en bovendien, indien zij rechtspersonen zijn, degene of degenen die als bestuurder of als zaakvoerder de leiding hebben van de activiteit zal uitmaken.
In geval van betwisting over het ernstig karakter van het voorgenoemde eigen gebruik,
moet de verpachter preciseren hoe degene of degenen die in de opzegging als aanstaande
exploitant is of zijn aangewezen, de persoonlijke werkelijke en voortgezette exploitatie
zullen uitvoeren en bewijzen dat zij daartoe in staat zijn, alsmede dat zij aan de in artikel 9
gestelde voorwaarden voldoen".
Aldus zal, wanneer, zoals in onderhavige zaak, de pachter zijn hoofdberoep in de landbouw heeft, de opzegging voor persoonlijke exploitatie slechts geldig kunnen worden
verklaard indien ook de exploitatie van het landbouwbedrijf, waarin de betrokken
goederen zullen worden opgenomen, een overwegend deel van de beroepsactiviteit zal
vormen van degene of degenen die de landbouwexploitatie moeten voortzetten. Deze
eigen exploitatie moet dus de uitbating van een landbouwbedrijf betreffen, zonder dat de
industriële vetmesterij of fokkerij van dieren met het oog op de verkoop ervan, die in
beginsel een landbouwbedrijvigheid in de zin van artikel 1 van de Pachtwet uitmaakt, zou
worden uitgesloten. Deze landbouwbedrijvigheid moet een overwegend deel vormen van
de beroepsactiviteit van de overnemer. Geenszins wordt vereist dat de industriële vetmesterij of fokkerij ondergeschikt is aan een andere landbouwbedrijvigheid.
Overeenkomstig artikel 962 van het Gerechtelijk Wetboek kan de rechter, ter oplossing
van een voor hem gebracht geschil, een deskundige gelasten vaststellingen te doen of een
technisch advies te geven. De beoordeling van de noodzaak van dergelijk deskundigenonderzoek is in beginsel soeverein. Wanneer een partij in het geding evenwel met het oog op
de toe te passen wetsbepalingen, de door een tegenpartij voorgestelde omschrijving van
de opdracht van de deskundige betwist, behoort het aan de rechter dienaangaande een
beslissing te nemen. Deze beslissing moet pertinent zijn in het licht van de toe te passen
rechtsregel, zeker wanneer de rechter oordeelt dat de partij die de omschrijving van de
opdracht van de deskundige betwist, de kosten van het deskundigenonderzoek moet voorschieten.
De eiseressen zetten, gelet op het bovenstaande, dan ook terecht in hun conclusie uiteen
dat, voor zover de uitgeoefende landbouwactiviteit een overwegend deel vormde van de
beroepsactiviteit van de overnemer, het hierbij van geen belang was dat deze landbouwactiviteit een industriële vetmesterij betrof, zodat het niet relevant was een deskundige te
gelasten met een onderzoek naar de verhouding van de activiteit van industriële vetmesterij tot het geheel van de landbouwactiviteiten van de overnemer van de pachtgoederen
(eerste conclusie in hoger beroep, randnummers 15 en 16; tweede conclusie in hoger
beroep, randnummers 4 en 5).
Waar de Rechtbank van Eerste Aanleg te Brugge in het bestreden vonnis, na terecht te
hebben overwogen dat een opzeg betekend voor eigen gebruik betreffende landbouwgoederen die zullen bestemd worden tot een niet grondgebonden vetmesterij, niet noodzakelijk ongeldig is overeenkomstig artikel 7, enig lid, 1°, van de Pachtwet, vervolgens stelt
dat de opzeg "dient te worden onderzocht in functie van artikel 12.6 WLP met name
indien deze strekt tot de hoofdactiviteit dan wel tot een ondergeschikte activiteit van de
persoon voor wiens exploitatie de opzeg werd betekend" (arrest p. 6, voorlaatste alinea),

2366

HOF VAN CASSATIE

24.10.08 - Nr. 581

blijkt uit de verdere overwegingen van het bestreden vonnis en uit de omschrijving van de
opdracht van de deskundige, dat de appelrechter van oordeel is dat de niet grondgebonden
vetmesterij bijkomstig of ondergeschikt moet zijn in het geheel van de door de overnemer
uitgeoefende landbouwactiviteiten.
Zo stelt de rechtbank, onder verwijzing naar het standpunt van de verweersters, dat de
vraag of de door de heer J.V., die de exploitatie van de over te nemen goederen zou waarnemen, uitgevoerde landbouwactiviteiten industrieel zijn dan wel grondgebonden zijn en
de vraag of deze activiteiten ondergeschikt zouden zijn (zowel wat werkuren als inkomsten betreft) aan de daarnaast uitgevoerde activiteiten als varkenskweker, niet kunnen
worden beantwoord dan middels een deskundigenonderzoek terzake.
Zo ook geeft de rechtbank opdracht aan de deskundige, advies te verlenen nopens de
vraag in welke mate de door de heer J.V. uitgevoerde varkenskwekerij grondgebonden is,
dan wel een industriële niet grondgebonden kwekerij uitmaakt en, in zoverre zou worden
vastgesteld dat de gevoerde varkenskwekerij een industrieel en niet grondgebonden
karakter zou vertonen, advies te verlenen nopens de verhouding in werkuren en inkomsten
tussen de gevoerde landbouwactiviteit en de industriële varkenskwekerij teneinde te
bepalen welke de hoofdactiviteit en welke de ondergeschikte activiteit uitmaakt.
Aldus neemt de rechtbank ten onrechte aan dat, wanneer de pachter zijn hoofdberoep in
de landbouw heeft, voor de geldigheid van een opzegging van pacht met het oog op eigen
exploitatie, vereist is dat de door de overnemer voorgenomen industriële vetmesterij of
fokkerij geen overwegend deel vormt van de landbouwactiviteit van de overnemer (schending van alle in de aanhef van het middel vermelde artikelen, artikel 962 van het Gerechtelijk Wetboek uitgezonderd), minstens gelast de rechtbank de deskundige niet wettig en
spijts de aanvoeringen van de eiseressen in dat verband, met een opdracht die niet pertinent is in het licht van de toe te passen wetsbepalingen (schending van alle in de aanhef
van het middel genoemde wetsbepalingen).

III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
1. Artikel 12.6, tweede lid, Pachtwet bepaalt dat, wanneer de pachter zijn
hoofdberoep in de landbouw heeft, de opzegging voor persoonlijke exploitatie
door de rechter slechts geldig kan worden verklaard indien het exploiteren van
het landbouwbedrijf, waarin de betrokken landeigendommen zullen worden
geëxploiteerd, een overwegend deel zal uitmaken van de beroepsactiviteit van
degene of van degenen die volgens de opzegging de landbouwexploitatie moeten
voortzetten en bovendien, indien zij rechtspersonen zijn, degene of degenen die
als bestuurder of als zaakvoerder de leiding hebben van de activiteit.
2. Dit artikel heeft tot doel de landbouwer in hoofdberoep te beschermen tegen
een opzegging voor persoonlijke exploitatie in het voordeel van een exploitant of
een toekomstige exploitant voor wie de landbouw slechts een bijberoep uitmaakt
of zal uitmaken.
3. Artikel 12.6, tweede lid, Pachtwet bepaalt niet wat onder het begrip landbouwbedrijf dient te worden verstaan, zodat aan dit begrip zijn gewone betekenis
moet worden toegekend.
Algemeen wordt aangenomen dat veeteelt een tak van de landbouw is en dat
de varkensteelt tot de veeteelt behoort, zodat een bedrijf waar aan varkensteelt
wordt gedaan moet worden aangemerkt als een landbouwbedrijf.
Hieraan wordt geen afbreuk gedaan doordat de wetgever in artikel 2.1°,
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Pachtwet de pacht van onroerende goederen die gebruikt worden voor industriële
vetmesterij en industriële fokkerij, onafhankelijk van een landbouwbedrijf, heeft
uitgesloten van de toepassing van deze wet.
4. De appelrechters stellen vast dat door de eiseressen tal van stukken worden
voorgelegd waaruit weliswaar blijkt dat de man van de tweede eiseres daadwerkelijk landbouwactiviteiten uitoefent, terwijl tevens niet wordt ontkend dat hij
daarnaast ook varkenskweker is.
Vooraleer te beslissen over het verzoek tot geldigverklaring van de opzegging
die door de eiseressen is gegeven voor de persoonlijke exploitatie door de man
van de tweede eiseres, bevelen de appelrechters een deskundigenonderzoek
teneinde na te gaan of de varkenskwekerij van de begunstigde van de opzegging
grondgebonden is, dan wel een industriële niet grondgebonden kwekerij
uitmaakt en teneinde in voorkomend geval na te gaan welke de verhouding is
tussen de gevoerde landbouwactiviteit en de industriële varkenskwekerij
teneinde te bepalen welke activiteit hoofdactiviteit is en welke een ondergeschikte activiteit.
5. Uit de vaststellingen van de appelrechters blijkt dat de begunstigde van de
opzegging een gemengd landbouwbedrijf exploiteert, bestaande uit akkerbouw
en uit varkensteelt.
De appelrechters die niet vaststellen dat het terzake om twee afzonderlijke
bedrijven gaat, kunnen de geldigverklaring van de opzegging niet laten afhangen
van de vraag of voormelde varkenskwekerij als dan niet grondgebonden is en of
zij voor de begunstigde van de opzegging al dan niet een hoofdactiviteit
uitmaakt.
Door aldus te oordelen schenden de appelrechters artikel 12.6, tweede lid,
Pachtwet.
Het middel is gegrond.
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden vonnis, behalve in zoverre dit het hoger beroep
ontvankelijk verklaart.
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het
gedeeltelijk vernietigde vonnis.
Houdt de kosten aan en laat de beslissing daaromtrent aan de feitenrechter
over.
Verwijst de aldus beperkte zaak naar de Rechtbank van Eerste Aanleg te
Veurne, zitting houdende in hoger beroep.
24 oktober 2008 – 1° kamer – Voorzitter: de h. Londers, eerste voorzitter – Verslaggever: de h. Stassijns – Gelijkluidende conclusie van de h. Van Ingelgem, advocaat-generaal met opdracht – Advocaten: mrs. Geinger en Maes.
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Nr. 582
1° KAMER - 24 oktober 2008

1º OVEREENKOMST — RECHTEN EN VERPLICHTINGEN VAN PARTIJEN —
TUSSEN PARTIJEN - RECHTSHANDELING IN EIGEN NAAM DOOR EEN NIET GEMANDATEERDE
PARTIJ - BEKRACHTIGING DOOR DE EIGENAAR - AANVAARDING VAN DE BEKRACHTIGING DOOR DE
WEDERPARTIJ - GEVOLG
2º LASTGEVING - RECHTSHANDELING IN EIGEN NAAM DOOR EEN NIET GEMANDATEERDE PARTIJ BEKRACHTIGING DOOR DE EIGENAAR - AANVAARDING VAN DE BEKRACHTIGING DOOR DE
WEDERPARTIJ - GEVOLG
1º en 2° De bekrachtiging door de eigenaar van het verkochte goed van de door een
andere partij zonder volmacht en in eigen naam gesloten verkoop is rechtsgeldig; de
wederpartij-koper, die evenwel niet verplicht is rechtsgevolgen te verlenen aan deze
bekrachtiging omdat hem geen andere contractpartij kan worden opgedrongen, maar de
bekrachtiging aanvaardt, is daardoor gerechtigd contractuele vorderingen in te stellen
tegen de eigenaar als lastgever-verkoper en behoudt dan tevens het recht de partij die in
eigen naam optrad in rechte aan te spreken, op grond van de door deze partij in eigen
naam aangegane verbintenissen1. (Artt. 1165, 1984, 1997 en 1998 B.W.)
(CLASSIC CARS AND INVESTMENTS n.v. T. C. e.a.)

ARREST

(A.R. C.08.0065.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest, op 18 oktober 2007 gewezen
door het Hof van Beroep te Gent.
Afdelingsvoorzitter Robert Boes 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 149 van de Grondwet;
- de artikelen 1165, 1984, 1997 en 1998 van het Burgerlijk Wetboek.
Aangevochten beslissingen
De appelrechters veroordelen de eiseres in solidum met de nv Coast Constructions om
aan de verweerders de som te betalen van 72.099,77 euro, meer de verwijlinteresten vanaf
5 december 2002 en tot 27 januari 2004, datum van dagvaarding, en de gerechtelijke interesten van dan af, op grond dat de verkoopovereenkomst van 10 mei 2002 nietig is, op
grond van de volgende motieven:
"Beoordeling
Gelet op het beperkt karakter van het hoger beroep en de ontstentenis van een incidenteel beroep, beperkt het debat zich thans tot de vordering van (de verweerders) ten aanzien
van (de eiseres), zodat moet worden nagegaan of zij als medecontractant van (de verweerders) kan worden beschouwd.
1 Zie Cass. fr., 28 april 1980, Bull. civ. 1980, 105; I. SAMOY, Middellijke vertegenwoordiging,
Intersentia, 2005, nrs. 605 - 610.
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In strijd met hetgeen de eerste rechter heeft geoordeeld is het (hof van beroep) de overtuiging toegedaan dat (de eiseres) zich verbonden heeft ten aanzien van (de verweerders).
Weliswaar heeft zij wellicht geen opdracht gegeven aan Coast Constructions om het
kwestieus appartement te verkopen, maar uit de houding, die zij nadien heeft aangenomen, mag met zekerheid worden afgeleid dat zij de verkoop van het appartement door
Coast Constructions aan (de verweerders) heeft bekrachtigd.
Het (hof van beroep) komt tot dit besluit op grond van de hiernavolgende feitelijke
vaststellingen:
- in de fax van 12 november 2002 van Coast Constructions aan (de verweerders) wordt
uitdrukkelijk vermeld dat (de eiseres) de eigenaar-verkoper van het appartement is;
- het mandaat, dat Coast Constructions heeft van (de eiseres), wordt expliciet aangehaald in een fax van Coast Constructions van 4 oktober 2002;
- de notaris van (de eiseres) heeft een ontwerp opgesteld van de akte betreffende de
verkoop van het appartement aan (de verweerders) en heeft tevens dagstelling gevraagd
voor het verlijden van de akte (brief van 20 november 2002). Door haar notaris een dergelijke opdracht te geven, heeft (de eiseres) met zekerheid de verkoop van Coast Constructions bekrachtigd;
- in de afrekening van de notaris aan (de eiseres) worden de door (de verweerders) als
voorschot betaalde bedragen in mindering gebracht van de koopsom;
- (de eiseres) heeft niet gereageerd op het aangetekend schrijven van de raadsman van
(de verweerders) van 5 december 2002, waarbij haar terugbetaling werd gevraagd van alle
betaalde voorschotten. Nochtans had (de eiseres), als handelaarster, de plicht om te
protesteren tegen de aanspraken van (de verweerders) in de mate zij er niet kon mee
instemmen;
- uit de fax van accountant Van Impe van 19 oktober 2005 blijkt dat in de boekhouding
van Coast Constructions de door (de verweerders) betaalde voorschotten geboekt werden
als 'gecompenseerd' met (de eiseres).
Tenslotte wijzen (de verweerders) terecht op de gerechtelijke bekentenis van (de
eiseres), welke vervat is in haar op 20 september 2004 voor de eerste rechter neergelegde
conclusie en overigens herhaald wordt in haar appelconclusies: 'In de loop van de
constructie stelt de heer G. een kandidaat-koper te hebben gevonden in de persoon van de
eisers, terwijl toen niet eens het appartement te koop was. Er wordt t.a.v. Coast Constructions duidelijk gesteld dat alles dient te verlopen via notaris Marc Vanden Bussche, dat
het een verkoop is onder het stelsel van toevallige oprichter (BTW) (wat betekent dat de
koper behalve op de grond BTW moet betalen en registratierechten op het grondgedeelte)
tegen de prijs van 6.500.000 frank of 161.131,00 euro en dat Coast Contructions ons haar
'commissie' moet verrekenen op de koper, haar 'goede vrienden'.
Hieruit blijkt onomstotelijk dat (de eiseres) weliswaar aanvankelijk geen opdracht had
gegeven aan Coast Constructions om het kwestieus appartement te verkopen, maar dat zij
niettemin met de met (de verweerders) tot stand gekomen verkoopovereenkomst heeft
ingestemd, aangezien zij verwijst naar haar notaris, instructies geeft omtrent de aanrekening van de koopsom en erop wijst dat Coast Constructions haar commissieloon moet
verhalen op de kopers.
Tevergeefs werpt (de eiseres) op dat zij de door Coast Constructions gestelde handeling
niet kan bekrachtigd hebben, nu de akte niet werd verleden. Deze stelling snijdt geen
hout, aangezien hiervoor is gebleken dat (de eiseres) precies heeft aangedrongen op het
verlijden van de akte (en aldus de verkoop heeft bekrachtigd). Dat de akte uiteindelijk niet
werd verleden is uitsluitend te wijten aan de weigering van (de verweerders).
Even vergeefs meent (de eiseres) dat zij geen enkele verbintenis heeft ten overstaan van

2370

HOF VAN CASSATIE

24.10.08 - Nr. 582

(de verweerders), nu zij de rechtshandeling van Coast Constructions niet kan hebben
bekrachtigd, aangezien deze buiten de grenzen van haar mandaat is getreden door, naast
het appartement, ook nog een autostandplaats en een tuintje te verkopen.
Uit de appelconclusie van (de eiseres) zelf blijkt immers dat de bezwaren van (de
verweerders) waren uitgepraat en zij zelfs een toegift had gedaan door te zorgen voor een
parking, zodat niets het verlijden van de akte in de weg stond. Bijgevolg kon de problematiek van de standplaats en het tuintje geen beletsel zijn voor de verkoop van het appartement. In dit verband kon nog worden opgemerkt dat de eerste rechter de koopovereenkomst van 10 mei 2002 niet heeft ontbonden omwille van een tekortkoming aan de leveringsplicht of deze nietig heeft verklaard omwille van een of ander wilsgebrek, maar de
nietigheid heeft uitgesproken op grond van inbreuken op de wet Breyne.
Het hoger beroep is gegrond. (De eiseres) dient de door (de verweerders) betaalde
bedragen terug te betalen".
Grieven
Lastgeving is een handeling waarbij een persoon aan een ander de macht geeft om iets
voor de lastgever en in zijn naam te doen (artikel 1984 van het Burgerlijk Wetboek).
De lastgever is gehouden de verbintenissen na te komen die de lasthebber overeenkomstig de hem verleende macht heeft aangegaan (artikel 1998, eerste lid, van het Burgerlijk
Wetboek).
De lastgever is niet gehouden tot hetgeen de lasthebber buiten de hem verleende macht
heeft gedaan, behoudens indien de lastgever zulks uitdrukkelijk of stilzwijgend bekrachtigd heeft (artikel 1998, tweede lid, van het Burgerlijk Wetboek).
De lastgever is evenmin gehouden indien de lasthebber in eigen naam is opgetreden. In
dat geval is de lastgever immers een derde ten aanzien van de overeenkomst die werd
afgesloten tussen de lasthebber en de persoon waarmee deze gecontracteerd heeft en kan
deze overeenkomst aan de lastgever geen nadeel toebrengen (artikel 1165 van het Burgerlijk Wetboek).
De eiseres voerde in conclusie aan dat de nv Coast Constructions bij het afsluiten van
de verkoopovereenkomst van 10 mei 2002 met de verweerders, in eigen naam was opgetreden, zodat zij ten aanzien van verweerders persoonlijk verbonden was en zodat
verweerders niet over een rechtstreekse vordering beschikten tegen de eiseres.
De eiseres voerde dit verweer aan in de volgende bewoordingen:
"Voor het geval (de verweerders) zouden kunnen aantonen dat (nv Coast Constructions) als lasthebber is opgetreden, dient te worden gesteld dat (nv Coast Constructions)
handelde in eigen naam, bij gebreke aan vermelding van de identiteit van (de eiseres) in
de verkoopsovereenkomst.
De lasthebber die handelt in persoonlijke naam zonder zijn hoedanigheid van vertegenwoordiger van een welbepaalde lastgever te vermelden is persoonlijk verbonden t.o.v. zijn
medecontractant.
De derde-medecontractant beschikt niet over een rechtstreekse vordering tegenover de
lastgever. (Tilleman, B., Lastgeving, A.P.R. 1997, p. 275-276 met verwijzing naar rechtspraak en rechtsleer)".
De appelrechters laten na dit verweer te beantwoorden en schenden dan ook artikel 149
van de Grondwet.
In zoverre de appelrechters beslissen dat de bekrachtiging door de eiseres tot gevolg
heeft dat de eiseres gehouden is de verbintenissen uit te voeren die door de lasthebber in
eigen naam ten aanzien van de verweerders zijn aangegaan, schenden zij de artikelen
1165, 1984, 1997 en 1998 van het Burgerlijk Wetboek. Indien de lasthebber in eigen
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naam contracteert, heeft deze overeenkomst immers enkel gevolgen tussen de lasthebber
en de persoon waarmee hij gecontracteerd heeft en is de lastgever ten aanzien van deze
overeenkomst een derde, ten aanzien van wie de overeenkomst geen nadeel kan
toebrengen, zelfs indien de lastgever de handeling na het sluiten ervan bekrachtigd heeft.

III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
1. Op het in de appelconclusie van de eiseres gevoerd verweer dat de verweerders niet over een rechtstreekse vordering beschikken tegen de eiseres omdat de
nv Coast Constructions de koopovereenkomst in eigen naam met de verweerders
sloot en de eiseres geen contractpartij was, antwoordt het arrest dat dit wel het
geval is omdat de eiseres de koopovereenkomst heeft bekrachtigd.
Het middel mist in zoverre feitelijke grondslag.
2. De bekrachtiging door de eigenaar van het verkochte goed van de door een
andere partij zonder volmacht en in eigen naam gesloten verkoop is rechtsgeldig.
De wederpartij-koper is evenwel niet verplicht rechtsgevolgen te verlenen aan
deze bekrachtiging omdat hem geen andere contractpartij kan worden opgedrongen.
Aanvaardt de wederpartij de bekrachtiging, dan is zij gerechtigd contractuele
vorderingen in te stellen tegen de eigenaar van het verkochte goed als lastgeververkoper. Alsdan behoudt de wederpartij tevens het recht de partij die in eigen
naam optrad in rechte aan te spreken, dit op grond van de door deze partij in
eigen naam aangegane verbintenissen.
3. Het middel faalt naar recht in zoverre het aanvoert dat een bekrachtiging
van een rechtshandeling niet kan, wanneer de rechtshandeling in eigen naam is
gesteld door iemand die niet gemandateerd was.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiseres in de kosten.
24 oktober 2008 – 1° kamer – Voorzitter: de h. Londers, eerste voorzitter – Verslaggever: de h. Boes – Gelijkluidende conclusie van de h. Van Ingelgem, advocaat-generaal
met opdracht – Advocaat: mr. Verbist.

Nr. 583
3° KAMER - 27 oktober 2008

1º REDENEN VAN DE VONNISSEN EN ARRESTEN — OP CONCLUSIE —
BURGERLIJKE ZAKEN (HANDELSZAKEN EN SOCIALE ZAKEN
INBEGREPEN) - LOONOVERDRACHT - VERZET - VOORNEMEN TOT UITVOERING - UITVOERING
- ANTWOORD OP DE CONCLUSIE
2º LOON — BESCHERMING - LOONOVERDRACHT - VERZET - TERMIJN - AARD
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3º LOON — BESCHERMING - LOONOVERDRACHT - VOORNEMEN TOT UITVOERING VAN DE
OVERDRACHT - UITVOERING VAN DE OVERDRACHT - VERZET - VOORWERP
1º Het bestreden vonnis, dat vermeldt dat art. 29, eerste lid Wet van 12 april 1965
betreffende de bescherming van het loon der werknemers de termijn van tien dagen,
waarbinnen de overdrager het verzet ter kennis moet brengen, niet op straffe van verval
heeft voorgeschreven, beantwoordt door ze tegen te spreken de conclusie van de eisers
volgens welke het verzet van de verweerder doelloos verklaard moest worden, daar het
was gedaan gedurende de fase van feitelijke uitvoering van de overdracht. (Art. 29,
eerste lid Loonbeschermingswet; Art. 149 G.W. 1994)
2º Art. 29, eerste lid Wet van 12 april 1965, bepaalt niet dat de termijn van tien dagen
waarbinnen de overdrager zich kan verzetten tegen het voornemen van de overnemer tot
uitvoering van de loonoverdracht, voorgeschreven is op straffe van verval, zodat het
recht van verzet van de overdrager rechtsgeldig kan worden uitgeoefend na het
verstrijken van die termijn1. (Art. 29, eerste lid Loonbeschermingswet; Art. 860 Ger.W.)
3º Het verzet van de overdrager tegen het voornemen tot uitvoering van de loonoverdracht,
is niet doelloos wanneer dat verzet gedaan wordt gedurende de fase van feitelijke
uitvoering van de overdracht. (Art. 29, eerste lid Loonbeschermingswet)
(L. e.a. T. F.)

ARREST (vertaling)

(A.R. C.07.0315.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een vonnis, dat op 22 maart 2007 in laatste
aanleg is gewezen door de Vrederechter van het eerste kanton Brussel, ten
gevolge van het arrest van 21 oktober 2004 van het Hof.
De zaak is bij beschikking van 11 september 2008 van de eerste voorzitter
verwezen naar de derde kamer.
Raadsheer Philippe Gosseries heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Jean-Marie Genicot heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDEL
De eisers voeren volgend middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 149 van de Grondwet;
- de artikelen 28 tot 31 van de wet van 12 april 1965 betreffende de bescherming van
het loon der werknemers.
Aangevochten beslissing
Het bestreden vonnis verklaart het verzet ontvankelijk dat de verweerder op 21
augustus 2002 gedaan heeft tegen de aan hem op 23 mei 1995 gedane kennisgevingen,
waarbij de eiseres hem hun voornemen kenbaar hebben gemaakt om de op 23 maart 1994
gesloten overeenkomst van loonoverdracht uit te voeren, op grond van het geheel van zijn
1 Cass., 22 nov. 1984, A.C. 1984-85, nr. 189; zie Cass., 29 nov. 1979, A.C. 1979-80, nr. 210. Zie ook
M. FORGES, "Le régime actuel des cessions de rémunération", in Droit de l'exécution, Luik, C.U.P.,
1997, p. 202, nr. 65 en "Les cessions de rémunération et les garanties personnelles", in Le crédit à la
consommation, Brussel, uitg. Jeunes barreau, 1997, p. 275, nr. 86; G. DE LEVAL, "Observations sur la
procédure relative à la cession de rémunération", Jur. de Liège 1982, p. 288-289.
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redenen, en in het bijzonder op grond van de volgende redenen:
"De (eisers) hebben de zaak bij dagvaarding van 11 augustus 2005 bij onze rechtbank
aanhangig gemaakt;
Zij vorderen thans, in hoofdorde, de bekrachtiging van de loonoverdracht, die plaatsvindt ter uitvoering van de op 23 maart 1994 gesloten lening met loonoverdracht, de
bekrachtiging van de kennisgeving van het voornemen tot uitvoering van de loonoverdracht, die op 23 mei 1995 aan de werkgever, de Commissie van de Europese Gemeenschappen, is gedaan, en van de kennisgeving van het eensluidend verklaard afschrift van
de akte van loonoverdracht, die op 13 juni 1995 aan de werkgever is gedaan, de werkgever te bevelen het loon van de schuldenaar te blijven inhouden tot de schuld, tot beloop
van een hoofdbedrag van 86.762,73 euro en de interesten tot beloop van 39.435,45 euro,
d.i. een totaalbedrag van 126.198,18 euro, volledig is afgelost, na aftrek van een bedrag
van 200.000 frank dat in 1994-1995 is betaald, wat neerkomt op een saldo van 121.240,31
euro (4.890.122 frank) en zonder aftrek van de inhoudingen tussen augustus 2001 en juli
2002, tot beloop van een bedrag van 24.790 euro;
Op de zitting hebben zij ons verzocht de slotsom van hun syntheseconclusie te verbeteren, waarin zij per vergissing vragen om 'de verweerder tot betaling te veroordelen', en
akte te nemen van het feit dat zij de bekrachtiging vorderden van de loonsoverdracht tot
beloop van het bedrag van 43.496,40 euro, vóór aftrek van de reeds betaalde bedragen tot
beloop van 32.496,40 euro, verhoogd met de wettelijke interest met ingang van 15 maart
1997. In het proces-verbaal van de terechtzitting is er akte genomen van de wijziging van
dit punt van de vordering;
2. In rechte
a) De (eisers) concluderen in hoofdorde tot de niet-ontvankelijkheid van het verzet;
Zij beroepen zich op de wet van 12 april 1965 betreffende de bescherming van het loon
der werknemers;
Artikel 31 van die wet bepaalt dat, in geval van verzet, de overnemer de overdrager bij
aangetekende brief, toegezonden door een deurwaarder, voor de vrederechter van het
kanton van de woonplaats van de overdrager roept, ten einde de overdracht te horen
bekrachtigen. De vrederechter beslist in laatste aanleg, ongeacht het bedrag van de overdracht;
Overeenkomstig de artikelen 27 tot 30 van de voormelde wet, dient de rechtbank, in het
kader van een vordering tot bekrachtiging van een overdracht, na te gaan of de artikelen
27 tot 30 zijn nageleefd en of de hoofdverbintenis, waarvan de overdracht de zekerheid
waarborgt, bestaat;
De loonsoverdracht moet, op straffe van nietigheid, gedaan worden bij een akte, onderscheiden van die welke de hoofdverbintenis waarvan zij de uitvoering waarborgt, bevat.
Bij gebrek aan verzet, heeft de overdracht uitwerking nadat de overnemer aan de overdrager kennis heeft gegeven van zijn voornemen de overdracht uit te voeren en, na het
verstrijken van de termijn van verzet, aan de gecedeerde schuldenaar een eensluidend
verklaard afschrift van de akte van overdracht heeft gezonden. Artikel 29 stelt de
termijnen van verzet vast op tien dagen, die ingaan op de datum van verzending van de
kennisgeving. Artikel 30 bepaalt dat de bij de artikelen 28 en 29 voorgeschreven kennisgevingen met nietig zijn, indien ze niet bij ter post aangetekende brief of bij deurwaardersexploot zijn geschied;
Uit de gegevens van het dossier blijkt dat de overdracht is geschied bij een akte, onderscheiden van die welke de lening toestaat, dat de (eisers) (aan de verweerder), op 23 mei
1995, hun voornemen kenbaar hebben gemaakt om de overdracht uit te voeren en dat zij
aan de gecedeerde schuldenaar, de Commissie van de Europese Gemeenschappen, een
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eensluidend verklaard afschrift van de aan de verweerder gedane kennisgeving hebben
toegezonden. Zij hebben de gecedeerde schuldenaar tevens een eensluidend verklaard
afschrift van de akte van overdracht toegezonden;
Zij verwijten (de verweerder) niet alleen dat hij de in artikel 29 van de wet van 12 april
1965 bepaalde termijn van tien dagen niet heeft nageleefd, maar ook dat hij de uitvoering
van de overdracht een jaar lang heeft laten geschieden zonder zich hiertegen te verzetten;
Zij voegen hier nog aan toe dat de wetsbepaling hem weliswaar toestaat zich te
verzetten tegen het voornemen tot uitvoering, maar dat geen enkele wetsbepaling hem
toestaat zich tegen een lopende uitvoering te verzetten, aangezien hij nooit het voornemen
kenbaar heeft gemaakt om zich tegen het voornemen tot uitvoering te verzetten;
In elk geval worden alle redelijke termijnen ruimschoots overschreden wanneer het
verzet tegen de uitvoering van een loonsoverdracht méér dan zeven jaar na de wettelijke
kennisgevingen en één jaar na de aanvang van de uitvoering gedaan wordt. Dat verzet
berokkent hen aanzienlijke schade, aangezien de gecedeerde schuldenaar niets van het
loon kan inhouden zolang de overdracht niet is bekrachtigd overeenkomstig artikel 31;
Zij menen bijgevolg dat het verzet tegen de overdracht niet-ontvankelijk moet worden
verklaard;
(De verweerder) merkt op dat het recht van verzet, bepaald in artikel 29, eerste lid, van
de wet van 12 april 1965, geen rechtsmiddel is in de gerechtelijke zin van het woord. De
termijnen worden bijgevolg, krachtens artikel 860, derde lid, van het Gerechtelijk
Wetboek, slechts op straffe van verval bepaald wanneer de wet het voorschrijft;
Artikel 29, eerste lid, van de wet van 12 april 1965 heeft de termijn van tien dagen,
waarbinnen de overdrager het verzet moet ter kennis brengen, niet op straffe van verval
voorgeschreven;
Het verzet is derhalve ontvankelijk. Het verzet is laattijdig omdat de overdracht is
vertraagd door de aanspraken van andere schuldeisers;
Er moet worden vastgesteld dat artikel 29, eerste lid, van de wet van 12 april 1965, de
niet-naleving van de termijn niet bestraft, zodat het verzet ontvankelijk is;
De overdracht is laattijdig geschied, omdat de uitvoering ervan is vertraagd door het
bestaan van talrijke schulden;
De (eisers) verduidelijken overigens niet in welk opzicht laattijdige verzet hen schade
heeft berokkend. Zij tonen het bedrag van hun schade niet aan ".
Grieven
Eerste onderdeel
In hun conclusie voeren de eisers, tot staving van hun stelling dat het verzet van de
verweerder niet ontvankelijk was, het volgende aan:
"Het is juist dat de termijn van tien dagen, waarbinnen de overdrager zich krachtens
artikel 29, eerste lid, van de wet van 12 april 1965 betreffende de bescherming van het
loon der werknemers, kan verzetten tegen het voornemen van de overnemer om de loonsoverdracht uit te voeren, niet is voorgeschreven op straffe van verval (Cass., 22 november
1984, A.C., nr. 189);
Er moet evenwel worden onderstreept dat die verzettermijn is voorgeschreven om de
overdrager toe te staan zich tegen het voornemen tot uitvoering te verzetten (artikel 29,
eerste lid);
Te dezen heeft de verweerder zich niet alleen niet binnen de termijn van tien dagen
verzet tegen het voornemen van de (eisers) tot uitvoering, dat zij op 23 mei 1995 kenbaar
hebben gemaakt, maar heeft hij de uitvoering zelfs één jaar lang onafgebroken laten
plaatsvinden alvorens zich ertegen te verzetten;
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Hoewel er een wetsbepaling bestaat die de verweerder, in zijn hoedanigheid van overdrager, toestaat zich tegen een voornemen tot uitvoering te verzetten (artikel 29 van de
wet van 12 april 1965), bestaat er daarentegen geen enkele wettelijke bepaling die hem
toestaat zich tegen een lopende uitvoering te verzetten, daar hij nooit het voornemen
kenbaar heeft gemaakt om zich tegen het voornemen tot uitvoering te verzetten;
Over het algemeen worden alle redelijke termijnen ruimschoots overschreden wanneer
het verzet tegen de uitvoering van een loonsoverdracht zeven jaar na de wettelijke kennisgevingen en één jaar na de aanvang van de uitvoering gedaan wordt, en berokkent dat
verzet de (eisers) aanzienlijke schade, in zoverre de gecedeerde schuldenaar, met toepassing van artikel 29, derde lid, niets van het loon kan inhouden zolang de overdracht niet is
bekrachtigd overeenkomstig artikel 31;
Het verzet tegen de overdracht moet derhalve niet-ontvankelijk verklaard worden ".
De eisers hebben aldus betoogd dat, ongeacht de niet-naleving van de termijn van tien
dagen, bepaald in artikel 29 van de wet van 12 april 1965, verzet tegen de kennisgeving
van het voornemen tot uitvoering van een overeenkomst van loonsoverdracht alleen
mogelijk is in de fase waarin dat voornemen als dusdanig blijft bestaan en niet is voltooid
en gevolgd door de feitelijke uitvoering van de loonsoverdracht.
Het bestreden vonnis stelt inderdaad vast dat de eisers deze stelling verwoorden ("zij
voegen hier nog aan toe dat de wetsbepaling hem weliswaar toestaat zich te verzetten
tegen het voornemen tot uitvoering, maar dat geen enkele wettelijke bepaling hem toestaat
zich tegen een lopende uitvoering te verzetten, aangezien hij nooit het voornemen kenbaar
heeft gemaakt om zich tegen het voornemen tot uitvoering te verzetten").
Het bestreden vonnis, dat alleen vermeldt dat artikel 29, eerste lid, van de wet van 12
april 1965 de niet-naleving van de termijn van tien dagen waarbinnen de overdrager het
verzet ter kennis moet brengen, niet op straffe van verval voorgeschreven heeft, antwoordt
niet op het onderscheiden middel van de eisers, volgens hetwelk het verzet, ongeacht de
termijn waarbinnen dat is gedaan, niet ontvankelijk kan zijn krachtens de in het middel
bedoelde bepalingen, inzonderheid artikel 29 van de wet van 12 april 1965, volgens
hetwelk het voorwerp van het verzet in het voornemen tot uitvoering bestaat, zodat dit
verzet doelloos wordt wanneer het gedaan wordt op het ogenblik dat de fase van het voornemen tot uitvoering beëindigd is en de fase van feitelijke uitvoering reeds plaatsvindt.
Het bestreden vonnis, dat de omstandig gemotiveerde conclusie van de eisers onbeantwoord laat, schendt artikel 149 van de Grondwet.
Tweede onderdeel
Artikel 28 van de wet van 12 april 1965 betreffende de bescherming van het loon der
werknemers bepaalt dat de overdracht, bij gebrek aan verzet door de overdrager overeenkomstig artikel 29, uitwerking heeft nadat de overnemer
1° aan de overdrager kennis heeft gegeven van zijn voornemen de overdracht uit te
voeren;
2° aan de gecedeerde schuldenaar een afschrift van de onder 1° bedoelde kennisgeving
heeft gezonden;
3° na het verstrijken van de termijn van verzet, aan de gecedeerde schuldenaar een
eensluidend verklaard afschrift van de akte van overdracht heeft gezonden.
Artikel 29 van de wet van 12 april 1965 bepaalt het volgende:
"Binnen tien dagen na de verzending van de in artikel 28, 1°, bedoelde kennisgeving
kan de overdrager zich verzetten tegen het voornemen tot uitvoering van de overdracht,
mits hij daarvan kennis geeft aan de gecedeerde schuldenaar.
(...) In geval van verzet mag de gecedeerde schuldenaar niets inhouden van het loon ter
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uitvoering van de overdracht, zolang deze niet bekrachtigd is overeenkomstig artikel 31".
Artikel 31 van de wet van 12 april 1965 bepaalt de procedure die gevolgd moet worden
in geval van verzet tegen het voornemen tot uitvoering.
Het wordt niet betwist dat de eisers alle verplichtingen met betrekking tot de uitvoering
van de overeenkomst tot loonsoverdracht zijn nagekomen.
Uit de voormelde bepalingen volgt dat het eventueel verzet van de schuldenaar gericht
moet worden tegen de kennisgeving, door de overdrager (lees: overnemer), van zijn voornemen om de overdracht uit te voeren.
Ongeacht de termijn van tien dagen die is voorgeschreven bij artikel 29, eerste lid, van
dezelfde wet, staat het vast dat het begrip "verzet tegen het voornemen tot uitvoering van
de overdracht" op zich enkel en alleen betrekking heeft op dat voornemen. Een dergelijk
verzet is bijgevolg doelloos wanneer de fase van het voornemen tot uitvoering beëindigd
is en de fase van feitelijke uitvoering reeds plaatsvindt.
Het bestreden vonnis, dat beslist dat het verzet van de verweerder tegen de door de
eisers gedane kennisgeving, van hun voornemen tot uitvoering van de overdracht,
(ontvankelijk is), terwijl de fase van het voornemen beëindigd was en de fase van feitelijke uitvoering reeds plaatsvond, miskent de in het middel bedoelde regels en schendt
inzonderheid artikel 28, 1°, en artikel 29, eerste lid, van de wet van 12 april 1965.

III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Eerste onderdeel
Het bestreden vonnis, dat vermeldt dat artikel 29, eerste lid, van de wet van 12
april 1965 betreffende de bescherming van het loon der werknemers de termijn
van tien dagen, waarbinnen de overdrager het verzet ter kennis moet brengen,
niet op straffe van verval heeft opgelegd, beantwoordt aldus de conclusie van de
eisers door ze tegen te spreken, en volgens welke het verzet van de verweerder
doelloos verklaard moest worden, daar het was gedaan gedurende de fase van
feitelijke uitvoering van de overdracht.
Het onderdeel mist feitelijke grondslag.
Tweede onderdeel
Artikel 29, eerste lid, van de wet van 12 april 1965, bepaalt dat de overdrager
zich binnen tien dagen na de verzending van de in artikel 28, 1°, bedoelde
kennisgeving kan verzetten tegen het voornemen tot uitvoering van de overdracht, mits hij daarvan kennis geeft aan de gecedeerde schuldenaar.
De wet bepaalt niet dat de termijn van tien dagen voorgeschreven is op straffe
van verval, zodat het recht van verzet van de overdrager, overeenkomstig artikel
860, derde lid, van het Gerechtelijk Wetboek, rechtsgeldig kan worden uitgeoefend na het verstrijken van die termijn.
De omstandigheid dat het voornemen van de overnemer tot uitvoering intussen
ten uitvoer is gebracht, maakt het verzet niet doelloos.
Het onderdeel dat het tegendeel betoogt, faalt naar recht.
Dictum
Het Hof
Verwerpt het cassatieberoep;
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Veroordeelt de eisers in de kosten.
27 oktober 2008 – 3° kamer – Voorzitter: de h. Storck, voorzitter – Verslaggever: de h.
Gosseries – Gelijkluidende conclusie van de h. Genicot, advocaat-generaal – Advocaat:
mr. Mahieu.

Nr. 584
3° KAMER - 27 oktober 2008

ONDERNEMINGSRAAD EN VEILIGHEIDSCOMITE — VERKIEZINGEN PROCEDURE - TECHNISCHE BEDRIJFSEENHEID - RECHTSVORDERING - BETROKKEN PARTIJEN - IN
HET GEDING BETROKKEN PARTIJEN - BEGRIP
De identiteit en het volledige adres van de betrokken partijen die de verzoekende partij in
limine litis moet voorleggen aan de griffie van het arbeidsgerecht waarbij de zaak
aanhangig is, moeten worden geacht zowel betrekking te hebben op de partijen t.a.v. wie
het beroep moet worden ingesteld om ontvankelijk te zijn, als op andere partijen die de
eisende partij eveneens in het geding betrokken heeft1. (Art. 24, §2, eerste lid, 3° en
tweede lid Bedrijfsorganisatiewet; Art. 79, §2, eerste lid, 3° en tweede lid Wet 4 aug.
1996)
(A.C.V. T. CATERPILLAR BELGIUM n.v. e.a.)

ARREST (vertaling)

(A.R. S.08.0076.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een vonnis, dat op 1 februari 2008 in laatste
aanleg is gewezen door de Arbeidsrechtbank te Charleroi.
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 31, 1053, 1084 en 1135 van het Gerechtelijk Wetboek;
- artikel 24 van de wet van 20 september 1948 houdende organisatie van het bedrijfsleven;
- artikel 79 van de wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers
bij de uitvoering van hun werk;
- artikel 3 van de wet van 4 december 2007 tot regeling van de gerechtelijke beroepen
ingesteld in het kader van de procedure aangaande de sociale verkiezingen van het jaar
2008;
- artikel 12 van de wet van 4 december 2007 betreffende de sociale verkiezingen van
het jaar 2008.
1 Zie Cass., 5 dec. 2005, A.R. S.04.0189.N, A.C. 2005, nr. 642; “Les élections sociales 2004”, J.T.T.
2006, p. 458.
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Aangevochten beslissing
Het bestreden vonnis stelt vast
- dat de eerste verweerster "op 10 december 2007 (X-60) de eerste inlichtingen heeft
verschaft overeenkomstig artikel 10 van de wet van 4 december 2007 betreffende de
sociale verkiezingen van het jaar 2008 (...); dat hierin met name gepreciseerd werd dat de
technische bedrijfseenheid 'Caterpillar Belgium - Solar Gosselies' was en dat de juridische
entiteit uit (de vijf verweersters) bestond", en "dat (de eerste verweerster) op 4 januari
2008 (X-35) haar beslissingen schriftelijk heeft meegedeeld, overeenkomstig artikel 12
van de wet van 4 december 2007 (aantal, samenstelling en beschrijving van de technische
bedrijfseenheid) (...);
- dat het verzoekschrift van de eiseres is neergelegd op 11 januari 2008, d.i. de 'uiterste
datum van de termijn voor het beroep';
- dat het beroep tot doel heeft voor recht te doen zeggen dat
• de (tweede verweerster) als een afzonderlijke technische bedrijfseenheid omschreven
moet worden voor de samenstelling van een comité voor preventie en bescherming op het
werk;
• aangezien de onderneming meer dan vijftig werknemers tewerkstelt, er in de onderneming bijgevolg vóór 22 juni 2008 een comité voor preventie en bescherming op het werk
moet worden opgericht;
• er een comité voor preventie en bescherming op het werk moet worden opgericht voor
de volgende technische bedrijfseenheid: (de naamloze vennootschap Solar Turbines
Europe);
• er een comité voor preventie en bescherming op het werk moet worden opgericht voor
de volgende technische bedrijfseenheid: (de naamloze vennootschappen Caterpillar
Belgium, Caterpillar Commercial, Caterpillar Group Services en de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Caterpillar Special Service Belgium)",
en verklaart het hoger beroep vervolgens niet-ontvankelijk om alle redenen die in het
vijfde tot achtste blad worden vermeld onder de titel "Standpunt van de rechtbank" en die
hier als volledig weergegeven worden beschouwd.
Grieven
Krachtens de artikelen 24, §1, van de wet van 20 september 1948 houdende organisatie
van het bedrijfsleven, 79 van de wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de
werknemers bij de uitvoering van hun werk, 3 van de wet van 4 december 2007 tot regeling van de gerechtelijke beroepen ingesteld in het kader van de procedure aangaande de
sociale verkiezingen van het jaar 2008 en 12 van de wet van 4 december 2007 betreffende
de sociale verkiezingen van het jaar 2008, kunnen de representatieve werknemersorganisaties voor de arbeidsrechtbank beroep instellen tegen de beslissingen van de werkgever
inzake het aantal technische bedrijfseenheden of juridische entiteiten waarvoor organen
moeten worden opgericht en de splitsing van de juridische entiteit in technische bedrijfseenheden of de hergroepering van verschillende juridische entiteiten in technische
bedrijfseenheden.
Dit beroep wordt geregeld door de artikelen 24, §2, van de wet van 20 september 1948
en 79, §2, van de wet van 4 augustus 1996 alsook, krachtens artikel 12 van de wet van 4
december 2007 betreffende de sociale verkiezingen van het jaar 2008, door artikel 3 van
de wet van 4 december 2007 tot regeling van de gerechtelijke beroepen ingesteld in het
kader van de procedure aangaande de sociale verkiezingen van het jaar 2008.
Krachtens de artikelen 24, §2, van de wet van du 20 september 1948 en 79, §2, van de
wet van 4 augustus 1996, wordt het beroep ingesteld bij verzoekschrift, verzonden bij
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aangetekende brief aan of neergelegd op de griffie van het bevoegde gerecht (eerste lid,
1°); de eisende partij is ertoe gehouden, in limine litis, bij de griffie van het arbeidsgerecht
waarbij de zaak aanhangig is, de identiteit en het volledig adres van de betrokken partijen
neer te leggen (eerste lid, 3°). De betrokken partijen worden omschreven als "elke persoon
of representatieve werknemersorganisatie die in het kader van de procedure in het geding
wordt betrokken" (§2, tweede lid). De betrokken partijen, in de zin van die bepalingen,
zijn ook die tegen wie het beroep is gericht.
Het beroep is in de zin van de artikelen 31, 1053, 1084 en 1135 van het Gerechtelijk
Wetboek onsplitsbaar, in zoverre het gericht moet worden tegen alle partijen wier belang
in strijd is met dat van de eiser.
Een beroep tegen de beslissing van de werkgever, zoals bedoeld in de artikelen 3 van
de wet van 4 december 2007 tot regeling van de gerechtelijke beroepen ingesteld in het
kader van de procedure aangaande de sociale verkiezingen van het jaar 2008 en 12 van de
wet van 4 december 2007 betreffende de sociale verkiezingen van het jaar 2008, is
ontvankelijk wanneer het 1° ingesteld wordt binnen de termijn bepaald in artikel 3 van de
wet van 4 december 2007 tot regeling van de gerechtelijke beroepen, waarnaar artikel 12
van de wet van 4 december 2007 betreffende de sociale verkiezingen van het jaar 2008
verwijst, en 2° de namen en de adressen vermeldt van alle betrokken partijen waartegen
het gericht wordt, d.w.z. de partijen die, volgens het verzoekschrift, tot dezelfde technische bedrijfseenheid behoren (in dit geval de eerste, de derde tot de vijfde verweersters)
of die omschreven moeten worden als een afzonderlijke technische bedrijfseenheid (te
dezen de tweede verweerster). Uit de processtukken blijkt te dezen dat het verzoekschrift
aan die voorwaarden voldeed.
Het beroep kan noch op basis van de artikelen 24, §2, van de wet van 20 september
1948 en 79, §2, van de wet van 4 augustus 1996, noch op basis van enige andere bepaling
niet-ontvankelijk verklaard worden, op grond dat het verzoekschrift aangeeft gericht te
zijn "tegen" een van de juridische entiteiten (te dezen de eerste verweerster) en het de
andere juridische entiteiten (te dezen de tweede tot en met de vijfde verweersters) als
"andere bij het geding te betrekken partijen" omschrijft, en dat de griffie een van de juridische entiteiten als verwerende partij en de andere juridische entiteiten als betrokken
partijen opgeroepen heeft.
Het bestreden vonnis, dat het beroep niet-ontvankelijk verklaart, schendt bijgevolg alle
in het middel bedoelde wettelijke bepalingen.

III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Krachtens de artikelen 12 van de wet van 4 december 2007 betreffende de
sociale verkiezingen van het jaar 2008 en 3 van de wet van 4 december 2007 tot
regeling van de gerechtelijke beroepen ingesteld in het kader van de procedure
aangaande de sociale verkiezingen van het jaar 2008, kan er een beroep worden
ingesteld tegen de beslissing of bij afwezigheid van beslissing van de werkgever
inzake het aantal technische bedrijfseenheden of juridische entiteiten waarvoor
organen moeten worden opgericht en de verdeling van de juridische entiteit in
technische bedrijfseenheden.
Dat beroep moet ingesteld worden ten aanzien van alle juridische entiteiten
waarop de vorderingen van de eisende partij betrekking hebben.
Luidens de artikelen 24, §2, eerste lid, 3°, van de wet van 20 september 1948
houdende organisatie van het bedrijfsleven en 79, §2, eerste lid, 3°, van de wet
van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering
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van hun werk, die op voornoemd beroep van toepassing zijn, is de eisende partij
ertoe gehouden, in limine litis, bij de griffie van het arbeidsgerecht waarbij de
zaak aanhangig is, de identiteit en het volledig adres van de betrokken partijen
neer te leggen.
Het tweede lid van dezelfde paragraaf van die twee artikelen preciseert dat,
voor de toepassing van het eerste lid, onder "betrokken partij" moet worden
verstaan, elke persoon, representatieve werknemersorganisatie of representatieve
organisatie van kaderleden die in het kader van de procedure in het geding wordt
betrokken.
Die bepalingen, die tot doel hebben het recht van verdediging te waarborgen in
het kader van een procedure die overigens spoed vereist, strekken ertoe dat alle
bij het geding betrokken partijen tijdig opgeroepen kunnen worden.
Bijgevolg moeten ze geacht worden zowel betrekking te hebben op de partijen
ten aanzien van wie het beroep moet worden ingesteld om ontvankelijk te zijn,
als op andere partijen die de eisende partij eveneens in het geding betrokken
heeft.
Het bestreden vonnis stelt vast dat het beroep van de eiseres ertoe strekt voor
recht te doen zeggen dat de tweede verweerster, enerzijds, en de andere vier
verwerende vennootschappen, anderzijds, twee afzonderlijke technische bedrijfseenheden vormen, en dat het gedinginleidend verzoekschrift de eerste verweerster opgeeft "als enige verwerende partij" en de andere verweersters als "andere
op te roepen partijen".
Het bestreden vonnis, dat het beroep niet-ontvankelijk verklaart op grond dat
de tweede, derde, vierde en vijfde verweersters, die slechts als betrokken partijen
in het geding zijn betrokken, niet beschouwd kunnen worden als verwerende
partijen tegen wie het beroep is ingesteld, schendt de artikelen 24, §2, eerste lid,
3°, en 2, van de wet van 20 september 1948 en 79, §2, eerste lid, 3°, en 2, van de
wet van 4 augustus 1996.
Het middel is gegrond.
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden vonnis.
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het
vernietigde vonnis.
Houdt de kosten aan en laat de beslissing daaromtrent aan de feitenrechter
over.
Verwijst de zaak naar de Arbeidsrechtbank te Bergen.
27 oktober 2008 – 3° kamer – Voorzitter en Verslaggever: de h. Storck, voorzitter –
Gelijkluidende conclusie van de h. Genicot, advocaat-generaal – Advocaten: mrs. Draps,
Oosterbosch en van Eeckhoutte.
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Nr. 585
2° KAMER - 28 oktober 2008

1º ONDERZOEKSGERECHTEN - KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING - ARTIKEL
235TER SV. - CONTROLE VAN DE REGELMATIGHEID VAN DE BIJZONDERE OPSPORINGSMETHODEN
OBSERVATIE EN INFILTRATIE - TERMIJN VAN DERTIG DAGEN VOOR DE UITSPRAAK - OVERSCHRIJDING
- GEVOLG
2º ONDERZOEKSGERECHTEN - KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING - ARTIKEL
235TER SV. - CONTROLE VAN DE REGELMATIGHEID VAN DE BIJZONDERE OPSPORINGSMETHODEN
OBSERVATIE EN INFILTRATIE - OBSERVATIE - VOORAFGAANDE SCHRIFTELIJKE MACHTIGING DOOR DE
PROCUREUR DES KONINGS - VERPLICHTINGEN VAN DE KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING GRENZEN
1º De enkele omstandigheid dat de uitspraak van de kamer van inbeschuldigingstelling de
in artikel 235ter, §2, eerste lid Wet van Strafvordering daarvoor bepaalde termijn van
dertig dagen overschrijdt, heeft niet de nietigheid van de uitspraak tot gevolg.
2º Artikel 235ter Wetboek van Strafvordering schrijft niet voor dat de kamer van
inbeschuldigingstelling, die uitspraak doet over het onderzoek van de regelmatigheid van
de toepassing van de bijzondere opsporingsmethoden observatie en infiltratie, moet
vermelden dat de voorafgaande machtiging daartoe door de procureur des Konings
schriftelijk gegeven werd.
(V.)

ARREST

(A.R. P.07.0765.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het Hof van Beroep te
Antwerpen, kamer van inbeschuldigingstelling, van 7 mei 2007.
De eiser voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, twee middelen aan.
Het Hof heeft bij arrest van 26 juni 2007 het Grondwettelijk Hof een prejudiciële vraag gesteld.
Het Grondwettelijk Hof heeft bij arrest nr. 126/2007 van 4 oktober 2007 vastgesteld dat de prejudiciële vraag zonder voorwerp is.
Raadsheer Luc Huybrechts 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 235ter, § 2, eerste lid, Wetboek
van Strafvordering: het bestreden arrest over de al dan niet regelmatige toepassing van de bijzondere opsporingsmethoden observatie en infiltratie werd niet
gewezen binnen de dertig dagen na de ontvangst van de vordering van het openbaar ministerie en is derhalve nietig.
2. De enkele omstandigheid dat de uitspraak van de kamer van inbeschuldi-
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gingstelling de in artikel 235ter, § 2, eerste lid, Wetboek van Strafvordering
daarvoor bepaalde termijn overschrijdt, heeft niet de nietigheid van de uitspraak
tot gevolg.
Het middel faalt naar recht.
Tweede middel
3. Het middel voert schending aan van de artikelen 47sexies, § 3, en 47octies,
§ 3, Wetboek van Strafvordering: het bestreden arrest vermeldt niet of de door de
procureur des Konings gegeven voorafgaande machtiging tot infiltratie met
toelating tot pseudokoop schriftelijk gegeven werd.
4. Artikel 235ter Wetboek van Strafvordering schrijft niet voor dat de kamer
van inbeschuldigingstelling, die uitspraak doet over het onderzoek van de regelmatigheid van de toepassing van de bijzondere opsporingsmethoden observatie
en infiltratie, moet vermelden dat de voorafgaande machtiging daartoe door de
procureur des Konings schriftelijk gegeven werd.
Het middel faalt naar recht.
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.
28 oktober 2008 – 2° kamer – Voorzitter en Verslaggever: de h. Huybrechts, waarnemend voorzitter – Gelijkluidende conclusie van de h. Duinslaeger, advocaat-generaal –
Advocaat: mr. B. Spriet, Turnhout.

Nr. 586
2° KAMER - 28 oktober 2008

1º DWANGSOM - OPHEFFING, OPSCHORTING VAN DE LOOPTIJD OF VERMINDERING - BLIJVENDE
ONMOGELIJKHEID OM AAN DE HOOFDVEROORDELING TE VOLDOEN - BESTAAN, AARD EN GEVOLGEN
VAN DE ONMOGELIJKHEID TE VOLDOEN - ONAANTASTBARE BEOORDELING VAN DE FEITENRECHTER
2º ONAANTASTBARE BEOORDELING DOOR DE FEITENRECHTER DWANGSOM - OPHEFFING, OPSCHORTING VAN DE LOOPTIJD OF VERMINDERING - BLIJVENDE
ONMOGELIJKHEID OM AAN DE HOOFDVEROORDELING TE VOLDOEN - BESTAAN, AARD EN GEVOLGEN
VAN DE ONMOGELIJKHEID TE VOLDOEN

3º RECHTEN VAN DE MENS — VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS —
ARTIKEL 13 - RECHT OP EEN DAADWERKELIJK RECHTSMIDDEL - RECHT OP DAADWERKELIJKE
RECHTSHULP VOOR EEN NATIONALE INSTANTIE - BEOORDELING VAN DE AARD VAN DE TE VERLENEN
DAADWERKELIJKE RECHTSHULP - ONAANTASTBARE BEOORDELING VAN DE FEITENRECHTER
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4º ONAANTASTBARE BEOORDELING DOOR DE FEITENRECHTER SCHENDING VAN RECHTEN EN VRIJHEDEN GEWAARBORGD DOOR HET E.V.R.M. - ARTIKEL 13
E.V.R.M. - RECHT OP EEN DAADWERKELIJK RECHTSMIDDEL - RECHT OP DAADWERKELIJKE
RECHTSHULP VOOR EEN NATIONALE INSTANTIE - BEOORDELING VAN DE AARD VAN DE TE VERLENEN
DAADWERKELIJKE RECHTSHULP

1º en 2° Overeenkomstig artikel 1385quinquies, eerste lid Gerechtelijk Wetboek kan de
rechter die een dwangsom heeft opgelegd, op vordering van de veroordeelde de
dwangsom opheffen, de looptijd ervan opschorten gedurende de door hem te bepalen
termijn of de dwangsom verminderen ingeval van blijvende onmogelijkheid voor de
veroordeelde om aan de hoofdveroordeling te voldoen; de feitenrechter oordeelt
onaantastbaar over het bestaan, de aard en de gevolgen van een blijvende
onmogelijkheid voor de veroordeelde om aan de hoofdveroordeling te voldoen.
3º en 4° Artikel 13 E.V.R.M. bepaalt dat eenieder wiens rechten en vrijheden, welke in dit
verdrag zijn vermeld, geschonden zijn, recht heeft op daadwerkelijke rechtshulp voor een
nationale instantie, zelfs indien deze schending zou zijn begaan door personen in de
uitoefening van hun ambtelijke functie; de nationale instantie die de bevoegdheid heeft
de bedoelde rechtshulp te verlenen, oordeelt onaantastbaar in feite welke daadwerkelijke
rechtshulp moet worden verleend.
(B. e.a. T. PROCUREUR-GENERAAL BIJ HET HOF VAN BEROEP TE GENT e.a.)

ARREST

(A.R. P.08.0643.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
De cassatieberoepen zijn gericht tegen het arrest van 14 maart 2008 van het
Hof van Beroep te Gent, correctionele kamer.
De eiser doet zonder berusting afstand van zijn memorie van 20 juni 2008. In
een memorie van 23 juni 2008 die aan dit arrest is gehecht, voert hij een middel
aan.
De eiseres voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, een middel aan.
Raadsheer Etienne Goethals heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Patrick Duinslager heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Middel van de eiser
Eerste onderdeel
1. Het onderdeel voert schending aan van de artikelen 6 en 13 EVRM en
artikel 1385quinquies Gerechtelijk Wetboek: de appelrechters oordelen ten
onrechte dat de procedures die bij het Europese Hof van de Rechten van de Mens
worden ingesteld wegens mogelijke schending van artikel 6 EVRM geen belemmering kunnen vormen voor de uitvoering van het bevolen herstel, en bijgevolg
geen tijdelijke of gehele, psychische of morele onmogelijkheid vormen om aan
de veroordeling te voldoen in de zin van artikel 1385quinquies Gerechtelijk
Wetboek. De afbraak ter uitvoering van het bevolen herstel in de oorspronkelijke
staat zou immers elk daadwerkelijk rechtsherstel wegens schending van het
verdrag onmogelijk maken.
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2. Overeenkomstig artikel 1385quinquies, eerste lid, Gerechtelijk Wetboek kan
de rechter die een dwangsom heeft opgelegd, op vordering van de veroordeelde
de dwangsom opheffen, de looptijd ervan opschorten gedurende de door hem te
bepalen termijn of de dwangsom verminderen ingeval van blijvende onmogelijkheid voor de veroordeelde om aan de hoofdveroordeling te voldoen.
De feitenrechter oordeelt onaantastbaar over het bestaan, de aard en de
gevolgen van een blijvende onmogelijkheid voor de veroordeelde om aan de
hoofdveroordeling te voldoen.
3. Artikel 13 EVRM bepaalt dat eenieder wiens rechten en vrijheden, welke in
dit verdrag zijn vermeld, geschonden zijn, recht heeft op daadwerkelijke rechtshulp voor een nationale instantie, zelfs indien deze schending zou zijn begaan
door personen in de uitoefening van hun ambtelijke functie.
De nationale instantie die de bevoegdheid heeft de bedoelde rechtshulp te
verlenen, oordeelt onaantastbaar in feite welke daadwerkelijke rechtshulp moet
worden verleend.
4. De appelrechters oordelen enerzijds dat de door de eiser ingeroepen omstandigheden, afzonderlijk of samen beschouwd, geen al dan niet tijdelijke onmogelijkheid meebrengen om te voldoen aan de hoofdveroordeling; ze oordelen
anderzijds, op grond van het arrest van het Europees Hof voor de Rechten van de
Mens (2e afd) nr. 21861/03 van 27 november 2007 (Hamer/België) dat een
uitspraak in eisers zaak door dit Hof niet zal meebrengen dat de bevolen herstelmaatregel niet zal worden gehandhaafd.
Op grond van deze overwegingen konden de appelrechters wettig oordelen dat
de procedure die hangende is voor het Hof voor de Rechten van de Mens, er niet
aan in de weg staat dat de eiser zou overgaan tot het bevolen herstel en derhalve
in zijne hoofde geen tijdelijke of gehele onmogelijkheid uitmaakt om aan de
hoofdveroordeling te voldoen.
Het onderdeel kan niet worden aangenomen.
(...)
Dictum
Het Hof,
Verleent aan de eiser akte van de afstand van zijn memorie van 20 juni 2008.
Verwerpt de cassatieberoepen.
Veroordeelt de eisers in de kosten van hun cassatieberoep.
28 oktober 2008 – 2° kamer – Voorzitter: de h. Huybrechts, waarnemend voorzitter –
Verslaggever: de h. Goethals – Gelijkluidende conclusie van de h. Duinslaeger, advocaatgeneraal – Advocaten: mrs. Verbist en G. Aerts, Gent.
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2° KAMER - 28 oktober 2008

1º ONDERZOEK IN STRAFZAKEN - AANWENDING VAN DE BIJZONDERE
OPSPORINGSMETHODEN OBSERVATIE EN INFILTRATIE - VERWIJZINGSBESCHIKKING VÓÓR DE
INWERKINGTREDING VAN DE ARTIKELEN 189TER EN 235TER SV. - GEEN CONTROLE VAN DE
REGELMATIGHEID VAN DE BIJZONDERE OPSPORINGSMETHODEN - NAVOLGENDE INWERKINGTREDING
VAN DE ARTIKELEN 189TER EN 235TER SV. - VASTSTELLING DOOR DE VONNISRECHTER VAN HET
GEBREK AAN DE IN ARTIKEL 235TER SV. BEDOELDE CONTROLE - BESLISSING OM DE KAMER VAN
INBESCHULDIGINGSTELLING TE GELASTEN MET DE CONTROLE - CONTROLE DOOR DE KAMER VAN
INBESCHULDIGINGSTELLING - REGELMATIGHEID
2º ONDERZOEKSGERECHTEN - KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING - AANWENDING
VAN DE BIJZONDERE OPSPORINGSMETHODEN OBSERVATIE EN INFILTRATIE VERWIJZINGSBESCHIKKING VÓÓR DE INWERKINGTREDING VAN DE ARTIKELEN 189TER EN 235TER
SV. - GEEN CONTROLE VAN DE REGELMATIGHEID VAN DE BIJZONDERE OPSPORINGSMETHODEN NAVOLGENDE INWERKINGTREDING VAN DE ARTIKELEN 189TER EN 235TER SV. - VASTSTELLING
DOOR DE VONNISRECHTER VAN HET GEBREK AAN DE IN ARTIKEL 235TER SV. BEDOELDE CONTROLE
- BESLISSING OM DE KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING TE GELASTEN MET DE CONTROLE CONTROLE DOOR DE KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING - REGELMATIGHEID
3º RECHTBANKEN — STRAFZAKEN — STRAFVORDERING - AANWENDING VAN
DE BIJZONDERE OPSPORINGSMETHODEN OBSERVATIE EN INFILTRATIE - VERWIJZINGSBESCHIKKING
VÓÓR DE INWERKINGTREDING VAN DE ARTIKELEN 189TER EN 235TER SV. - GEEN CONTROLE VAN
DE REGELMATIGHEID VAN DE BIJZONDERE OPSPORINGSMETHODEN - NAVOLGENDE
INWERKINGTREDING VAN DE ARTIKELEN 189TER EN 235TER SV. - VASTSTELLING DOOR DE
VONNISRECHTER VAN HET GEBREK AAN DE IN ARTIKEL 235TER SV. BEDOELDE CONTROLE BESLISSING OM DE KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING TE GELASTEN MET DE CONTROLE REGELMATIGHEID
4º GRONDWETTELIJK HOF - PREJUDICIËLE VRAAG - SCHENDING VAN DE ARTIKELEN 10 EN
11 GRONDWET DOOR WETSBEPALINGEN BETREFFENDE DE STRAFVORDERING - ARREST DAT DE
ONGRONDWETTIGHEID VAN EEN WETSBEPALING VASTSTELT - ONGRONDWETTIGHEID INGEVOLGE EEN
LEEMTE IN DE WET - TAAK VAN DE RECHTER - VOORWAARDE - GRENS
5º WETTEN. DECRETEN. ORDONNANTIES. BESLUITEN — ALLERLEI SCHENDING VAN DE ARTIKELEN 10 EN 11 GRONDWET DOOR WETSBEPALINGEN BETREFFENDE DE
STRAFVORDERING - GRONDWETTELIJK HOF - PREJUDICIËLE VRAAG - ARREST DAT DE
ONGRONDWETTIGHEID VAN EEN WETSBEPALING VASTSTELT - ONGRONDWETTIGHEID INGEVOLGE EEN
LEEMTE IN DE WET - TAAK VAN DE RECHTER - VOORWAARDE - GRENS
6º RECHTBANKEN — STRAFZAKEN — STRAFVORDERING - SCHENDING VAN DE
ARTIKELEN 10 EN 11 GRONDWET DOOR WETSBEPALINGEN BETREFFENDE DE STRAFVORDERING GRONDWETTELIJK HOF - PREJUDICIËLE VRAAG - ARREST DAT DE ONGRONDWETTIGHEID VAN EEN
WETSBEPALING VASTSTELT - ONGRONDWETTIGHEID INGEVOLGE EEN LEEMTE IN DE WET - TAAK VAN
DE RECHTER - VOORWAARDE - GRENS
7º STRAFVORDERING - SCHENDING VAN DE ARTIKELEN 10 EN 11 GRONDWET DOOR
WETSBEPALINGEN BETREFFENDE DE STRAFVORDERING - GRONDWETTELIJK HOF - PREJUDICIËLE
VRAAG - ARREST DAT DE ONGRONDWETTIGHEID VAN EEN WETSBEPALING VASTSTELT ONGRONDWETTIGHEID INGEVOLGE EEN LEEMTE IN DE WET - TAAK VAN DE RECHTER VOORWAARDE - GRENS
8º ONDERZOEKSGERECHTEN - KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING - CONTROLE VAN
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- ARTIKEL 235TER SV. DRAAGWIJDTE - CONTROLE VAN OBSERVATIE EN INFILTRATIE VERRICHT VÓÓR DE
INWERKINGTREDING VAN DE WET VAN 6 JANUARI 2003
DE BIJZONDERE OPSPORINGSMETHODEN OBSERVATIE EN INFILTRATIE

9º ONDERZOEK IN STRAFZAKEN - AANWENDING VAN DE BIJZONDERE
OPSPORINGSMETHODEN OBSERVATIE EN INFILTRATIE - BIJZONDERE OPSPORINGSMETHODEN
OBSERVATIE EN INFILTRATIE - BIJZONDERE OPSPORINGSMETHODEN AANGEWEND VÓÓR DE
INWERKINGTREDING VAN DE WET VAN 6 JANUARY 2003 - CONTROLE VAN DE REGELMATIGHEID
DOOR DE KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING - ARTIKEL 235TER SV. - DRAAGWIJDTE
10º OPENBAAR MINISTERIE - STRAFZAKEN - OPENBAAR MINISTERIE BIJ DE RECHTBANKEN
EN HOVEN VAN BEROEP - OPDRACHT
11º RECHTERLIJKE ORGANISATIE — STRAFZAKEN - STRAFVORDERING AANWEZIGHEID VAN HET OPENBAAR MINISTERIE BIJ DE BEHANDELING VAN DE ZAAK
12º RECHTBANKEN — STRAFZAKEN — STRAFVORDERING - AANWEZIGHEID
VAN HET OPENBAAR MINISTERIE BIJ DE BEHANDELING VAN DE ZAAK

13º OPENBAAR MINISTERIE - STRAFZAKEN - STRAFVORDERING - AANWEZIGHEID VAN HET
OPENBAAR MINISTERIE BIJ DE BEHANDELING VAN DE ZAAK

14º ONDERZOEKSGERECHTEN - KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING - CONTROLE VAN
DE BIJZONDERE OPSPORINGSMETHODEN OBSERVATIE EN INFILTRATIE - RECHTSPLEGING - ARTIKEL
235TER, §2, TWEEDE EN DERDE LID SV. - ZITTING WAAROP DE INVERDENKINGGESTELDE EN DE
BURGERLIJKE PARTIJ WORDEN GEHOORD - VEREISTE VAN DE AANWEZIGHEID VAN HET OPENBAAR
MINISTERIE - GEVOLG
15º OPENBAAR MINISTERIE - KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING - CONTROLE VAN DE
BIJZONDERE OPSPORINGSMETHODEN OBSERVATIE EN INFILTRATIE - RECHTSPLEGING - ARTIKEL
235TER, §2, TWEEDE EN DERDE LID SV. - ZITTING WAAROP DE INVERDENKINGGESTELDE EN DE
BURGERLIJKE PARTIJ WORDEN GEHOORD - VEREISTE VAN DE AANWEZIGHEID VAN HET OPENBAAR
MINISTERIE - GEVOLG
1º, 2° en 3° Wanneer de verwijzingsbeschikking van het onderzoeksgerecht dateert van
vóór de inwerkingtreding, op 30 december 2005, van artikel 235ter Wetboek van
Strafvordering en de thans door dat artikel verplichte controle van de bijzondere
opsporingsmethoden observatie en infiltratie door de kamer van inbeschuldigingstelling,
bij gebrek aan wettelijk voorschrift, bijgevolg niet eerder kon worden uitgeoefend, kan de
vonnisrechter, bij wie de zaak aanhangig wordt gemaakt na de inwerkingtreding van
artikel 235ter, bij toepassing van artikel 189ter Wetboek van Strafvordering, de kamer
van inbeschuldigingstelling alsnog gelasten deze controle uit te oefenen1 2. (impliciet)
1 Zie de concl. van het O.M.
2 De eiser voerde, met verwijzing naar het arrest van het Hof van 19 maart 2008 (Cass., 19 maart
2008, A.R. P.08.0319.F, A.C. 2008, nr. 192), in zijn eerste middel aan dat de kamer van
inbeschuldigingstelling de artikelen 189ter en 235ter Wetboek van Strafvordering geschonden had
door te oordelen dat het, nadat de zaak bij het vonnisgerecht aanhangig was gemaakt, nog mogelijk
was het verzuim goed te maken van de controle van de regelmatigheid van de bijzondere
opsporingsmethoden observatie en infiltratie die bij artikel 235ter Wetboek van Strafvordering is
voorgeschreven.
Volgens het Hof oordeelde de kamer van inbeschuldigingstelling evenwel niet zoals de eiser in zijn
eerste middel stelde, maar paste zij integendeel de artikelen 189ter en 235ter Wetboek van
Strafvordering toe op een geval dat die artikelen niet hebben voorzien. Het Hof besluit dan ook dat
het middel feitelijke grondslag mist. Het feit dat het Hof, ondanks de vaststelling dat de artikelen
189ter en 235ter Wetboek van Strafvordering toegepast werden op een geval dat die artikelen niet
hebben voorzien, toch niet besluit tot de vernietiging op een ambtshalve aangevoerde schending van
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4º, 5°, 6° en 7° Wanneer het Grondwettelijk Hof vaststelt dat een wetsbepaling betreffende
de strafvordering een leemte bevat waardoor de artikelen 10 en 11 Grondwet worden
geschonden, moet de strafrechter deze leemte opvullen indien aan de ongrondwettigheid
zonder meer een einde kan worden gesteld door de wetsbepaling aan te vullen, dermate
dat zij niet meer strijdig is met de artikelen 10 en 11 Grondwet; de rechter mag die leemte
echter niet aanvullen indien zij van aard is dat zij noodzakelijk vereist dat een volledig
andere procesregeling wordt ingevoerd3 4.
8º en 9° De kamer van inbeschuldigingstelling die met toepassing van de artikelen 189ter
en 235ter Wetboek van Strafvordering belast is met de controle van een bijzondere
opsporingsmethode, heeft ook rechtsmacht om de regelmatigheid van een bijzondere
opsporingsmethode te controleren die is aangewend vóór de inwerkingtreding van de wet
van 6 januari 20035.
10º In strafzaken heeft het openbaar ministerie bij de rechtbanken van eerste aanleg en bij
de hoven van beroep onder meer als opdracht de strafvordering in te stellen waar het
behoort en erover te waken dat de rechtspleging wettelijk en regelmatig verloopt6. (Artt.
138, eerste lid en 140 Ger.W.)
11º, 12° en 13° Uit de artikelen 138, eerste lid en 140 Gerechtelijk Wetboek en 273
Wetboek van Strafvordering evenals uit de opdracht van het openbaar ministerie volgt
dat de rechter in strafzaken in alle strafgerechten, onderzoeksgerechten zowel als
vonnisgerechten, en in alle strafzaken zonder onderscheid, zetelt in aanwezigheid van
het openbaar ministerie7.
14º en 15° Artikel 235ter, §2, tweede en derde lid Wetboek van Strafvordering die bepalen
dat de kamer van inbeschuldigingstelling, afzonderlijk en buiten de aanwezigheid van de
partijen, de opmerkingen van de procureur-generaal hoort, en op dezelfde wijze de
burgerlijke partij en de inverdenkinggestelde hoort, houdt niet in dat de procureurgeneraal niet aanwezig mag zijn bij het horen van de burgerlijke partij of de
de artikelen 189ter en 235ter Wetboek van Strafvordering, wijst erop dat het Hof oordeelt dat de
kamer van inbeschuldigingstelling, in dit concrete geval, inderdaad nog tot de door artikel 235ter
Wetboek van Strafvordering voorziene controle kon overgaan. Deze beslissing lijkt op het eerste
gezicht af te wijken van de eerdere arresten van 19 maart 2008 (Cass., 19 maart 2008, A.R.
P.08.0319.F, A.C. 2008, nr. 192) en 14 oktober 2008 (Cass., 14 okt. 2008, A.R. P.08.1329.N, A.C.
2008, nr. 547): in deze arresten oordeelde het Hof dat de vaststelling, door het vonnisgerecht, dat de
controle van de toepassing van de bijzondere opsporingsmethoden observatie en infiltratie niet was
verricht op het door het artikel 235ter Wetboek van Strafvordering voorziene en dus geëigende
tijdstip, niet het nieuwe en concrete gegeven, bedoeld in artikel 189ter Wetboek van Strafvordering,
oplevert dat de verwijzing van de zaak naar de kamer van inbeschuldigingstelling wettigt, zodat dit
onderzoeksgerecht, in die omstandigheden, niet bevoegd was om de door de bodemrechter bevolen
controle van de toegepaste bijzondere opsporingsmethoden observatie en infiltratie te verrichten.
In de thans geannoteerde zaak was de toestand anders: waar de gehele procedure die aanleiding gaf
tot de eerder aangehaalde arresten van 19 maart 2008 en 14 oktober 2008 posterieur was aan de
inwerkingtreding, op 30 december 2005, van artikel 235ter Wetboek van Strafvordering, was dit hier
niet het geval. De verwijzingsbeschikking dateert hier van vóór de inwerkingtreding van artikel
235ter Wetboek van Strafvordering. Uit de beslissing van het Hof om geen ambtshalve vernietiging
uit te spreken op grond van dit eerste middel, moet worden afgeleid dat het Hof oordeelt dat de
artikelen 189ter en 235ter Wetboek van Strafvordering procedurewetten zijn die onmiddellijk van
toepassing zijn op hangende rechtsgedingen. De beslissing van de kamer van inbeschuldigingstelling
om, met toepassing van de algemene principes van de werking van de wet in de tijd, alsnog tot de in
artikel 235ter Wetboek van Strafvordering bedoelde controle over te gaan, wordt door het Hof dan
ook als cassatiebestendig aanzien.
3 Zie voetnoot 1.
4 Cass., 14 okt. 2008, A.R. P.08.1329.N, A.C. 2008, nr. 547 met concl. adv.-gen. TIMPERMAN.
5 Zie voetnoot 1.
6 Ibid.
7 Ibid.
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inverdenkinggestelde; het houdt integendeel in dat wanneer de procureur-generaal niet
aanwezig was, de rechtspleging van artikel 235ter Wetboek van Strafvordering door
nietigheid is aangetast8 9.
(V.)

Advocaat-generaal P. Duinslaeger heeft in substantie gezegd:
Het cassatieberoep van de eiser is, eens te meer, gericht tegen een arrest waarbij de
kamer van inbeschuldigingstelling, in toepassing van artikel 235ter Wetboek van
Strafvordering, de regelmatigheid van de bijzondere opsporingsmethoden observatie en
infiltratie onderzocht.
In zijn memorie voert de eiser drie middelen aan waarvan het laatste uiteenvalt in twee
onderdelen.
Voorafgaand aan de bespreking van deze middelen, gaat de eiser dieper in op het
probleem van de ontvankelijkheid van zijn cassatieberoep en vraagt hij dat het Hof, zo
nodig, opnieuw een prejudiciële vraag zou stellen aan het Grondwettelijk Hof betreffende
de eventuele schending van de artikelen 10 en 11 van de Grondwet, door artikel 416,
tweede lid, Wetboek van Strafvordering, in zoverre dit artikel niet voorziet in een
onmiddellijk cassatieberoep tegen een arrest van de kamer van inbeschuldigingstelling dat
uitspraak doet met toepassing van de artikelen 189ter en 235ter van datzelfde wetboek.
Een inhoudelijk identieke vraag werd evenwel door het Grondwettelijk Hof reeds
bevestigend beantwoord op 31 juli 200810.
Op basis van dit antwoord heeft Uw Hof, bij arrest van 14 oktober 200811, gewezen in
voltallige zitting, geoordeeld dat het de door het Grondwettelijk Hof vastgestelde leemte
in artikel 416, tweede lid, Wetboek van Strafvordering, zelf kan aanvullen door het
onmiddellijk cassatieberoep tegen een arrest van de kamer van inbeschuldigingstelling,
die uitspraak doet in toepassing van de artikelen 189ter en 235ter Wetboek van Strafvordering, ontvankelijk te verklaren.
Op grond van deze rechtspraak dient bijgevolg vastgesteld te worden dat het
onmiddellijk cassatieberoep van de eiser, wat dit aspect betreft, als ontvankelijk moet
worden beschouwd.
In zijn eerste middel voert de eiser schending aan van de artikelen 189ter en 235ter
Wetboek van Strafvordering, omdat, volgens de eiser, de kamer van
inbeschuldigingstelling ten onrechte oordeelt dat artikel 189ter in de mogelijkheid
voorziet om, wanneer de controle op grond van artikel 235ter Wetboek van
Strafvordering niet op het door dit artikel voorziene tijdstip is gebeurd, dit verzuim alsnog
te herstellen.
De kritiek van de eiser komt er dus op neer dat de kamer van inbeschuldigingstelling
geen toepassing meer kon maken van artikel 189ter Wetboek van Strafvordering, om
8 Ibid.
9 In het eerste onderdeel van het derde middel voerde de eiser een schending aan van de artikelen
235ter en 273 Wetboek van Strafvordering omdat hij in de procedure op grond van artikel 235ter
Wetboek van Strafvordering, die leidde tot het bestreden arrest, geheel afzonderlijk, buiten de
aanwezigheid van het openbaar ministerie werd gehoord.
Net zoals bij het eerste en het tweede middel (cf. de conclusie van het O.M.) rijst hier ook de vraag
naar het belang dat de eiser hierbij zou kunnen hebben. Uit het antwoord van het Hof blijkt dat dit
belang betrekking heeft op het recht van de eiser om de controle van de regelmatigheid van de
bijzondere opsporingsmethoden observatie en infiltratie te laten uitoefenen door een kamer van
inbeschuldigingstelling die zetelt in aanwezigheid van het openbaar ministerie, dat erover dient te
waken dat de rechtspleging wettelijk en regelmatig verloopt.
10 Grondw. H., arrest nr. 111/2008, 31 juli 2008, rolnrs. 4308, 4309, 4335, 4378, 4401 en 4402.
11 Cass., 14 okt. 2008, A.R. P.08.1329.N, A.C. 2008, nr. 547 met concl. adv.-gen. TIMPERMAN
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alsnog tot een controle van de regelmatigheid van de bijzondere opsporingsmethoden
observatie en infiltratie, op grond van artikel 235ter Wetboek van Strafvordering over te
gaan.
In zijn arrest van 13 november 200712 oordeelde het Hof onder meer dat het cassatieberoep dat gericht is tegen het arrest waarbij de kamer van inbeschuldigingstelling zich
bevoegd verklaart om de controle van de regelmatigheid van de bijzondere opsporingsmethoden observatie en infiltratie aan de hand van het vertrouwelijk dossier uit te oefenen,
niet ontvankelijk is bij gebrek aan belang, aangezien die controle tot doel heeft het recht
op een eerlijk proces, gewaarborgd door artikel 6 EVRM, te verzekeren en de verdachte
dus tot voordeel strekt.
In zijn arrest van 14 oktober 200813 lijkt het Hof deze zienswijze te hebben verlaten: in
deze zaak werd het cassatieberoep ontvankelijk verklaard en werd het middel, dat
aanvoerde dat de kamer van inbeschuldigingstelling in het bestreden arrest ten onrechte
oordeelde dat het met toepassing van de artikelen 189ter en 235ter Wetboek van Strafvordering mogelijk was, nadat de zaak bij het vonnisgerecht aanhangig was gemaakt, alsnog,
voor het eerst, de controle te verrichten over de toepassing van de bijzondere opsporingsmethode observatie, gegrond bevonden.
Uit de rechtsoverwegingen van dit arrest moet worden afgeleid dat het Hof oordeelt dat
het belang van de eiser hierin bestaat, dat de controle van de regelmatigheid van de
bijzondere opsporingsmethoden observatie en infiltratie verplicht op het door artikel
235ter, § 1, tweede en derde lid, Wetboek van Strafvordering bedoelde tijdstip moet
worden verricht, om te vermijden dat de feitenrechter kennis zou kunnen nemen van
stukken die eigenlijk hadden dienen te worden nietigverklaard.
Dit “belang”, dat ik overigens eerder aanzie als een denkbeeldig of virtueel belang,
speelt evenwel niet in de zaak die thans voorligt, aangezien de procedure van artikel
235ter Wetboek van Strafvordering nog niet bestond op het ogenblik dat de
onderzoeksrechter zijn dossier voor eindvorderingen aan de procureur des Konings
toezond.
De vraag rijst dus of de rechtspraak van het Hof in zijn arrest van 13 november 2007
hier niet integraal moet worden toegepast: dit zou dan betekenen dat het cassatieberoep, in
zoverre het gericht is tegen het arrest waarbij de kamer van inbeschuldigingstelling zich
bevoegd achtte om de gevraagde controle over de bijzondere opsporingsmethoden observatie en infiltratie uit te oefenen, niet ontvankelijk is bij gebrek aan belang, zodat het
eerste middel, dat geen betrekking heeft op dit probleem van niet-ontvankelijkheid, niet
meer zou dienen beantwoord te worden.
Indien het Hof zou oordelen dat de eiser toch een belang heeft bij zijn cassatieberoep,
in zoverre dit gericht is tegen de beslissing dat de kamer van inbeschuldigingstelling
bevoegd was om de gevraagde controle over de bijzondere opsporingsmethoden observatie en infiltratie te verrichten, moet worden nagegaan of het Hof, in zaak die ons thans
aanbelangt, in dezelfde zin dient te beslissen als in het eerder aangehaalde arrest van 14
oktober 2008.
In dit laatste arrest oordeelde het Hof, in navolging van zijn eerder arrest van 19 maart
200814, dat de vaststelling, door het vonnisgerecht, dat de controle van de toepassing van
de bijzondere opsporingsmethoden observatie en infiltratie niet verricht was op het geëigende tijdstip, niet het nieuwe en concrete gegeven uitmaakt dat de verwijzing van de
zaak naar de kamer van inbeschuldigingstelling, om alsnog tot die controle over te gaan,
wettigt.
12 Cass., 13 nov. 2007, A.R. P.07.1190.N, A.C. 2007, nr. 551.
13 Zie voetnoot 11.
14 Cass., 19 maart 2008, A.R. P.08.0319.F, A.C. 2008, nr. 192.
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Ik wees er hiervoor evenwel reeds op dat de thans voorliggende zaak een ander
belangrijk element inhoudt, dat het Hof de kans biedt, gelet op het concrete verloop van
de procedure, af te wijken van de rechtspraak van het arrest van 14 oktober 2008.
Uit de stukken van de rechtspleging blijkt immers dat de eiser werd verwezen bij
beschikking van de raadkamer van 4 oktober 2005 en dus vóór de inwerkingtreding, op 30
december 2005, van artikel 235ter Wetboek van Strafvordering.
In tegenstelling tot wat zich voordeed in de procedures die aanleiding gaven tot de
arresten van 19 maart 200815 en van 14 oktober 200816 kan hier geen sprake zijn van enig
verzuim: een “tijdige” controle van de bijzondere opsporingsmethode observatie in
toepassing van artikel 235ter Wetboek van Strafvordering was hier immers op absolute
wijze uitgesloten, omdat de wettelijke bepaling die deze specifieke procedure invoert, nog
niet bestond.
Het is daarbij van belang op te merken dat de bepalingen van de artikelen 189ter en
235ter Wetboek van Strafvordering, die een nieuwe fase in de rechtspleging invoegen,
dienen beschouwd te worden als procedurewetten, die bijgevolg van onmiddellijke
toepassing zijn op alle hangende zaken, ook op vorderingen die steunen op feiten die
dateren van vóór de wetswijziging17.
Voor zover al niet zou kunnen worden aangenomen, dat de feitenrechter, die vaststelt
dat de wetgever een nieuwe verplichte fase in de rechtspleging heeft ingevoerd, die van
onmiddellijke toepassing is, deze ontwikkeling zou kunnen aanzien als het nieuwe
concrete gegeven waarop het artikel 189ter Wetboek van Strafvordering doelt, kan enkel
en alleen vastgesteld worden dat de kamer van inbeschuldigingstelling hier uiteindelijk
niets anders doet dan de algemene principes van de werking van de wet in de tijd
toepassen.
Bovendien rijst de vraag of de feitenrechter, die de kamer van inbeschuldigingstelling
gelastte met de controle van de regelmatigheid van de bijzondere opsporingsmethode
observatie, en de kamer van inbeschuldigingstelling wel anders konden handelen: elke
andere beslissing houdt in dat gelijke toestanden op een ongelijke wijze worden
behandeld en doet aldus een niet te verantwoorden discriminatie ontstaan.
Ik meen van niet.
Ik ben dan ook van oordeel dat de kamer van inbeschuldigingstelling die, in die
omstandigheden, na het tussenvonnis van 13 juni 2006 van de correctionele rechtbank te
Kortrijk, waarbij de kamer van inbeschuldigingstelling gelast wordt de controle over de
toepassing van de bijzondere opsporingsmethode observatie uit te oefenen met toepassing
van artikel 235ter Wetboek van Strafvordering en na hiertoe door het openbaar ministerie
gevorderd te zijn, deze vordering ontvangt en vaststelt dat de bijzondere opsporingsmethode van de observatie regelmatig is verlopen, haar beslissing naar recht verantwoordt.
Wanneer het Hof mijn stelling dat het cassatieberoep niet ontvankelijk is bij gebrek aan
belang, in zoverre het gericht is tegen de beslissing waarbij de kamer van inbeschuldigingstelling zich bevoegd acht om de gevraagde controle over de bijzondere opsporingsmethoden observatie uit te oefenen, niet zou volgen, zal het Hof moeten vaststellen dat het
eerste middel, om de hiervoor aangevoerde redenen, faalt naar recht18.
15 Zie voetnoot 13.
16 Zie voetnoot 15.
17 L. DUPONT en R. VERSTRAETEN, Handboek Belgisch Strafrecht, p. 137, nr. 189; CHR. VAN DEN
WYNGAERT, Strafrecht, Strafprocesrecht en Internationaal Strafrecht, 5de ed., p. 104.
18 Hoewel verder in deze conclusie voorgesteld wordt het bestreden arrest te vernietigen op grond
van het eerste onderdeel van het derde middel en de zaak te verwijzen naar de kamer van
inbeschuldigingstelling te Gent, anders samengesteld, diende voor het geval dat het Hof niet zou
aanvaarden dat het cassatieberoep bij gebrek aan belang (gedeeltelijk) niet-ontvankelijk was, dit
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In zijn tweede middel voert de eiser schending aan van de artikelen 189ter en 235ter
Wetboek van Strafvordering, omdat de kamer van inbeschuldigingstelling ten onrechte
van oordeel was dat zij de regelmatigheid kon controleren van een bijzondere
opsporingsmethode observatie die verricht werd vóór de inwerkingtreding van de wet van
6 januari 2003 betreffende de bijzondere opsporingsmethoden en enkele andere
onderzoeksmethoden.
Ook hier kan, zoals uiteengezet in het antwoord op het eerste middel, weer de vraag
gesteld worden naar het belang dat de eiser zou kunnen hebben bij zijn cassatieberoep, in
zoverre dit gericht is tegen de beslissing waarbij de kamer van inbeschuldigingstelling
zich bevoegd acht om de regelmatigheid van de observatie na te gaan. Wanneer het Hof
zou oordelen dat het cassatieberoep inderdaad gedeeltelijk niet-ontvankelijk is, dan dient
ook het tweede middel, dat geen betrekking heeft op dit probleem van niet-ontvankelijkheid, niet meer te worden beantwoord.
In het tegenovergestelde geval volstaat het erop te wijzen dat het antwoord op dit
tweede middel besloten ligt in het arrest van 21 februari 2008 19 van het Grondwettelijk
Hof, dat afwijkt van wat Uw Hof eerder besliste in zijn arrest van 31 oktober 200620.
In dit arresten oordeelde het Grondwettelijk Hof dat de kamer van
inbeschuldigingstelling, voor alle geschillen die nog niet definitief zijn beslecht, de
aanwending van de bijzondere opsporingsmethoden kan controleren, ongeacht of de
aanwending ervan vóór of na de inwerkingtreding van de wet van 6 januari 2003 heeft
plaatsgehad. Het Grondwettelijk Hof preciseert dat er anders over oordelen een
discriminerende inbreuk zou inhouden op de fundamentele rechten die door de artikelen 6
EVRM en 14 IVBPR zijn gewaarborgd.
Het Grondwettelijk Hof stelt in dit arrest dus, minstens impliciet, het bestaan van een
leemte vast, die door het Hof kan worden aangevuld door aan de kamer van inbeschuldigingstelling rechtsmacht toe te kennen om de regelmatigheid te controleren van een
bijzondere opsporingsmethode observatie of infiltratie die dateert van vóór de inwerkingtreding van de wet van 6 januari 200321.
Het tweede middel faalt bijgevolg eveneens naar recht22.
In zijn derde middel, tenslotte, voert de eiser de schending aan van de artikelen 235ter
en 273 Wetboek van Strafvordering, van artikel 6 EVRM en van het recht van
verdediging.
In het eerste onderdeel van dit middel voert de eiser een schending aan van de artikelen
235ter en 273 Wetboek van Strafvordering. Volgens de eiser is de kamer van inbeschuldigingstelling, die de controle van artikel 235ter Wetboek van Strafvordering uitoefent,
slechts regelmatig samengesteld, voor zover het openbaar ministerie tijdens het gehele
eerste middel toch ook beantwoord te worden: indien het Hof de zienswijze van het openbaar
ministerie met betrekking tot het eerste middel niet zou volgen, zou dit immers leiden tot een veel
ruimere vernietiging en tot de verwijzing naar de procureur des Konings (zie Cass., 14 okt. 2008,
A.R. P.08.1329.N, A.C. 2008, nr. 547 met concl. adv.-gen. TIMPERMAN).
19 Grondw. Hof, nr. 22/2008, 21 feb. 2008.
20 Cass., 31 okt. 2006, A.R. P.06.1016.N, A.C. 2006, nr. 535; 18 dec. 2007, A.R. P.07.1332.N, A.C.
2007, nr. 643.
21 Zie Cass., 14 okt. 2008, AR P.08.1329.N, A.C. 2008, nr. 547 met concl. adv.-gen. TIMPERMAN.
22 Hoewel verder in deze conclusie voorgesteld wordt het bestreden arrest te vernietigen op grond
van het eerste onderdeel van het derde middel en de zaak te verwijzen naar de kamer van
inbeschuldigingstelling te Gent, anders samengesteld, diende voor het geval dat het Hof niet zou
aanvaarden dat het cassatieberoep bij gebrek aan belang (gedeeltelijk) niet-ontvankelijk was, dit
tweede middel toch ook beantwoord te worden: indien het Hof de zienswijze van het openbaar
ministerie met betrekking tot dit tweede middel niet zou volgen, zou dit immers moeten leiden tot een
vernietiging zonder verwijzing.
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debat aanwezig is, zodat de kamer van inbeschuldigingstelling van Gent, die de eiser
geheel afzonderlijk en buiten de aanwezigheid van het openbaar ministerie heeft gehoord,
de artikelen 235ter en 273 Wetboek van Strafvordering, heeft geschonden.
Ik ben van oordeel dat dit onderdeel gegrond is en dat er, ook in het geval van een
rechtspleging op grond van artikel 235ter Wetboek van Strafvordering, geen sprake kan
zijn van een regelmatig samengestelde kamer van inbeschuldigingstelling, wanneer een
deel van deze procedure buiten de aanwezigheid van het openbaar ministerie verloopt.
Er weze allereerst opgemerkt dat men er zich wel voor moet behoeden de vereiste van
de aanwezigheid van het openbaar ministerie op alle zittingen waarop de zaak behandeld
wordt, te verwarren met de vereiste van de aanwezigheid van het openbaar ministerie bij
de uitspraak23. Het probleem dat ons thans aanbelangt betreft enkel de aanwezigheid van
het openbaar ministerie bij de behandeling van de zaak.
Mijn standpunt dat het openbaar ministerie aanwezig moet zijn tijdens de gehele
behandeling van een strafzaak steunt op een aantal uiteenlopende argumenten.
Ik stel vooreerst vast dat de tekst zelf van de wet zich niet tegen een dergelijke lezing
van artikel 235ter Wetboek van Strafvordering verzet.
Wanneer artikel 235ter, § 2, tweede lid, Wetboek van Strafvordering bepaalt dat de
kamer van inbeschuldigingstelling afzonderlijk en buiten de aanwezigheid van de partijen,
de opmerkingen van de procureur-generaal hoort en daar, in het derde lid van dezelfde
paragraaf, onmiddellijk laat op volgen dat de kamer van inbeschuldigingstelling , “op
dezelfde wijze”, de burgerlijke partij en de inverdenkinggestelde hoort, lees ik in die
bepalingen alleen dat beide partijen (de burgerlijke partij en de inverdenkinggestelde)
afzonderlijk en enkel in elkaars afwezigheid worden gehoord, zonder dat deze bepalingen
iets zeggen over de aanwezigheid van het openbaar ministerie op het ogenblik dat de
andere partijen worden gehoord.
Ik denk bovendien dat er een bijkomend argument kan geput worden uit het voorwerp
zelf, waarop de procedure in toepassing van artikel 235ter Wetboek van Strafvordering
betrekking heeft.
Artikel 235ter, § 3 bepaalt dat de procureur-generaal het vertrouwelijk dossier voorlegt
aan de voorzitter van de kamer van inbeschuldigingstelling en dat enkel de magistraten
van de kamer van inbeschuldigingstelling het recht hebben om dit dossier in te zien. De
procureur-generaal beschikt dus over het vertrouwelijk dossier, waarvan hij uiteraard de
inhoud kent24. Hij moet van de inhoud van dit vertrouwelijk dossier kennis kunnen nemen
om zijn opmerkingen omtrent de regelmatigheid van de bijzondere opsporingsmethoden
observatie en infiltratie kenbaar te kunnen maken aan de kamer van inbeschuldigingstelling, op het ogenblik dat hij door dit onderzoeksgerecht, in toepassing van artikel 235ter,
§ 2, tweede lid, gehoord wordt.
Wat zou, in die omstandigheden, de ratio legis kunnen zijn om het openbaar ministerie
te verbieden aanwezig te zijn bij het horen van de andere partijen? De aanwezigheid van
het openbaar ministerie kan op geen enkel ogenblik de rechten van de partijen schenden.
Wel integendeel: het openbaar ministerie is immers, als behoeder van de regelmatigheid
en de wettelijkheid van de rechtspleging, die de inhoud van zowel het “open” als het
vertrouwelijk dossier kent, verplicht de kamer van inbeschuldigingstelling te wijzen op
eventuele onregelmatigheden, nietigheden of verzuimen die een invloed kunnen hebben
bij het onderzoek van de regelmatigheid van de bijzondere opsporingsmethoden
observatie en infiltratie en zijn aanwezigheid kan in dit geval toelaten dat hij, op basis van
23 PH. HANSE, "De la présence du ministère public lors de la prononciation d’une décision en matière
répressive", in Liber Amicorum MARC CHÂTEL, 1991, 269-292.
24 H. BERKMOES en J. DELMULLE, “De bijzondere opsporingsmethoden en enige andere
onderzoeksmethodes”, Politeia 2008, p. 143.
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de door die partijen gegeven informatie, zijn standpunt kan bijsturen.
Anderzijds is het gegeven dat het openbaar ministerie zelf buiten de aanwezigheid van
de partijen wordt gehoord uiteraard wel zinvol en logisch: vermits niets uit het
vertrouwelijk dossier mag prijsgegeven worden, zou het niet mogelijk zijn voor het
openbaar ministerie om verdere tekst en uitleg te geven over de regelmatigheid van de
observatie of de infiltratie, wanneer dit zou dienen te gebeuren in het bijzijn van deze
partijen.
Een ander, naar mijn aanvoelen nog belangrijker argument heeft betrekking op de
specifieke rol van het openbaar ministerie in strafzaken.
Het openbaar ministerie bij de rechtbank van eerste aanleg en bij de hoven van beroep
heeft, onder meer, als opdracht, niet alleen, waar het behoort, de strafvordering in te
stellen, maar ook erover te waken dat de rechtspleging wettelijk en regelmatig verloopt25.
Hierbij kan overigens verwezen worden naar artikel 138 Gerechtelijk Wetboek, dat
bepaalt dat het openbaar ministerie de toepassing van de strafwet vordert, overeenkomstig
de regels die de wet stelt.
Het spreekt voor zich dat het openbaar ministerie deze wettelijke opdracht maar kan
vervullen wanneer het op de zittingen waarop de (straf)zaak behandeld wordt permanent
aanwezig is. Het openbaar ministerie moet dus de totaliteit en de integraliteit van het
debat kunnen volgen. Wanneer men bijgevolg artikel 235ter, § 2, derde lid, Wetboek van
Strafvordering, aldus zou lezen dat het openbaar ministerie uitgesloten wordt van een deel
van het debat, meer bepaald van die fase waar de burgerlijke partij en de
inverdenkinggestelde worden gehoord, dan plaatst men het openbaar ministerie in een
positie waar het zijn wettelijke rol en opdracht niet meer ten volle of niet meer naar
behoren kan vervullen.
Artikel 273 Wetboek van Strafvordering bepaalt, met betrekking tot het Hof van
Assisen, dat de procureur-generaal de debatten bijwoont, de toepassing van de straf
vordert en tegenwoordig is bij de uitspraak van het arrest. Dit artikel heeft een meer
algemene draagwijdte en is toepasselijk op alle rechtsplegingen in strafzaken, zowel voor
de vonnisgerechten als voor de onderzoeksgerechten, behoudens, wat deze laatste betreft,
voor de tegenwoordigheid van het openbaar ministerie bij de uitspraak, tenzij deze
uitspraak betrekking heeft op de gegrondheid van de strafvordering.
Deze vereiste van de constante aanwezigheid van het openbaar ministerie tijdens de
behandeling van een strafzaak werd tot op heden nooit in vraag gesteld.
Dat de vereiste van de permanente aanwezigheid van het openbaar ministerie tijdens de
gehele behandeling van de zaak door het strafgerecht de duidelijke bedoeling van de
wetgever was, blijkt overigens ook uit het laatste lid van artikel 4 Voorafgaande Titel van
het Wetboek van Strafvordering26, dat bepaalt dat de aanwezigheid van het openbaar
ministerie op de terechtzitting niet verplicht is, wanneer alleen de burgerlijke belangen bij
de rechter aanhangig worden gemaakt.
Ook in de rechtspraak van het Hof en in de rechtsleer wordt gesteld dat de afwezigheid
van het openbaar ministerie tijdens de behandeling van een strafzaak, door welk
strafgerecht dan ook, leidt tot de nietigheid van de uitspraak van dat strafgerecht.
Het Franse Hof van Cassatie besliste op 7 oktober 1853 27 nog dat het openbaar minis25 R. DECLERCQ, Beginselen van Strafrechtspleging, 4° Ed., 2007, p. 20, nr. 22.
26 Art. 4 V.T.Sv., zoals vervangen door artikel 2 Wet van 13 april 2005.
27 Cass. (fr.), 7 okt. 1853, Bull. des arrêts rendus en matière criminelle, t. LVIII, n° 499, p. 580: "le
ministère public fait partie intégrante et nécessaire des cours et tribunaux de répression, pour y
concourir, par ses conclusions motivées et ses réquisitions, au jugement des actions dont ils sont
saisis".
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terie een integrerend en noodzakelijk deel uitmaakt van de hoven en rechtbanken in strafzaken. Hoewel deze stelling door Uw Hof bevestigd werd in zijn arrest van 27 november
195028, lijkt deze zienswijze mij wat gedateerd, want in die tijd werden zowel de leden
van de zetel als het lid van het openbaar ministerie samen in één adem vernoemd in de
wetsbepalingen die de samenstelling van de strafgerechten regelden. Dat is thans niet
meer het geval.
Steeds in datzelfde arrest van 27 november 195029, beslist het Hof dat voor de correctionele rechtbank, voor het hof van beroep in strafzaken en voor het hof van assisen, het
openbaar ministerie alle debatten moet bijwonen.
Het Hof herhaalt dit nogmaals in zijn arresten van 28 april 196930, 9 juni 196931, 27
oktober 196932, 1 april 198133 en 6 mei 198134.
In zijn arrest van 6 september 1988 zegt het Hof, onder meer, dat een strafgerecht niet
regelmatig is samengesteld als er niet een vertegenwoordiger van het openbaar ministerie
aanwezig is, ook al doet dit strafgerecht slechts uitspraak over de burgerlijke rechtsvordering35.
Ook het arrest van het Hof van 11 oktober 199436 huldigt dezelfde stelling.
Dat het openbaar ministerie aanwezig moet zijn op elke zitting waarop de zaak wordt
behandeld, wordt al evenmin betwist in de rechtsleer.
Zo zegt MATTHIJS37: “Uit talrijke artikelen van het Wetboek van Strafvordering, uit de
gehele opzet van het strafprocesrecht in België en uit de artikelen 138, 150 [en 151 38],
Gerechtelijk Wetboek, volgt dat, voor alle strafgerechten, onderzoeksgerechten zowel als
vonnisgerechten, en in alle strafzaken zonder onderscheid, de aanwezigheid van het openbaar ministerie vereist is. Die aanwezigheid is vereist zowel gedurende het onderzoek op
de terechtzitting zelf als daarbuiten, bv. in het geval van een plaatsopneming, alsook
gedurende al de debatten en bij de uitspraak van gelijk welke beslissing: voorbereidend
vonnis, tussenvonnis en eindvonnis. Immers, zonder die aanwezigheid is de tegenspraak
niet mogelijk en is de beslissing nietig.”
Hij vervolgt, met verwijzing naar DESCAMPS, “is om welkdanige reden de magistraat van
het openbaar ministerie verplicht de terechtzitting tijdelijk te verlaten, dan moet de voorzitter van het rechtscollege gedurende die tijd de terechtzitting schorsen39.”

28 Cass., 27 nov. 1950, A.C. 1951, 145.
29 Zie voetnoot 16.
30 Cass., 28 april 1969, A.C. 1969, 812.
31 Cass., 9 juni 1969, A.C. 1969, 986.
32 Cass., 27 okt. 1969, A.C. 1970, 202.
33 Cass., 1 april 1981, A.C. 1980-81, 866.
34 Cass., 6 mei 1981, A.C. 1980-81, 1014.
35 Cass., 6 sept. 1988, A.R. 2043, A.C. 1988-89, 9.
36 Cass., 11 okt. 1994, A.R. P.93.1622.N, A.C. 1994, nr. 424.
37 J. MATTHIJS, “Openbaar Ministerie”, A.P.R., nr; 241, p. 117.
38 Inmiddels gewijzigd.
39 E. DESCAMPS, Traité des fonctions du ministère public près les tribunaux de première instance, nr.
651.
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Ook BRAAS40, FAUSTIN-HELIE41, BELTJENS42, GARRAUD43, LECLERCQ44, FRANCHIMONT45,
DECLERCQ46, ROZIE47, BERKMOES en DELMULLE 48 en BOSLY, VANDERMEERSCH en BEERNAERT49 zijn
de mening toegedaan dat geen enkel rechtscollege in strafzaken, en dus ook niet de kamer
van inbeschuldigingstelling die uitspraak doet in toepassing van artikel 235ter Wetboek
van Strafvordering, regelmatig samengesteld is zonder openbaar ministerie en dat deze
rechtscolleges dus ook geen zittingen kunnen houden zonder diens aanwezigheid.
Ik heb geen enkele afwijkende mening gevonden, behalve dan in de arresten van de
kamer van inbeschuldigingstelling van Gent inzake de toepassing van artikel 235ter
Wetboek van Strafvordering. Men zal dus moeten toegeven dat deze afwijkende mening
een absolute minderheidsstelling is.
Uit alle bovenstaande elementen moet, naar mijn oordeel, blijken dat er geen
afwijkingen kunnen geduld worden op de regel dat het openbaar ministerie aanwezig
moet zijn op alle terechtzittingen waarop de strafzaak behandeld wordt en dat deze regel
eveneens geldt bij het onderzoek door de kamer van inbeschuldigingstelling van de
regelmatigheid van de bijzondere opsporingsmethoden observatie en infiltratie in
toepassing van artikel 235ter Wetboek van Strafvordering.
Ook in de rechtsleer gaan er stemmen op in dezelfde richting50.
Sommigen zullen opwerpen dat het openbaar ministerie en de partijen door een
dergelijke lezing van artikel 235ter, § 2 Wetboek van Strafvordering op een ongelijke
wijze behandeld worden.
Dit is inderdaad juist, maar zowel Uw Hof 51 als het Grondwettelijk Hof52 hebben geoordeeld dat het openbaar ministerie en de verdachte geen tegenstrevers zijn zoals de partijen
in een burgerlijk proces dat zijn: tussen het openbaar ministerie en de verdachte bestaat
een fundamenteel verschil, dat verantwoord is, aangezien het op een objectief criterium
berust, namelijk het gegeven dat het openbaar ministerie in het belang van de maatschappij een openbare dienst vervult die verband houdt met de opsporing en de vervolging van strafbare feiten en de strafvordering instelt, terwijl de verdachte zijn persoonlijk
belang verdedigt.
Mijn besluit is dus dat artikel 235ter, § 2, tweede en derde lid, Wetboek van
Strafvordering niet inhoudt dat de procureur-generaal niet aanwezig mag of moet zijn bij
het horen van de inverdenkinggestelde of de burgerlijke partij. Wel integendeel: wanneer
40 BRAAS, Précis de procédure pénale, 1950, n° 49, p. 50.
41 FAUSTIN-HELIE, Pratique criminelle des cours et tribunaux, t. II, p. 10.
42 BELTJENS, Encyclopédie du droit criminel belge, 2ième partie, t. I, 1903, n° 17, p. 386.
43 GARAUD, Traité théorique et pratique d’instruction criminelle et de procédure pénale, t. I, 1907, n°
86, p. 175.
44 J. LECLERCQ, "Le procureur général près la cour d’appel, quelques aspects de sa fonction", R.D.P.
1984, p. 161.
45 M. FRANCHIMONT, Manuel de procédure pénale, 1989, p. 585 en 593.
46 R. DECLERCQ, Beginselen van Strafrechtspleging, 4° ed., 2007, p. 937, nr. 2040.
47 M. ROZIE, “De controle op de bijzondere opsporingsmethoden door de kamer van
inbeschuldigingstelling”, Nullum Crimen 2006, 154 e.v.
48 H. BERKMOES, en J. DELMULLE, “De bijzondere opsporingsmethoden en enige andere
onderzoeksmethodes”, Politeia 2008, p. 134.
49 H.-D. BOSLY, D. VANDERMEERSCH, en M.-A. BEERNAERT, Droit de la procedure pénale, 5e Ed. 2008,
p. 165.
50 H. BERKMOES, en J. DELMULLE, “De bijzondere opsporingsmethoden en enige andere
onderzoeksmethodes”, Politeia 2008, p. 134; M. ROZIE, “De controle op de bijzondere
opsporingsmethoden door de kamer van inbeschuldigingstelling”, Nullum Crimen 2006, 154 e.v.
51 Cass., 16 okt. 1996, A.R. P.96.1278.F, A.C. 1996, nr. 385.
52 Grondw. Hof, nr. 82/94, 1 december 1994, rolnr. 660; nr. 191/2005, 14 dec. 2005, rolnr. 3480,
overweging B.3.
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de procureur-generaal niet aanwezig was is de rechtspleging in toepassing van artikel
235ter Wetboek van Strafvordering nietig.
Ik meen dus dat het bestreden arrest dient vernietigd te worden op grond van het eerste
onderdeel van het derde middel.
Dit betekent dat een aantal arresten van de kamer van inbeschuldigingstelling van Gent,
die de enige is die ter zake een dissidente houding aanneemt, waartegen een ontvankelijk
onmiddellijk cassatieberoep werd of wordt ingesteld, zal moeten vernietigd worden,
eventueel zelfs ambtshalve, maar dat aantal blijft uiteindelijk relatief beperkt omdat op
oudere arresten niet meer kan worden teruggekomen, ook niet na de eindbeslissing.
Twee situaties zijn denkbaar.
Ofwel werd geen onmiddellijk cassatieberoep ingesteld en dan is het cassatieberoep dat
eventueel na de eindbeslissing wordt ingesteld tegen het arrest van de kamer van inbeschuldigingstelling niet ontvankelijk, aangezien het Hof reeds eerder heeft geoordeeld dat
ingeval de mogelijkheid van een onmiddellijk cassatieberoep bestaat, er geen keuze is: het
cassatieberoep moet dan inderdaad onmiddellijk ingesteld worden en er kan niet gewacht
worden tot na de eindbeslissing53.
Ofwel werd er wel een (ontvankelijk) onmiddellijk cassatieberoep ingesteld en dan
speelt de regel van artikel 438 Wetboek van Strafvordering, dat een tweede cassatieberoep
van dezelfde partij tegen dezelfde beslissing uitsluit.
Bovendien mogen wij ervan uitgaan dat de kamer van inbeschuldigingstelling te Gent
de nodige lessen zal trekken uit de rechtspraak van het Hof en de procedure zal bijsturen
door het openbaar ministerie toch aanwezig te laten zijn, waardoor het aantal eventueel te
vernietigen arresten zal uitdoven. Door in die zin te beslissen verzekert het Hof dat in de
toekomst eenzelfde werkwijze zal worden gevolgd in de vijf hoven van beroep en wordt
alle twijfel weggenomen omtrent de wijze waarop dient te worden opgetreden.
Indien het Hof mijn zienswijze niet kan delen en het eerste onderdeel van het derde
middel niet gegrond verklaart, dient nog geantwoord te worden op het tweede onderdeel.
In dit onderdeel voert de eiser schending aan van de artikelen 235ter en 273 Wetboek
van Strafvordering, evenals de miskenning van het recht op tegenspraak en het recht van
verdediging, zoals gewaarborgd door artikel 6 EVRM.
Volgens de eiser worden zijn recht op tegenspraak en zijn recht van verdediging
miskend door het feit dat hij bij de rechtspleging voor de kamer van inbeschuldigingstelling, die de controle op de regelmatigheid van de bijzondere opsporingsmethoden observatie en infiltratie voorzien in artikel 235ter Wetboek van Strafvordering uitoefent, geen
kennis kan nemen van de opmerkingen van de overige partijen, minstens van de overige
inverdenkinggestelden en de burgerlijke partijen.
Wat het horen van het openbaar ministerie buiten de aanwezigheid van de andere
partijen betreft, heb ik reeds de gelegenheid gehad, U mijn standpunt uiteen te zetten bij
de bespreking van het eerste onderdeel.
Ik wees erop dat het wettelijk voorschrift van artikel 235ter, § 2, tweede lid, Wetboek
van Strafvordering dat bepaalt dat het openbaar ministerie buiten de aanwezigheid van de
partijen wordt gehoord zinvol en logisch is: vermits niets uit het vertrouwelijk dossier
mag prijsgegeven worden, zou het niet mogelijk zijn voor het openbaar ministerie om
verdere tekst en uitleg te geven over de regelmatigheid van de observatie of de infiltratie,
wanneer dit zou dienen te gebeuren in het bijzijn van deze partijen.
Ik wees er verder ook op dat het verschil in behandeling tussen het openbaar ministerie,
enerzijds, en de inverdenkinggestelde en de burgerlijke partij, anderzijds, kan worden
53 Cass., 31 okt. 2006, A.R. P.06.0614.N, A.C. 2006, nr. 527, met conc. adv.-gen. TIMPERMAN.
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gerechtvaardigd door het feit dat tussen het openbaar ministerie en de partijen een
fundamenteel verschil bestaat, dat verantwoord is, aangezien het op een objectief
criterium berust, dat betrekking heeft op de onderscheiden belangen die zij respectievelijk
verdedigen.
Ik kom op dat aspect hier niet meer terug.
Blijft dan de vraag naar het afzonderlijk horen van de verschillende partijen buiten
elkaars aanwezigheid.
Ik moet toegeven dat ik, wat dat aspect betreft, enige moeite heb om de werkelijke
bedoeling van de wetgever te doorgronden. Noch de inverdenkinggestelde, noch de
burgerlijke partij hebben kennis van de inhoud van het vertrouwelijk dossier. Het
eventueel horen van de verschillende partijen in elkaars bijzijn kan dus, in principe, niet
van aard zijn om elementen uit het vertrouwelijk dossier aan de openbaarheid prijs te
geven. In zeer uitzonderlijke gevallen evenwel, kan de inverdenkinggestelde, bij een
observatie of een infiltratie die niet volgens de regels van de kunst is uitgevoerd of in
geval van tegenobservatie, toch bepaalde gegevens, die vertrouwelijk hadden moeten
blijven, te weten komen. Maar zelfs in die uitzonderlijke gevallen lijkt het geïsoleerd
horen van de partijen geen oplossing te bieden voor de bescherming van de gegevens uit
het vertrouwelijk dossier, want de inverdenkinggestelde, die meent hiermee zijn voordeel
te kunnen doen, zal niet nalaten deze elementen opnieuw aan te voeren bij de
feitenrechter, waar de regels van de tegenspraak wel ten volle spelen.
De regel van het afzonderlijk horen van de partijen wordt overigens ook in de rechtsleer
door sommigen gecontesteerd54.
Ik meen persoonlijk dat de omstandigheid dat de kamer van inbeschuldigingstelling de
partijen in elkaars aanwezigheid zou horen, na eerst het openbaar ministerie afzonderlijk
te hebben gehoord, niet moet leiden tot de sanctie van nietigheid van de rechtspleging,
hoewel dergelijke werkwijze in strijd is met het formele voorschrift van artikel 235ter § 2,
derde lid, Wetboek van Strafvordering. Ik zie persoonlijk, zoals hiervoor uiteengezet, ook
geen contra-indicaties voor een dergelijke werkwijze, die inderdaad meer strookt met het
recht op tegenspraak en het recht van verdediging.
De vraag die hier gesteld wordt is evenwel niet te weten of het horen van de
inverdenkinggestelde en de burgerlijke partij in elkaars aanwezigheid al dan niet leidt tot
nietigheid, maar wél of het horen van beide partijen, afzonderlijk en buiten elkaars
aanwezigheid, het recht op tegenspraak en het recht op verdediging in die mate schendt
dat het moet leiden tot een vernietiging van het bestreden arrest.
Volgens het Europees Hof voor de rechten van de Mens houdt het recht op tegenspraak
en het recht van verdediging in dat elke procespartij, in de regel, de gelegenheid moet
krijgen kennis te nemen van elk stuk dat aan de rechter wordt overgelegd en waarop hij
zijn oordeel zou kunnen steunen55.
Hetzelfde Europees Hof voor de Rechten van de Mens heeft evenwel ook meermaals
geoordeeld dat, hoewel het recht op tegenspraak en het recht op wapengelijkheid, als
hoekpijlers van het recht op een eerlijk proces, fundamenteel zijn in een rechtstaat, het
recht van de verdediging om kennis te nemen van alle bewijselementen waarover de
vervolgende partij beschikt, niet absoluut is56.
54 M. ROZIE, “De controle op de bijzondere opsporingsmethoden door de kamer van
inbeschuldigingstelling”, Nullum Crimen 2006, 154 e.v.
55 B. DE SMET, J. LATHOUWERS, K. RIMANQUE, “Artikel 6, par. 1 E.V.R.M., Handboek EVRM, Deel 2.
Artikelsgewijze Commentaar; Volume I, Eds. J. VANDE LANOTTE, Y. HAECK, Intersentia, Antwerpen,
2004, 453, nr; 143.
56 Hof Mensenrechten, arrest JASPER / VERENIGD KONINKRIJK, van 16 februari 2000, www.echr.coe.int;
Hof Mensenrechten, arresten EDWARDS en LEWIS / VERENIGD KONINKRIJK, van 22 juli 2003 en 27 oktober
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Volgens het Europees Hof kunnen er in sommige strafrechtelijke procedures
tegenstrijdige belangen aanwezig zijn, zoals de nationale veiligheid, de noodzaak om
getuigen te beschermen of onderzoeksmethoden geheim te houden, die dienen te worden
afgewogen tegen de rechten van de beklaagde. In sommige gevallen kan het noodzakelijk
zijn om bepaalde bewijselementen geheim te houden voor die partij teneinde de
fundamentele rechten van andere personen of een behartenswaardig algemeen belang te
vrijwaren.
Daarbij preciseert het Hof evenwel dat een dergelijke inmenging in de rechten van de
verdediging enkel kan worden verantwoord indien zij strikt evenredig is met het belang
van de te bereiken doelstellingen en indien zij wordt gecompenseerd door een procedure
die een onafhankelijke en onpartijdige rechter in staat stelt de wettigheid van de procedure
te onderzoeken.
Het Grondwettelijk Hof oordeelde in dezelfde zin en paste deze principes toe op het
vertrouwelijk dossier. Het oordeelde dat de doelstelling om de bescherming te verzekeren
van de fysieke integriteit van personen die deelnemen aan de bijzondere
opsporingsmethoden legitiem is en dermate belangrijk dat zij verantwoordt dat hun
anonimiteit ten aanzien van de procespartijen en het publiek volkomen wordt
gewaarborgd. Volgens het Grondwettelijk Hof kan ook de noodzaak om de
doeltreffendheid van de toegepaste methoden te waarborgen voor de toekomst door
bepaalde technieken te verhullen, eveneens verantwoorden dat zij een vertrouwelijk
karakter hebben57.
Tegen het artikel 235ter, § 2, derde lid, Wetboek van Strafvordering, dat bepaalt dat de
partijen afzonderlijk dienen gehoord te worden, werd ook een vernietigingsberoep
ingesteld, dat door het Grondwettelijk Hof beslecht werd bij arrest van 19 juli 200758.
In dit arrest overweegt het Grondwettelijk Hof (overweging B.14.4 en B.14.5) dat de
wetgever kon van oordeel zijn dat een effectieve controle van het vertrouwelijk dossier
door de kamer van inbeschuldigingstelling vereist dat zij kan overgaan tot de
hoorzittingen bedoeld in artikel 235ter, § 2, derde lid, Wetboek van Strafvordering.
Teneinde de vertrouwelijkheid van de gevoelige gegevens veilig te stellen is het
gerechtvaardigd dat een dergelijk onderzoek kan plaatsvinden in afwezigheid van de
partijen.
Het Grondwettelijk Hof vervolgt dat, hoewel het debat voor de kamer van
inbeschuldigingstelling niet contradictoir is, de wet de waarborg biedt dat alle betrokken
partijen worden gehoord zodat het onderzoeksgerecht zo volledig mogelijk wordt
geïnformeerd alvorens te beslissen. Aangezien de partijen de mogelijkheid hebben om
vooraf inzage te hebben in het strafdossier, dat met uitzondering van de gevoelige
gegevens alle informatie over de aangewende opsporingsmethoden bevat, kunnen zij een
nuttig verweer voeren.
Het Grondwettelijk Hof besluit dat in zoverre de controle bedoeld in artikel 235ter van
het Wetboek van strafvordering betrekking heeft op het vertrouwelijk dossier, en rekening
houdend met het feit dat de stukken uit het vertrouwelijk dossier niet als bewijs kunnen
worden gebruikt, de rechten van de verdediging niet op onevenredige wijze worden
aangetast doordat de partijen afzonderlijk worden gehoord.
Uit al deze elementen en meer inzonderheid uit de rechtspraak van het Europees Hof
voor de Rechten van de Mens en van het Grondwettelijk Hof kan worden afgeleid dat
artikel 6 EVRM en het algemeen beginsel van het recht op verdediging niet verbieden dit
2004, www.echr.coe.int.
57 Grondw. H., arrest nr. 202/2004 van 21 dec. 2004, rolnr. 2836; arrest nr. 105/2007 van 19 juli
2007, rolnrs. 4003, 4010, 4012, 4015, 4016 en 4027.
58 Grondw. H., arrest nr. 105/2007 van 19 juli 2007, rolnrs. 4003, 4010, 4012, 4015, 4016 en 4027.
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recht en het recht op tegenspraak in bepaalde gevallen op een bijzondere wijze te regelen
en te beperken.
Hierbij moet evenwel de voorwaarde vervuld zijn dat die bijzondere regeling een
legitiem doel nastreeft en evenredig is met het belang van die doelstelling.
Dit doel is hier tegemoet te komen aan de noodzaak, omschreven in artikel 235ter, § 4,
Wetboek van Strafvordering, om, in het kader van de bestrijding van bepaalde vormen
van zware criminaliteit, de gebruikte technische hulpmiddelen en de politionele
onderzoekstechnieken af te schermen of de veiligheid te vrijwaren en de identiteit af te
schermen van de informant, de politieambtenaren die belast zijn met de uitvoering van de
observatie of infiltratie en de in artikel 47octies, § 1, tweede lid, bedoelde burger.
Dit doel strookt met de vaststelling van het Europees Hof dat er in sommige
strafrechtelijke procedures tegenstrijdige belangen aanwezig kunnen zijn, zoals de
nationale veiligheid, de noodzaak om getuigen te beschermen of onderzoeksmethoden
geheim te houden, die dienen te worden afgewogen tegen de rechten van de beklaagde,
zodat het in sommige gevallen noodzakelijk kan zijn om bepaalde bewijselementen
geheim te houden voor de partijen teneinde de fundamentele rechten van andere personen
of een behartenswaardig algemeen belang te vrijwaren.
Ook aan de proportionaliteits- of evenredigheidsvoorwaarde is voldaan, aangezien het
Grondwettelijk Hof in de eerder aangehaalde rechtspraak oordeelt dat het gerechtvaardigd
is, teneinde de vertrouwelijkheid van de gevoelige gegevens veilig te stellen, dat het
onderzoek, bedoeld in artikel 235ter Wetboek van Strafvordering, kan plaatsvinden in de
(gedeeltelijke) afwezigheid van de partijen. In zoverre de controle bedoeld in artikel
235ter van het Wetboek van strafvordering betrekking heeft op het vertrouwelijk dossier,
en rekening houdend met het feit dat de stukken uit het vertrouwelijk dossier niet als
bewijs kunnen worden gebruikt, worden, steeds volgens het Grondwettelijk Hof, de
rechten van verdediging niet op onevenredige wijze aangetast doordat de partijen
afzonderlijk worden gehoord.
Tenslotte is ook voldaan aan de vereiste, gesteld door het Europees Hof voor de
Rechten van de Mens, dat de inmenging in de rechten van de verdediging enkel kan
worden verantwoord indien zij wordt gecompenseerd door een procedure die een
onafhankelijke en onpartijdige rechter in staat stelt de wettigheid van de procedure te
onderzoeken.
Het Grondwettelijk stelt immers in haar arrest van 19 juli 2007 (overweging B.13.3) dat
het feit dat de verdediging gegevens uit het vertrouwelijk dossier waarvan de kamer van
inbeschuldigingstelling kennis heeft genomen, niet kan raadplegen, niet kan leiden tot
gewettigde twijfel omtrent de onpartijdigheid van dat rechtscollege, terwijl anderzijds,
-ondanks het feit dat het debat voor de kamer van inbeschuldigingstelling niet
contradictoir is-, de wet toch de waarborg biedt dat alle betrokken partijen worden
gehoord zodat het onderzoeksgerecht zo volledig mogelijk wordt geïnformeerd alvorens
te beslissen, waarbij bovendien de partijen de mogelijkheid hebben om vooraf inzage te
hebben in het strafdossier, dat met uitzondering van de gevoelige gegevens alle informatie
over de aangewende opsporingsmethoden bevat, zodat zij een nuttig verweer kunnen
voeren.
Het tweede onderdeel van het derde middel kan bijgevolg niet worden aangenomen.
Conclusie: vernietiging van de beslissing op grond van het eerste onderdeel van het
derde middel en verwijzing naar de kamer van inbeschuldigingstelling te Gent, anders
samengesteld.
Ondergeschikt, wanneer het Hof het eerste onderdeel van het derde middel niet gegrond
zou verklaren, verwerping van het cassatieberoep.
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ARREST

(A.R. P.08.0706.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het Hof van Beroep te Gent,
kamer van inbeschuldigingstelling, van 1 april 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. VOORAFGAANDE RECHTSPLEGING
De beschikking van 4 oktober 2005 van de raadkamer van de Rechtbank van
Eerste Aanleg te Kortrijk heeft de eiser naar de correctionele rechtbank verwezen
wegens overtreding van de artikelen 1, 2.2 en 6, eerste lid, van de wet van 24
februari 1921 betreffende het verhandelen van giftstoffen, slaapmiddelen en
verdovende middelen, ontsmettingsstoffen of antiseptica en op de artikelen 1, 2,
5, 7 en 8, van het Koninklijk Besluit van 12 april 1974 betreffende sommige
verplichtingen in verband met stoffen met hormonale, antihormonale, anabole,
beta-adregenische, anti-infectieuze, antiparasitaire en anti-inflamatoire werking.
Bij vonnis van 13 januari 2006 heeft de Correctionele Rechtbank te Kortrijk
overeenkomstig artikel 189ter Wetboek van Strafvordering de kamer van inbeschuldigingstelling belast met de controle over de toepassing van de bijzondere
opsporingsmethode observatie met toepassing van artikel 235ter van hetzelfde
wetboek.
Bij arrest van 16 januari 2007 heeft het Hof van Beroep te Gent, kamer van
inbeschuldigingstelling, een prejudiciële vraag gesteld aan het Grondwettelijk
Hof betreffende de bestaanbaarheid van de artikelen 189ter en 235ter Wetboek
van Strafvordering met de artikelen 10 en 11 Grondwet in samenhang gelezen
met de artikelen 6 EVRM en 14 IVBPR.
In zijn arrest nr. 22/2008 van 21 februari 2008 antwoordt het Grondwettelijk
Hof dat er geen schending is van de vermelde grondwettelijke bepalingen op
voorwaarde dat de artikelen 189ter en 235ter aldus worden toegepast dat de
rechter bedoeld in die artikelen in alle nog niet beslechte geschillen de controle
op de aanwending van de bijzondere opsporingsmethoden uitoefent ongeacht of
die aanwending vóór of na de inwerkingtreding van de wet van 6 januari 2003
betreffende de bijzondere opsporingsmethoden en enige andere onderzoeksmethoden, heeft plaatsgevonden.
Bij het bestreden arrest oordeelt de kamer van inbeschuldigingstelling dat de
bijzondere opsporingsmethode van observatie regelmatig is verlopen.
III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Eerste middel
1. Het middel voert schending aan van de artikelen 189ter en 235ter Wetboek
van Strafvordering: de kamer van inbeschuldigingstelling oordeelt ten onrechte
dat artikel 189ter Wetboek van Strafvordering voorziet in de mogelijkheid om,

Nr. 587 - 28.10.08

HOF VAN CASSATIE

2401

wanneer de controle conform artikel 235ter Wetboek van Strafvordering niet op
het geëigende ogenblik heeft plaatsgevonden en de zaak bij de vonnisrechter
aanhangig is, het verzuim van de substantiële vormvereisten voorgeschreven bij
artikel 235ter goed te maken.
2. Het bestreden arrest oordeelt niet zoals het middel stelt. Het past integendeel
de artikelen 189ter en 235ter Wetboek van Strafvordering toe op een geval dat
zij niet hebben voorzien.
Het middel mist feitelijke grondslag.
Tweede middel
3. Het middel voert schending aan van de artikelen 189ter en 235ter Wetboek
van Strafvordering: het arrest gaat er ten onrechte van uit dat de kamer van inbeschuldigingstelling de controle op de bijzondere opsporingsmethode observatie,
aangewend vóór de inwerkingtreding van de wet van 6 januari 2003 betreffende
de bijzondere opsporingsmethoden en enige andere onderzoeksmethoden, kan
uitoefenen.
4. De artikelen 189ter en 235ter Wetboek van Strafvordering voorzien in een
controle door de kamer van inbeschuldigingstelling van de bijzondere opsporingsmethoden observatie en infiltratie bepaald bij de artikelen 47sexies, 47septies en 47octies en 47nonies van hetzelfde wetboek, welke zijn ingevoerd bij de
wet van 6 januari 2003. Die bepalingen voorzien niet in een controle van de
gelijkaardige bijzondere opsporingsmethoden toegepast vóór de inwerkingtreding van de wet van 6 januari 2003.
In zijn arrest 22/2008 van 21 februari 2008 gewezen in antwoord op de door
de kamer van inbeschuldigingstelling in deze zaak gestelde prejudiciële vraag en
in zijn arrest nr. 111/2008 van 31 juli 2008 gewezen in antwoord op een identieke prejudiciële vraag, oordeelt het Grondwettelijk Hof dat het strijdig is met
de artikelen 10 en 11 Grondwet dat de artikelen 189ter en 235ter Wetboek van
Strafvordering niet zouden worden toegepast op die opsporingsmethoden.
5. Wanneer het Grondwettelijk Hof vaststelt dat een wetsbepaling betreffende
de strafvordering een leemte bevat waardoor de artikelen 10 en 11 Grondwet
worden geschonden, moet de strafrechter zo mogelijk deze leemte opvullen.
Of de strafrechter een leemte in de wetsbepaling betreffende de strafvordering
kan opvullen, hangt af van de leemte zelf. Indien de leemte van die aard is dat zij
noodzakelijk vereist dat een volledig andere procesregeling wordt ingevoerd, dan
kan de rechter zich daarvoor niet in de plaats van de wetgever stellen. Indien
evenwel aan de ongrondwettigheid zonder meer een einde kan worden gesteld,
door de wetsbepaling aan te vullen dermate dat ze niet strijdig is met de artikelen
10 en 11 Grondwet, kan en moet de rechter dit doen.
6. Om hier aan de vastgestelde ongrondwettigheid te verhelpen, volstaat het de
kamer van inbeschuldigingstelling die met toepassing van de artikelen 189ter en
235ter Wetboek van Strafvordering belast is met de controle van een bijzondere
opsporingsmethode, ook rechtsmacht toe te kennen om de regelmatigheid van
een bijzondere opsporingsmethode te controleren die is aangewend vóór de
inwerkingtreding van de wet van 6 januari 2003.
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Het middel faalt naar recht.
Derde middel
Eerste onderdeel
7. Het onderdeel voert schending aan van de artikelen 235ter en 273 Wetboek
van Strafvordering: de kamer van inbeschuldigingstelling heeft ten onrechte
uitspraak gedaan na de eiser buiten de aanwezigheid van het openbaar ministerie
te hebben gehoord.
8. Artikel 138, eerste lid, Gerechtelijk Wetboek, bepaalt: "Onverminderd de
bepalingen van artikel 141 vordert het openbaar ministerie de toepassing van de
strafwet, overeenkomstig de regels die de wet stelt."
Artikel 140 Gerechtelijk Wetboek bepaalt: "Het openbaar ministerie waakt
voor de regelmatigheid van de dienst van de hoven en rechtbanken."
Artikel 273 Wetboek van Strafvordering bepaalt: "(De procureur-generaal)
woont de debatten bij; hij vordert de toepassing van de straf; hij is tegenwoordig
bij de uitspraak van het arrest."
In strafzaken heeft het openbaar ministerie bij de rechtbanken van eerste
aanleg en bij de hoven van beroep onder meer als opdracht de strafvordering in
te stellen waar het behoort en erover te waken dat de rechtspleging wettelijk en
regelmatig verloopt.
Uit deze wetsbepalingen en uit de opdracht van het openbaar ministerie volgt
dat de rechter in strafzaken in alle strafgerechten, onderzoeksgerechten zowel als
vonnisgerechten, en in alle strafzaken zonder onderscheid, zetelt in aanwezigheid
van het openbaar ministerie.
9. Anderzijds bepaalt artikel 235ter, §§1 en 2, Wetboek van Strafvordering dat
de kamer van inbeschuldigingstelling het openbaar ministerie moet horen over
zijn vordering en over zijn opmerkingen.
Artikel 235ter, §2, tweede en derde lid, Wetboek van Strafvordering die
bepalen dat de kamer van inbeschuldigingstelling, afzonderlijk en buiten de
aanwezigheid van de partijen, de opmerkingen van de procureur-generaal hoort,
en op dezelfde wijze de burgerlijke partij en de inverdenkinggestelde hoort,
houdt niet in dat de procureur-generaal niet aanwezig mag zijn bij het horen van
de burgerlijke partij of de inverdenkinggestelde. Het houdt integendeel in dat
wanneer de procureur-generaal niet aanwezig was, de rechtspleging van artikel
235ter Wetboek van Strafvordering door nietigheid is aangetast.
Het onderdeel is gegrond.
Tweede onderdeel
10. Het onderdeel kan niet leiden tot cassatie zonder verwijzing en behoeft
geen antwoord.
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest.
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het
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vernietigde arrest.
Laat de kosten ten laste van de Staat.
Verwijst de zaak naar het Hof van Beroep te Gent, kamer van inbeschuldigingstelling, anders samengesteld.
28 oktober 2008 – 2° kamer – Voorzitter: de h. Huybrechts, waarnemend voorzitter –
Verslaggever: de h. Maffei – Gelijkluidende conclusie van de h. Duinslaeger, advocaatgeneraal – Advocaten: mrs. H. Rieder, Gent en E. Baeyens, Brussel.

Nr. 588
2° KAMER - 28 oktober 2008

STEDENBOUW — HERSTEL VAN PLAATS IN DE VORIGE STAAT. BETALING
VAN EEN MEERWAARDE - HERSTELVORDERING - MACHTIGING TOT AMBTSHALVE
UITVOERING - VERPLICHTING VOOR DE RECHTER
Uit artikel 153, eerste lid Stedenbouwdecreet 1999, volgt dat de rechter verplicht is de
machtiging tot ambtshalve uitvoering zowel aan de stedenbouwkundige inspecteur als
aan het college van burgemeester en schepenen te verlenen ongeacht wie van beiden
de herstelvordering inleidde1.
(GEWESTELIJK STEDENBOUWKUNDIG INSPECTEUR e.a. T. P.)

ARREST

(A.R. P.08.0851.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
De cassatieberoepen zijn gericht tegen het arrest van het Hof van Beroep te
Antwerpen, correctionele kamer, van 23 april 2008.
De eisers voeren in een memorie die aan dit arrest is gehecht, een middel aan.
Raadsheer Etienne Goethals heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Patick Duinslaeger heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Middel
1 Zie P. LEFRANC, "Wie berecht de onoordeelkundige Hoge Raad voor het Herstelbeleid?", T.M.R.
2006, 443-444, nrs. 49 en 50; B. D E TEMMERMAN, "De herstelmaatregelen en de herstelvordering in het
milieu- en stedenbouwrecht", in A. DE NAUW, P. FLAMEY en J. GHYSELS, Milieustraf- en
Milieustrafprocesrecht, Actuele vraagstukken, Brussel, Larcier, 2005, 473-476, nrs. 158-161; G.
DEBERSAQUES, "Handhaving", in Handboek ruimtelijke ordening en stedenbouw, B. HUBEAU en W.
VANDEVYVERE, (eds), Brugge, die Keure, 2004, 903, nr. 209; W. RASSCHAERT, "De rechtsbescherming
tegen de beslissing van de overheid om ambtshalve over te gaan tot het herstel in de oorspronkelijke
staat bij stedenbouwmisdrijven", T.M.R. 2002, 219, nr. 10; G. DEBERSAQUES, B. HUBEAU en P. LEFRANC,
"De sanctionering van stedenbouwmisdrijven. Handhavingsmaatregelen", Brugge, die Keure, 2001,
194, nr. 325; F. VAN ACKER, "Toezicht en handhaving" in Ruimtelijke ordening en stedenbouw op
nieuwe wegen?, Gent, Larcier, 2001, 234; S. DE TAEYE, Handhaving ruimtelijke ordening, Gent, Mys
& Breesch, 1999, 72, nr. 172.
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1. Het middel voert schending aan van de artikelen 149, §1, eerste lid en 153,
eerste lid, Stedenbouwdecreet 1999: ongeacht de omstandigheid dat niet de
stedenbouwkundig inspecteur zelf maar alleen het College van Burgemeester en
Schepenen een herstelmaatregel heeft gevorderd, hebben de appelrechters ten
onrechte niet ook de stedenbouwkundig inspecteur gemachtigd om ambtshalve
op kosten van de beklaagde in de uitvoering van het bevolen herstel in de vorige
staat te voorzien.
2. Artikel 153, eerste lid, Stedenbouwdecreet 1999 bepaalt: "Voor het geval
dat de plaats niet binnen de door de rechtbank gestelde termijn in de vorige staat
wordt hersteld, dat het strijdige gebruik niet binnen de termijn wordt gestaakt of
dat de bouw- of aanpassingswerken niet binnen deze termijn worden uitgevoerd,
beveelt het vonnis van de rechter, bedoeld in de artikelen 149 en 151, dat de
stedenbouwkundig inspecteur, het College van Burgemeester en Schepenen en
eventueel de burgerlijke partij, ambtshalve in de uitvoering ervan kunnen voorzien".
3. Deze ambtshalve door de rechter te verlenen machtiging aan het bestuur
vindt zijn grondslag, niet in de vordering van het bestuur die het herstel vordert,
maar in de publiekrechtelijke verhouding die wegens het misdrijf ontstaat tussen
de overtreder enerzijds, de stedenbouwkundig inspecteur en het College van
Burgemeester en Schepenen die tot taak hebben het herstel te benaarstigen
anderzijds.
Uit artikel 153, eerste lid, Stedenbouwdecreet 1999 volgt dat de rechter
verplicht is de machtiging tot ambtshalve uitvoering zowel aan de stedenbouwkundig inspecteur als aan het College van Burgemeester en Schepenen te
verlenen, ongeacht wie van beiden de herstelvordering inleidde.
Het middel is gegrond.
Ambtshalve onderzoek voor het overige
4. De substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen
zijn in acht genomen en de beslissing is overeenkomstig de wet gewezen.
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest in zoverre het de stedenbouwkundig inspecteurs
niet machtigt ambtshalve op kosten van de overtreder in de uitvoering van het
bevolen herstel te voorzien.
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het
gedeeltelijke vernietigde arrest.
Veroordeelt de verweerder in de kosten.
Verwijst de aldus de beperkte zaak naar het Hof van Beroep te Gent.
28 oktober 2008 – 2° kamer – Voorzitter: de h. Huybrechts, waarnemend voorzitter –
Verslaggever: de h. Goethals – Gelijkluidende conclusie van de h. Duinslaeger, advocaatgeneraal – Advocaat: mr. Geinger.
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Nr. 589
2° KAMER - 28 oktober 2008

STEDENBOUW — HERSTEL VAN PLAATS IN DE VORIGE STAAT. BETALING
VAN EEN MEERWAARDE - HERSTELVORDERING - MOTIVERING - BRANDVEILIGHEID TOEPASSING
Daar een stedenbouwvergunning kan worden geweigerd of voorwaardelijk verleend, alleen
reeds op grond van dwingende vereisten van brandveiligheid, is het niet uit te sluiten dat
ook de herstelvordering alleen op grond van brandveiligheid wordt gemotiveerd1. (Artt.
54, 1°, 55, §1 en 2 en 149, §1, eerste lid Decr. Vl. R. 18 mei 1999)
(GEWESTELIJK STEDENBOUWKUNDIG INSPECTEUR e.a. T. J.)

ARREST

(A.R. P.08.0858.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
De cassatieberoepen zijn gericht tegen het arrest van het Hof van Beroep te
Antwerpen, correctionele kamer, van 24 april 2008.
De eisers voeren in een memorie die aan dit arrest is gehecht, een middel aan.
Raadsheer Etienne Goethals heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Patrick Duinslaeger heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Middel
1. Het middel voert schending aan van artikel 159 Grondwet en artikel 149,
§1, eerste lid, Stedenbouwdecreet 1999: de appelrechters oordelen ten onrechte
dat de motivering van de herstelvordering, gesteund op redenen van brandveiligheid, geen verband houdt met een oogmerk van goede ruimtelijke ordening, en
om die reden dit herstel niet kan worden bevolen.
2. De artikelen 54, 1º en 55, §1, en §2, Stedenbouwdecreet 1999 bieden de
mogelijkheid, respectievelijk aan de Vlaamse Regering, de provincieraad en de
gemeenteraad om stedenbouwkundige verordeningen vast te stellen die de
nodige stedenbouwkundige voorschriften kunnen bevatten om onder meer te
zorgen voor "de gezondheid, de instandhouding, de stevigheid, de fraaiheid en de
esthetische waarde van de bouwwerken, de installaties en hun omgeving, en ook
hun veiligheid, met name de beveiliging tegen brand en overstroming".
3. Daar een stedenbouwvergunning kan worden geweigerd of voorwaardelijk
worden verleend, alleen reeds op grond van dwingende vereisten van brandveiligheid, is het aldus niet uit te sluiten dat ook de herstelvordering alleen op grond
van brandveiligheid wordt gemotiveerd.
4. Het bestreden arrest dat oordeelt dat de vordering strekkende tot herstel in
de oorspronkelijke toestand genomen is op grond van brandveiligheidsmotieven,
kon hieruit dan ook niet wettig afleiden dat de herstelvordering "niet genomen is
1 Zie Cass., 17 okt. 2006, A.R. P.06.0710.N, A.C. 2006, nr. 490.
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op motieven die een goede ruimtelijke ordening aanbelangen".
Het middel is gegrond.
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest in zoverre dit beslist over de herstelvordering.
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het
gedeeltelijk vernietigde arrest.
Veroordeelt de verweerder in de kosten.
Verwijst de aldus beperkte zaak naar het Hof van Beroep te Gent.
28 oktober 2008 – 2° kamer – Voorzitter: de h. Huybrechts, waarnemend voorzitter –
Verslaggever: de h. Goethals – Gelijkluidende conclusie van de h. Duinslaeger, advocaatgeneraal – Advocaat: mr. Geinger.

Nr. 590
2° KAMER - 28 oktober 2008

1º STEDENBOUW — HERSTEL VAN DE PLAATS IN DE VORIGE STAAT.
BETALING VAN EEN MEERWAARDE - HERSTELVORDERING - STRAF IN DE ZIN VAN
ARTIKEL 6.1 E.V.R.M. - AARD VAN DE HERSTELVORDERING NAAR BELGISCH RECHT - GEVOLG
2º RECHTEN VAN DE MENS — VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS —
ARTIKEL 6 — ARTIKEL 6.1 - STEDENBOUW - HERSTELVORDERING - STRAF IN DE ZIN VAN
ARTIKEL 6.1 E.V.R.M. - AARD VAN DE HERSTELVORDERING NAAR BELGISCH RECHT - GEVOLG
3º STEDENBOUW — HERSTEL VAN PLAATS IN DE VORIGE STAAT.
BETALING VAN EEN MEERWAARDE - HERSTELVORDERING - DEFINITIEVE
VEROORDELING OP DE STRAFVORDERING - NAVOLGENDE OVERSCHRIJDING VAN DE REDELIJKE
TERMIJN VOOR DE BEOORDELING VAN DE HERSTELVORDERING - GEVOLG
4º RECHTEN VAN DE MENS — VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS —
ARTIKEL 6 — ARTIKEL 6.1 - REDELIJKE TERMIJN - STEDENBOUW - HERSTELVORDERING DEFINITIEVE VEROORDELING OP DE STRAFVORDERING - NAVOLGENDE OVERSCHRIJDING VAN DE
REDELIJKE TERMIJN VOOR DE BEOORDELING VAN DE HERSTELVORDERING - GEVOLG
1º en 2° Het beschouwen van het herstel in de oorspronkelijke staat als een straf in de zin
van artikel 6 E.V.R.M. brengt enkel met zich mee dat de in die bepaling vervatte
waarborgen moeten worden in acht genomen; het brengt niet met zich mee dat die
maatregel van strafrechtelijke aard is zodat de algemene bepalingen van het Belgisch
strafrecht en strafprocesrecht terzake toepassing moeten vinden1. (Art. 6.1 E.V.R.M.; Art.
149, §1, Decr. Vl. R. 18 mei 1999)
3º en 4° Wanneer de beklaagde wegens het door hem begane bouwmisdrijf definitief tot
straf werd veroordeeld, heeft de omstandigheid dat achteraf de redelijke termijn voor de
beoordeling van de herstelvordering is overschreden, niet tot gevolg dat de rechter geen
volledig herstel meer kan bevelen. (Art. 6.1 E.V.R.M.; Art. 149, §1, Decr. Vl. R. 18 mei
1 Zie Cass., 14 juni 2006, A.R. P.05.1632.F, A.C. 2006, nr. 329; zie ook Grondw. Hof, nr. 18/95, 2
maart 1995, overweging B.3.
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1999)
(V.)

ARREST

(A.R. P.08.0880.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het Hof van Beroep te Gent,
correctionele kamer, van 25 april 2008.
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
Middel
1. Het middel voert schending aan van artikel 6.1 EVRM en artikel 21ter
Voorafgaande Titel Wetboek van Strafvordering: de appelrechters stellen een
overschrijding vast van de redelijke termijn maar leiden daaruit geen enkel
gevolg af voor de herstelvordering, alhoewel krachtens artikel 21ter Voorafgaande Titel Wetboek van Strafvordering de rechter de veroordeling bij eenvoudige schuldigverklaring of een straf kan uitspreken die lager kan zijn dan de
wettelijke minimumstraf.
2. Het beschouwen van het herstel in de oorspronkelijke staat als een straf in
de zin van artikel 6 EVRM brengt enkel met zich mee dat de in die bepaling
vervatte waarborgen moeten worden in acht genomen. Het brengt niet met zich
mee dat die maatregel van strafrechtelijke aard is zodat de algemene bepalingen
van het Belgische strafrecht en strafprocesrecht terzake toepassing moeten
vinden.
3. De eiseres werd te dezen wegens het door haar begane bouwmisdrijf definitief tot straf veroordeeld bij het arrest van het Hof van Beroep te Gent, correctionele kamer, van 29 januari 2007. De omstandigheid dat achteraf de redelijke
termijn voor de beoordeling van de herstelvordering is overschreden, heeft niet
tot gevolg dat de rechter geen volledig herstel meer kan bevelen.
Het middel faalt naar recht.
Ambtshalve onderzoek.
4. De substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen
zijn in acht genomen en de beslissing is overeenkomstig de wet gewezen.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiseres in de kosten.
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28 oktober 2008 – 2° kamer – Voorzitter: de h. Huybrechts, waarnemend voorzitter –
Verslaggever: de h. Goethals – Gelijkluidende conclusie van de h. Duinslaeger, advocaatgeneraal – Advocaten: mrs. L. Dubois, Dendermonde en E. Pardon, Dendermonde.

Nr. 591
2° KAMER - 29 oktober 2008

1º AANSPRAKELIJKHEID BUITEN OVEREENKOMST — OORZAAK —
(ON)MIDDELLIJKE OORZAAK - WEGVERKEER - VOORRANGHEBBENDE BESTUURDER FOUT - OORZAKELIJK VERBAND
2º HOGER BEROEP — STRAFZAKEN (DOUANE EN ACCIJNZEN
INBEGREPEN) — RECHTSPLEGING IN HOGER BEROEP - DOSSIER
VOORGELEGD AAN HET APPELGERECHT - EENSLUIDEND VERKLAARDE UITGIFTE VAN DE BEROEPEN
BESLISSING - BEGRIP
1º Om een voorranghebbende bestuurder die bij een verkeersongeval een fout heeft
begaan, aansprakelijk te kunnen stellen, is niet vereist dat de voorrangplichtige
bestuurder in zijn normale verwachtingen werd bedrogen en dus in een toestand van
overmacht verkeerde; het is voldoende vast te stellen dat, zonder de fout van de
voorranghebbende bestuurder, de aanrijding zich niet zou hebben voorgedaan of de
gevolgen ervan verschillend zouden zijn geweest1.
2º Het dossier dat aan het appelgerecht en vervolgens aan het Hof van Cassatie wordt
voorgelegd moet de letterlijke weergave bevatten van de beroepen beslissing, die
eensluidend is verklaard door de griffier; dat is het geval wanneer het afschrift van de
bestreden beslissing dat bij het dossier is gevoegd als uitgifte wordt omschreven met de
handtekening van de griffier onderaan de inventaris waarin het afschrift wordt
beschreven.
(GENERALI BELGIUM n.v. e.a. T. D e.a.)

ARREST (vertaling)

(A.R. P.08.0901.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
De cassatieberoepen zijn gericht tegen het vonnis in hoger beroep van de
Correctionele Rechtbank te Verviers van 15 mei 2008.
De eerste eiseres voert in een memorie, die aan dit arrest is gehecht, twee
middelen aan.
De beide overige eisers voeren in een memorie die op 22 augustus 2008 op de
griffie van het Hof is ingekomen, een middel aan.
Afdelingsvoorzitter Jean de Codt heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Damien Vandermeersch heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
1 Cass., 15 dec. 1993, A.R. P.93.0874.F, A.C. 1993, nr. 526; Cass., 8 nov. 2006, A.R. P.06.0646.F,
A.C. 2006, nr. 546.
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Beoordeling
Het Hof vermag geen acht te slaan op de memorie van de eisers S. F. en M.-L.
J. die is ingediend buiten de termijn bepaald bij artikel 420bis, tweede lid, van
het Wetboek van Strafvordering, aangezien de zaak op 10 juni 1008 op de algemene rol was ingeschreven.
A. Cassatieberoep van de naamloze vennootschap Generali Belgium
1. In zoverre het cassatieberoep gericht is tegen de beslissing die, op de
burgerlijke rechtsvordering die door de verweerder is ingesteld, uitspraak doet
over het beginsel van de aansprakelijkheid:
Eerste middel
Het middel dat de schending aanvoert van de artikelen 207 en 423 van het
Wetboek van Strafvordering, voert aan dat het dossier van de rechtspleging
slechts bestaat uit een door de griffier niet getekend afschrift van de beslissing
van de eerste rechter.
Het dossier dat aan het appelgerecht en vervolgens aan het Hof van Cassatie
wordt voorgelegd, moet de letterlijke weergave bevatten van de beroepen beslissing die eensluidend is verklaard door de griffier.
Het beroepen vonnis is stuk 24 van het aan de appelrechter voorgelegde
dossier van de politierechtbank.
De hoofdgriffier van die rechtbank heeft op 18 mei 2006 een inventaris getekend naar luid waarvan stuk 24 een uitgifte is van het vonnis van 3 mei 2006.
Een uitgifte is het volledige en letterlijke afschrift van een akte.
Het afschrift dat bij het dossier is gevoegd dat aan het Hof is voorgelegd en dat
onder de handtekening van de griffier onderaan de inventaris waarin het wordt
beschreven, als uitgifte wordt omschreven, stelt het Hof bijgevolg in staat om de
wettigheid van de beroepen beslissing te onderzoeken alsook die van het vonnis
waarbij zij gedeeltelijk wordt bevestigd.
Het middel kan niet worden aangenomen.
Tweede middel
Om een voorranghebbende bestuurder die bij een verkeersongeval een fout
heeft begaan, aansprakelijk te kunnen stellen is niet vereist dat de voorrangplichtige bestuurder in zijn normale verwachtingen werd bedrogen en dus in een
toestand van overmacht verkeerde. Het is voldoende vast te stellen dat, zonder de
fout van de voorranghebbende bestuurder, de aanrijding zich niet zou hebben
voorgedaan of de gevolgen ervan verschillend zouden zijn geweest.
Het vonnis beslist dat de verzekerde van de eiseres, de voorrangplichtige,
volledig aansprakelijk is vermits de verweerder geen enkele fout heeft begaan
die in oorzakelijk verband staat met het ongeval. Deze beslissing steunt op de
bewering dat, ofschoon de verweerder wel degelijk niet rechts hield, deze fout,
opdat zij de aansprakelijkheid van de dader in het gedrang zou brengen, bovendien van die aard moet zijn dat de andere bestuurder in zijn gewettigde verwachtingen wordt bedrogen.
Door te beslissen dat de foutieve plaatsing van de voorranggerechtigde niet in
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oorzakelijk verband kan gebracht worden met de schade omdat deze fout de
voorranggerechtigde niet tot onvoorspelbare hindernis heeft gemaakt voor
degene die hem voorrang diende te verlenen, schenden de appelrechters artikel
1382 van het Burgerlijk Wetboek.
Het middel is gegrond.
2. In zoverre het cassatieberoep gericht is tegen de beslissing die, op de
burgerlijke rechtsvordering die door de verweerder is ingesteld, uitspraak doet
over de omvang van de schade:
De eiseres doet afstand van haar cassatieberoep.
Niettegenstaande die afstand, die niet geldt als berusting, brengt de hierna uit
te spreken vernietiging van de beslissing over het beginsel van de aansprakelijkheid, de vernietiging mee van de niet-definitieve beslissing over de omvang van
de schade van de verweerder, die het gevolg is van de eerste beslissing.
B. Cassatieberoep van S. F., beklaagde tegen de beslissing, op de burgerlijke
rechtsvordering die tegen hem is ingesteld
1. Overtredingen van het wegverkeersreglement (telastleggingen I en J) zijn
verjaard
Het cassatieberoep is bij gebrek aan belang niet ontvankelijk.
2. Eiser is wegens overtreding van de artikelen 418 en 420bis van het Strafwetboek (telastlegging H) veroordeeld
De substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen zijn
in acht genomen en de beslissing is overeenkomstig de wet gewezen.
C. Cassatieberoep van M.-L. J., burgerrechtelijke aansprakelijke, tegen de
beslissing op de vordering die tegen haar door het openbaar ministerie is ingesteld
De appelrechters beslissen, met bevestiging van het beroepen vonnis, dat de
eiseres geen geldboete en kosten diende te betalen.
Het cassatieberoep is bij gebrek aan belang niet ontvankelijk.
D. Cassatieberoepen van S. F., beklaagde, en van M.-L. J., burgerrechtelijk
aansprakelijke, tegen de beslissingen op de burgerlijke rechtsvordering die tegen
hen door de verweerder J. D. is ingesteld
De eisers voeren geen regelmatig middel aan.
De beslissing waarbij de naamloze vennootschap Generali Belgium, in
solidum met de eiser, haar verzekerde, en met de eiseres, burgerrechtelijk
aansprakelijke, wordt veroordeeld om de schade van de verweerder volledig te
vergoeden, is gegrond op de beslissing volgens welke de fout die door S. F. is
begaan, de enige oorzaak van het ongeval is.
Deze beslissing en de onwettigheid waardoor zij is aangetast zijn gemeenschappelijk aan de vordering die door de verweerder tegen S. F. en diens moeder
is ingesteld.
De hierna uit te spreken vernietiging op het cassatieberoep van de naamloze
vennootschap Generali Belgium, strekt zich bijgevolg uit tot de eindbeslissingen
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en, niettegenstaande de gedeeltelijke afstand zonder berusting, tot de niet definitieve beslissingen die de eisers tot vergoeding van de schade veroordelen.
E. Cassatieberoep van S. F., burgerlijke partij
De eiser voert geen middel aan.
De vernietiging van de beslissing op de door J. D. ingestelde burgerlijke
rechtsvordering, leidt evenwel tot vernietiging van de beslissing waarbij de
rechtbank onbevoegd wordt verklaard om van de burgerlijke rechtsvordering van
de eiser tegen hem en tegen de naamloze vennootschap L'Ardenne Prévoyante,
kennis te nemen, aangezien laatstgenoemde beslissing door een noodzakelijke
band met eerstgenoemde is verbonden.
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden vonnis in zoverre het uitspraak doet over de burgerlijke rechtsvordering van J. D. tegen de naamloze vennootschap Generali
Belgium, S. F. en M.-L. J., behalve in zoverre het beslist dat S. F. een fout heeft
begaan in oorzakelijk verband met het ongeval.
Vernietigt het voormelde vonnis in zoverre het uitspraak doet over de burgerlijke rechtsvordering van S. F. tegen J. D. en de naamloze vennootschap L'Ardenne Prévoyante.
Verwerpt de cassatieberoepen van S. F. en M.-L. J. voor het overige.
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het
gedeeltelijk vernietigde vonnis.
Veroordeelt de verweerder J. D. in de kosten van het cassatieberoep van de
eiseres, de naamloze vennootschap Generali Belgium, in één vierde van de
kosten van het cassatieberoep van de eiser S. F. en in drie achtste van de kosten
van het cassatieberoep van de eiseres M.-L. J..
Veroordeelt de verweerster, de naamloze vennootschap L'Ardenne Prévoyante,
in één vierde van de kosten van het cassatieberoep van S. F. en in drie achtste
van de kosten van het cassatieberoep van M.-L. J.
Veroordeelt de eiser F. in de overblijvende helft en de eiseres J. in het overblijvende vierde van de kosten van hun cassatieberoep.
Verwijst de aldus beperkte zaak naar de Correctionele Rechtbank te Luik,
zitting houdende in hoger beroep.
29 oktober 2008 – 2° kamer – Voorzitter en Verslaggever: de h. de Codt, afdelingsvoorzitter – Gelijkluidende conclusie van de h. Loop, advocaat-generaal – Advocaten:
mrs. Draps, Oosterbosch, J. Bailly, Verviers en Y. Wynants, Verviers.

Nr. 592
2° KAMER - 29 oktober 2008

HOGER BEROEP — STRAFZAKEN (DOUANE EN ACCIJNZEN INBEGREPEN)
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— RECHTSPLEGING IN HOGER BEROEP - EENPARIGHEID - VERZWARING VAN DE
VEROORDELING - BEGRIP - LATEN WEGVALLEN VAN DE HOOFDGEVANGENISSTRAF - VERHOGING VAN
HET BEDRAG VAN DE GELDBOETE EN DE DUUR VAN DE VERVANGENDE GEVANGENISSTRAF

De zwaarte van de veroordeling wordt in de eerste plaats afhankelijk van de hoofdstraf
beoordeeld; het appelgerecht moet niet met eenparige stemmen van zijn leden uitspraak
doen wanneer het de hoofdgevangenisstraf die door de eerste rechter is opgelegd laat
wegvallen en het bedrag van de geldboete en de duur van de vervangende
gevangenisstraf verhoogt1. (Art. 211bis Sv.)
(C. e.a. T. A.)

ARREST (vertaling)

(A.R. P.08.0920.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
De cassatieberoepen zijn gericht tegen het arrest van het Hof van Beroep te
Luik, correctionele kamer, van 5 mei 2008.
De eisers voeren in een memorie, die aan dit arrest is gehecht, een middel aan.
Raadsheer Pierre Cornelis heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Damien Vandermeersch heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Middel
De zwaarte van de veroordeling wordt in de eerste plaats op grond van de
hoofdstraf beoordeeld.
Aangezien het hof van beroep de hoofdgevangenisstraf die de eerste rechter
had opgelegd, heeft weggelaten, verzwaart het de straf niet door het bedrag van
de geldboete en de duur van de vervangende gevangenisstraf te verhogen. Het
diende bijgevolg niet met eenparige stemmen van zijn leden uitspraak te doen.
Het middel dat schending aanvoert van artikel 211bis Wetboek van Strafvordering, faalt naar recht.
Ambtshalve onderzoek van de beslissing op de strafvordering
De substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen zijn
in acht genomen en de beslissing is overeenkomstig de wet gewezen.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt de cassatieberoepen.
Veroordeelt de eisers in de kosten.

1 Cass., 12 sept. 1989, A.R. 2993, A.C. 1990, nr. 24.
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29 oktober 2008 – 2° kamer – Voorzitter: de h. de Codt, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: de h. Cornelis – Gelijkluidende conclusie van de h. Loop, advocaat-generaal –
Advocaat: mr. P. Neuville, Marche-en-Famenne.

Nr. 593
2° KAMER - 29 oktober 2008

1º VREEMDELINGEN - VRIJHEIDSBEROVING - ADMINISTRATIEVE MAATREGEL - BEROEP VOOR
DE RAADKAMER - HOGER BEROEP - KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING - MOTIVERINGSPLICHT DRAAGWIJDTE
2º REDENEN VAN DE VONNISSEN EN ARRESTEN — GEEN CONCLUSIE —
STRAFZAKEN (GEESTRIJKE DRANKEN EN DOUANE EN ACCIJNZEN
INBEGREPEN) - VREEMDELINGEN - VRIJHEIDSBEROVING - ADMINISTRATIEVE MAATREGEL BEROEP VOOR DE RAADKAMER - HOGER BEROEP - KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING MOTIVERINGSPLICHT - DRAAGWIJDTE
3º VREEMDELINGEN - VRIJHEIDSBEROVING - ADMINISTRATIEVE MAATREGEL - BEROEP BIJ DE
RECHTERLIJKE MACHT - WETTIGHEIDSCONTROLE - VERENIGBAARHEID VAN DE MAATREGEL TOT
VERWIJDERING MET HET RECHT OP EERBIEDIGING VAN HET PRIVÉ- EN GEZINSLEVEN - FEITELIJKE
BEOORDELING

4º RECHTEN VAN DE MENS — VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS —
ARTIKEL 8 - VREEMDELINGEN - VRIJHEIDSBEROVING - ADMINISTRATIEVE MAATREGEL - BEROEP
BIJ DE RECHTERLIJKE MACHT - WETTIGHEIDSCONTROLE - VERENIGBAARHEID VAN DE MAATREGEL
TOT VERWIJDERING MET HET RECHT OP EERBIEDIGING VAN HET PRIVÉ- EN GEZINSLEVEN - FEITELIJKE
BEOORDELING

1º en 2° Wanneer de kamer van inbeschuldigingstelling uitspraak doet over het hoger
beroep tegen de beslissing van de raadkamer die de handhaving beveelt van de
administratieve maatregel van vrijheidsberoving die tegen een vreemdeling is genomen,
hoeft zij niet te antwoorden op de gegevens die in het verzoekschrift tot invrijheidstelling
zijn aangevoerd noch op de stukken uit het administratief dossier van de vreemdeling,
ook al zijn deze door laatstgenoemde neergelegd, doch alleen op de vorderingen,
verweermiddelen of excepties die aldaar in een conclusie zijn neergelegd. (Art. 72
Vreemdelingenwet)
3º en 4° Artikel 8 E.V.R.M. verbiedt de nationale rechter niet om de verenigbaarheid van de
bij wet bepaalde en door de administratie genomen maatregel tot verwijdering met het
recht op eerbiediging van het privé- en gezinsleven dat door de vreemdeling wordt
aangevoerd, in feite te beoordelen.
(L.)

ARREST (vertaling)

(A.R. P.08.1450.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het Hof van Beroep te
Brussel, kamer van inbeschuldigingstelling, van 30 september 2008.
De eiser voert in een memorie, waarvan een eensluidend verklaard afschrift
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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
Eerste middel
In zoverre het middel de schending aanvoert van artikel 149 van de Grondwet,
dat niet toepasselijk is op de onderzoeksrechten die uitspraak doen over de handhaving van de tegen de vreemdeling genomen administratieve maatregel van
vrijheidsberoving, en in zoverre het middel het arrest verwijt niet te antwoorden
op elementen uit diens verzoekschrift tot invrijheidstelling die hij niet in een
conclusie voor de kamer van inbeschuldigingstelling had vermeld, faalt het naar
recht.
Het middel dat voor het overige kritiek uitoefent op de feitelijke beoordeling
door de appelrechters en zonder verdere verduidelijking beweert dat een "onwettigheid kan voortvloeien uit een foutieve interpretatie van de wet", is niet ontvankelijk.
Tweede middel
Het middel dat de schending aanvoert van artikel 8 van het Verdrag tot
Bescherming van de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden,
verwijt het arrest, enerzijds, dat het geen passende en op de persoon toegesneden
motivering bevat en, anderzijds, het recht op eerbiediging van het privé- en familieleven miskent door een beslissing wettig te verklaren die volgens de eiser dat
recht miskent.
De omvang van de motiveringsververplichting wordt niet door de aangevoerde
verdragsbepaling geregeld.
Het middel faalt dienaangaande naar recht.
In zoverre het middel het onderzoek van de feitelijke gegevens van de zaak
vereist, waarvoor het Hof niet bevoegd is, is het niet ontvankelijk.
De kamer van inbeschuldigingstelling hoeft niet te antwoorden op de stukken
uit het administratief dossier van de vreemdeling, ook al zijn deze door laatstgenoemde neergelegd, doch alleen op de vorderingen, verweermiddelen of excepties die aldaar in een conclusie zijn geformuleerd.
Ten slotte verbiedt artikel 8 van het Verdrag de nationale rechter niet om de
verenigbaarheid van de bij wet bepaalde en door de administratie genomen maatregel tot verwijdering met het recht op eerbiediging van het privé- en familieleven dat door de vreemdeling wordt aangevoerd, in feite te beoordelen.
Wanneer het arrest beslist dat uit de overwegingen waarmee de eiser aanspraak
maakt op dat recht, geen onwettigheid kan worden afgeleid van de maatregel die
hem treft, miskent het bijgevolg dat recht niet.
Het middel kan dienaangaande niet worden aangenomen.
Ambtshalve onderzoek van de beslissing over de strafvordering
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De substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen zijn
in acht genomen en de beslissing is overeenkomstig de wet gewezen.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiser in de kosten.
29 oktober 2008 – 2° kamer – Voorzitter: de h. de Codt, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: de h. Close – Gelijkluidende conclusie van de h. Loop, advocaat-generaal – Advocaat: mr. A. Binzunga, Brussel.

Nr. 594
2° KAMER - 29 oktober 2008

1º RECHTERLIJK GEWIJSDE — GEZAG VAN GEWIJSDE — STRAFZAKEN VOORWAARDEN
2º RECHTERLIJK GEWIJSDE — GEZAG VAN GEWIJSDE — STRAFZAKEN EINDBESLISSING - SCHENDING VAN HET RECHTSTREEKS TOEPASSELIJKE INTERNATIONAAL RECHT NATIONAALRECHTELIJKE PROCEDUREREGELS - GEVOLGEN
3º RECHTEN VAN DE MENS — VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS —
ALGEMEEN - STRAFZAKEN - RECHTERLIJK GEWIJSDE - GEZAG VAN GEWIJSDE EINDBESLISSING - SCHENDING VAN HET RECHTSTREEKS TOEPASSELIJKE INTERNATIONAAL RECHT NATIONAALRECHTELIJKE PROCEDUREREGELS - GEVOLGEN
4º RECHTERLIJK GEWIJSDE — KRACHT VAN GEWIJSDE — STRAFZAKEN STRAFRECHTELIJKE BESLISSING MET KRACHT VAN GEWIJSDE - SCHENDING VAN HET INTERNATIONAAL
RECHT OF LATER ONGRONDWETTIG VERKLAARDE WET - HERNIEUWD ONDERZOEK VAN DE BESLISSING
- VOORWAARDE
5º RECHTERLIJK GEWIJSDE — GEZAG VAN GEWIJSDE — STRAFZAKEN STRAFVORDERING - WETSBEPALING DIE VERBIEDT STRAFRECHTELIJKE VERVOLGINGEN IN TE STELLEN
OF VERDER TE ZETTEN - TOEPASSING - VERVAL VAN DE STRAFVORDERING - RECHTERLIJKE
EINDBESLISSING - LATERE VERNIETIGING VAN DEZE WETSBEPALING - STRAFVORDERING UITWERKING
6º STRAFVORDERING - WETSBEPALING DIE VERBIEDT STRAFRECHTELIJKE VERVOLGINGEN IN
TE STELLEN OF VERDER TE ZETTEN - TOEPASSING - VERVAL VAN DE STRAFVORDERING RECHTERLIJKE EINDBESLISSING - LATERE VERNIETIGING VAN DEZE WETSBEPALING - GEZAG VAN
GEWIJSDE - UITWERKING
7º REDENEN VAN DE VONNISSEN EN ARRESTEN — ALGEMEEN - UITSPRAAK
BIJ WEGE VAN ALGEMENE EN ALS REGEL GELDENDE BESCHIKKING - ARREST VAN HET HOF VAN
CASSATIE - BESLISSING VAN DE RECHTER VERWIJST NAAR DE REDENGEVING VAN DAT ARREST EIGEN OVERTUIGING
8º RECHTBANKEN — ALGEMEEN - UITSPRAAK BIJ WEGE VAN ALGEMENE EN ALS REGEL
GELDENDE BESCHIKKING - ARREST VAN HET HOF VAN CASSATIE - BESLISSING VERWIJST NAAR DE

2416

HOF VAN CASSATIE

REDENGEVING VAN DAT ARREST

29.10.08 - Nr. 594

- EIGEN OVERTUIGING

9º PREJUDICIEEL GESCHIL - RECHTSCOLLEGE - WEIGERING EEN PREJUDICIËLE VRAAG TE
STELLEN - REDENGEVING
10º PREJUDICIEEL GESCHIL - GRONDWETTELIJK HOF - VERPLICHTING VOOR HET HOF VAN
CASSATIE - GRENZEN
11º GRONDWETTELIJK HOF - PREJUDICIËLE VRAAG - VERPLICHTING VOOR HET HOF VAN
CASSATIE - GRENZEN
1º Het gezag van gewijsde van strafrechtelijke beslissingen ten opzichte van andere
strafrechtelijke beslissingen, hangt niet af van de voorwaarde dat aan de beslissing die
met dat gezag is bekleed, geen enkele onwettigheid kleeft.
2º en 3° Het E.V.R.M. legt evenmin als het gemeenschapsrecht, de nationale gerechten de
verplichting op om, wanneer een partij kan aanvoeren dat het internationaal recht dat
rechtstreeks van toepassing is, geschonden is door de eindbeslissing waarop zij kritiek
uitoefent, de nationaalrechtelijke procedureregels die gezag van gewijsde aan de
betwiste beslissing verlenen buiten toepassing te laten.
4º Het hernieuwde onderzoek van een in kracht van gewijsde gegane strafrechtelijke
beslissing die met schending van het internationaal recht of op grond van een later
ongrondwettig verklaarde wet lijkt te zijn genomen, hangt met name af van de
voorwaarde dat het gerecht waarbij de zaak aanhangig is gemaakt, krachtens het intern
recht bevoegd is om op die beslissing terug te komen.
5º en 6° Wanneer een wettelijke bepaling die verbiedt strafrechtelijke vervolgingen in te
stellen of verder te zetten, het verval tot gevolg heeft gehad van de strafvordering op het
ogenblik waarop die bepaling, toen zij nog deel uitmaakte van de nationale rechtsorde,
door een gerechtelijke eindbeslissing op de zaak werd toegepast, kunnen de latere
vernietiging van dat vervolgingsverbod, gevolgd door de vervanging ervan door een wet
die de toepassingsvoorwaarden van het verdwenen artikel wijzigt, niet tot gevolg hebben
dat, ook niet door middel van een herhaalde ministeriële injunctie, de strafvordering ten
nadele van de vervolgde personen opnieuw in beweging wordt gebracht, terwijl zij
krachtens de wet zoals die toen van kracht was gerechtelijk was beëindigd1.
7º en 8° De rechter die zijn beslissing grondt op de redengeving van een arrest van het Hof
van Cassatie kent daaraan geen algemene en als regel geldende draagwijdte toe,
wanneer hij de redenen aangeeft waarom hij zich daarbij aansluit en aldus een eigen
overtuiging uitdrukt2. (Art. 6 Ger.W.)
9º De rechter verantwoordt naar recht zijn weigering om een prejudiciële vraag te stellen,
wanneer hij vaststelt dat het werkelijke voorwerp van de vraag die bij wijze van
prejudiciële vraag is opgeworpen, niet vervat ligt in de wettelijke bepaling waar die vraag
beweert verband mee te hebben. (Art. 26, §2 Bijzondere Wet Arbitragehof)
10º en 11° Het Hof van Cassatie dient het Grondwettelijk Hof geen prejudiciële vraag te
stellen waarvan de formulering aantoont dat de grieven die door de eisers zijn
opgeworpen niet aan de bestreden wettelijke bepaling kunnen worden toegeschreven3.
(Art. 26, §2 Bijzondere Wet Arbitragehof)
(A. e.a. T. TOTAL, n.v. naar Frans recht e.a.)

1 Zie Cass., 29 juni 2005, A.R. P.04.0482.F, A.C. 2005, nr. 381 en 28 maart 2007, A.R. P.07.0031.F,
A.C. 2007, nr. 157.
2 Zie Cass., 17 feb. 1997, A.R. S.96.0081.F, A.C. 1997, nr. 90; 27 sept. 2000, A.R. P.00.0287.F, A.C.
2000, nr. 495; 21 mei 2001, A.R. S.00.0146.N, A.C. 2001, nr. 297; 22 okt. 2004, A.R. F.03.0028.N,
A.C. 2004, nr. 502.
3 Zie Cass., 24 dec. 1999, A.R. C.97.0218.F, A.C. 1999, nr. 701.
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ARREST (vertaling)

(A.R. P.08.0547.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
De cassatieberoepen zijn gericht tegen het arrest van het Hof van Beroep te
Brussel, kamer van inbeschuldigingstelling, van 5 maart 2008.
De eisers voeren in een memorie, die aan dit arrest is gehecht, twee middelen
aan en werpen een aan het Grondwettelijk Hof te stellen prejudiciële vraag op.
Afdelingsvoorzitter Jean de Codt heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Raymond Loop heeft geconcludeerd.
II. FEITEN
1. Op de strafvordering die op gang is gebracht door de burgerlijke partijstelling van de eisers voor de onderzoeksrechter te Brussel op 25 april 2002, heeft
het Hof op 29 juni 2005 een arrest gewezen dat de zaak aan het Belgisch gerecht
onttrekt.
De procureur-generaal bij het Hof van Cassatie heeft op bevel van de minister
van Landsverdediging, waarnemend minister van Justitie, gevorderd dat het Hof
zijn arrest zou intrekken. Het Hof heeft die vordering bij arrest van 28 maart
2007 verworpen.
2. Met een brief van 26 april 2007 heeft de minister de federale procureur
gelast om in de zaak een nieuw gerechtelijk onderzoek te voeren, wat deze
gedaan heeft bij een vordering van 11 september 2007. Die vordering was
gericht aan de onderzoeksrechter te Brussel en opgemaakt tegen de verweerders
wegens feiten die aan het Belgisch gerecht waren onttrokken.
Het aldus heropende dossier werd evenwel op vordering van de federale
procureur, voor de kamer van inbeschuldigingstelling vastgesteld opdat deze
zich over de ontvankelijkheid van de strafvordering zou uitspreken.
Het bestreden arrest verklaart de voormelde vordering vervallen en de vervolgingen tegen de verweerders niet ontvankelijk.
III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Eerste middel
3. De eisers voeren aan dat het algemeen rechtsbeginsel van het gezag van
gewijsde in strafzaken buiten toepassing moet worden gelaten wanneer de beslissing waartegen geen rechtsmiddel meer kan worden aangewend, in strijd is met
de Grondwet of met het rechtstreeks toepasselijke internationaal recht.
4. Het gezag van gewijsde van strafrechtelijke beslissingen ten opzichte van
andere strafrechtelijke beslissingen, hangt niet af van de voorwaarde dat de
beslissing die met dat gezag is bekleed, geenszins onwettig is.
Het Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden evenmin als het gemeenschapsrecht, legt de nationale gerechten
de verplichting op om, wanneer een partij een schending van het internationaal
recht kan aanvoeren dat rechtstreeks van toepassing is door de eindbeslissing
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waarop zij kritiek uitoefent, de nationaalrechtelijke procedureregels die gezag
van gewijsde aan de betwiste beslissing verlenen, buiten toepassing te laten.
Het hernieuwde onderzoek van een in kracht van gewijsde gegane strafrechtelijke beslissing die met schending van het internationaal recht of op grond van
een later ongrondwettig verklaarde wet lijkt te zijn aangenomen, hangt met name
af van de voorwaarde dat het gerecht waarbij de zaak aanhangig is gemaakt,
krachtens het intern recht bevoegd is om op die beslissing terug te komen.
De rechtsplegingen van nietigverklaring, vernietiging zonder verwijzing, heropening, herziening en intrekking die inzonderheid door de artikelen 441 tot
447bis van het Wetboek van Strafvordering en door de artikelen 10 tot 14 van de
bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof zijn ingevoerd, geven de
grenzen aan waarbinnen een einde kan worden gemaakt aan het gezag van
gewijsde en sluiten bijgevolg de intrekking ervan uit op andere dan de bij wet
bepaalde wijzen.
Het middel faalt dienaangaande naar recht.
5. Het middel ziet in de beslissing waarbij de kamer van inbeschuldigingstelling de strafvordering niet ontvankelijk verklaart, eveneens een schending van
artikel 29, §3, van de wet van 5 augustus 2003 betreffende ernstige schendingen
van het internationaal humanitair recht, zoals dit artikel bij arrest van het Grondwettelijk Hof van 21 juni 2006 was vernietigd.
6. Aangezien de vernietigde bepaling een maatregel is waarbij de wetgevende
macht verboden heeft strafrechtelijke vervolgingen in te stellen of verder te
zetten, heeft zij het verval tot gevolg gehad van de rechtsvordering op het ogenblik waarop deze bepaling, toen zij nog deel uitmaakte van de nationale rechtsorde, met een gerechtelijke eindbeslissing in de zaak werd toegepast.
De latere vernietiging van dat vervolgingsverbod, gevolgd door de vervanging
ervan door een wet die de toepassingsvoorwaarden van het verdwenen artikel
wijzigt, kunnen niet tot gevolg hebben dat, ook niet door middel van een
herhaald ministerieel bevel, ten nadele van de vervolgde personen, de strafvordering opnieuw in beweging wordt gebracht waaraan gerechtelijk het einde was
gemaakt door de wet, zoals die toen van kracht was, is bepaald.
Het middel faalt ook wat dat betreft naar recht.
Tweede middel
7. De eisers die bij de kamer van inbeschuldigingstelling een vraag aanhangig
hebben gemaakt betreffende de grondwettigheid van artikel 4 van de wet van 22
mei 2006 tot wijziging van met name een bepaling van de wet van 5 augustus
2003 betreffende ernstige schendingen van het internationaal humanitair recht,
bekritiseren het arrest omdat het geen vraag stelt aan het Grondwettelijk Hof en
omdat het die weigering alleen verantwoordt door te verwijzen naar het arrest
van 28 maart 2007 van het Hof. Volgens het middel kent het bestreden arrest
aldus aan de rechtspraak de draagwijdte toe van een algemene en als regel
geldende beschikking wat verboden is bij artikel 6 van het Gerechtelijk Wetboek
en schendt het artikel 26, §2, van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het
Arbitragehof, dat de enige gevallen bepaalt waarin de bodemrechter geen preju-
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diciële vraag hoeft te stellen.
8. De rechter die zijn beslissing grondt op de redengeving van een arrest van
het Hof kent aan die beslissing niet de draagwijdte toe van een algemene en als
regel geldende beschikking wanneer hij de redenen opgeeft waarom hij zich
daarbij aansluit. Het drukt aldus een eigen overtuiging uit.
Zoals uit de formulering blijkt, sluit de vraag die de eisers hebben opgeworpen, alleen aan bij artikel 4 van de wet van 22 mei 2006, in zoverre zij erover
klagen dat zij door de onttrekking van de zaak aan het Belgisch gerecht en de
weigering om deze beslissing in te trekken, het voordeel ervan niet konden
genieten.
De kamer van inbeschuldigingstelling heeft door de redenen van het arrest van
het Hof van 28 maart 2007 over te nemen, de eisers te kennen gegeven dat zij het
niet nodig vond een dergelijke vraag te stellen, enerzijds, omdat de wet van 22
mei 2006 geen verband houdt met de onttrekking en de verwerping van de
rechtspleging tot intrekking en, anderzijds, omdat de verdragsbepalingen die het
wettigheidsbeginsel in strafzaken vastleggen, het voorwerp wegnemen van het
toezicht op de grondwettigheid.
9. Het bestreden arrest drukt deze redenen op autonome wijze uit door op bladzijde 11 te oordelen dat een in kracht van gewijsde gegane gerechtelijke beslissing, gegrond op een bepaling die door het Grondwettelijk Hof is vernietigd, niet
opnieuw in vraag kan worden gesteld op andere wijzen dan die welke volledig
door de wet zijn bepaald en door op bladzijde 12 te verwijzen naar het recht voor
iedere vervolgde persoon om het meest gunstige stelsel te genieten en door op
bladzijde 14 erop te wijzen dat artikel 4 van de wet van 22 mei 2006, dat een
verdwenen bepaling aanvult, slechts na de betwiste onttrekking in werking is
getreden.
10. De rechter die vaststelt dat het werkelijke voorwerp van de vraag die bij
wijze van prejudiciële vraag is opgeworpen, niet in de wettelijke bepaling ligt
waarbij die vraag beweert aan te sluiten, verantwoordt zijn weigering om haar te
stellen naar recht.
Het middel kan niet worden aangenomen.
Verzoek tot het stellen van een prejudiciële vraag
11. Subsidiair verzoeken de eisers het Hof om het Grondwettelijk Hof de
volgende prejudiciële vraag te stellen:
"Is artikel 4 van de wet van 22 mei 2006, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad op 7 juli 2006 en in werking getreden op 31 maart 2006, in overeenstemming met de artikelen 10 en 11 van de Grondwet, in zoverre dit artikel niet ten
goede kan komen aan de burgerlijke partijen op de enige grond dat de zaak aan
het hof onttrokken is op grond van een vernietigde wet zonder dat het positief
recht de intrekking ervan heeft geregeld?".
12. De bewoordingen zelf van de vraag tonen dat de grieven die de eisers
hebben opgeworpen, niet aan de bestreden wettelijke bepaling kunnen worden
toegeschreven.
Aangezien de vraag geen prejudiciële vraag is in de zin van artikel 26, §2, van

2420

HOF VAN CASSATIE

29.10.08 - Nr. 594

de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof, dient zij niet te
worden gesteld.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt de cassatieberoepen.
Veroordeelt de eisers in de kosten van hun cassatieberoep.
29 oktober 2008 – 2° kamer – Voorzitter en Verslaggever: de h. de Codt, afdelingsvoorzitter – Gelijkluidende conclusie van de h. Loop, advocaat-generaal – Advocaten:
mrs. A. Deswaef, Brussel, G. Chapelle, Brussel, V. van der Plancke, Brussel, Kirkpatrick,
S. Nudelholc, Brussel, E. Verbruggen, Brussel en V. Cambier, Brussel.

Nr. 595
1° KAMER - 30 oktober 2008

1º ONTVOERING VAN EEN KIND - VERDRAG VAN 'S GRAVENHAGE VAN 25 OKTOBER
1980 - BUITENLANDSE BESLISSING - GEZAG VAN GEWIJSDE - JEUGDRECHTBANK - WIJZIGING VAN
TOESTAND VAN DE KINDEREN - WETTIGHEID
2º JEUGDBESCHERMING - JEUGDRECHTBANK - ONTVOERING VAN EEN KIND - VERDRAG VAN
'S GRAVENHAGE VAN 25 OKTOBER 1980 - BUITENLANDSE BESLISSING - GEZAG VAN GEWIJSDE WIJZIGING VAN TOESTAND VAN DE KINDEREN - WETTIGHEID
1º en 2° Het gezag van gewijsde van een buitenlandse beslissing die de terug keer van de
kinderen gelast die ongeoorloofd overgebracht of vastgehouden zijn in de zin van het
Verdrag van 's Gravenhage van 25 oktober 1980, staat niet eraan in de weg dat de
jeugdrechtbank, die op grond van nieuwe gegevens geadieerd is, de toekomstige
toestand van de kinderen wijzigt. (Art. 387bis B.W.)
(C. T. B.)

ARREST (vertaling)

(A.R. C.06.0619.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest, op 2 september 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 een middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 149 van de Grondwet;
- de artikelen 1349, 1350, 3°, en 1353 van het Burgerlijk Wetboek;
- de artikelen 23, 24, 25, 26, 28, 570 (zoals het van kracht was vóór de wijziging ervan
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bij de wet van 16 juli 2004 houdende het Wetboek van internationaal privaatrecht) en
1138, 4°, van het Gerechtelijk Wetboek;
- de artikelen 13, 35, 38 en 43 van het Verdrag betreffende de burgerrechtelijke
aspecten van internationale ontvoering van kinderen, gedaan te 's Gravenhage op 25
oktober 1980 en goedgekeurd bij de wet van 10 augustus 1998, bekendgemaakt in het
Belgisch Staatsblad van 24 april 1999 en in België in werking getreden op 1 mei 1999;
- artikel 2 van de wet van 10 augustus 1998 houdende instemming met het Verdrag
betreffende de burgerrechtelijke aspecten van internationale ontvoering van kinderen,
opgemaakt te `s Gravenhage op 25 oktober 1980, tot opheffing van de artikelen 2 en 3 van
de wet van 1 augustus 1985 houdende goedkeuring van het Europees Verdrag betreffende
de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen over het gezag over kinderen,
opgemaakt te Luxemburg op 20 mei 1980, alsook tot wijziging van het Gerechtelijk
Wetboek;
- artikel 4, tweede lid, van de wet van 31 mei 1961 betreffende het gebruik der talen in
wetgevingszaken, het opmaken, bekendmaken en inwerkingtreden van wetten en verordeningen.
Aangevochten beslissingen
Het bestreden arrest stelt eerst, in essentie, meer bepaald met verwijzing naar het feitenrelaas en de voorafgaande rechtspleging die in het beroepen vonnis vervat zijn, de
volgende feiten vast: 1°) de partijen zijn gehuwd te Mendoza in Argentinië op 5 oktober
1988 en uit hun echtverbintenis zijn twee kinderen geboren: G., geboren op 15 oktober
1989, en A., geboren op 27 december 1990; de partijen zijn door onderlinge toestemming
uit de echt gescheiden; volgens de overeenkomst van de partijen die bekrachtigd is door
een vonnis van 9 maart 1994 van de burgerlijke rechtbank te Mendoza, kreeg de verweerster de hoede over de kinderen en had de eiser een bezoekrecht van twee dagen om de
twee weken, waarbij de overnachting echter voorlopig werd afgeschaft bij een vonnis van
16 mei 1996 van voornoemde rechtbank;
2°) bij een vonnis van 8 juli 1996 van de burgerlijke rechtbank te Mendoza kreeg de
verweerster de toestemming om tussen 5 en 19 juli 1996 met de kinderen naar de Verenigde Staten te reizen; na dat verblijf keerde de verweerster niet terug naar Argentinië,
maar vertrok zij met de kinderen naar Duitsland; bij een vonnis van 1 augustus 1996 van
de burgerlijke rechtbank te Mendoza verkreeg de eiser het voorlopige hoederecht over de
kinderen om hem in staat te stellen hun terugkeer naar de provincie Mendoza te organiseren; bij een vonnis van 26 december 1996 van dezelfde rechtbank werd het "definitieve"
hoederecht over de kinderen toegekend aan de eiser 'tot hij opnieuw werkelijk over de
minderjarige kinderen zou kunnen beschikken'; 3°) op 14 februari 1997 wendde de eiser
zich tot het 'Amtsgericht' te Heilbronn in het rechtsgebied waarvan de verweerster en de
twee kinderen verbleven, om op grond van het Verdrag van 's Gravenhage van 25 oktober
1980 betreffende de burgerrechtelijke aspecten van internationale ontvoering van
kinderen te vorderen dat de kinderen hem zouden worden teruggeven om ze naar Argentinië te repatriëren; een beslissing van 14 februari 1997 van voornoemde rechtbank wees
de vordering van de eiser af; hij stelde hoger beroep in; bij beschikking van 26 mei 1997
willigde het Oberlandesgericht te Stuttgart het hoger beroep in en zei voor recht dat de
verweerster gedwongen [was] de twee kinderen onmiddellijk terug naar Argentinië te
brengen of ze persoonlijk aan de eiser te overhandigen om ze naar Argentinië terug te
brengen, op straffe van een dwangsom en een celstraf van maximaal zes maanden; de
verweerster heeft tegen die beslissing "grondwettelijk beroep" ingesteld; het Duitse
Grondwettelijk Hof ("Bundesverfassungsgericht") heeft dat beroep verworpen bij beslissing van 18 juli 1997; 4°) de verweerster heeft het Duitse grondgebied verlaten om naar
Spanje te gaan; in december 1997 vestigde zij zich met de kinderen in België; 5°) bij een
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beschikking van 27 juli 1998 van de voorzitter van de Rechtbank van Eerste Aanleg te
Brussel, zitting houdend in kort geding, kreeg de eiser de toestemming om de verweerster
voor die voorzitter te dagvaarden tot exequatur van de beslissing van 26 mei 1997 van het
Oberlandesgericht te Stuttgart; bij een beschikking van 11 augustus 1998 willigde de
voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg die vordering in en verklaarde die beslissing
uitvoerbaar in België; de verweerster stelde hoger beroep in; bij arrest van 24 juni 1999
bevestigde het Hof van Beroep te Brussel de beschikking en veroordeelde het de verweerster tot betaling van een dwangsom omdat zij had nagelaten uit eigen beweging te
kinderen naar Argentinië terug te brengen of ze persoonlijk aan de eiser te overhandigen
teneinde ze te repatriëren; dat arrest werd op 16 juli 1999 door de eiser aan de verweerster
betekend; 6°) intussen, op 2 juli 1998, werd bij de jeugdrechtbank te Brussel "een
beschermingsdossier ten name van de twee kinderen aanhangig gemaakt op grond van
artikel 36, 2°, van de wet van 8 april 1965"; de rechtbank wees achtereenvolgens twee
beschikkingen, de ene op 16 juli 1999 waarbij de twee kinderen in het 'Pensionnat Henri
Jaspar' te Brussel werden geplaatst, de tweede op 2 oktober 2000 om de kinderen aan de
verweerster toe te vertrouwen onder toezicht van de bevoegde sociale dienst en met
inachtneming van sommige voorwaarden; op het hoger beroep van de eiser bevestigde het
Hof van Beroep te Brussel de twee beschikkingen; de beide beschermingsdossiers bleven
geopend op de jeugdrechtbank te Brussel; 7°) bij een deurwaardersexploot van 8
november 1999, dagvaardde de verweerster de eiser voor de jeugdrechtbank te Brussel
hoofdzakelijk opdat voor recht zou worden gezegd dat de kinderen hun hoofdverblijfplaats bij de verweerster zouden krijgen; bij vonnis van 20 december 2000 willigde de
rechtbank die vordering in en hield de uitspraak aan over het recht op persoonlijk contact
met de eiser; de eiser stelde hoger beroep in; in zijn conclusie verzocht hij het hof van
beroep voor recht te zeggen dat "de kwestieuze hoede over de kinderen toekwam, moet en
moest blijven toekomen aan (de eiser), die het slachtoffer was van een ontvoering door
een ouder, die onrechtmatig door (de verweerster) was gepleegd"; bijkomend maakte de
eiser aanspraak op "het recht om zijn kinderen in Argentinië te ontvangen en te huisvesten
gedurende de helft van de schoolvakantie" en van de kerst- en paasvakantie;
Vervolgens zegt het bestreden arrest, met bevestiging van het beroepen vonnis, voor
recht dat de kinderen G. en A. hun hoofdverblijfplaats bij de verweerster zullen hebben en
dat hun woonplaats op haar adres gevestigd zal zijn;
Het bestreden arrest baseert die beslissingen op de onderstaande redenen:
A) "Het gezag van het rechterlijk gewijsde van de beschikking van 26 mei 1997 van het
Oberlandesgericht te Stuttgart, dat door het arrest van het hof (van beroep te Brussel) van
24 juni 1999 in België uitvoerbaar is verklaard, staat niet eraan in de weg dat de jeugdrechtbank die op grond van nieuwe gegevens geadieerd is, de toekomstige toestand van de
kinderen wijzigt. Het hof [van beroep] neemt de oordeelkundige redenen van het
beroepen vonnis over m.b.t. de gezamenlijke uitoefening van het ouderlijk gezag, de huisvesting en de woonplaats van de kinderen.
B) "Krachtens artikel 13 van het Verdrag van 's Gravenhage van 25 oktober 1980, is de
rechterlijke autoriteit niet gehouden de terugkeer van het kind te gelasten, indien de
persoon die zich tegen de terugkeer verzet, aantoont dat er een ernstig risico bestaat dat
het kind door zijn terugkeer wordt blootgesteld aan een lichamelijk of geestelijk gevaar,
dan wel op enigerlei andere wijze in een ondraaglijke toestand wordt gebracht. Voor het
overige kan de rechterlijke autoriteit eveneens weigeren de terugkeer van het kind te
gelasten, indien zij vaststelt dat het kind zich verzet tegen zijn terugkeer en een leeftijd en
mate van rijpheid heeft bereikt, die rechtvaardigt dat met zijn mening rekening wordt
gehouden. In deze zaak zijn A. en G. thans elf en bijna tien jaar oud, het gaat om intelligente en rijpe kinderen. Zij hebben hun land al meer dan vier jaar geleden verlaten en zijn
perfect geïntegreerd in hun nieuwe leefomgeving in België. De twee kinderen verzetten
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zich uitdrukkelijk tegen hun, ja zelfs tijdelijke, terugkeer naar Argentinië. Zij uiten de
wens in België te blijven bij hun moeder. Uit de in het debat overgelegde stukken, en
meer bepaald uit het verslag van oktober 1999 van deskundige Calicis blijkt dat de twee
kinderen geweld zou worden aangedaan indien zij in ondraaglijke verscheurende omstandigheden zouden moeten leven wanneer zij zouden worden weggerukt van hun moeder,
die, tot op heden, de enige positief ingestelde ouder is'. A. en G. zijn twee kinderen die erg
te lijden hebben en dat mag hier niet worden verzwegen, ook al is het juist dat de
(verweerster) een ernstige fout heeft begaan door in 1996 Argentinië op onrechtmatige
wijze te verlaten. In het huidig belang van de kinderen is een wijziging van het recht op
een hoofdverblijfplaats vereist. Die beslissing is trouwens conform het arrest dat het Hof
van Beroep te Brussel op 4 december 2000 wees in het kader van de beschermingsprocedure".
Grieven
(...)
Vierde onderdeel
Teneinde geen rekening te houden met het gezag van het rechterlijk gewijsde van de
beschikking van 26 mei 1997 van het Oberlandesgericht te Stuttgart, die door het arrest
van het Hof van Beroep te Brussel van 24 juni 1999 in België uitvoerbaar is verklaard, en
aan de verweerster is betekend op 16 juli 1999, is het bestreden arrest van oordeel dat
voornoemd gezag van het rechterlijk gewijsde "niet eraan in de weg staat dat de jeugdrechtbank, die op grond van nieuwe gegevens geadieerd is, de toekomstige toestand van
de kinderen wijzigt" (reden sub A). Het bestreden arrest neemt de redenen van de eerste
rechter over met betrekking tot de gezamenlijke uitoefening van het ouderlijk gezag, de
huisvesting en de woonplaats van de kinderen (reden sub A).
Nadat de jeugdrechtbank bij een vonnis van 20 december 2000 uitspraak had gedaan
over de vordering die de verweerster had ingesteld bij haar dagvaarding die zij op 8
november 1999 tegen de eiser had uitgebracht, dus enkele maanden na het voornoemde
arrest van het Hof van Beroep te Brussel over het exequatur van het Oberlandesgericht te
Stuttgart, heeft die rechtbank geoordeeld dat "in het huidig belang van de kinderen (...)
een wijziging van het recht op een hoofdverblijfplaats vereist (is)" welke is toegewezen
aan de verweerster, die nochtans "een ernstige fout heeft begaan door in 1996 Argentinië
op onrechtmatige wijze te verlaten", dat de kinderen "hun land al meer dan vier jaar
geleden verlaten (hebben) en perfect geïntegreerd (zijn) in hun nieuwe leefomgeving in
België", dat zij "de wens (uiten) in België te blijven bij hun moeder", "de enige positief
ingestelde ouder", en dat zij "erg te lijden hebben" (redenen van die eerste rechter die door
het arrest worden overgenomen in de redenen sub B).
Het bestreden arrest stelt echter niet vast, noch met de redenen van de eerste rechter
welke het overneemt, noch met enige andere reden, dat er nieuwe gegevens voorhanden
waren op grond waarvan de jeugdrechtbank een vordering van de verweerster kon inwilligen, inzonderheid toen die rechtbank uitspraak deed. Bijgevolg verantwoordt het
bestreden arrest niet naar recht zijn beslissing om geen rekening te houden met het gezag
van het rechterlijk gewijsde van de beschikking van 26 mei 1997 van het Oberlandesgericht te Stuttgart die uitvoerbaar verklaard is bij een arrest van het Hof van Beroep te
Brussel van 24 juni 1999. Het bestreden arrest schendt de artikelen 1350, 3°, van het
Burgerlijk Wetboek, 23, 24, 25, 26, 28 en 570 (zoals het bestond vóór de wijziging ervan
bij de wet van 16 juli 2004) van het Gerechtelijk Wetboek.
(...)

III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
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(...)
Vierde onderdeel
Het gezag van gewijsde van een buitenlandse beslissing die de terugkeer van
de kinderen gelast die ongeoorloofd overgebracht of vastgehouden zijn in de zin
van het Verdrag van 's Gravenhage van 25 oktober 1980, staat niet eraan in de
weg dat de jeugdrechtbank, die op grond van nieuwe gegevens geadieerd is, de
toekomstige toestand van de kinderen wijzigt.
Het arrest, dat de redenen van de eerste rechter overneemt, stelt vast dat de
kinderen "hun land al meer dan vier jaar geleden [hebben] verlaten en [...]
perfect geïntegreerd [zijn] in hun nieuwe leefomgeving in België.", dat zij, op
een leeftijd van elf en bijna tien jaar, "intelligent en rijp" zijn en zich "uitdrukkelijk [verzetten] tegen hun, ja zelfs tijdelijke, terugkeer naar Argentinië [en] [...]de
wens [uiten] in België te blijven bij hun moeder", dat uit de in het debat overgelegde stukken, en meer bepaald uit het verslag van oktober 1999 van een deskundige blijkt dat "zij in ondraaglijke verscheurende omstandigheden zouden
moeten leven [door hen weg te rukken] van hun moeder, die, tot op heden, de
enige positief ingestelde ouder is", en dat zij "twee kinderen [zijn] die erg te
lijden hebben", en oordeelt dat "in het huidig belang van de kinderen [...] een
wijziging van het recht op een hoofdverblijfplaats vereist [is]".
Het arrest dat, in weerwil van de beschikking van 26 mei 1997 van het Oberlandesgericht te Stuttgart, die in België uitvoerbaar is verklaard bij een arrest van
24 juni 1999 van het Hof van Beroep te Brussel en de terugkeer van die kinderen
naar Argentinië of hun overhandiging aan de eiser met het oog op die terugkeer
had gelast, in het licht van die nieuwe gegevens beslist dat de kinderen hun
hoofdverblijfplaats bij de verweerster zullen hebben, verantwoordt zijn beslissing naar recht.
Het onderdeel kan niet worden aangenomen.
(...)
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiser in de kosten.
30 oktober 2008 – 1° kamer – Voorzitter: de h. Storck, voorzitter – Verslaggever:
mevr. Velu – Gelijkluidende conclusie van de h. de Koster, advocaat-generaal met
opdracht – Advocaat: mr. Gérard.

Nr. 596
1° KAMER - 30 oktober 2008

1º ECHTSCHEIDING EN SCHEIDING VAN TAFEL EN BED — GEVOLGEN
T.A.V. DE PERSONEN — T.A.V. DE ECHTGENOTEN - UITKERING NA
ECHTSCHEIDING - INKOMSTEN VAN DE UITKERINGSPLICHTIGE ECHTGENOOT - BIJDRAGE TOT
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- UITSLUITING

2º LEVENSONDERHOUD - UITKERING NA ECHTSCHEIDING - INKOMSTEN VAN DE
UITKERINGSPLICHTIGE ECHTGENOOT - BIJDRAGE TOT LEVENSONDERHOUD VOOR DE
UITKERINGSPLICHTIGE ECHTGENOOT - UITSLUITING
1º en 2° De bijdrage tot levensonderhoud die de echtgenoot die een uitkering na
echtscheiding verschuldigd is, van zijn ouders ontvangt, is niet inbegrepen in de
goederen en inkomsten waarop die uitkering kan worden toegekend. (Art. 301, §1 B.W.)
(S. T. O.)

ARREST (vertaling)

(A.R. C.07.0192.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest, op 21 december 2006 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 twee middelen aan waarvan het tweede als volgt is gesteld.
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 205, 207 en 301, §1 en 4, van het Burgerlijk Wetboek;
- artikel 149 van de Grondwet.
Aangevochten beslissingen
Het arrest stelt eerst het volgende vast:
"Blijkens de door ((de eiser) overgelegde belastingdocumenten schommelden zijn
inkomsten van de jaren 2000 tot 2005, na aftrek van enkel de sociale bijdragen, tussen
15.000 en 17.000 euro per jaar, ofwel 1.250 en 1.420 euro per maand.
Bovendien geniet hij, althans sinds januari 2003, een maandelijkse en geregelde steun
van 800 tot 1.400 euro per maand die hem wordt toegekend door zijn ouders, eigenaars
van negen onroerende goederen in België.
Tot slot blijkt uit het door (de eiser) overgelegde dossier dat hij 571,80 euro huurgeld
per maand betaalt en dat hij, naar eigen zeggen, met de hulp van zijn ouders een onderhoudsbijdrage van 309,68 euro per maand blijft betalen voor het gemeen-schappelijk kind
van de partijen dat thans negentien jaar oud is."
het arrest overweegt als volgt:
"Blijkens de aan het hof (van beroep) voorgelegde stukken hielden de partijen er ten
tijde van hun scheiding een luxueuze levensstijl op na, dankzij de inkomsten (van de
eiser) die toen 2.400,75 euro netto per maand bedroegen.
Zonder dat daarom mag worden verondersteld dat (de eiser) dat opzettelijk heeft
gedaan, zijn diens inkomsten vervolgens pijlsnel gedaald, zodat hij, tijdens de laatste vijf
jaar, na aftrek van de sociale bijdragen alleen, een maandelijks bedrag overhield dat
schommelde tussen 1.250 en 1.420 euro per maand. Nochtans geniet hij steun van zijn
ouders die hem, sedert ten minste drie jaar, 800 à 1.400 euro per maand uitkeren. Hij
betaalt 571,80 euro huurgeld per maand en een maandelijkse onderhoudsbijdrage van
309,68 euro voor zijn zoon",
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het komt tot de volgende slotsom:
"Gelet op al die gegevens wordt het bedrag van de uitkering tot levensonderhoud na
echtscheiding ex aequo et bono bepaald op 300 euro per maand, welk bedrag wordt
gekoppeld aan het indexcijfer der consumptieprijzen".
Grieven
Artikel 301, §1, van het Burgerlijk Wetboek bepaalt dat de rechtbank aan de echtgenoot
die de echtscheiding heeft verkregen, uit de goederen en de inkomsten van de andere echtgenoot, een uitkering kan toekennen die, rekening houdend met zijn inkomsten en mogelijkheden, hem in staat stellen kan in zijn bestaan te voorzien op een gelijkwaardige wijze
als tijdens het samenleven.
Artikel 301, §4, van het Burgerlijk Wetboek bepaalt dat het bedrag van de uitkering in
geen geval hoger mag zijn dan een derde van de inkomsten van de tot uitkering gehouden
echtgenoot.
Voor de berekening van de inkomsten van de uitkeringsplichtige echtgenoot moet rekening worden gehouden met zijn, actuele of virtuele, inkomsten van alle aard.
Inkomsten bestaan uit de opbrengst van de werkkracht (of een daarmee vergelijkbaar
vervangingsinkomen, zoals een opzeggingsvergoeding of een uitkering wegens onvrijwillige werkloosheid) of uit de opbrengst van het (roerend en onroerend) kapitaal.
De steun die de eiser van zijn ouders ontvangt moet, volgens de beoordeling van zijn
behoeftigheid, worden aangemerkt ofwel als de uitvoering van de onderhoudsverplichting
die op de ouders rust op grond van de artikelen 205 en 207 van het Burgerlijk Wetboek,
ofwel als een reeks giften.
Hoe men een dergelijke steun ook bekijkt, hij mag niet beschouwd worden als een
inkomen aangezien hij niet voortkomt uit de opbrengst van de werkkracht van de eiser en
geen vervangingsinkomen is.
Zulks zou met name het geval zijn indien de steun die de eiser van zijn ouders
ontvangt, voor hen de uitvoering zou zijn van hun onderhoudsverplichting.
Bovendien kan de omstandigheid dat degene die recht heeft op levensonderhoud in de
zin van de artikelen 205 en 207 van het Burgerlijk Wetboek zelf levensonderhoud
verschuldigd is niet tot gevolg hebben dat de onderhoudsplichtige in de zin van de artikelen 205 en 207 naast zich een uitkeringsgerechtigde krijgt waarin de wet niet voorziet.
Zulks zou in deze zaak echter wel het geval zijn indien de uitkering tot levensonderhoud
na echtscheiding bepaald zou worden met inaanmerkingneming van de bijdrage tot
levensonderhoud waarop de eiser recht heeft op grond van de artikelen 205 en 207 van het
Burgerlijk Wetboek.
Indien de steun die de eiser maandelijks ontvangt aangemerkt moet worden als een
reeks giften, dan worden deze opgenomen in eisers kapitaal dat, als dusdanig, niet in
aanmerking mag worden genomen voor de vaststelling van onderhoudsuitkering.
Hieruit volgt dat het arrest, doordat het, voor de berekening van eisers inkomsten, rekening houdt met de steun die hij van zijn ouders ontvangt:
1° indien die steun de uitvoering vormt van de verplichting tot levensonderhoud die op
de ouders (van de eiser) rust, enerzijds, de artikelen 205 en 207 van het Burgerlijk
Wetboek schendt, aangezien het, voor de bepaling van de aan de eiser opgelegde uitkering
tot levensonderhoud na echtscheiding, rekening houdt met een bijdrage tot levensonderhoud die aan laatstgenoemde verschuldigd is op grond van de voornoemde artikelen 205
en 207 en, anderzijds, het wettelijk begrip inkomsten, in de zin van de artikelen 301, §1 en
§4, van het Burgerlijk Wetboek miskent door de ontvangst van een onderhoudsbijdrage
als een inkomen te beschouwen, en bijgevolg de voornoemde artikelen 301, §1 en 4,
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schendt;
2° indien die steun moet worden aangemerkt als een reeks giften, het wettelijk begrip
inkomsten in de zin van de artikelen 301, §1 en 4, van het Burgerlijk Wetboek miskent
aangezien het giften als een dergelijk inkomen beschouwt, en bijgevolg die artikelen
schendt;
3° althans, door niet te vermelden waarom die steun een inkomen zou uitmaken, de
wettigheidstoetsing dienaangaande onmogelijk maakt, bijgevolg niet regelmatig met
redenen is omkleed en, derhalve, artikel 149 van de Grondwet schendt.

III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Tweede middel
Krachtens artikel 301, §1, van het Burgerlijk Wetboek kan de rechtbank aan de
echtgenoot die de echtscheiding heeft verkregen, uit de goederen en de inkomsten van de andere echtgenoot, een uitkering toekennen die, rekening houdend
met zijn inkomsten en mogelijkheden, hem in staat stellen kan in zijn bestaan te
voorzien op een gelijkwaardige wijze als tijdens het samenleven.
De bijdrage tot levensonderhoud die de echtgenoot die een uitkering na echtscheiding verschuldigd is, van zijn ouders ontvangt, is niet inbegrepen in de
goederen en inkomsten waarop die uitkering kan worden toegekend.
Het arrest, dat, om de toestand van de eiser te beoordelen, naast zijn beroepsinkomsten, die, na een aanzienlijke daling ervan, schommelden tussen 1.250 en
1.420 euro per maand tussen de jaren 2000 en 2005, ook "een maandelijkse en
geregelde steun van 800 tot 1.400 euro per maand die hem (sinds januari 2003)
wordt toegekend door zijn ouders" in aanmerking neemt, waarbij zijn lasten
bestaan in 571,80 euro huurgeld per maand en een maandelijkse onderhoudsbijdrage van 309,68 euro voor het gemeenschappelijk kind van de partijen, verantwoordt niet naar recht zijn beslissing om hem te veroordelen tot betaling van een
geïndexeerde uitkering tot levensonderhoud van 300 euro per maand.
In zoverre is het middel gegrond.
(...)
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest in zoverre het de eiser veroordeelt tot betaling
van een uitkering tot levensonderhoud 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 uitspraak daaromtrent aan de feitenrechter over.
Verwijst de aldus beperkte zaak naar het Hof van Beroep te Bergen.
30 oktober 2008 – 1° kamer – Voorzitter: de h. Storck, voorzitter – Verslaggever:
mevr. Velu – Gelijkluidende conclusie van de h. de Koster, advocaat-generaal met
opdracht – Advocaat: mr. Simont.
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1° KAMER - 30 oktober 2008

FAILLISSEMENT, FAILLISSEMENTSAKKOORD EN GERECHTELIJK
AKKOORD — GEVOLGEN (PERSONEN, GOEDEREN, VERBINTENISSEN) SCHULDVORDERING - OPNAME IN HET PASSIEF - RECHT VAN VOORRANG - LATERE ERKENNING VONNIS - VOORWAARDE
De gevolgen van de opname van een schuldvordering in het passief van een failliete
boedel, zijn beperkt tot hetgeen aangegeven, deugdelijk verklaard en aanvaard is; op
voorwaarde dat de schuldeiser binnen de bij de wet bepaalde termijn optreedt, kan hij,
als zijn schuldvordering in het chirografaire passief is opgenomen, naderhand via een
vonnis zijn recht van voorrang doen erkennen1. (Artt. 63 en 72, derde lid
Faillissementswet 1997)
(P. e.a. T. MAGNEE ENROBES n.v.)

ARREST (vertaling)

(A.R. C.07.0402.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest, op 11 januari 2007 gewezen door
het Hof van Beroep te Luik.
Raadsheer Christine Matray heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal met opdracht Philippe de Koster heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDELEN
De eisers voeren een middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 1108, 1109, 1110, 1131 en 1134 van het Burgerlijk Wetboek;
- de artikelen 63 (vóór de wijziging ervan bij de wet van 20 juli 2005) en 65 tot 68 (de
artikelen 67 en 68, vóór de wijziging ervan bij de wet van 6 december 2005) van de Faillissementswet van 8 augustus 1997.
Aangevochten beslissingen
Het arrest stelt eerst vast dat J. R. op 11 april 2003 failliet is verklaard, dat de verweerster een schuldvordering heeft aangegeven "zonder melding te maken van een voorrecht"
en dat deze in het chirografaire passief voor het bedrag van 27.213,16 euro is opgenomen
in het proces-verbaal van sluiting van verificatie van de schuldvorderingen dat op 27 mei
2003 door de curatoren is opgemaakt, en beveelt vervolgens, op de vordering van de
verweerster om het bij artikel 20, 12°, van de hypotheekwet aan de onderaannemer toegekende voorrecht te genieten, ondanks de opname van haar schuldvordering in het chirografaire passief, de heropening van het debat opdat de verweerster het bewijs kan leveren
van het feit dat zij "onderaannemer van de gefailleerde" was, d.w.z. (het bewijs) van het
bestaan van haar voorrecht, na te hebben beslist dat, "(de verweerster), indien zij daarvan
het bewijs levert, ondanks de vroegere opname van haar schuldvordering in het chirografaire passief, aanspraak kan maken op haar voorrecht", zulks op grond van de onderstaande redenen:
"De rechtsleer ging er traditioneel van uit dat de opname van de schuldvordering door
de curator onherroepelijk is en dat wegens de opname in het chirografaire passief de
1 Zie (andersluidende) concl. O.M. in Pas. 2008, nr. 597.
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aangever het recht niet heeft zich achteraf op een voorrecht te beroepen, aangezien de
curator naderhand niet mag erkennen dat de schuldeiser dat voorrecht geniet (...).
Meer recent echter heeft een gezaghebbend commentator (...) zijn commentaren op de
Faillissementswet i.v.m. met de opname van de schuldvorderingen aangepast. Hij verwijst
naar de door de eerste rechters aangewezen teksten uit de parlementaire voorbereiding en
kent die een andere draagwijdte toe. Hij wijst erop dat, 'si le curateur a admis le privilège
ou la sûreté, il ne pourrait plus les contester ultérieurement. L'opposé n'est toutefois plus
vrai. La modification apportée par la loi du 4 septembre 2002 qui vise à permettre au
curateur de considérer comme chirographaire des déclarations de créances qui ne mentionnent pas le privilège ne dit pas que le curateur doit agir ainsi, ce qui indique que la
disposition n'est pas d'ordre public et que le curateur pourrait corriger, en faveur du déclarant, la déclaration faite. Le but du législateur était sans doute d'amener les créanciers
privilégiés à être plus soigneux mais en même temps d'éviter que le créancier non assisté
par un avocat soit pénalisé'.
De wetgever wil duidelijk de afhandeling van de faillissementen versnellen door ervoor
te zorgen dat de vereffening niet onophoudelijk wordt tegengehouden door ongeordende
tussenkomsten van onoplettende schuldeisers. Zo heeft, bijvoorbeeld, de wet van 6
december 2005 tot wijziging van artikel 72, derde lid, van de faillissementswet de verjaringstermijn waarbinnen de laattijdige schuldeiser zijn schuldvordering kan aangeven of
bevestigen, teruggebracht van drie naar één jaar.
Tegelijkertijd echter en ondanks de verplichting voor de schuldeisers om de aangifte
van hun schuldvorderingen samen met hun titels neer te leggen 'uiterlijk op de door het
vonnis van faillietverklaring bepaalde dag' (artikel 62 Faillissementswet), laat het de
schuldeisers die in gebreke blijven ook toe 'tot de oproeping voor de vergadering bedoeld
in artikel 79' het recht op opname te vorderen (artikel 72, tweede lid; zie ook artikel 68,
tweede lid, in fine). De enige sanctie voor het in gebreke blijven van de schuldeiser
bestaat erin hem niet toe te laten voor de provisionele uitdelingen die al gebeurd of al
bevolen zouden zijn (artikel 72, eerste lid).
De wijziging van artikel 63, eerste lid, in fine, gaat terug op een amendement nr. 63 van
volksvertegenwoordiger Lano (Gedr. St. Kamer, 2000-2001 - DOC 50 -1132/008, p.
17-18) die de verwerping van het niet in de aangifte van schuldvordering aangevoerde
voorrecht verantwoordt op de wijze waarop de eerste rechters dat al hadden gedaan.
Dezelfde volksvertegenwoordiger verduidelijkte in de bespreking (DOC 50 -1132/013, p.
88) voorts het volgende: 'De aangiften dienen volledig te zijn en de schuldeiser dient in
het bijzonder de daaraan verbonden voorrechten, hypotheek- of pandrechten en de titels
waarop zij berusten effectief te vermelden. Teneinde de curator (en de boedel) te
beschermen tegen de bezwaren die tegen het proces-verbaal van verificatie zouden
worden ingediend, op grond van artikel 69 wegens miskenning van het voorgehouden
voorrecht, de hypotheek, het pandrecht of de titel, is het aangewezen het gebrek aan
vermelding te sanctioneren'' maar het amendement zal worden ingetrokken (DOC 50 1132/013, p. 89) en nadien in identieke bewoordingen opnieuw opduiken tijdens de
bespreking in de Senaatscommissie op initiatief van mevrouw Taelman (Senaat, zitting
van 20 februari 2002 - 2-877/6 - 2001-2002, p. 10) die woord voor woord dezelfde verantwoording overneemt en ze beëindigt door er één enkele zin aan toe te voegen: 'de curator
mag de schuldvordering beschouwen als niet-bevoorrecht'.
De goedkeuring van het amendement dat door de minister wordt gesteund zal geen
aanleiding geven tot verdere preciseringen (Senaat, zitting van 5.6.2002 - 2-877/8,
2001-2002, pp. 70-71).
Zoals de heer Verougstraete dienaangaande benadrukt, impliceert het niet-vermelden
van het voorrecht in de oorspronkelijke aangifte van schuldvordering niet dat de curator
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verplicht is het voorrecht te verwerpen en de schuldvordering voorgoed als chirografair te
beschouwen. De tekst biedt enkel de mogelijkheid de schuldvordering als chirografair te
beschouwen, hetgeen veronderstelt dat de curator naderhand correcties kan aanbrengen
ten voordele van degene die de aangifte heeft gedaan.
Er moet dus worden aangenomen dat (de verweerster) die, zoals zij benadrukt, op het
ogenblik van de faillietverklaring en van de indiening van haar eigen aangifte van schuldvordering, nog niet wist of de opdrachtgever nog enig bedrag aan de gefailleerde
verschuldigd was, het voorrecht nog mag aanvoeren, aangezien de faillietverklaring haar
belet de in artikel 1798 van het Burgerlijk Wetboek bedoelde rechtstreekse vordering in te
stellen. Betrokkene heeft onopzettelijk nagelaten het aan de onderaannemer toegekende
voorrecht aan te voeren en hoort daar niet noodzakelijk voor te worden gestraft. Indien zij
haar voorrecht bewijst, mag zij, ondanks de eerdere opname van haar schuldvordering in
het chirografaire passief, zich erop beroepen".
Grieven
De opname van een schuldvordering in het proces-verbaal van sluiting is onherroepelijk en mag niet in vraag worden gesteld, behalve bij a) bedrog of arglist bij de schuldeiser, b) schending van een regel van openbare orde of c) overmacht.
De eventuele fout van de schuldeiser in zijn aangifte doet geen afbreuk aan die onherroepelijkheid.
Hieruit volgt dat, aangezien de schuldeiser van geen enkele zekerheid melding heeft
gemaakt en zijn schuldvordering bijgevolg in het proces-verbaal van verificatie onder het
chirografaire passief is opgenomen, hem naderhand geen enkel voorrecht meer kan
worden erkend bij vonnis, behalve indien de rechter een van de hierboven vermelde
uitzonderingen vaststelt.
De eventuele fout van de schuldeiser in zijn aangifte kan geen afbreuk doen aan de
onherroepelijkheid van de opname van zijn schuldvordering in het chirografaire passief.
Bijgevolg heeft het arrest, na eerst te hebben vastgesteld dat de schuldvordering van de
verweerster, die in haar aangifte van geen enkel voorrecht melding heeft gemaakt, in het
chirografaire passief is opgenomen, niet naar recht kunnen beslissen dat de verweerster
achteraf, behoudens bewijs van het bestaan ervan, gerechtigd was zich op een voorrecht te
beroepen.

III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
De gevolgen van de opname van een schuldvordering in het passief van een
failliete boedel, zijn beperkt tot hetgeen aangegeven, deugdelijk verklaard en
aanvaard is.
Op voorwaarde dat de schuldeiser binnen de bij artikel 72, derde lid,van de
Faillissementswet van 8 augustus 1997 bepaalde termijn optreedt, kan hij, als
zijn schuldvordering in het chirografaire passief is opgenomen, naderhand bij
een vonnis zijn recht van voorrang doen erkennen.
Het middel dat op een tegengestelde bewering berust, faalt naar recht.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eisers in de kosten.
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30 oktober 2008 – 1° kamer – Voorzitter: de h. Storck, voorzitter – Verslaggever:
mevr. Matray – Andersluidende conclusie van de h. de Koster, advocaat-generaal met
opdracht – Advocaat: mr. T'Kint.

Nr. 598
1° KAMER - 30 oktober 2008

1º INKOMSTENBELASTINGEN — VENNOOTSCHAPSBELASTING —
VASTSTELLING VAN HET BELASTBAAR NETTO-INKOMEN — WINSTEN BEDRIJFSLASTEN - NIET ALS BEROEPSKOSTEN AFTREKBARE UITGAVEN - ABNORMALE OF
GOEDGUNSTIGE VOORDELEN - BEGRIP
2º INKOMSTENBELASTINGEN — VENNOOTSCHAPSBELASTING —
VASTSTELLING VAN HET BELASTBAAR NETTO-INKOMEN — WINSTEN BEDRIJFSLASTEN - NIET ALS BEROEPSKOSTEN AFTREKBARE UITGAVEN - ABNORMALE OF
GOEDGUNSTIGE VOORDELEN - BELASTING - VOORWAARDE
1º en 2° Uit de omstandigheid dat uitgaven niet voldoen aan de vereiste voorwaarden om
als beroepskosten aftrekbaar te zijn, volgt niet dat die uitgaven abnormale of
goedgunstige voordelen vormen in de zin van artikel 26, eerste lid, noch dat ze, om te
kunnen worden belast, gevoegd hadden moeten worden bij de eigen winsten waarvan
ze, doordat ze als beroepskosten zijn verworpen, niet mogen worden afgetrokken 1. (Artt.
26, eerste lid en 49 W.I.B. 1964)
(JEAN-PIERRE TASSET b.v.b.a. T. BELGISCHE STAAT – Minister van Financiën)

ARREST (vertaling)

(A.R. F.07.0008.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest, op 10 maart 2006 gewezen door
het Hof van Beroep te Luik.
Voorzitter Christian Storck heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal André Henkes heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDELEN
De eiseres voert een middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 23, 24, 26, inzonderheid eerste lid, 49, 183 en 185 van het Wetboek van
de Inkomstenbelastingen 1992.
Aangevochten beslissingen
Het arrest wijzigt gedeeltelijk het verwezen vonnis, zegt voor recht dat de belastings1 Het openbaar ministerie concludeerde tot verwerping van het cassatieberoep op grond dat het
feitelijke grondslag mistte; het baseerde zich op een arrest van het Hof van 14 dec. 2007, A.R.
F.06.0115.F, niet-gepubliceerd, gewezen in een zaak waar cassatieberoep én bestreden arrest precies
dezelfde waren als die welke in het onderhavige arrest worden onderzocht; over de draagwijdte van
de artikelen 26 en 49 W.I.B., zie Grw. Hof, arrest nr. 151/2008 van 6 nov. 2008, overwegingen B.5.4
e.v., http://www.arbitrage.be.
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grondslag in de vennootschapsbelasting van de eiseres voor het aanslagjaar 1998 (inkomsten van 1997) verminderd wordt met 37.281,90 euro en, voor het aanslagjaar 1999
(inkomsten 1998) met 44.658,64 euro, en beveelt de daarmee overeenstemmende ontheffingen, zulks om de onderstaande redenen:
"2.4. De zaak zelf
De bewijslast met betrekking tot de echtheid van de uitgave en met betrekking tot het
beroepsmatig kenmerk daarvan berust bij (de eiseres);
In dat verband moet dus verder worden gekeken dan de lange theoretische overwegingen uit de conclusie van (de eiseres) en moet worden onderzocht welke werkelijkheid
achter de weinigzeggende facturen schuilgaat;
(De eiseres) kan, ondanks haar uiteenzetting op pagina 28 tot 30 van haar samenvattende conclusie, niet uitleggen op grond van welke berekening of van welke logica en op
grond wan welke reële prestaties zij het bedrag van haar vergoedingen in de loop van litigieuze aanslagjaren (1997 en 1998) heeft vermeerderd;
De loutere vaststelling dat sommige posten (materiële activa: machines, meubilair,
kantoormaterieel, rollend materieel) zijn gestegen, kan zulks niet verantwoorden;
Er kan bijvoorbeeld worden vastgesteld dat de activa waarop de hierboven vermelde
posten betrekking hebben, in 1996 van 2.654.106 frank naar 2.777.316 frank zijn gestegen
hoofdzakelijk op grond van een lichte stijging van de materiële activa-machines maar dat,
over hetzelfde tijdvak, de jaarlijkse vergoeding van 2.800.000 frank naar 4.520.000 frank
stijgt zonder dat daarvoor enige concrete of controleerbare verantwoording wordt
gegeven;
Als we de berekeningen van de rechtbank van eerste aanleg over het verband tussen de
vergoedingen en de ter beschikking gestelde activa (exclusief personeelskosten) vervolledigen, stellen we vast dat zowel de begintoestand als het verdere verloop ervan voor
problemen zorgden:
- 1995: vergoedingen: 2.300.000 - activa: 815.000 - personeel: 672.000
- 1996: vergoedingen: 2.800.000 - activa: 2.654.106 - personeel: 837.499
- 1997: vergoedingen: 4.520.000 - activa: 2.777.316 - personeel: 1.226.216
- 1998: vergoedingen: 4.880.000 - activa: 3.994.566 - personeel: 1.402.068
Aldus betaalt (de eiseres) reeds in 1995 1.628.000 frank om 815.000 frank aan activa te
kunnen genieten;
In 1996 moet er voortaan 1.962.501 frank worden betaald om 2.654.106 frank aan
activa te genieten en (...), in de loop van de volgende jaren, wijzigen de verhoudingen en
worden ze opnieuw omgekeerd aangezien er in 1997 3.293.748 frank moet worden
betaald en vervolgens 3.477.932 frank in 1998 om respectievelijk 2.777.316 frank en
3.994.566 frank aan activa te genieten;
Overigens (...) geeft (de eiseres) op pagina 23 en 24 van haar samenvattende conclusie
toe dat in de verantwoording van de gefactureerde bedragen geen rekening mag worden
gehouden met de concessie van het uithangbord en van het merk (de pas opgerichte BatiFinances had er geen) of met de toestemming om het adres te gebruiken (de beide
vennootschappen hebben hun zetel op hetzelfde adres), terwijl de knowhow van JeanMarie Tasset (die de eindbeslissingsbevoegdheid heeft in de beide ondernemingen) niet
kan worden geraamd en zulks des te minder daar de pas opgerichte vennootschap geen
'operationeel' oogmerk heeft maar vooral een vermogensvennootschap is en dat de heer
Tasset uitgerekend op 'operationeel' vlak deskundig is;
Hoewel de personeelskosten niet betwist kunnen worden (wat hun beginsel en hun
bedrag betreft), is het daarentegen uiterst moeilijk de omvang en de werkelijke aard van
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de terbeschikkingstelling van de activa te bepalen en het is hoe dan ook niet a priori
geloofwaardig dat het betaalde bedrag voor de terbeschikkingstelling van de activa jaarlijks het bedrag van de activa zelf overschrijdt of nagenoeg bereikt;
In zoverre het beginsel van de terbeschikkingstelling van dergelijke activa niet wordt
betwist en een redelijke raming erg moeilijk blijkt bij gebrek aan voldoende betrouwbare
parameters moet er daarvoor een uiterst gering bedrag worden toegekend dat overeenstemt met tien pct. van de waarde van de activa (bestaande in materiële activa: machines,
meubilair, kantoormaterieel, rollend materieel);
De enige aftrekbare bedragen zullen bijgevolg worden vastgesteld op 1.503.948 frank
(1.226.216 + 277.732) voor 1997 en 1.801.525 frank (1.402.068 + 399.457) voor 1998;
2.5. Wat betreft de redenering die steunt op de toepassing van artikel 26 van het
Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992
(De eiseres) heeft zelf de aftrek van beroepskosten gevorderd en (...) de bewijslast ter
zake berustte bij haar;
Het feit dat zij er op dat punt gedeeltelijk niet in slaagt dat bewijs te leveren, verantwoordt al voldoende waarom de aftrek wordt verworpen en (...) er mag overigens niet
ipso facto ervan worden uitgegaan dat het verschil een abnormaal en goedgunstig voordeel voor de vennootschap Bati-Finances zou hebben opgeleverd;
We begrijpen de relevantie niet van de (al te lange) theoretische uiteenzettingen van (de
eiseres) in dat verband. Het komt er immers enkel op aan te oordelen of de gevraagde
aftrekken aan de (eiseres) konden worden toegestaan op grond van artikel 49, zonder dat
er daarenboven nog speculaties moesten worden gemaakt over de gevolgen van de toepassing of niet-toepassing van artikel 26 voor een andere vennootschap, aangezien de beide
artikelen los van elkaar worden toegepast en hun parallelle toepassing voor de twee
verschillende belastingplichtigen geen dubbele belasting uitmaakt;
Overigens (...) zijn die artikelen slechts complementair in zoverre ze de mogelijkheid
bieden op te treden tegen een kunstmatige winstverschuiving van de ene vennootschap
naar een andere door de kunstmatige verarming van de ene (overfacturatie en verwerping
van de uitgave in de niet-verantwoorde mate; artikel 49 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992 zoals in deze zaak) of door heropneming van bedragen die ten
gevolge van een onderfacturatie op kunstmatige wijze aan de andere zijn onttrokken".
Grieven
Volgens artikel 49 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992, dat krachtens
artikel 183 van dat wetboek van toepassing is inzake vennootschapsbelasting, zijn als
beroepskosten aftrekbaar de kosten die de belastingplichtige in het belastbare tijdperk
heeft gedaan of gedragen om de belastbare inkomsten te verkrijgen of te behouden en
waarvan hij de echtheid en het bedrag verantwoordt door middel van bewijsstukken of,
ingeval zulks niet mogelijk is, door alle andere door het gemeen recht toegelaten bewijsmiddelen, met uitzondering van de eed.
Artikel 26, eerste lid, van dat wetboek (ook toepasselijk inzake vennootschapsbelasting) bepaalt dat, wanneer een in België gevestigde onderneming abnormale of goedgunstige voordelen verleent, die voordelen, onder voorbehoud van het bepaalde in artikel 54,
bij haar eigen winst worden gevoegd, tenzij die voordelen in aanmerking komen voor het
bepalen van de belastbare inkomsten van de verkrijger.
Voor de toepassing van artikel 26 is een voordeel abnormaal wanneer het in strijd is
met de normale gang van zaken, met de gevestigde regels of gebruiken. Een voordeel is
goedgunstig wanneer het wordt verleend zonder dat het de uitvoering van een verbintenis
vormt of wanneer het zonder enige tegenprestatie wordt verleend. Met andere woorden, er
is sprake van een goedgunstig voordeel wanneer de toekenning het bestaan van een gift
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verbergt.
Wanneer een Belgische vennootschap - zijnde een onderneming in de zin van voornoemd artikel 26 - abnormale of goedgunstige voordelen verleent aan een andere, eveneens aan de vennootschapsbelasting onderworpen, Belgische vennootschap, komt het
bedrag van die voordelen noodzakelijkerwijs in aanmerking voor de vaststelling van de
belastbare inkomsten van de voordeelgenietende vennootschap. Dit is het geval ongeacht
de vorm van het voordeel: vermeerdering van het belastbare omzetcijfer ten gevolge van
een facturatie, die ten aanzien van de onderneming die de factuur uitgeeft, buitensporig
wordt geacht; vermindering van fiscaal aftrekbare lasten wegens het feit dat een uitgave
die normaal wordt betaald door de voordeelgenietende onderneming, door een andere
onderneming wordt gedragen. In alle gevallen zal, wanneer de verkrijger een aan de
vennootschapsbelasting onderworpen Belgische vennootschap is, het bedrag van het
abnormaal of goedgunstig voordeel dat haar is toegekend, noodzakelijkerwijs in aanmerking worden genomen bij de vaststelling van haar belastbare winst. In dat verband is er
geen enkele concrete controle nodig. Deze zou toch niet kunnen worden uitgevoerd in
zoverre, enerzijds, de voordeelgenietende vennootschap meestal geen partij is in het
geschil tussen de administratie en de onderneming die het abnormaal of goedgunstig voordeel heeft toegekend, en, anderzijds, de administratie zich achter het beroepsgeheim zou
kunnen verschuilen om te weigeren alle informatie te verstrekken die voor die concrete
controle vereist is. Daaruit volgt dat, tenzij wordt toegestaan dat twee in België belastingplichtigen tweemaal worden onderworpen aan een economische belasting op dezelfde
bedragen, wat niet de wil van de wetgever is geweest, de toepassing van artikel 26 van het
Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992 voorrang moet krijgen op die van artikel 49
van dat wetboek wanneer het gaat om de aftrek van een bedrijfslast die aanleiding geeft
tot een daarmee correlerende heffing ten laste van de degene die het voordeel geniet. Dit
is des te meer het geval daar, in het kader van de internationale betrekkingen, verschillende instrumenten zijn ontworpen, precies om dergelijke dubbele belastingheffingen te
voorkomen of te verhelpen.
In deze zaak echter beslist het arrest, om een gedeelte van de aan de eiseres gefactureerde "managementfees" te verwerpen waarvan zij de aftrek als beroepskosten vorderde
dat, "hoewel de personeelskosten niet betwist kunnen worden (wat hun beginsel en hun
bedrag betreft), het daarentegen uiterst moeilijk is de omvang en de werkelijke aard van
de terbeschikkingstelling van de activa te bepalen en het hoe dan ook niet a priori geloofwaardig is dat het betaalde bedrag voor de terbeschikkingstelling van de activa jaarlijks
het bedrag van de activa zelf overschrijdt of nagenoeg bereikt". Die redenering impliceert
noodzakelijkerwijs dat het, tot beloop van het bedrag dat als beroepskosten is verworpen,
gaat om een gift die door de eiseres is verstrekt aan een andere Belgische vennootschap
(zijnde de vennootschap Bati-Finances), of althans om de toekenning van een abnormaal
of goedgunstig voordeel aan die vennootschap, in zoverre geen enkele andere juridische
omschrijving, die verenigbaar is met een gedeeltelijke verwerping van de aftrek, denkbaar
is, te meer daar de werkelijkheid van de gedane betalingen niet wordt betwist.
Hieruit volgt dat het arrest, door de litigieuze lasten grotendeels als niet-aftrekbaar te
verwerpen op grond van artikel 49 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992,
zonder acht te slaan op de toepassing van artikel 26 van dat wetboek en de noodzaak om
laatstgenoemde bepaling (die krachtens artikel 183 van dat wetboek toepasselijk is op de
vennootschapsbelasting) te laten voorgaan op voornoemd artikel 49 in geval van toekenning van een abnormaal of goedgunstig voordeel aan een Belgische vennootschap, op
grond meer bepaald dat de beide artikelen (26 en 49) los van elkaar worden toegepast en
hun parallelle toepassing voor de twee verschillende belastingplichtigen geen dubbele
belasting uitmaakt, de artikelen 26, 49 en 183 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen schendt, alsook, ten gevolge daarvan, de artikelen 23, 24, 183 en 185 van dat
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wetboek, in zoverre zijn beslissing ertoe leidt dat de vennootschap die een abnormaal of
goedgunstig voordeel in de zin van voornoemd artikel 26 en met schending van die bepaling toekent, het bedrag van dat abnormaal of goedgunstig voordeel wordt belast door de
verwerping van de daarmee overeenstemmende last of uitgave, en zulks hoewel het
bedrag van dat voordeel, krachtens de artikelen 23, 24, 183 en 185 van voornoemd
wetboek, noodzakelijkerwijs begrepen is in de belastbare winst van de voordeelgenietende vennootschap, hetgeen, voor de toepassing van artikel 26 ervan, een noodzakelijke
maar voldoende voorwaarde is opdat het bedrag van dat voordeel niet opnieuw wordt
opgenomen in de belastbare winst van de voordeeltoekennende onderneming, ook al
voldoet het niet aan de aftrekvoorwaarden van artikel 49.

III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Luidens artikel 26, eerste lid, van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen
1992, in de versie ervan die van toepassing is op de litigieuze aanslagjaren,
worden, wanneer een in België gevestigde onderneming abnormale of goedgunstige voordelen verleent, die voordelen, onder voorbehoud van het bepaalde in
artikel 54, bij haar eigen winst gevoegd, tenzij die voordelen in aanmerking
komen voor het bepalen van de belastbare inkomsten van de verkrijger.
Die bepaling, welke betrekking heeft op de vaststelling van de belastbare
winsten van de nijverheids, handels- of landbouwondernemingen, biedt de mogelijkheid om, in afwijking van de bepalingen van de belastingwet die slechts de in
het vermogen van een onderneming opgenomen winsten aan de belasting onderwerpt, met uitsluiting van die welke zij had kunnen verkrijgen indien zij haar
zaken anders had beheerd dan zij heeft gedaan, het gevolg van de verrichtingen
waarop zij van toepassing is, voor de juiste belastingheffing te voorkomen.
Zonder noodzakelijkerwijs te vereisen dat de verrichting is geschied met de
bedoeling een belastbare winst aan de belasting te onttrekken, verstaat artikel 26,
eerste lid, onder abnormale voordelen, die voordelen die, gelet op de economische omstandigheden van het ogenblik, strijdig zijn met de gewone gang van
zaken, met de regels, of met de gevestigde handelsgebruiken, en onder goedgunstige voordelen, de voordelen die worden verleend zonder de uitvoering van een
verbintenis te vormen, of die welke worden verleend zonder enige tegenwaarde.
Artikel 49 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992 verduidelijkt
de voorwaarden waaronder de kosten die de belastingplichtige in het belastbare
tijdperk heeft gedaan of gedragen, als beroepskosten aftrekbaar zijn.
Noch dit, noch enig ander artikel, bepaalt dat de aard van beroepskosten niet
kan worden ontzegd aan uitgaven die in aanmerking komen voor het bepalen van
de belastbare inkomsten van degenen die de daarmee overeenstemmende betalingen hebben ontvangen.
Uit de omstandigheid dat uitgaven niet voldoen aan de voorwaarden om als
beroepskosten aftrekbaar te zijn, volgt niet dat die uitgaven abnormale of goedgunstige voordelen vormen in de zin van artikel 26, eerste lid, en evenmin dat ze,
om te kunnen worden belast, gevoegd hadden moeten worden bij de eigen
winsten waarvan ze, doordat ze als beroepskosten zijn verworpen, niet mogen
worden afgetrokken.
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De rechter die beslist dat de administratie, op grond van artikel 49 van het
Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992 terecht de door belastingplichtige
aangevoerde beroepskosten heeft verworpen, dient bijgevolg niet na te gaan of
de voorwaarden voor de toepassing van artikel 26, eerste lid, van dat wetboek
vervuld zijn.
Door aldus te beslissen, schendt het arrest geen enkele van de in het middel
aangewezen bepalingen.
Het middel kan niet worden aangenomen.
Aangezien, voor het overige, het middel zelf niet aanvoert dat de binnen de
door het arrest in aanmerking genomen perken van het respectieve toepassingsgebied van de voornoemde artikelen 26, eerste lid, en 49, die artikelen tussen
twee categorieën belastingplichtigen een onderscheid doen ontstaan dat strijdig is
met de grondwettelijke beginselen van gelijkheid en non-discriminatie voor de
wet, en aangezien dat middel het arrest niet verwijt dat het, door te weigeren
voornoemd artikel 26, eerste lid, toe te passen de artikelen 10 en 11 van de
Grondwet schendt, dient de door de eiseres voorgestelde prejudiciële vraag niet
aan het Grondwettelijk Hof te worden gesteld.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep;
Veroordeelt de eiseres in de kosten.
30 oktober 2008 – 1° kamer – Voorzitter en Verslaggever: de h. Storck, voorzitter –
Gelijkluidende conclusie van de h. Henkes, advocaat-generaal – Advocaten: mrs. Wouters
en T'Kint.

Nr. 599
1° KAMER - 31 oktober 2008

1º ERFENISSEN - BEDING OMTRENT EEN TOEKOMSTIGE NALATENSCHAP - VERBOD - AARD GEVOLGEN - BEKRACHTIGING - VERJARINGSTERMIJN
2º OVEREENKOMST — BESTANDDELEN — VOORWERP - BEDING OMTRENT EEN
TOEKOMSTIGE NALATENSCHAP - VERBOD - AARD - GEVOLGEN - BEKRACHTIGING VERJARINGSTERMIJN
3º VERJARING — BURGERLIJKE ZAKEN — TERMIJNEN (AARD. DUUR.
AANVANG. EINDE) - DUUR - TIENJARIGE TERMIJN - BEDING OMTRENT EEN TOEKOMSTIGE
NALATENSCHAP - VORDERING TOT NIETIGVERKLARING - TOEPASSELIJKHEID
1º, 2° en 3° De bepaling die voorzag dat men een nalatenschap die nog niet is
opengevallen niet kan verwerpen en evenmin omtrent zodanige nalatenschap enig
beding kan maken, zelfs niet met toestemming van hem wiens nalatenschap het betreft,
raakte de openbare orde1 en een handeling die hiermede in strijd was kon niet worden
bekrachtigd, zodat de tienjarige verjaringstermijn bepaald in art. 1304 B.W. voor
1 Zie Cass., 28 nov. 1946, A.C. 1946, 414.
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vorderingen tot nietigverklaring geen toepassing kon vinden2 3. (Artt. 1130, tweede lid, en
1304 B.W.)
(V. e.a. T. V. e.a.)

ARREST

(A.R. C.06.0445.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 10 januari 2006 gewezen
door het Hof van Beroep te Antwerpen.
Raadsheer Beatrijs Deconinck heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Christian Vandewal heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDEL
De eiser voert in een verzoekschrift een middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 149 van de gecoördineerde Grondwet;
- de artikelen 2, 6, 815, 816, 1304, 1319, 1320, 1322, 1338 en 2257 van het Burgerlijk
Wetboek;
- artikel 1130, tweede lid, van het Burgerlijk Wetboek zoals van toepassing voor de
wijziging bij artikel 4 van de wet van 22 april 2003 tot wijziging van enkele bepalingen
van het Burgerlijk Wetboek in verband met het erfrecht van de langstlevende echtgenoot;
- artikel 2262 van het Burgerlijk Wetboek, zoals van toepassing voor de wijziging bij
de wet van 10 juni 1998 tot wijziging van sommige bepalingen betreffende de verjaring;
- artikel 10 van de wet van 10 juni 1998 tot wijziging van sommige bepalingen betreffende de verjaring.
Aangevochten beslissingen
Het bestreden arrest:
- verklaart het hoger beroep van de eisers ongegrond in zover het ertoe strekt bij
hervorming van het vonnis a quo de eisen van de verweersters tot vereffening en verdeling van de huwgemeenschap en van de nalatenschap van A.B.V.A.en van de nalatenschap van F.B.V.H., tot inbreng van buiten paart door A.B.V.A.en door F.B.V.H. aan de
eisers sub 6 tot 11 geschonken goederen, tot inkorting van de nalatenschap van F.B.V.H.,
tot nietigverklaring van de overeenkomsten van 22 december 1968 en van 11 november
1970, ontoelaatbaar te verklaren;
- bevestigt het vonnis a quo in zoverre het de eisen van de verweersters tot vereffening
en verdeling van de huwgemeenschap en van de nalatenschap van A.B.V.A.en van de
nalatenschap van F.B.V.H. en tot inbreng van de buiten paart door A.B.V.A.en door
F.B.V.H. aan de eisers geschonken goederen en tot inkorting met betrekking tot de nalatenschap van F.B.V.H. en tot nietigverklaring van de overeenkomsten van 22 december
1968 en van 11 november 1970 toelaatbaar verklaart;
- verklaart het hoger beroep van de eisers, in zoverre het ertoe strekt bij hervorming van
het vonnis a quo de eis van de verweersters tot nietigverklaring van de overeenkomst van
11 november 1970 ongegrond te verklaren, ongegrond;
2 Zie Cass., 6 maart 1919, Pas. 1919, I, 81.
3 Art. 1130, tweede lid B.W., voor de wijziging ervan door art. 4 W. 22 april 2003.
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- bevestigt het vonnis a quo in zover het de eis van de verweersters tot nietigverklaring
van de overeenkomst van 11 november 1970, gegrond verklaart;
- verklaart het incidenteel beroep van de verweersters, in zover het ertoe strekt bij
hervorming van het vonnis a quo de eis van de verweersters tot nietigverklaring van de
familiale regeling van 22 december 1968 gegrond te verklaren, gegrond;
- hervormt het vonnis a quo in die zin, dat het hof van beroep de eis van de verweer sters tot nietigverklaring van de overeenkomst van 22 december 1968 gegrond verklaart;
- verklaart het hoger beroep van de eisers in zoverre het er toe strekt de eis tot vereffening en verdeling van de huwgemeenschap en van de nalatenschap van A.B.V.A.en van
de nalatenschap van F.B.V.H. ongegrond te verklaren, ongegrond;
- bevestigt het vonnis a quo in zoverre het de vereffening en verdeling beveelt van de
huwgemeenschap bestaan hebbende tussen de echtgenoten F.B.V.H., geboren te Koningshooikt op 5 maart 1902 en overleden te Brussel op 6 maart 1974, en A.B.V.A., geboren te
Koningshooikt op 27 januari 1900 en overleden te Lier op 8 mei 1967 en van hun beider
nalatenschappen;
- bevestigt het vonnis a quo in zoverre het de partijen verwijst naar mr. Luc Weyts,
notaris te Mechelen, om over te gaan tot de verrichtingen van inventaris en van vereffening en verdeling van het voormeld gemeenschappelijk vermogen en van de voormelde
nalatenschappen, en van de naar aanleiding daarvan tussen de partijen bestaande onverdeeldheden, tot de verkoop van goederen die niet gevoeglijk kunnen verdeeld worden en
tot het opmaken van de rekeningen tussen de partijen;
- bevestigt het vonnis a quo in zoverre het mr. Rose-Marie Verbeeck, notaris te
Mechelen, aanwijst met opdracht de niet verschijnende of weigerende partijen te vertegenwoordigen en in hun plaats de akten en processen-verbaal te tekenen met bevoegdheid
om de toewijzingsprijzen en andere schuldvorderingen in kapitaal en toebehoren te
ontvangen, kwijting ervan te geven met of zonder indeplaatsstelling en, ten gevolge van
deze betaling, opheffing te verlenen van elke inschrijving die is of moet worden genomen,
van elke overschrijving van bevel en beslag, alsmede van elk verzet indien daartoe grond
bestaat;
- bepaalt dat de zwarigheden, die naar aanleiding van de door de boedelnotaris opgestelde staat van vereffening en verdeling zouden geformuleerd worden op gemotiveerd
verslag van de aangestelde notarissen, zullen beslecht worden door het hof van beroep;
- verklaart het incidenteel beroep van de verweersters in zoverre het er toe strekt bij
hervorming van het vonnis a quo een onderzoeksmaatregel van deskundigenonderzoek te
bevelen en een gerechtsdeskundige aan de boedelnotaris toe te voegen als volgt gegrond:
het vonnis a quo hervormend gelast de heer Pascal Aelvoet, bedrijfsrevisor, wonende te
1700 Dilbeek, Vrijheidslaan, 21, en met kantoor te 1040 Brussel, Grote Haagstraat 139,
om de boedelnotaris te adviseren bij de schatting van roerende en onroerende goederen en
bij de schatting van de familieondernemingen en roerende goederen, in het bijzonder de
effecten;
- verleent akte aan de eis tot inkorting uitgaande van de verweersters met betrekking tot
de nalatenschap van F.B.V.H.,
en dit op volgende gronden:
"4. Ten aanzien van de doelstelling van (de eisers) om de eis van (de verweersters) tot
vereffening en verdeling van de huwgemeenschap bestaan hebbende tussen vader V.H. en
moeder V.H. en van de nalatenschap van vader V.H. en van de nalatenschap van moeder
V.H. bij hervorming van het beroepen vonnis ontoelaatbaar te verklaren.
4.1. Het middel van (de eisers) dat de eis tot vereffening en verdeling ontoelaatbaar is
omdat aan de onverdeeldheid een einde is gekomen in hoofdorde door de totstandkoming
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van een overeenkomst van vereffening en verdeling en in ondergeschikte orde door
verkrijgende verjaring van de onverdeelde goederen, betreft de grond van de eis tot vereffening en verdeling en betreft niet de toelaatbaarheid van deze eis.
(...)
5. Ten aanzien van de doelstelling van (de eisers) om de eis van (de verweersters) strekkende tot inbreng ontoelaatbaar te verklaren.
De middelen van ontoelaatbaarheid van de vordering tot inbreng zijn ongegrond, omdat
het vorderingsrecht om inbreng te vorderen onverjaarbaar is. De vordering tot inbreng is
hier immers niets anders dan een fase of een verrichting in de verdeling. De vordering tot
inbreng is niet aan verjaring onderworpen maar is als verdelingsverrichting zoals de hier
ingestelde vordering tot vereffening en verdeling onverjaarbaar.
De overwegingen van het (hof van beroep) in verband met de onverjaarbaarheid van de
vordering tot verdeling gelden eveneens met betrekking tot de vordering tot inbreng.
Dit onderdeel van het hoger beroep van (de eisers) is ongegrond.
6. Ten aanzien van de doelstelling van (de eisers) om bij hervorming van het beroepen
vonnis de eis tot inkorting van (de verweersters) ontoelaatbaar te verklaren.
De vordering tot inkorting is een zakenrechtelijke vordering.
(...)
6.2. Ten aanzien van de nalatenschap van vader V.H. is het vorderingsrecht om de
inkorting te vorderen ontstaan op het ogenblik van zijn overlijden, zijnde 8 mei 1967 (lees
6 maart 1974, zoals gesteld in het bestreden arrest, p. 5, sub 2, 4e alinea en pagina 7, 4e
alinea). De vordering tot inkorting is een zakenrechtelijke vordering met een verjaringstermijn van 30 jaar. Deze vordering is gestuit door de dagvaarding van 29 oktober 2000,
nu de vordering tot inkorting daarin virtueel begrepen is, nu in de inleidende dagvaarding
reeds wordt aangevoerd dat er in het raam van de nalatenschappen van vader en moeder
V.H. een ernstig onevenwicht is ontstaan tussen (de eisers), enerzijds, en (de verweersters), anderzijds, en de vordering tot inkorting virtueel begrepen is in het voorwerp van
de dagvaarding van 29 oktober 2000.
Het vorderingsrecht met betrekking tot de vordering van (de verweersters) tot inkorting
in het raam van de nalatenschap van vader V.H. is niet verjaard.
Dit onderdeel van het hoger beroep van (de eisers) is met betrekking tot de eis tot
inkorting van de nalatenschap van vader V.H. ongegrond.
7. Ten aanzien van het onderdeel van het hoger beroep van (de eisers) dat er toe strekt
om bij hervorming van het beroepen vonnis de eis van (de verweersters) strekkende tot
nietigverklaring van de overeenkomsten van 22 december 1968 en 11 november 1970
ontoelaatbaar te verklaren.
Bij conclusie neergelegd op 15 oktober 2001 heeft (de eerste verweerster) bij uitbreiding van haar oorspronkelijke eis de nietigverklaring gevorderd van de overeenkomst van
11 november 1970.
Bij conclusie neergelegd op 30 oktober 2001 heeft (de tweede verweerster) bij uitbreiding van haar oorspronkelijke eis de nietigverklaring gevorderd van de overeenkomst van
11 november 1970.
Bij conclusie neergelegd op 27 september 2002 heeft (de eerste verweerster) haar eis
opnieuw uitgebreid met een eis tot nietigverklaring van de familiale regeling van 22
december 1968.
Bij conclusie neergelegd op 27 september 2002 heeft (de tweede verweerster) haar eis
uitgebreid met een vordering tot nietigverklaring van de overeenkomst van 22 december
1968.
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c. In zoverre de exceptie van ontoelaatbaarheid van de uitbreiding van de eis van (de
verweersters) steunt op de verjaring van het recht om de nietigverklaring van de overeenkomsten van 22 december 1968 en 11 november 1970 te vorderen.
(De eisers) voeren aan dat de nietigheid van de overeenkomsten van 22 december 1968
en van 11 november 1970 niet meer zou kunnen worden gevorderd na het verstrijken van
een termijn van 10 jaar te rekenen vanaf het sluiten van de overeenkomst, zodat de vordering tot nietigverklaring als verjaard moet worden beschouwd. (Zij) steunen op artikel
1304 van het Burgerlijk Wetboek en op artikel 2262bis, §1, van het Burgerlijk Wetboek
ingevoerd bij wet van 10 juni 1998.
(De eisers) falen naar recht vermits de tienjarige verjaring van artikel 1304 van het
Burgerlijk Wetboek steunt op de veronderstelde stilzwijgende bekrachtiging door de
contracterende partijen, terwijl bekrachtiging of bevestiging van een verboden erfovereenkomst of beding betreffende een toekomstige nalatenschap niet mogelijk is gezien de
absolute nietigheid ervan, zodat artikel 1304 van het Burgerlijk Wetboek in dit verband
als grondslag voor de verjaring moet verworpen worden.
De raamovereenkomst van 21 december 1968 en de overeenkomsten van 31 oktober
1970 en van 11 november 1970 zijn verboden erfovereenkomsten, omdat ze bedingen
bevatten die tot voorwerp hebben louter eventuele rechten in een nog niet opengevallen
nalatenschap of in een bestanddeel ervan, toe te kennen en af te staan. De verweersters
verzaken daarin immers aan hun rechten om de vordering tot inbreng en tot inkorting te
stellen ten aanzien van de nog niet opengevallen nalatenschap van vader.
Noch voor noch na het openvallen van de nalatenschap kan de erfovereenkomst worden
bekrachtigd. Het is dan van geen belang dat (de verweersters) in uitvoering van de overeenkomsten in kwestie, na het overlijden van vader van de vennootschappen schenkingen,
auto en dergelijke, hebben gekregen. De tienjarige verjaringstermijn gesteund op artikel
1304 van het Burgerlijk Wetboek is niet toepasselijk aangezien deze verjaring steunt op
de stilzwijgende bekrachtiging van de partijen en deze is hier niet mogelijk. De verjaringstermijn van artikel 2262 van het Burgerlijk Wetboek en de overgangsbepaling van
artikel 10 van de wet van 10 juni 1998 tot wijziging van sommige bepalingen betreffende
de verjaring zijn van toepassing.
De ingangsdatum van de verjaring is het tijdstip waarop het beletsel om een eis tot
nietigverklaring van een overeenkomst als verboden erfovereenkomst in te stellen is opgeheven. Dit is hier de datum van het overlijden van vader V.H. op 6 maart 1974.
Op 6 maart 1974 was overeenkomstig het toenmalige artikel 2262 van het Burgerlijk
Wetboek de verjaringstermijn 30 jaar. Deze verjaringstermijn van 30 jaar was nog
lopende op 27 juli 1998, datum van inwerkingtreding van de nieuwe wet betreffende de
verjaring van 10 juni 1998. Vanaf 10 juni 1998 geldt de nieuwe verkorte verjaringstermijn
van 10 jaar, maar de totale duur van de verjaring van de onder de oude wet geldende
termijn mag niet overschreden worden. De verjaringstermijn liep dus af op 6 maart 2004.
De eisen tot nietigverklaring werden binnen de verjaringstermijn ingesteld. De exceptie
van ontoelaatbaarheid gesteund op de verjaring van het vorderingsrecht is dus ongegrond.
d. Het hof van beroep komt tot de conclusie dat dit onderdeel van het hoger beroep van
(eisers) ongegrond is.
(...)
10. Ten aanzien van het onderdeel van het hoger beroep van (de eisers) dat er toe strekt
om bij hervorming van het beroepen vonnis de eis van (de verweersters) inzake 2003/AR/
2880 en inzake 2003/AR/2163 strekkende tot nietigverklaring van de overeenkomst van
11 november 1970 ongegrond te verklaren.
De overeenkomsten van 22 december 1968 en van 11 november 1970, die in uitvoering
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van de overeenkomst van 22 december 1968 werden aangegaan, zijn verboden erfovereenkomsten. De bedoeling van partijen was immers van bij de totstandkoming van de
overeenkomst van 22 december 1968 dat (de verweersters) een bedrag, dat in de overeenkomst van 11 november 1970 werd bepaald op 12.500.000 frank, zouden aanvaarden als
saldo van alle rekeningen. In die rekeningen waren de schenkingen betrokken door vader
V.H. buiten part gedaan en door de verbintenis aan te gaan een bedrag voor saldo van alle
rekeningen te aanvaarden gaan (de verweersters) tijdens het leven van vader V.H. de
verbintenis aan de door hem gedane schenkingen te respecteren en er zelfs geen inbreng
en geen inkorting van te vorderen.
Krachtens artikel 1130, tweede lid, van het Burgerlijk Wetboek is dergelijke overeenkomst een verboden erfovereenkomst, die absoluut nietig is. Het beding van aanvaarding
als saldo van alle rekeningen is verknocht met de gehele overeenkomst.
Noch voor, noch na het openvallen van de nalatenschap kunnen de verboden erfovereenkomsten worden bekrachtigd. De argumentatie dat (de verweersters) de overeenkomst
van 11 november 1970 hebben uitgevoerd en dat zulks bekrachtiging van de overeenkomst na het overlijden van vader V.H. bewijst is dan ook niet relevant.
Dit onderdeel van het hoger beroep van (de eisers) is dus ongegrond.
11. Ten aanzien van het onderdeel van het incidenteel beroep van (de verweersters) dat
er toe strekt bij hervorming van het beroepen vonnis de familiale regeling van 22
december 1968 nietig te verklaren.
Het (hof van beroep) herneemt de hoger staande motivering inzake de eis tot nietigverklaring van de overeenkomst van 11 november 1970. De overeenkomst van 11 november
1970 is aangegaan in uitvoering van de raamovereenkomst van 22 december 1968. De
beide overeenkomsten met dezelfde bedoeling aangegaan, te weten dat (de verweersters)
tijdens het leven van vader V.H. de verbintenis aangingen om een bedrag voor slot van
rekening te aanvaarden, inclusief de verbintenis om de door vader V.H. gedane schenkingen te respecteren en er geen inbreng of inkorting van te eisen, zijn verboden erfovereenkomsten en absoluut nietig.
Dit onderdeel van het incidenteel beroep van (de verweersters) is gegrond.
12. Ten aanzien van het onderdeel van het hoger beroep van (de eisers) dat ertoe strekt
om bij hervorming van het bestreden vonnis de eis van (de verweersters) tot vereffening
en verdeling van de huwgemeenschap en van de nalatenschap van moeder en vader V.H.
ongegrond te verklaren.
12.1. Geschil over het al dan niet nog bestaan van een onverdeeldheid.
(De eisers) voeren aan dat de vordering ongegrond is omdat er geen onverdeeldheid
meer bestaat.
(De verweersters) leveren het bewijs van de totstandkoming van een onverdeeldheid
ingevolge het overlijden van moeder V.H. op 8 mei 1967 en ingevolge het overlijden van
vader V.H. op 6 maart 1974.
(De eisers) die aanvoeren van hun plicht om uit onverdeeldheid te treden te zijn bevrijd,
hebben overeenkomstig artikel 1315, eerste lid, van het Burgerlijk Wetboek de bewijslast
daarvan.
De overeenkomsten van 22 december 1968 en van 11 november 1970 die (de eisers)
aanvoeren als bewijs van het bestaan van een overeenkomst van vereffening en verdeling
van de huwgemeenschap en van de nalatenschap van moeder V.H. gelden niet als bewijs
van vereffening en verdeling van de huwgemeenschap en van de nalatenschap van moeder
V.H., vermits het om nietige overeenkomsten gaat.
Ten aanzien van de nalatenschap van vader V.H. leveren (de eisers) geen bewijs van de
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totstandkoming van een consensus over de vereffening en verdeling.
12.2. Ten aanzien van het geschil over de vraag of (de eisers) al dan niet juist laten
gelden dat zij door hun bezit gedurende 30 jaren van de buiten paart geschonken
goederen.
(De eisers) beroepen zich onjuist op de verkrijgende verjaring. Immers zowel de
inbreng als de inkorting hebben een principieel ontbindend karakter en dit brengt mee dat
de eigendomstitel van de begunstigden van de schenkingen buiten paart minstens gedeeltelijk wordt teniet gedaan.
Het hof van beroep komt tot de conclusie dat (de eisers) falen in hun verweer tegen de
eis tot vereffening en verdeling van de huwgemeenschap en van de nalatenschap van
moeder V.H. en van vader V.H.. Ingevolge de devolutieve kracht van het hoger beroep is
de zaak in haar geheel aanhangig voor dit (hof van beroep) zodat de zwarigheden, die naar
aanleiding van de door de boedelnotaris opgestelde staat van vereffening en verdeling
zouden geformuleerd worden op het gemotiveerd verslag van de aangestelde notarissen,
door het (hof van beroep) zullen beslecht worden.
Dit onderdeel van het hoger beroep van (de eisers) is ongegrond" (arrest p. 7, sub 4 en
4.1.; pp. 9-11, sub 6 en 7; pp. 12-13, sub c en d; p. 14-17, sub 10, 11 en 12).
Grieven
Eerste onderdeel
1. De eisers voerden in conclusie voor de appelrechters aan dat de vorderingen van de
verweersters in nietigverklaring van de overeenkomsten van 22 december 1968 en 11
november 1970 wegens strijdigheid met het door artikel 1130, tweede lid, van het Burgerlijk Wetboek gestelde verbod op overeenkomsten over nog niet opengevallen nalatenschappen, verjaard zijn op grond van artikel 1304 van het Burgerlijk Wetboek.
Zij benadrukten dat de nietigheid van de verboden erfovereenkomsten vanaf het overlijden van vader V.H. in 1974, slechts een relatieve nietigheid is, onderworpen aan de
tienjarige verjaringstermijn die krachtens artikel 1304 van het Burgerlijk Wetboek geldt
voor rechtsvorderingen tot nietigverklaring of tot vernietiging van een overeenkomst,
zodat de vorderingen van de verweersters in nietigverklaring reeds lang verjaard waren op
het ogenblik van de gedinginleidende dagvaarding van 30 oktober 2000 (syntheseberoepsbesluiten de eisers sub 1 tot 5, gedateerd 30 november 2004, pp. 44 tot 48, sub 61 tot 64;
"tweede en tevens samenvattende conclusie in hoger beroep" van de eisers sub 6 tot 11,
gedateerd 30 november 2004, p. 96, sub 3 en p. 99, sub 2.2.).
De eisers sub 1 tot 5 benadrukten in dit verband in conclusie ondermeer:
- "Er wordt aanvaard dat de vordering tot nietigverklaring van een verboden erfovereenkomst verjaart door verloop van 10 jaar na het overlijden van de persoon over wiens
nalatenschap de overeenkomst handelt" (syntheseberoepsbesluiten eisers sub 1 tot 5,
gedateerd 30 november 2004, p. 45, sub 62, eerste alinea);
- De verjaringstermijn van artikel 1304 van het Burgerlijk Wetboek die nu met de
gemeenrechtelijke verjaringstermijn overeenstemt illustreert net dat het stilzitten van een
belanghebbende gedurende 10 jaar het bewijs van diens stilzwijgende bekrachtiging
impliceert. Welnu, hiervoor werd uiteengezet dat een overeenkomst, hoewel in voorkomend geval principieel als een verboden erfovereenkomst te beschouwen, na het overlijden van de de cujus kan worden bekrachtigd en dat, wat de rechtsgevolgen betreft,
uitdrukkelijke en stilzwijgende bekrachtiging niet verschillen. In beide gevallen staat de
rechtsgeldigheid onherroepelijk vast. Derhalve staat vast dat zoals in casu het verstrijken
van de 10 - jarige verjaringstermijn en de uitvoering van de betrokken overeenkomst na
het overlijden van de langstlevende echtgenoot een onoverkomelijk beletsel voor de
vordering in nietigverklaring vormt' (ibid. p. 47, laatste alinea).
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- De eisers sub 6 tot 11 benadrukten inzonderheid in conclusie: "Vanaf het overlijden
van vader V.H. betrof het dus een relatieve nietigheid en was de vordering tot nietigverklaring onderworpen aan de verjaringstermijn van tien jaar. Derhalve was de vordering
van (de verweersters) bij de betekening van de gedinginleidende dagvaarding reeds lange
tijd verjaard. De vordering van (de verweersters) moet dan ook minstens om deze reden
worden afgewezen"' ("tweede en tevens samenvattende conclusie in hoger beroep" van de
eisers sub 6 tot 11, gedateerd 30 november 2004, p. 96, sub 3, laatste alinea).
2. Luidens artikel 1304 van het Burgerlijk Wetboek, duurt in alle gevallen waarin de
rechtsvordering tot nietigverklaring of tot vernietiging van een overeenkomst niet door
een bijzondere wet tot een kortere tijd is beperkt, deze rechtsvordering tien jaren.
Deze verjaringstermijn steunt op een vermoeden van stilzwijgende bevestiging.
Luidens artikel 1338, eerste lid, van het Burgerlijk Wetboek, is een akte van bevestiging of bekrachtiging van een verbintenis waartegen de wet een vordering tot nietigverklaring of tot vernietiging toelaat, slechts geldig, indien in de akte wordt melding gemaakt
van de hoofdinhoud van de verbintenis, van de reden waarom de vernietiging kan worden
gevorderd en van de bedoeling om het gebrek, waarop die vordering berust, te verbeteren.
Overeenkomstig het tweede en derde lid van dezelfde wetsbepaling is bij gebrek van
een akte van bevestiging of bekrachtiging, het voldoende dat de verbintenis vrijwillig is
uitgevoerd na de tijd, waarop zij op geldige wijze bevestigd of bekrachtigd kon worden,
en volgt uit de bevestiging, bekrachtiging of vrijwillige uitvoering in de vorm en op het
tijdstip door de wet bepaald, de afstand van de middelen en excepties die men tegen die
akte kon inroepen, onverminderd nochtans de rechten van derden.
3. Het door artikel 1130, tweede lid, van het Burgerlijk Wetboek opgelegde verbod van
bedingen omtrent nog niet opengevallen nalatenschappen, raakt de openbare orde.
Een beding over een toekomstige nalatenschap onderstelt een overeenkomst waarbij
louter eventuele rechten op een niet opengevallen nalatenschap of op een bestanddeel
ervan worden toegekend, gewijzigd of afgestaan.
De met dit verbod strijdige bedingen zijn, overeenkomstig artikel 6 van het Burgerlijk
Wetboek, absoluut nietig, en zijn om die reden alleszins niet vatbaar voor bevestiging, in
de zin van artikel 1338 van het Burgerlijk Wetboek, zolang de nalatenschap niet is opengevallen.
Het beletsel tot bedingen omtrent nog niet opengevallen nalatenschappen is evenwel
slechts tijdelijk, in die zin dat na het openvallen van de nalatenschap, volkomen wettig
over de nalatenschap kan bedongen worden, nu alsdan geen eventuele rechten meer
bestaan, maar zekere rechten waarover de erfgenamen vrij kunnen contracteren.
De overeenkomsten die voor het openvallen van de nalatenschap slechts eventuele
rechten op een nalatenschap betreffen, hebben door het openvallen van de nalatenschap,
en in zoverre de contractanten inderdaad erfgenaam zijn, zekere rechten tot voorwerp,
zodat zij vanaf dat tijdstip nog enkel de private belangen van de contractanten tot voorwerp hebben, en derhalve niet meer de openbare orde aanbelangen.
Na het openvallen van de nalatenschap belet derhalve niets de bevestiging van de voordien nietige overeenkomst omtrent de nalatenschap, en geldt het voorschrift van artikel
1338 van het Burgerlijk Wetboek inzake de bevestiging op basis van de vrijwillige uitvoering van de verbintenis "na de tijd, waarop zij op geldige wijze bevestigd of bekrachtigd
kon worden".
De tienjarige verjaring van artikel 1304 van het Burgerlijk Wetboek kan dan ook volledige uitwerking hebben vanaf het openvallen van de nalatenschap, nu alsdan de aan de
grondslag van deze verjaring liggende stilzwijgende bevestiging van de erfovereenkomst
geenszins strijdig is met de openbare orde.
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4. Het bestreden arrest stelt vast "(dat) (de eisers) (aan)voeren dat de nietigheid van de
overeenkomsten van 22 december 1968 en van 11 november 1970 niet meer zou kunnen
worden gevorderd na het verstrijken van een termijn van 10 jaar te rekenen vanaf het
sluiten van de overeenkomst, zodat de vordering tot nietigverklaring als verjaard moet
worden beschouwd" (arrest p. 12, derde alinea).
Nu de eisers, zoals blijkt uit de hiervoor vermelde conclusies, die hier als uitdrukkelijk
hernomen dienen te worden beschouwd, geenszins aanvoerden dat de tienjarige verjaring
van de vordering in nietigverklaring wegens verboden erfovereenkomst verjaart tien jaar
te rekenen vanaf de overeenkomsten (van 22 december 1968 en van 11 november 1970),
maar wel tien jaar vanaf het overlijden van vader V.H. (6 maart 1974), geeft het bestreden
arrest aan de conclusies van de eisers een uitlegging die niet verenigbaar is met de inhoud
en bewoordingen ervan, en miskent het mitsdien de bewijskracht van deze conclusies
(schending van de artikelen 1319, 1320 en 1322 van het Burgerlijk Wetboek).
5. Het bestreden arrest verwerpt de door de eisers ingeroepen verjaring van de vorderingen in nietigverklaring van de overeenkomsten van 22 december 1968 en 11 november
1970, omdat deze verboden erfovereenkomsten noch voor, noch na het openvallen van de
nalatenschap konden worden bekrachtigd, en de verjaringstermijn van artikel 1304 van
het Burgerlijk Wetboek, die steunt op een veronderstelde stilzwijgende bekrachtiging,
geen toepassing kan vinden, zodat te dezen de dertigjarige verjaringstermijn van artikel
2262 (oud) van het Burgerlijk Wetboek, samen met de overgangsregeling in artikel 10 van
de wet van 10 juni 1998 tot wijziging van sommige bepalingen betreffende de verjaring,
van toepassing zijn.
Door aldus de mogelijkheid van bekrachtiging bevestiging door de contractanten van
de erfovereenkomsten na het openvallen van de nalatenschap van vader V.H. uit te
sluiten, en de toepassing van de tienjarige verjaringstermijn van artikel 1304 van het
Burgerlijk Wetboek vanaf het overlijden van vader V.H. uit te sluiten, schendt het
bestreden arrest de artikelen 6, 1130, tweede lid, zoals van toepassing voor de wijziging
bij artikel 4 van de wet van 22 april 2003 tot wijziging van enkele bepalingen van het
Burgerlijk Wetboek in verband met het erfrecht van de langstlevende echtgenoot, 1304 en
1338 van het Burgerlijk Wetboek, en kon het dienvolgens niet wettig toepassing maken
van de dertigjarige verjaringstermijn van artikel 2262 (oud) van het Burgerlijk Wetboek,
samen met de overgangsregeling in artikel 10 van de wet van 10 juni 1998 tot wijziging
van sommige bepalingen betreffende de verjaring (schending van artikel 2262 van het
Burgerlijk Wetboek, zoals van toepassing voor de wijziging bij de wet van 10 juni 1998
tot wijziging van sommige bepalingen betreffende de verjaring, en van artikel 10 van de
wet van 10 juni 1998 tot wijziging van sommige bepalingen betreffende de verjaring), en
betrokken overeenkomsten als bewijs van vereffening en verdeling verwerpen (arrest p.
16, sub 12.1) (schending van de artikelen 815 en 816 van het Burgerlijk Wetboek)
Tweede onderdeel
1. De eisers voerden voor de appelrechters niet alleen aan dat de vorderingen in nietigverklaring van de overeenkomsten van 22 december 1968 en 11 november 1970 onontvankelijk dienden verklaard te worden wegens tienjarige verjaring sinds het openvallen
van de nalatenschap, maar ook omdat de verweerders, door de uitvoering van deze overeenkomsten na het overlijden van vader V.H., deze hadden bekrachtigd, zodat zij er thans
niet meer de nietigheid konden van aanvoeren (syntheseberoepsbesluiten de eisers sub 1
tot 5, gedateerd 30 november 2004, p. 47, onderaan, p. 48, eerste tot derde alinea, p.
48-51, sub 66; "aanvullende conclusie met betrekking tot de aanvullende stukken van (de
verweersters)" van de eisers sub 1 tot 5, gedateerd 18 februari 2005, p. 7, sub 5; "tweede
en tevens samenvattende conclusie in hoger beroep" van de eisers sub 6 tot 11, gedateerd
30 november 2004, pp. 94-96, sub 2).
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2. Om de redenen aangevoerd in het eerste onderdeel, die hier als volledig hernomen
dienen te worden aangezien, hebben de overeenkomsten betreffende nog niet opengevallen nalatenschappen, na het openvallen van de nalatenschap zekere rechten tot voorwerp, hebben zij vanaf dat tijdstip nog enkel de private belangen van de contractanten tot
voorwerp, en belangen zij derhalve niet meer de openbare orde aan, zodat na het openvallen van de nalatenschap niets de bevestiging bekrachtiging van de voordien nietige
overeenkomst omtrent de nalatenschap belet, en het voorschrift van artikel 1338 van het
Burgerlijk Wetboek inzake de bevestiging op basis van de vrijwillige uitvoering van de
verbintenis "na de tijd, waarop zij op geldige wijze bevestigd of bekrachtigd kon worden",
geldt.
3. Het bestreden arrest kon dienvolgens niet wettig oordelen dat verboden erfovereenkomsten noch voor, noch na het openvallen van de nalatenschap kunnen worden bekrachtigd, en dat het verweer van de eisers tegen de vorderingen in nietigverklaring van de
overeenkomsten, dat de overeenkomsten werden bekrachtigd door uitvoering ervan na het
openvallen van de nalatenschap van vader V.H., "geen belang" heeft (arrest p. 12, laatste
alinea) en "niet relevant" is (arrest p. 15, derde alinea) (schending van de artikelen 6,
1130, tweede lid, zoals van toepassing voor de wijziging bij artikel 4 van de wet van 22
april 2003 tot wijziging van enkele bepalingen van het Burgerlijk Wetboek in verband
met het erfrecht van de langstlevende echtgenoot, en 1338 van het Burgerlijk Wetboek),
en niet wettig de vordering van de verweersters in nietigverklaring van de overeenkomsten gegrond verklaren (schending van dezelfde wetsbepalingen), evenals betrokken overeenkomsten als bewijs van vereffening en verdeling verwerpen (arrest p. 16, sub 12.1)
(schending van de artikelen 815 en 816 van het Burgerlijk Wetboek)
Derde onderdeel
In zoverre, anders dan in het eerste en het tweede onderdeel voorgehouden, te dezen
niet de tienjarige verjaringstermijn van artikel 1304 van het Burgerlijk Wetboek van
toepassing zou zijn op de vordering in nietigverklaring van de overeenkomsten van 22
december 1968 en 11 november 1970, quod non, doch wel, zoals door het bestreden arrest
aangenomen, de dertigjarige verjaringstermijn van artikel 2262 (oud) van het Burgerlijk
Wetboek, in combinatie met de overgangsregeling in artikel 10 van de wet van 10 juni
1998 tot wijziging van sommige bepalingen betreffende de verjaring, dan nog is de beslissing van het bestreden arrest dat de vordering in nietigverklaring, die werd ingeleid door
de verweersters bij conclusies neergelegd op 15 oktober 2001, 30 oktober 2001 en 27
september 2002, niet verjaard is, niet naar recht verantwoord.
1. Luidens artikel 816 van het Burgerlijk Wetboek, kan verdeling gevorderd worden,
zelfs wanneer een van de mede-erfgenamen het afzonderlijk genot mocht hebben gehad
van een gedeelte van de goederen der nalatenschap, tenzij er een akte van verdeling is
geweest of een tot het verkrijgen van de verjaring voldoende bezit.
2. Luidens artikel 2262 van het Burgerlijk Wetboek, zoals van toepassing voor de
wijziging bij artikel 4 van de wet van 10 juni 1998 tot wijziging van sommige bepalingen
betreffende de verjaring, verjaren alle rechtsvorderingen, zowel zakelijke als persoonlijke,
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.
Overeenkomstig artikel 2 van het Burgerlijk Wetboek, naar luid waarvan de wet alleen
voor het toekomende beschikt en geen terugwerkende kracht heeft, en artikel 10 van de
wet van 10 juni 1998 tot wijziging van sommige bepalingen betreffende de verjaring, naar
luid waarvan de nieuwe verjaringstermijnen waarin deze wet voorziet slechts beginnen te
lopen vanaf haar inwerkingtreding, wanneer de rechtsvordering is ontstaan voor de inwerkingtreding van deze wet, en de totale duur van de verjaringstermijn niet meer dan dertig
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jaar mag bedragen, verjaren de rechtsvorderingen die onder toepassing van het oude
artikel 2262 van het Burgerlijk Wetboek vielen, en waarvan het vertrekpunt van de verjaring respectievelijk 22 december 1968 is en 11 november 1970, op respectievelijk 22
december 1998 en 11 november 2000.
3. Het vertrekpunt van de verjaringstermijn van dertig jaar van artikel 2262 (oud) van
het Burgerlijk Wetboek is het ogenblik waarop de houder van het recht zijn recht kon
doen gelden.
De rechtsvordering in nietigverklaring van een overeenkomst die zuiver en eenvoudige
verbintenissen bevat, ontstaat op de dag dat ze moet uitgevoerd worden. Wanneer de
verbintenissen afhangen van een voorwaarde, of op termijn zijn aangegaan, of louter
eventuele rechten betreffen, loopt de verjaring pas vanaf, respectievelijk, de dag dat de
voorwaarde in vervulling is gegaan, de vervaldag, of de dag dat het eventueel recht
werkelijk bestaat, dit alles in toepassing van artikel 2257 van het Burgerlijk Wetboek.
4. De eisers verzetten zich voor de appelrechters tegen de vordering van de verweersters in vereffening en verdeling van de huwgemeenschap van de ouders V.H., ontbonden
bij het overlijden van moeder V.H. op 8 mei 1967, en tegen de vordering van de verweersters in vereffening en verdeling van de nalatenschap van moeder V.H., aanvoerend dat er
wat betreft die huwgemeenschap en die nalatenschap, overeenkomstig artikel 816 van het
Burgerlijk Wetboek, geen onverdeeldheid meer bestaat tussen partijen aangezien zij bij
overeenkomsten van 22 december 1968 en 11 november 1970 daadwerkelijk werden
vereffend en verdeeld (syntheseberoepsbesluiten van de eisers sub 1 tot 5, p. 41, sub 56 en
57).
5. In zoverre moet aangenomen worden dat deze verdelingsovereenkomsten van 22
december 1968 en 11 november 1970 absoluut nietig zijn, en dat de oude gemeenrechtelijke verjaringstermijn van dertig jaar, voorzien in artikel 2262 (oud) van het Burgerlijk
Wetboek, in combinatie met de overgangsregeling in artikel 10 van de wet van 10 juni
1998 tot wijziging van sommige bepalingen betreffende de verjaring, van toepassing is,
quod non, dan is het vertrekpunt van de verjaringstermijn van de vordering in nietigverklaring van deze verdelingsovereenkomsten het tijdstip dat ze dienden te worden uitgevoerd.
De omstandigheid dat de reden van absolute nietigheid verband houdt met een in deze
overeenkomsten vervatte verboden verbintenis van de verweersters in de toekomstige
nalatenschap van vader V.H., doet hieraan geen afbreuk, en laat derhalve niet toe de verjaring in nietigverklaring van de uitgevoerde verdelingsovereenkomsten pas te laten
aanvangen vanaf het openvallen van de nalatenschap van vader V.H..
6. Het bestreden arrest verwerpt het standpunt van de eisers dat er geen onverdeeldheid
meer bestaat tussen partijen wat betreft de huwgemeenschap van de ouders V.H. en de
nalatenschap van moeder V.H. omdat deze bij overeenkomsten van 22 december 1968 en
11 november 1970 werden verdeeld, op grond van de overweging dat deze overeenkomsten "niet als bewijs van vereffening en verdeling van de huwgemeenschap en van de
nalatenschap van moeder V.H. (gelden) vermits het om nietige overeenkomsten gaat"
(arrest p. 16, voorlaatste alinea).
Het bestreden arrest verklaart beide overeenkomsten nietig omdat het hierin vervat
beding van aanvaarding als saldo van rekeningen absoluut nietig is omdat de verweersters
aldus tijdens het leven van vader V.H. de verbintenis hebben aangegaan de door hem
gedane schenkingen te respecteren en er geen inbreng en geen inkorting van te vorderen,
en omdat dit beding "verknocht (is) met de gehele overeenkomst".
Het bestreden arrest stelt vast dat de verweersters hun vorderingen in nietigverklaring
van de overeenkomsten van 22 december 1968 en 11 november 1970 instelden bij conclusies neergelegd op 15 oktober 2001 (overeenkomst van 11 november 1970, door eerste de
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verweerster), 30 oktober 2001 (overeenkomst van 11 november 1970, door de tweede
verweerster), en 27 september 2002 (overeenkomst van 22 december 1968, zowel de
eerste als tweede verweerster) (arrest pp. 10-11, sub 7).
Het bestreden arrest oordeelt dat de vorderingen van de verweersters in nietigverklaring
van beide overeenkomsten onder toepassing vallen van de oude dertigjarige verjaringstermijn van artikel 2262 van het Burgerlijk Wetboek en de overgangsregeling in artikel 10
van de wet van 10 juni 1998, en dat de vertrekdatum van de verjaring het tijdstip is
"waarop het beletsel om een eis tot nietigverklaring van een overeenkomst als verboden
erfovereenkomst in te stellen is opgeheven, (dit) is hier de datum van het overlijden van
vader V.H. op 6 maart 1974".
Door aldus aan te nemen dat er voor de verweersters "een beletsel' was tot aan het overlijden van vader V.H., om de nietigverklaring te vorderen van de verdelingsovereenkomsten van 22 december 1968 en 11 november 1970, terwijl het bestreden arrest vaststelt dat
het te dezen (verboden) beding van aanvaarding als saldo van alle rekeningen "verknocht"
is met de gehele overeenkomst, niet tegen te spreken dat, zoals door eisers aangevoerd, de
litigieuze verdelingsovereenkomsten onmiddellijk uitvoerbaar waren en uitvoering
kenden nog voor het overlijden van vader V.H. zodat de verdeling voltrokken was, en
minstens niet uit te sluiten dat de gehele overeenkomst waarmee het verboden beding
"verknocht' is, uitvoerbaar was voor het overlijden van vader V.H., kon het bestreden
arrest niet wettig het tijdstip van verweersters' recht om de nietigverklaring van de overeenkomsten te vorderen plaatsen op het ogenblik van het overlijden van vader V.H.
(schending van de artikelen 2, 816 en 2257 Burgerlijk Wetboek, artikel 2262 van het
Burgerlijk Wetboek zoals van toepassing voor de wijziging bij de wet van 10 juni 1998
tot wijziging van sommige bepalingen betreffende de verjaring, en artikel 10 van de wet
van 10 juni 1998 tot wijziging van sommige bepalingen betreffende de verjaring), en kon
het derhalve niet wettig de verjaringstermijn pas doen aanvangen op het tijdstip van het
overlijden van vader V.H. in plaats van het sluiten van betrokken overeenkomsten (schending van de hiervoren aangehaalde wetsbepalingen).
Vierde onderdeel
Het verweer van de eisers tegen de vordering van de verweersters tot inbreng en inkorting was mede gesteund op de afstand die verweersters van deze vorderingen zouden
hebben gedaan.
De eisers sub 1 tot 5 voerden in dit verband in conclusies aan:
"82. De vordering tot inbreng. De vordering tot inbreng wordt geacht niet van openbare
orde te zijn (H. DE PAGE en R. DEKKERS, Traité élémentaire de droit civil belge, Tome IX,
1974, p. 830, nr. 1176; W. PINTENS, B. VAN DER MEERSCH, K. VANWINCKELEN, Inleiding tot
het familiaal vermogensrecht, Universitaire Pers Leuven, 2001, p. 822).
Dit wil onder meer zeggen dat de erfgenamen uitdrukkelijk of stilzwijgend kunnen
verzaken aan de vordering tot inbreng (zie A. KLUYSKENS, De schenkingen en testamenten,
Standaard Boekhandel, Antwerpen, p. 187, nr. 136). In casu hebben (de verweerster) nooit
enig protest geuit tegen de schenkingen, integendeel, er mee ingestemd, en hebben zij tot
26 jaar na het overlijden van de heer B. V. H.) (de eisers) in het bezit gelaten van de
geschonken goederen.
Hieruit blijkt duidelijk een afstand van de vordering tot inbreng van die geschonken
goederen. Zoals hoger vermeld, blijkt deze duidelijk tevens uit de ondertekening van de
aangifte van nalatenschap (W. PINTENS, B. VAN DER MEERSCH en K. VANWINCKELEN, o.c., p.
580, nr. 1218).
(...)
83. De vordering tot inkorting.
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(...)
Daarenboven is de vordering tot inkorting niet van openbare orde, zodat partijen er
uitdrukkelijk of stilzwijgend afstand van kunnen doen.
In dit verband dient te worden gewezen op de kritiek in de recente rechtsleer op het
arrest van het Hof van Beroep te Bergen, dat het feit dat de reservatair de begunstigde
gedurende vijftien jaar ongestoord van de vermaakte goederen had laten genieten, niet als
een afstand van de vordering tot inkorting interpreteerde.
Volgens de recente rechtsleer is deze houding te streng (zie M. PUELINCKX COENE, N.
GEELHAND en F. BUYSSENS, 'Giften (1993-98'; TPR. 1999, p. 1082, nr. 502). In casu hebben
(de verweersters) nog langer het ongestoorde genot gelaten aan (de eisers): zij hebben
gewacht tot 26 jaar na het overlijden van de heer B. V.H. om de inkorting te vorderen.
Bovendien hebben alle kinderen, (de verweersters) inbegrepen, in de aangifte van nalatenschap aangegeven dat de goederen die tot de nalatenschap van de heer B.V.H.
toekwamen, elk voor een tiende toegekend werden aan de tien kinderen. De uitdrukkelijke
vermelding van de verdeling van de goederen in de aangifte van nalatenschap, impliceert
reeds een voldoende duidelijke afstand van het recht om langer inkorting te vorderen (zie
M. PUELINCKX-COENE, N. GEELHAND en F. BUYSSENS, 'Giften (1993-1998)', T.P.R. 1999, p.
1082, nr. 502 met verwijzing aldaar; W. PINTENS, B. VAN DER MEERSCH en K.
VANWINCKELEN, Inleiding tot het familiaal vermogensrecht, Universitaire Pers Leuven
2001, p. 580, nr.1218, met verwijzingen aldaar)" (syntheseberoepsbesluiten van de eisers
sub 1 tot 5, pp. 60-61, sub 82).
De eisers sub 6 tot 11 voerden in dit verband in conclusie aan:
"4. Daarenboven is de vordering tot inkorting niet van openbare orde, zodat partijen er
uitdrukkelijk of stilzwijgend afstand van kunnen doen.
In dit verband dient te worden gewezen op de kritiek in de recente rechtsleer op het
arrest van het hof van beroep, dat het feit dat de reservatair de begunstigde gedurende vijftien jaar ongestoord van de vermaakte goederen had laten genieten, niet als een afstand
van de vordering tot inkorting interpreteerde. Volgens de recente rechtsleer is deze
houding te streng (M. PUELINCKX-COENE, N. GEELHAND en F. BUYSSENS, 'Giften (1993-1998)',
T.P.R. 1999, p. 1082, nr. 502). In casu hebben (de verweersters) nog langer het ongestoorde genot gelaten aan (de eisers): zij hebben gewacht tot 26 jaar na het overlijden van
de heer B. V.H. om de inkorting te vorderen.
Bovendien hebben (de verweersters) in de aangifte van nalatenschap van vader V.H.
uitdrukkelijk erkend dat zijn nalatenschap aan elk van de 10 kinderen voor 1/10 was
toegekend. Deze uitdrukkelijke vermelding impliceert reeds een voldoende duidelijke
afstand van het recht om inkorting te vorderen (M. P UELINCKX-COENE, N. GEELHAND en F.
BUYSSENS, 'Giften (1993-1998)', T.P.R. 1999, p. 1082, nr. 502; W. P INTENS, B. VAN DER
MEERSCH en K. VANWINCKELEN, Inleiding tot het familiaal vermogensrecht, Universitaire
Pers Leuven 2001, p. 580, nr. 1218)" ("tweede en tevens samenvattende conclusie in
hoger beroep"de eisers sub 6 tot 11, gedateerd 30 november 2004, p. 81).
Het bestreden arrest oordeelt dat de vordering tot inbreng onverjaarbaar is, en dat de
vordering tot inkorting, wat betreft de nalatenschap van vader V.H., niet verjaard is, doch
laat na te antwoorden op het verweer van de eisers dat de verweersters afstand hebben
gedaan van hun recht inbreng en/of inkorting te vorderen, en is om die redenen niet regelmatig met redenen omkleed (schending van artikel 149 van de gecoördineerde Grondwet).

III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Eerste onderdeel
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1. De appelrechters oordelen dat niet de tienjarige verjaringstermijn gesteund
op artikel 1304 van het Burgerlijk Wetboek van toepassing is, maar de verjaringstermijn van artikel 2262bis van voormeld Wetboek en de overgangsbepaling van artikel 10 van de wet van 10 juni 1998 tot wijziging van sommige bepalingen betreffende de verjaring.
Zij nemen voor de berekening van de volgens deze overgangsbepaling
geldende maximale duur van de verjaringstermijn van de vordering tot nietigverklaring, het overlijden van F.B.V.H. als aanvangsdatum aan.
2. In zoverre het onderdeel de schending van de bewijskracht van de conclusies van de eisers aanvoert betreffende de aanvangsdatum van de verjaringstermijn voorzien in artikel 1304 van voormeld Wetboek, verjaringstermijn waarvan
de appelrechters de toepassing uitsluiten, vertoont het geen belang, zoals door de
verweersters wordt opgeworpen.
De grond van niet ontvankelijkheid van het onderdeel moet worden aangenomen.
3. Krachtens artikel 1130, tweede lid, van het Burgerlijk Wetboek, voor de
wijziging door de wet van 22 april 2003, kan men een nalatenschap die nog niet
is opengevallen, niet verwerpen en evenmin omtrent zodanige nalatenschap enig
beding maken, zelfs niet met toestemming van hem wiens nalatenschap het
betreft. In het toen geldende recht raakte dit verbod de openbare orde en een
handeling die hiermede in strijd was kon niet worden bekrachtigd.
Hieruit volgt dat de tienjarige verjaringstermijn bepaalt in artikel 1304 van het
Burgerlijk wetboek voor vorderingen tot nietigverklaring geen toepassing kon
vinden.
Het onderdeel dat aanvoert dat onder vigeur van het toepasselijk recht het
verbod tot bedingen omtrent nog niet opengevallen nalatenschappen slechts
tijdelijk is en wegvalt na het openvallen van de nalatenschap waarna de bedingen
kunnen bekrachtigd worden, faalt naar recht.
Tweede onderdeel
4. Het onderdeel is volledig afgeleid uit het vergeefs aangevoerde tijdelijk
karakter van het verbod tot het bedingen omtrent nog niet opengevallen nalatenschappen.
Het onderdeel is niet ontvankelijk.
Derde onderdeel
5. Het onderdeel gaat uit van een voorgehouden rechtsgevolg van de uitvoering van de verdeling met betrekking tot de aanvang van de verjaring, dat
evenwel niet voor de feitenrechters werd aangevoerd.
Het onderdeel is nieuw en dienvolgens niet ontvankelijk.
Vierde onderdeel
6. De appelrechters oordelen dat de beide overeenkomsten met dezelfde
bedoeling zijn aangegaan, te weten dat de verweersters tijdens het leven van
vader V.H. de verbintenis aangingen om een bedrag voor slot van rekening te
aanvaarden, inclusief de verbintenis om de door V.H. gedane schenkingen te
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respecteren en er geen inbreng of inkorting van te eisen. Zij oordelen verder dat
deze overeenkomst verboden erfovereenkomsten zijn en absoluut nietig zijn.
7. Door aldus te oordelen verwerpt en beantwoordt het arrest het verweer van
de eisers dat de vorderingen tot inkorting en inbreng niet van openbare orde zijn
en de erfgenamen er aan kunnen verzaken.
Het onderdeel kan niet worden aangenomen.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eisers in de kosten.
31 oktober 2008 – 1° kamer – Voorzitter: de h. Verougstraete, voorzitter – Verslaggever: mevr. Deconinck – Gelijkluidende conclusie van de h. Vandewal, advocaat-generaal – Advocaten: mrs. Geinger en Maes.

Nr. 600
1° KAMER - 31 oktober 2008

1º BESLAG — BEWAREND BESLAG - ZEESCHIP - BESLAGEXPLOOT - VERMELDINGEN
2º SCHIP. SCHEEPVAART - ZEESCHIP - BESLAG - BEWAREND BESLAG - BESLAGEXPLOOT VERMELDINGEN
1º en 2° Indien bewarend beslag op een zeeschip wordt gelegd voor een zeevordering
waarvoor een derde instaat, is aan het vereiste dat het beslagexploot op straffe van
nietigheid de naam, voornaam en de woonplaats van de schuldenaar tegen wie het
beslag geschiedt, bevat, voldaan wanneer het, naast de beschrijving van het zeeschip,
hetzij de naam en de woonplaats van de schuldenaar van de zeevordering, hetzij de
naam en de woonplaats van de eigenaar van het zeeschip vermeldt. (Artt. 1389, 2°,
1468, 1469 en 1470 Ger.W.)
(BLANC NAVIGATION CO LTD., vennootschap naar het recht van Malta T. KRISTENSONS PETROLEUM
INC.,vennootschap naar het recht van New Jersey)

ARREST

(A.R. C.06.0604.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 26 juni 2006 gewezen door
het Hof van Beroep te Antwerpen.
Raadsheer Eric Dirix heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Christian Vandewal heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDELEN
De eiseres voert in haar verzoekschrift drie middelen aan.
Eerste middel
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Geschonden wettelijke bepalingen
artikel 149 van de Grondwet;
de artikelen 1389, 2°, en 1470 van het Gerechtelijk Wetboek;
de artikelen 1319, 1320 en 1322 van het Burgerlijk Wetboek.
Aangevochten beslissingen
De appelrechters verklaren het door de eiseres ingestelde verzet, met bevestiging van
de beslissing van de eerste rechter, ongegrond en verwerpen het verweer van de eiseres
dat het beslagexploot nietig was, op grond van de volgende motieven:
"1. Beslagexploot nietig?
(De eiseres) houdt voor dat het beslagexploot nietig moet worden verklaard, omdat
noch in het verzoekschrift noch in de beschikking noch in het beslagexploot zoals betekend op 2 november 2002 aangegeven werd wie de schuldenaar is tegen wie het beslag
werd gelegd.
(De eiseres) beroept zich op artikel 1389, tweede lid, van het Gerechtelijk Wetboek
hetwelk stipuleert dat het beslagexploot op straffe van nietigheid bevat: de naam, de voornaam en de woonplaats van de schuldenaar tegen wie het beslag geschiedt, terwijl eveneens artikel 1470 van het Gerechtelijk Wetboek werd genegeerd, hetwelk inhoudt: 'Het
beslagexploot bevat, behalve de vermeldingen voorgeschreven in artikel 1389:...'.
In het verzoekschrift tot bewarend beslag op zeeschip van 2 november 2002 wordt
effectief geen melding gemaakt van de gegevens van de schuldenaar tegen wie het beslag
geschiedt. In het motiverend gedeelte vermeldt (de verweerster) dat zij bunkers heeft geleverd aan het zeeschip Blanc, varende onder de vlag van Malta (gross tonnage: 20592,
bouwjaar 1975), 'hetwelk zich thans bevindt in de haven van Antwerpen, kaai 661'.
Verder werd in het overwegend gedeelte vermeld dat (de verweerster) gemachtigd zou
worden tot het leggen van bewarend beslag op zeeschip Blanc, varende onder Maltese
vlag, bouwjaar 1975, zich thans bevindende in de haven van Antwerpen aan kaai 661 of
welke andere plaats in het havengebied.
De eerste rechter oordeelde dat het beslag rechtsgeldig werd gelegd omdat het om een
beslag ging waarom werd verzocht door de leverancier van bunkers aan het in beslag
genomen schip. Volgens de eerste rechter is het voldoende dat er enerzijds sprake is van
een allegatie van zeevordering en anderzijds aanduiding is van het schip wanneer er geen
zeevordering is in hoofde van de scheepseigenaar, zodat de gegevens die in het verzoekschrift werden verstrekt, volstonden om een bewarend beslag op schip toe te staan.
Terzake dient onderstreept te worden dat volgens het proces-verbaal van bewarend
beslag op schip van 2 november 2002 de gerechtsdeurwaarders optredend voor (de
verweerster) kopie heeft overgemaakt van de minuten van hogervermelde beschikking aan
kapitein Redulas Nikolaos, bevelvoerder van het schip ms. Blanc, thans gemeerd in de
haven van Antwerpen aan nr. 661 der dokken.
Tevens werd door de gerechtsdeurwaarder in vermeld proces-verbaal de volledige
gegevens van het schip vermeld, inclusief de naam van de eigenaar, adres, afmetingen,
vlag e. d.
Het (hof van beroep) is van oordeel dat het beslagexploot rechtsgeldig is, zoals door de
Beslagrechter terecht werd gemotiveerd en beslist.
De beslagakte is een deurwaardersakte, betekend aan de beslagene of een derde. De
akte moet dus, buiten de vermeldingen die eigen zijn aan iedere betekeningsakte, de
aanduidingen bevatten, die eigen zijn aan de beslagakten. Artikel 1389 van het Gerechtelijk Wetboek is van algemene aard; de regel die het bevat wordt aangevuld door andere
bepalingen die eigen zijn aan ieder bewarend of uitvoerend beslag in het bijzonder (in
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casu artikel 1470 van het Gerechtelijk Wetboek) (Van Reepinghen Gerechtelijk Wetboek,
blz. 500).
Ten onrechte meent (de eiseres) te moeten afleiden uit de gegevens van het verzoekschrift en de beschikking dat de debiteur 'het schip' zou zijn, daar (de verweerster) enkel
gevraagd heeft machtiging tot het leggen van bewarend beslag op het zeeschip Blanc,
hetwelk logischerwijze de eigenaar van dat schip betreft.
Het beslagexploot van 2 november 2002 bevat de door de wet voorziene gegevens. De
Beslagrechter maakte wel degelijk toepassing van artikel 1389 van het Gerechtelijk
Wetboek en zag evenmin artikel 1470 van het Gerechtelijk Wetboek over het hoofd.
Het beslag is derhalve rechtsgeldig gelegd" (bestreden arrest, blz. 6-8).
Grieven
Eerste onderdeel
Artikel 1470 van het Gerechtelijk Wetboek, betreffende het bewarend beslag op
zeeschepen en binnenschepen, bepaalt dat het beslagexploot de vermeldingen voorgeschreven in artikel 1389 van het Gerechtelijk Wetboek bevat.
Artikel 1389, 2°, van het Gerechtelijk Wetboek bepaalt dat het beslagexploot op straffe
van nietigheid de naam, voornaam en de woonplaats bevat van de schuldenaar tegen wie
het beslag geschiedt.
De appelrechters stellen vast dat er in het verzoekschrift tot bewarend beslag geen
melding gemaakt wordt van de gegevens van de schuldenaar tegen wie het beslag
geschiedt. Verder blijkt uit de vaststellingen van de appelrechters dat noch de beschikking
waarbij toelating werd gegeven tot het leggen van bewarend beslag, noch het procesverbaal van bewarend beslag op het schip deze gegevens bevatten.
De appelrechters beslissen niettemin dat het beslagexploot van 2 november 2002 de
door de wet voorziene gegevens bevat, dat de beslagrechter wel degelijk toepassing
maakte van artikel 1389 van het Gerechtelijk Wetboek en evenmin artikel 1470 van het
Gerechtelijk Wetboek over het hoofd zag.
In zoverre de appelrechters aldus beslissen dat het beslagexploot betreffende het bewarend beslag de naam, voornaam en de woonplaats van de schuldenaar tegen wie het beslag
geschiedt, niet dient te bevatten, schenden zij de artikelen 1389, 2°, en 1470 van het
Gerechtelijk Wetboek.
Tweede onderdeel
Artikel 1470 van het Gerechtelijk Wetboek, betreffende het bewarend beslag op
zeeschepen en binnenschepen, bepaalt dat het beslagexploot de vermeldingen voorgeschreven in artikel 1389 van het Gerechtelijk Wetboek bevat.
Artikel 1389, 2°, van het Gerechtelijk Wetboek bepaalt dat het beslagexploot op straffe
van nietigheid de naam, voornaam en de woonplaats bevat van de schuldenaar tegen wie
het beslag geschiedt.
De appelrechters stellen vast dat in het verzoekschrift tot bewarend beslag effectief
geen melding gemaakt wordt van de gegevens van de schuldenaar tegen wie het beslag
geschiedt. In zoverre de appelrechters van oordeel zijn dat het beslagexploot van 2
november 2002 en de beschikking van de beslagrechter van dezelfde datum de door de
wet voorziene gegevens bevatten, schenden zij de bewijskracht van deze akten (schending
van de artikelen 1319, 1320 en 1322 van het Burgerlijk Wetboek).
Het proces-verbaal van bewarend beslag op schip van 2 november 2002 en de beschikking van de beslagrechter van dezelfde datum bevatten de volgende vermeldingen:
"Proces-verbaal van bewarend beslag op schip
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Het jaar tweeduizend en twee, op twee november
Op verzoek van:
Kristensions-Petroleum Inc., vennootschap naar het recht van New Jersey (U.S.A.) met
zetel 80 Broad Street, Suite 2M, Red Bank, N.J. 07701. Hebbende als raadslieden
Huyghe, Ballet, Stas & Van der Schueren, Lange Nieuwstraat 43 te 2000 Antwerpen
Advokaat G Huyghe ( ...)
Advokaat K. Ballet ( ...) -Verzoekende partij ten einde dezer woonst kiezende in het kantoor van ondergetekende
gerechtsdeurwaarder.
Heb ik ondergetekende Guido Dupont, plaatsvervangend gerechtsdeurwaarder in
vervanging van Hugo Luyten, Gerechtsdeurwaarder met kantoor te 2018 Antwerpen aan
de Justitiestraat nr. 35,
Betekend en kopie gelaten aan:
Kapitein Redulas Nikolaos
bevelvoerder van het schip ms Blanc
thans gemeerd in de haven van Antwerpen, aan nummer 661 der dokken zijnde aan
boord van dit schip, en er sprekende met:
alwaar ik het afschrift dezer ter hand heb kunnen stellen
conform art. 33 tot 35 van het Gerechtelijk Wetboek aan:
de kapitein hemzelf
- mijn origineel werd niet getekend voor ontvangst der kopij;
- van de minuut van een beschikking, verleend door de beslagrechter in de rechtbank
van eerste aanleg te Antwerpen, in datum van 02/11/2002, waarbij aan verzoekster de
machtiging wordt verleend om bewarend beslag te leggen op het voornoemde schip;
Doende deze betekening onder alle voorbehoud, en ten zulken einde als naar recht, tot
kennisgeving en onderrichting van de betekende partij;
En krachtens de hierboven betekende beschikking, heb ik ondergetekende gerechtsdeurwaarder, vergezeld zijnde van:
- de heer Jan Phlippo, gepensioneerde,
meerderjarige Belg, daartoe aangezochte getuige, woonst kiezende in mijn kantoor, en
van Guy Henderyckx, hoofdinspecteur van de scheepvaartpolitie te Antwerpen,
Bewarend beslag gelegd op:
het schip ms Blanc
toebehorende aan: Blanc Navigation C° Ltd., 14 Marina Court, Abate Rigord Str., Ta
Xbiex, Malta
en varende onder de vlag van Malta met alle instrumenten en aanhorigheden; met een
lengte van 185,75 m
met een breedte van 26,15 meter
met een bruto tonnemaat van 20.592 Ton
I.M.O. nr. L 738.396
gebouwd: Kalanes Mek Verbsted A/S Norway 20/03/1975
motor: BIW 6 cylinder (6K74EF)
met een vermogen van: 11.600 HP
Derhalve heb ik de kapitein verklaard dat het hem verboden is de haven van Antwerpen
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te verlaten, totdat er in rechte anders zal worden bevolen of toegestaan;
De betekende verklarende dat dit beslag wordt gelegd om betaling of zekerheidsstelling
te bekomen van een bedrag van 425.057,00 euro;
Tenslotte trek ik de aandacht van de beslagene partij op het hiernavolgend wetsartikel:
Artikel 507 Strafwetboek:
'Met gevangenisstraf van acht dagen tot twee jaar en met een geldboete van zesentwintig euro tot vijfhonderd euro worden gestraft de beslagene en allen die voorwerpen
waarop tegen hem beslag is gedaan, in zijn belang bedrieglijk vernietigen of wegmaken.
Dezelfde bepaling is van toepassing op de echtgenoot of op hen die in zijn belang
roerende goederen vernietigen, beschadigen of wegmaken, ten aanzien waarvan een maatregel is uitgevaardigd als bedoeld in artikel 223 van het Burgerlijk Wetboek, en in de artikelen 1253septies, tweede lid, en 1280 van het Gerechtelijk Wetboek'.
Na mijn proces-verbaal van beslag ondertekend te hebben, samen met voornoemde
personen, liet ik de geadresseerde(n) een kopij van dit exploot op de wettelijk voorgeschreven wijze, samen met een afschrift van de erin betekende beslissing, zonodig onder
een gesloten omslag;
Waarvan akte,Kosten: 738,72 euro.
De getuige de scheepvaartpolitie de gerechtsdeurwaarder
(Guido DUPONT, plaatsvervangend gerechtsdeurwaarder)"
De bij dit proces-verbaal betekende beschikking van 2 november 2002 bevat de
volgende vermeldingen:
"Bewarend beslag op schip
Hoogdringendheid
Beschikking
Wij, Dirk Scheers, beslagrechter in de Rechtbank van Eerste Aanleg te Antwerpen,
Overwegende dat, gezien de hoogdringendheid, de tegenwoordigheid van een griffier
niet kon worden gevorderd;
Gezien het hieraan gehechte verzoekschrift, ingediend door Meester G. Huyghe, advocaat te Antwerpen en de redenen erin vermeld;
Gelet op de wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in rechtszaken; Gezien artikelen 47, 170, 1413 tot 1421 en 1467 tot 1480 van het Gerechtelijk Wetboek;
Verlenen aan de verzoekende partij toelating om bewarend beslag te leggen in het
gerechtelijk arrondissement Antwerpen, op het schip in het verzoekschrift aangeduid,
voor een bedrag van 425.057 euro, hierin begrepen de hoofdsom, de intresten en de
kosten.
Machtigen zo nodig de gevorderde gerechtsdeurwaarder om zowel de beslaglegging als
de gebeurlijke opheffing ervan te betekenen en aan te zeggen op een zaterdag, een
zondag, een wettelijke feestdag, of bij nacht;
Gelet op de hoogdringendheid, verklaren onze beschikking uitvoerbaar op minuut en
vertrouwen deze toe, tot maandag 4 november 2002 om 12.00 uur, aan gerechtsdeurwaarder H. Luyten te Antwerpen;
Gegeven in onze woning te Aartselaar, op zaterdag 2 november 2002, te 16:00 uur.
In zoverre de appelrechters beslissen dat dit beslagexploot of deze beschikking de
naam, voornaam en de woonplaats bevat van de schuldenaar tegen wie het beslag
geschiedt, bevatten, beslissen zij dat deze akten een gegeven bevatten, dat er niet in staat
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en schenden zij de bewijskracht van deze akten (schending van de artikelen 1319, 1320 en
1322 van het Burgerlijk Wetboek).
Tweede middel
Geschonden wettelijke bepalingen
de artikelen 1415, 1468 en 1469 van het Gerechtelijk Wetboek.
Aangevochten beslissingen
De appelrechters verklaren het door de eiseres ingestelde verzet, met bevestiging van
de beslissing van de eerste rechter, ongegrond en verwerpen het verweer van de eiseres
dat er geen zeevordering bestond, op grond van de volgende motieven:
"2. De allegatie van zeevordering.
(De eiseres) argumenteert dat (de verweerster) een 'vordering in rem' zou hebben ingesteld, meer bepaald een vordering tegen een schip, wat naar Belgisch recht niet mogelijk
is. (De eiseres) meent dat de eerste rechter ten onrechte toelating heeft gegeven om bewarend beslag te leggen op een roerend goed, zonder meer, voor een vordering op dat goed.
(De eiseres) richt aan de eerste rechter het verwijt dat deze aanvaard heeft dat een
bewarend beslag mogelijk is lastens 'een schip' van zodra er een zeevordering is. (Eiseres)
leest in de beschikking wat er niet staat. De Beslagrechter vermeldde onder meer: 'Overeenkomstig artikel 1469, §1, van het Gerechtelijk Wetboek kan beslag worden gelegd op
het schip waarop de zeevordering betrekking heeft. Het is daarbij mogelijk dat bewarend
beslag wordt gelegd op een zeeschip waarop een bepaalde zeevordering betrekking heeft
zonder dat de eigenaar van dat schip de schuldenaar is van de bewuste zeevordering'.
De Beslagrechter heeft toelating verleend aan (de verweerster) (oorspronkelijke verzoekende partij) om bewarend beslag te leggen in het gerechtelijke arrondissement
Antwerpen, op het schip in het verzoekschrift aangeduid, voor een bedrag van 425.057
euro, hierin begrepen de hoofdsom, de intresten en de kosten. Ten onrechte meent (de
eiseres) hiervan te moeten maken dat de Beslagrechter toelating zou gegeven hebben om
bewarend beslag op het schip van 2 november 2002 blijkt trouwens overduidelijk dat
bewarend beslag werd gelegd op het schip ms. Blanc toebehorende aan Blanc Navigation
Company Ltd. en varende onder de vlag van Malta. Nergens staat vermeld dat zulks
gebeurde voor een vordering op dat schip zelf.
De door (de eiseres) ingeroepen argumenten naar aanleiding van de bespreking in
verband met het al dan niet ontstaan van een maritieme vordering kunnen niet aanvaard
worden. Het is verworven dat de vordering van (de verweerster) leveringen betreft van
bunkers aan het zeeschip Blanc, schip waarop beslag werd gelegd.
Artikel 1468, k, van het Gerechtelijk Wetboek stipuleert dat een zeevordering in schuld
of recht uit een der volgende oorzaken betekent:
'Leveranties, waar ook, van waren, materiaal aan een schip voor het beheer of het
onderhoud ervan'.
Ingevolge het arrest Omala (Hof van Cassatie van 10 mei 1976) kan bewarend beslag
worden gelegd op het zeeschip waarop de zeevordering betrekking heeft ten aanzien van
een schuldvordering waarvoor enkel de bevrachter instaat, al was de rederschap niet naar
die bevrachter overgegaan.
De uiteenzetting van (de eiseres) in verband met de regels inzake bewarend beslag op
zeeschepen, zoals beheerst door het Internationaal Verdrag van 10 mei 1952 is in casu
niet relevant. Ook de beschouwingen van (de eiseres) in verband met de vordering 'in rem'
zijn niet terzake dienend en bovendien ongegrond.
(De eiseres) heeft het verkeerd voor, wanneer zij voorhoudt dat (de verweerster) een
vordering 'in rem' heeft gesteld door het indienen van het verzoekschrift op 2 november
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2002, waarbij machtiging werd gevraagd tot het leggen van bewarend beslag op het
zeeschip Blanc, varende onder Maltese vlag, bouwjaar 1975.
(De verweerster) poneert - terecht - dat de eigenaar met zijn schip en ten belope van
zijn schip gehouden is 'in rem' overeenkomstig de in België geldende regels inzake bewarend beslag op zeeschepen, zelfs al is hij niet de contractuele schuldenaar.
De scheepseigenaar is gehouden wanneer de zeevordering de facto haar oorzaak vindt
in een verbintenis van de bevrachter of een derde, zodat bewarend beslag op het zeeschip
waarop de zeevordering betrekking heeft mogelijk is voor alle zeevorderingen van artikel
1468 van het Gerechtelijk Wetboek, onverschillig of ze door de eigenaar of door iemand
anders zijn veroorzaakt.
Tussen het artikel 9 van de Beslagconventie en artikelen 1468-1469 van het Gerechtelijk Wetboek bestaat geen tegenstrijdigheid en artikel 9 van de vermelde conventie houdt
geen verband met de mogelijkheden en de voorwaarden van bewarend beslag op een
zeeschip, waarin het Verdrag voorziet. (Cass. 1 oktober 1993, R.H.A. 1994, 132).
(De eiseres) verwijt aan (de verweerster) dat deze laatste in de procedure in eerste
aanleg uitdrukkelijk zou hebben toegegeven dat bewarend beslag werd gelegd op het
zeeschip voor haar beweerde vordering lastens het schip zelf.
Uit de bewoordingen noch van het verzoekschrift noch van de beschikking noch van
het proces-verbaal van bewarend beslag van 2 november 2002 kan worden afgeleid dat
(de verweerster) zou verzocht hebben beslag te leggen lastens het zeeschip, maar steeds
werd vermeld op het zeeschip Blanc.
De eerste rechter heeft op gegronde motieven aangenomen dat in casu er duidelijk een
allegatie van een zeevordering was, daar de vordering zelfs werd gestaafd met de nodige
stukken waaruit bleek dat de leveringen inderdaad gedaan waren aan het aangeduide
schip, het ms. Blanc.
Terecht onderstreepte de Beslagrechter dat de beslissing over de grond van de zaak
enkel toekwam aan de bodemrechter, zodat in dit stadium het volstond dat de vordering
de marginale toets doorstaat en, op basis van de stukken, werd de vordering prima facie
gegrond verklaard.
Het lijdt geen twijfel dat in casu (de verweerster) over een maritieme vordering
beschikt.
Waar (de eiseres) voorhoudt dat er geen basis meer zou zijn voor het beslag omdat de
vordering enkel tegen de eigenaar van het zeeschip werd gericht en omdat de bodemrechter de vordering van (de verweerster) ten laste van de scheepseigenaar ongegrond
heeft verklaard kan dit argument niet weerhouden worden. Het hoort niet aan de Beslagrechter om in te spelen op de grond van de zaak zelf. Hij dient enkel vast te stellen of er
een allegatie van zeevordering is en of beslag kan worden gelegd op het schip wat op de
zeevordering betrekking heeft.
Ten overvloede dient onderlijnd te worden dat het door (de verweerster) bijgebrachte
arrest van het Hof van Beroep van Antwerpen van 15 oktober 2002 inzake ms. Southgate
in casu niets bijbrengt, daar klaarblijkelijk het voorwerp van de tegenspraak er niet op
gericht was de beschikking op dat punt te bekritiseren" (bestreden arrest, blz. 8-10).
Grieven
De artikelen 1468 en 1469 van het Gerechtelijk Wetboek bepalen welke zeeschepen, tot
waarborg van een zeevordering, voor bewarend beslag vatbaar zijn en welke de
zeeschulden zijn die tot dit beslag wettelijk aanleiding kunnen geven. De artikelen 1468
en 1469 van het Gerechtelijk Wetboek brengen mee dat beslag kan worden gelegd op het
schip waarop de zeevordering betrekking heeft, onverschillig of de eigenaar of een andere
persoon instaat voor de zeeschuld in de zin van artikel 1468 van het Gerechtelijk
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Wetboek.
Bewarend beslag op een zeeschip is enkel mogelijk wanneer de schuldeiser beschikt
over een zeevordering, zoals omschreven in artikel 1468 van het Gerechtelijk Wetboek.
Deze vordering is noodzakelijkerwijze een vordering tegen een welbepaalde schuldenaar
en vloeit verder voort uit de oorzaken vermeld in artikel 1468 van het Gerechtelijk
Wetboek.
In principe volstaat het dat de beslaglegger een zeevordering aanvoert. Indien er hierover evenwel betwisting bestaat, moet de beslagrechter oordelen of het bestaan van de
aangevoerde schuldvordering zeker en opeisbaar is en vaststaande is of vatbaar voor een
voorlopige raming (artikel 1415 van het Gerechtelijk Wetboek), minstens of deze vordering voldoende aannemelijk voorkomt (de artikelen 1415, 1468 en 1469 van het Gerechtelijk Wetboek).
Een zeevordering bestaat slechts indien zij tegen een welbepaalde schuldenaar gericht
is. De artikelen 1468 en 1469 van het Gerechtelijk Wetboek hebben niet de strekking dat
het schip zelf de schuldenaar van de vordering wordt. De beslaglegger die een zeevordering aanvoert, dient dan ook de schuldenaar van zijn vordering aan te duiden. Doet hij dat
niet, dan blijft hij in gebreke een essentieel onderdeel van zijn vordering aan te duiden en
voldoet hij niet aan het vereiste dat hij een zeevordering moet aanvoeren. Indien de schuldenaar niet wordt aangeduid, kan er dan ook geen beslag gelegd worden.
Indien verder de schuldenaar niet wordt aangeduid, wordt de eigenaar van het schip in
de onmogelijkheid gesteld om het bestaan van de zeevordering te betwisten en wordt de
rechter in de onmogelijkheid gesteld te onderzoeken of de zeevordering voldoende aannemelijk voorkomt.
Derhalve kan er geen sprake zijn van een "allegatie" van een zeevordering in de zin van
de artikelen 1468 en 1469 van het Gerechtelijk Wetboek indien de schuldenaar van deze
vordering niet wordt aangeduid, en kan er in dat geval evenmin beslag op het zeeschip
gelegd worden (de artikelen 1415, 1468 en 1469 van het Gerechtelijk Wetboek).
In zoverre de appelrechters derhalve beslissen dat het geen belang heeft tegen wie de
zeevordering gericht is, verantwoorden zij hun beslissing niet naar recht (schending van
de artikelen 1415, 1468 en 1469 van het Gerechtelijk Wetboek).
In zoverre de appelrechters verder beslissen dat het volstaat dat er een "allegatie" van
zeevordering is, zonder dat zij dienen te onderzoeken of deze vordering voldoende aannemelijk voorkomt, schenden zij de artikelen 1415, 1468 en 1469 van het Gerechtelijk
Wetboek.
In zoverre ten slotte de appelrechters beslissen dat de scheepseigenaar (de eiseres)
schuldenaar is van de vordering en verder dat zij niet dienen te onderzoeken of de vordering van de verweerster tegen de scheepseigenaar (de eiseres) door de bodemrechter ongegrond verklaard werd, schenden zij eveneens bovenvermelde bepalingen. De eiseres
betwistte immers het bestaan van enige vordering tegen haar, zodat de appelrechters wel
degelijk dienden te onderzoeken of deze vordering voldoende aannemelijk voorkwam
(schending van de artikelen 1415, 1468 en 1469 van het Gerechtelijk Wetboek).
Derde middel
Geschonden wettelijke bepalingen
artikel 149 van de Grondwet;
artikel 5 van het Internationaal Verdrag tot het brengen van eenheid in sommige bepalingen inzake conservatoir beslag op zeeschepen, ondertekend op 10 mei 1952, te Brussel,
en goedgekeurd bij wet van 24 maart 1961;
de artikelen 1319, 1320 en 1322 van het Burgerlijk Wetboek.
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Aangevochten beslissingen
De appelrechters beslissen dat er geen reden bestaat om in te gaan op het verzoek van
de eiseres om een gewijzigde tekst van de bankgarantie te doen opleggen, op grond van de
volgende motieven:
"3. Bankgarantie
(De eiseres) heeft kritiek op de beslissing van de beslagrechter waar deze oordeelde dat
er omtrent de afgifte van de bankgarantie tussen de partijen een overeenkomst was tot
stand gekomen en dat het niet aan de rechtbank toekwam om de bewoordingen of voorwaarden ervan te wijzigen. (De eiseres) vorderde in eerste aanleg en doet zulks opnieuw
in graad van beroep dat de op 2 november 2002 gegeven bankgarantie zou worden gerestitueerd en zou worden vervangen door een bankgarantie met een andere tekst, zoals
weergegeven in stuk 5 van het dossier van (de eiseres).
Aan de hand van de stukken door beide partijen overgelegd blijkt dat op 4 november
2002 een garantie werd uitgegeven door SCUA genaamd 'Letter of Undertaking'. Deze
tekst werd in het Engels opgesteld.
Tussen partijen werd overeengekomen dat - gelet op de omstandigheden - deze door de
P & I Club gegeven garantie zou worden vervangen door een bankgarantie.
Dit is gebeurd op 8 november 2002, eveneens in Engelse tekst bijgevoegd met vrije
vertaling. Deze bankgarantie werd uitgegeven door Crédit Agricole Indosuez met zetel
gevestigd te Parijs, Frankrijk.
(De verweerster) houdt voor dat zij op 8 november 2002, toen zij een kopie van de
bankgarantie ontving, aan (de eiseres) liet weten dat zij geen bezwaar maakte om deze
garantie te aanvaarden, mits deze kan aangeboden worden aan een vestiging van Crédit
Agricole in België. Op 12 november 2002 werd de originele bankgarantie door een vertegenwoordiger van SCUA afgegeven, terwijl nogmaals herinnerd werd - volgens (de
verweerster) - aan de gestelde voorwaarden van betaalbaarheid. Van deze beweringen
wordt evenwel geen bewijs verstrekt noch enig document bijgebracht.
Het (hof van beroep) dient enkel vast te stellen dat op 4 november 2002 de vertegenwoordiger van de rederij aan de raadsman van (de verweerster) een origineel getekende
garantie heeft bezorgd met vermelding dat deze in de loop van de week vervangen diende
te worden door een bankgarantie, hetgeen effectief dan ook gebeurd is op 8 november
2002 (blijkbaar afgeleverd op 12 november 2002).
Terecht heeft de beslagrechter dan ook vermeld dat het om een bankgarantie gaat zoals
deze door (de eiseres) is aangeboden en door (de verweerster) is aanvaard. Het is dan ook
niet aan de beslagrechter om in deze overeenkomst tussen partijen tussen te komen en de
bewoordingen en voorwaarden van deze garantie te wijzigen.
(De eiseres) dan wel haar vertegenwoordiger heeft op eigen initiatief een tekst overgemaakt aan (de verweerster), oorspronkelijk door middel van een P & I Club garantie, dan
later door een bankgarantie, al weze deze garantie opgesteld in Engelse taal en uitgegeven
door een Franse bankinstelling.
Het (hof van beroep) dient vast te stellen dat de formulering van de garantie der opheffing van het beslag voortvloeit uit de overeenkomst tussen partijen en derhalve niet meer
door de rechtbank kan worden gewijzigd. De brief die SUCA gericht heeft aan de
raadsman van (de verweerster) (stuk 7 dossier (de verweerster)) luidt als volgt: 'Ingesloten
bezorgen wij u de originele getekende garantie alsook een fotokopij die wij graag ter
bevestiging van ontvangst van origineel terug zouden krijgen. Deze garantie dient in de
loop van de week vervangen te worden door een bankgarantie'.
Hieruit kan afgeleid worden dat conform artikel 5 van de Beslagconventie (de verweerster) verplicht was om handlichting te verlenen van het beslag, daar haar een vervangende
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zekerheid werd aangeboden die de oorzaak van het beslag dekte. Er werd trouwens ook
handlichting gegeven op 4 november 2002.
Er bestaat geen reden om in te gaan op het verzoek van (de eiseres) om een gewijzigde
tekst van bankgarantie te doen opleggen. Een garantie die niet tevens de verbintenissen
van de schuldenaar van de zeevordering omvat is een slag in het water, zoals door
Professor Dirix vermeld wordt (APR Beslag, nr. 464, blz. 293).
Aan de hand van de overgelegde stukken is geen enkel gegeven voorhanden als zou er
over de tekst en/of de aard van de gestelde zekerheid geen overeenstemming bestaan. De
motivering van de eerste rechter dient dan ook integraal te worden bevestigd.
Het hoger beroep van (de eiseres) is derhalve ontvankelijk doch ongegrond" (bestreden
arrest, blz. 10-12).
Grieven
Eerste onderdeel
Overeenkomstig artikel 5 van het Internationaal Verdrag tot het brengen van eenheid in
sommige bepalingen inzake conservatoir beslag op zeeschepen verleent de rechter of
enige andere bevoegde rechtsmacht, binnen welks rechtsgebied op het schip beslag is
gelegd, opheffing van het beslag, wanneer een voldoende borgtocht of zekerheid gesteld
is, behalve ingeval het beslag gelegd is voor de zeevorderingen, aangegeven in het bovenstaande eerste artikel ander de letters o) en p); in dat geval kan de rechter het gebruik van
het schip door den bezitter toelaten, wanneer deze laatste voldoende waarborgen gegeven
heeft, of het beheer van dat schip tijdens den duur van het beslag regelen. Bij gebrek aan
overeenstemming tussen de partijen over de genoegzaamheid van den borgtocht of de
zekerheid stelt de rechter of de bevoegde rechtsmacht den aard en het bedrag hiervan vast.
Terzake voerde de eiseres in conclusie aan dat zij een garantie had gegeven bij toepassing van voormeld artikel 5 van het Verdrag en dit omdat het volgeladen schip snel de
haven moest kunnen verlaten.
Verder voerde de eiseres aan dat de garantie werd afgegeven onder voorbehoud van
alle rechten, dat wil zeggen onder voorbehoud van het recht om de gegrondheid van het
beslag te betwisten en/of om de garantie zoals gegeven terug te vorderen en/of te doen
horen wijzigen.
De eiseres voerde aan dat hieruit bleek dat de garantie derhalve niet werd afgegeven
met de wil tot contracteren.
De eiseres voerde meer bepaald aan dat:
"5. Ondergeschikt - Wijziging bankgarantie
A. Vordering en de kritiek van (de eiseres) op de eerste beslissing.
(De eiseres) vroeg voor de eerste rechter om, indien de rechtbank van oordeel zou zijn
dat (de verweerster) wel degelijk over een maritieme vordering beschikte en beslag kon
leggen lastens en op 'het schip' dat de tekst van de garantie die werd gesteld om handlichting te bekomen van het bewarend beslag zou worden gewijzigd.
(De eiseres) had initieel aan (de verweerster) een garantie afgegeven uitgegeven door
de verzekeraar Skuld. Deze garantie werd op 8 november 2002 vervangen door een bankgarantie met dezelfde tekst.
Deze garantie - en dat blijkt uit de bewoordingen van de garantie zelf - werd gegeven
onder voorbehoud van alle rechten (het was noodzakelijk het beslag snel gelicht te krijgen
opdat het volgeladen schip zonder teveel tijdverlies de haven kon verlaten).
De eerste rechter was evenmin bereid op de ingestelde vordering in te gaan: hij was van
oordeel dat er omtrent de afgifte van de bankgarantie tussen de partijen een overeenkomst
was tot stand gekomen en dat het niet aan de rechtbank toekwam om de bewoordingen of
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voorwaarden ervan te wijzigen.
Op basis van dezelfde - onjuiste - redenering van de beslagrechter evenmin bereid in te
gaan op de door (de verweerster) ingestelde vordering.
De eerste rechter heeft ten onrechte geoordeeld dat er een overeenkomst tussen de
partijen was ontstaan.
De bankgarantie - die niet werd aanvaard omdat ze was uitgegeven door een Franse
bank - werd afgegeven onder voorbehoud van alle rechten, d.w.z. onder voorbehoud van
het recht om de gegrondheid van het beslag te betwisten en/of de garantie zoals gegeven
terug te vorderen en/of de garantie zoals gegeven terug te vorderen en/of te doen horen
wijzigen.
(De eiseres), die de garantie heeft gegeven onder uitdrukkelijk voorbehoud van verzet,
heeft dan ook het recht aan de bevoegde rechter de toetsing te vragen van de handelingen
gesteld door de beslaglegger bij het geven van handlichting van het beslag.
Het bekomen van de handlichting past voorts niet in de sfeer van de overeenkomst
tussen de partijen, doch past in de uitvoering van de Beslagconventie.
(De eiseres) heeft een garantie afgegeven, niet met de wil tot contracteren, doch bij
toepassing van artikel 5 van het Verdrag inzake bewarende beslagen op zeeschepen. Als
er een voldoende zekerheid wordt aangeboden moet de beslaglegger handlichting geven
van het beslag. Er is geen sprake van een contract tussen de partijen.
Wanneer de beslaglegger meer vraagt dan dat waarop hij recht heeft mag de beslagene,
wanneer hij de garantie aflevert onder voorbehoud van verzet, het gedrag van de beslaglegger laten toetsen aan de wettigheid ervan.
De beslaglegger heeft slechts recht om een garantie te bekomen die de oorzaken van het
beslag dekt, niet meer, niet minder, voor zover de geallegeerde vordering nog bestaat.
B. Bespreking
Bij toepassing van artikel 5 van de Beslagconventie is de beslaglegger verplicht om
handlichting te verlenen van het beslag indien hem een vervangende zekerheid wordt
aangeboden die de oorzaken van het beslag dekt.
Alhoewel (de verweerster) zelf bevestigde dat haar beslag gericht was tegen het schip
(de actio in rem) was zij enkel bereid handlichting te verlenen van het beslag tegen een
garantie tot dekking van een vordering tegen de eigenaar van het schip ((de eiseres)) en
Sealock (de bevrachter).
Het is echter onbetwistbaar dat het beslag voor een vordering tegen deze beide partijen
niet werd gegeven en niet eens werd gevraagd.
(De verweerster) mocht niet eisen dat (de eiseres) een bankgarantie zou afleveren voor
een vordering waarvoor het beslag niet werd gegeven en zij moest genoegen nemen met
een bankgarantie die de vordering dekt waarvoor het beslag werd gegeven.
Ook op dit punt dient de eerste beslissing dan ook te worden hervormd.
Stuk 5 van de inventaris van (de eiseres) is de tekst van garantie die de oorzaken van
het beslag dekt. Appellante vordert dat (de verweerster) ertoe veroordeeld zou worden de
bankgarantie in haar bezit terug te geven in ruil voor een andere garantie (stuk 5).
De vertaling van die tekst luidt als volgt:
'Garantiebrief
(vrije vertaling garantie - stuk 5)
Overwegende uw handlichting van het beslag over, en/of het zich verder onthouden van
het ophouden van, of het nemen van welkdanige actie dan ook, tegen het m/v 'Blanc' of
enig ander schip, activa of eigendom in dezelfde eigendom, of in eigendom van de
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achterman of beheer, in eender welk deel van de wereld met het oog op het bekomen van
zekerheid, behalve, echter, indien deze garantie wordt vrijgegeven vóór een nieuw beslag,
of indien het bedrag van de garantie ontoereikend is geworden.
Wij, (naam en identificatie van de bank borgsteller), garanderen hierbij onvoorwaardelijk en onherroepelijk de betaling van maximum 425.057 euro (vierhonderd vijfentwintig
duizend en zevenenvijftig euro) ten voordele van het Kristensons-Petroleum Inc., 80
Broad Street, Suite 2 M, Red Bank, New Jersey 07701, United States of America, hierna
genoemd de 'begunstigde'.
Deze garantie kan door de begunstigde afgeroepen worden volgend op de eerste voorlegging van een definitieve beslissing van een bevoegde rechtbank en/of een definitieve
beslissing van een bevoegd arbitraal tribunaal en/of een minnelijke regeling tussen de
partijen met betrekking tot een vordering van de begunstigde voor bunker leveranciers aan
het m/v 'Blanc' zoals beschreven in het verzoekschrift tot het leggen van beslag van 2
november 2002 en de beschikking inhoudende toelating tot beslag gegeven door de
Beslagrechter te Antwerpen, dezelfde dag.
De betaling zal onmiddellijk worden gedaan bij ontvangst bij aangetekende brief van
een voor echt verklaarde gecertificeerde kopie van de gezegde definitieve beslissing,
uitvoerbaar in België, of van de gezegde arbitrale uitspraak, eveneens uitvoerbaar in
België, of van de gezegde geschreven minnelijke regeling tussen de partijen.
Deze garantie wordt gegeven onder voorbehoud van alle rechten en verweer van de
eigenaars van het m/v 'Blanc'.
Deze garantie zal worden beheerst en geïnterpreteerd door de Belgische wet en Belgische bevoegdheid'.
Deze garantie verwijst voor wat betreft de vordering naar de vordering zoals
beschreven in het verzoek tot het leggen van bewarend beslag op zeeschip en de daarop
gegeven Beschikking.
Dat volstaat om de oorzaken van het beslag precies te omschrijven: de beslaglegger
krijgt een garantie die zijn vordering, zoals hij ze heeft beschreven, dekt.
C.
(De verweerster) meent dat zij niet tot het aanvaarden van een vervangende bankgarantie kan verplicht worden omdat, in haar stelling, 'de formulering van de garantie ter
opheffing van het beslag 'voortvloeit' uit de overeenkomst tussen partijen' die 'niet meer
door de rechter kan worden gewijzigd'.
Vooreerst moet worden vastgesteld dat het arrest van het Hof van Beroep van
Antwerpen, waarnaar de eiseres verwijst, geenszins deze - onjuiste - stelling onderschrijft
(R.W., 1991-92, 1087). In het geciteerde arrest werd de hier aan de orde zijnde vraag niet
eens behandeld, doch enkel de teruggave van de bankgarantie na bewarend beslag zonder
meer.
(De verweerster) verliest eveneens uit het oog dat er bij toepassing van artikel 5 van de
Beslagconventie wordt bepaald dat er handlichting van het beslag moet worden gegeven
wanneer een voldoende borgtocht of zekerheid is gesteld.
(De eiseres) heeft de door (de verweerster) gevraagde informatie afgegeven om handlichting te bekomen, echter onder voorbehoud van alle rechten (hetgeen zij niet kon
weigeren).
Indien er over de tekst en/of de aard van de gestelde zekerheid geen overeenstemming
bestaat stelt de bevoegde rechter de aard en het bedrag ervan vast (artikel 5, para 2
Beslagconventie - zie Br. Antwerpen, 2 mei 2002, A.R. 02-2489-A, onuitg., inzake
Indus.)
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Deze overeenstemming bestaat niet zodat het aan de Beslagrechter toekwam te beoordelen welke garantie (de verweerster) moest aanvaarden.
De essentie van de vordering is te horen zeggen:
- dat de eerste garantietekst niet afgegeven moest worden om handlichting van het
beslag te bekomen;
- dat de tekst van de thans in vervanging aangeboden garantie (stuk 5) voldoet aan de
vereisten van artikel 5 van de Beslagconventie". (syntheseconclusie van de eiseres van 30
september 2005, blz. 12-15)
De appelrechters beslissen in dit verband enkel dat er geen enkel gegeven voorhanden
is als zou er over de tekst en/of aard van de gestelde zekerheid geen overeenstemming
bestaan. De appelrechters laten aldus na te antwoorden op het omstandig door de eiseres
aangevoerde verweer dat zij enkel een zekerheid had gegeven in toepassing van voormeld
artikel 5 van het verdrag tot het brengen van eenheid in sommige bepalingen inzake
conservatoir beslag op zeeschepen en verder dat deze zekerheid werd afgegeven onder
voorbehoud van alle rechten (schending van artikel 149 van de Grondwet).
Door te beslissen dat er geen enkel gegeven voorhanden is als zou er over de tekst en/of
aard van de gestelde zekerheid geen overeenstemming bestaan, schenden de appelrechters
nog de bewijskracht van de garantiebrief, waarin de eiseres uitdrukkelijk voorbehoud van
alle rechten en verweer maakte, en die als volgt luidt:
"Garantiebrief
(vrije vertaling garantie - stuk 5)
Overwegende uw handlichting van het beslag over, en/of het zich verder onthouden van
het ophouden van, of het nemen van welkdanige actie dan ook, tegen het m/v 'Blanc' of
enig ander schip, activa of eigendom in dezelfde eigendom, of in eigendom van de
achterman of beheer, in eender welk deel van de wereld met het oog op het bekomen van
zekerheid, behalve, echter, indien deze garantie wordt vrijgegeven vóór een nieuw beslag,
of indien het bedrag van de garantie ontoereikend is geworden.
Wij, (naam en identificatie van de bank borgsteller), garanderen hierbij onvoorwaardelijk en onherroepelijk de betaling van maximum 425.057 euro (vierhonderd vijfentwintig
duizend en zevenenvijftig euro) ten voordele van het Kristensons-Petroleum Inc., 80
Broad Street, Suite 2 M, Red Bank, New Jersey 07701, United States of America, hierna
genoemd de 'begunstigde'.
Deze garantie kan door de begunstigde afgeroepen worden volgend op de eerste voorlegging van een definitieve beslissing van een bevoegde rechtbank en/of een definitieve
beslissing van een bevoegd arbitraal tribunaal en/of een minnelijke regeling tussen de
partijen met betrekking tot een vordering van de begunstigde voor bunker leveranciers aan
het m/v 'Blanc' zoals beschreven in het verzoekschrift tot het leggen van beslag van 2
november 2002 en de beschikking inhoudende toelating tot beslag gegeven door de
Beslagrechter te Antwerpen, dezelfde dag.
De betaling zal onmiddellijk worden gedaan bij ontvangst bij aangetekende brief van
een voor echt verklaarde gecertificeerde kopie van de gezegde definitieve beslissing,
uitvoerbaar in België, of van de gezegde arbitrale uitspraak, eveneens uitvoerbaar in
België, of van de gezegde geschreven minnelijke regeling tussen de partijen.
Deze garantie wordt gegeven onder voorbehoud van alle rechten en verweer van de
eigenaars van het m/v 'Blanc'.
Deze garantie zal worden beheerst en geïnterpreteerd door de Belgische wet en Belgische bevoegdheid".
Door te beslissen dat er geen enkel gegeven voorhanden is als zou er over de tekst en/of
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aard van de gestelde zekerheid geen overeenstemming bestaan, geven de appelrechters
van voormelde garantiebrief een interpretatie die met de bewoordingen ervan onverenigbaar is en schenden zij de artikelen 1319, 1320 en 1322 van het Burgerlijk Wetboek.
Door tenslotte te weigeren om de tekst van de garantiebrief te wijzigen schenden de
appelrechters artikel 5 van het Internationaal Verdrag tot het brengen van eenheid in
sommige bepalingen inzake conservatoir beslag op zeeschepen, dat bepaalt dat de rechter
de aard en het bedrag van de zekerheid vaststelt bij gebrek aan overeenstemming tussen
partijen.
Tweede onderdeel
In zoverre de appelrechters beslissen dat er geen reden bestaat om in te gaan op het
verzoek van de eiseres om een gewijzigde tekst van bankgarantie te doen opleggen omdat
een garantie die niet tevens de verbintenissen van de schuldenaar van de zeevordering
omvat een slag in het water is, schenden zij artikel 5 van het Internationaal Verdrag tot het
brengen van eenheid in sommige bepalingen inzake conservatoir beslag op zeeschepen en
eveneens de bewijskracht van het verzoekschrift tot bewarend beslag op zeeschip van 2
november 2002, van de beschikking van 2 november 2002 waarbij toelating werd
gegeven om bewarend beslag te leggen en van het proces-verbaal van bewarend beslag op
het schip van 2 november 2002.
Overeenkomstig voormeld artikel 5 dient er handlichting te worden gegeven indien er
een vervangende zekerheid wordt aangeboden die de oorzaak van het beslag dekte.
Gezien de verweerster beslag had gelegd lastens het schip, kon de eiseres niet verplicht
worden om een zekerheid te stellen voor een vordering tegen de eigenaar van het schip
(de eiseres) of tegen de bevrachter. Er was immers geen sprake van een vordering tegen
deze personen.
In zoverre de appelrechters beslissen dat de garantie tevens de verbintenissen van de
bevrachter diende te omvatten, hoewel er bij het beslag geen sprake was van enige verbintenis van de bevrachter, schenden zij voormeld artikel 5 van het Internationaal Verdrag tot
het brengen van eenheid in sommige bepalingen inzake conservatoir beslag op
zeeschepen, op grond waarvan handlichting van het beslag dient te worden gegeven
indien een zekerheid wordt aangeboden die de oorzaak van het beslag dekt (in casu de
vordering lastens het schip).
In zoverre de appelrechters beslissen dat de oorzaak van het beslag de verbintenis van
de bevrachter was, schenden zij de bewijskracht van het verzoekschrift tot bewarend
beslag op zeeschip van 2 november 2002, van de beschikking van 2 november 2002
waarbij toelating werd gegeven om bewarend beslag te leggen en van het proces-verbaal
van bewarend beslag op het schip van 2 november 2002. In deze documenten was immers
geen sprake van enige vordering tegen de bevrachter (schending van de artikelen 1319,
1320 en 1322 van het Burgerlijk Wetboek).

III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Eerste middel
Eerste onderdeel
Krachtens artikel 1470 van het Gerechtelijk Wetboek, bevat het beslagexploot
de vermeldingen voorgeschreven in artikel 1389.
Artikel 1389, 2°, van het Gerechtelijk Wetboek bepaalt dat het beslagexploot
op straffe van nietigheid de naam, voornaam en de woonplaats van de schuldenaar tegen wie het beslag geschiedt, bevat.
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De artikelen 1468 en 1469 van het Gerechtelijk Wetboek bepalen welke
zeeschepen tot waarborg van een zeevordering voor bewarend beslag vatbaar
zijn en welke de zeeschulden zijn die tot dit beslag aanleiding kunnen geven. In
overeenstemming met de verschillende onderdelen van artikel 1469 kan beslag
worden gelegd op het schip waarop de vordering betrekking heeft, onverschillig
of de eigenaar of een andere persoon instaat voor de zeeschuld in de zin van het
bedoelde artikel 1468.
Indien het beslag wordt gelegd voor een zeevordering waarvoor een derde
instaat, voldoet het beslagexploot aan het vereiste van artikel 1389, 2°, wanneer
het, naast de beschrijving van het zeeschip, hetzij de naam en de woonplaats van
de schuldenaar van de zeevordering, hetzij de naam en de woonplaats van de
eigenaar van het zeeschip vermeldt.
Uit het arrest blijkt dat:
de verweerster bunkers leverde aan het ms. Blanc en deze leveringen onbetaald bleven;
de verweerster bij exploot van 2 november 2002 bewarend beslag heeft gelegd
op het ms. Blanc;
het beslagexploot de gegevens van het schip vermeldt en de naam en de woonplaats van de scheepseigenaar.
Op grond van deze vaststellingen oordelen de appelrechters dat de gegevens
vermeld in het beslagexploot van 2 november 2002 toelaten het schip en de eigenaar te identificeren zodat het beslagexploot rechtsgeldig is.
Door aldus te oordelen is hun beslissing naar recht verantwoord.
Het onderdeel kan niet worden aangenomen.
Tweede onderdeel
Het onderdeel gaat ervan uit dat het arrest beslist dat het beslagexploot of de
beschikking de naam, de voornaam en de woonplaats vermeldt van de schuldenaar tegen wie het beslag wordt gelegd.
De appelrechters beslissen dit niet zodat het onderdeel berust op een onjuiste
lezing van het arrest en mitsdien feitelijke grondslag mist.
Tweede middel
In overeenstemming met de artikelen 1468 (k) en 1469, §1 en §2, van het
Gerechtelijk Wetboek, levert een schuldvordering voor leveranties van waren of
materiaal aan een schip een zeevordering op waarvoor de schuldeiser bewarend
beslag kan leggen op het zeeschip waarop die leveranties betrekking hebben
onverschillig of de eigenaar of een andere persoon instaat voor de schuld.
De appelrechters die vaststellen dat de eiseres de eigenaar is van het ms. Blanc
waarop het bewarend beslag werd gelegd, oordelen dat het "verworven (is) dat
de vordering van (de verweerster) leveringen betreft van bunkers aan het
zeeschip Blanc".
Deze zelfstandige niet-bekritiseerde reden draagt de bestreden beslissing zodat
het middel ook al was het gegrond niet tot cassatie kan leiden.
Het middel is niet ontvankelijk wegens gebrek aan belang.
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Derde middel
Eerste onderdeel
Het arrest stelt vast dat er een overeenkomst tussen partijen aangaande de
vervangende zekerheid bestond, dat verweerster conform artikel 5 van de
Beslagconventie verplicht was om het beslag op te heffen en dat de beslagrechter
niet bevoegd was om aan de tekst nog enige wijziging aan te brengen.
De appelrechters geven aldus de feitelijke gegevens aan waarop zij hun beslissing laten steunen, verwerpen zodoende de door de eiseres bij conclusie aangevoerde daarmee strijdige en andere feitelijke gegevens en beantwoorden mitsdien
deze conclusie.
Het arrest oordeelt dat aan de hand van de overgelegde stukken geen enkel
gegeven voorhanden is als zou er over de tekst en over de aard van de gestelde
zekerheid geen overeenstemming bestaan.
Het arrest geeft aldus geen uitlegging van de garantiebrief die met de bewoordingen ervan onverenigbaar is en miskent de bewijskracht ervan niet.
Voor het overige gaat het onderdeel ervan uit dat er geen overeenstemming
bestaat tussen de partijen over de aard en het bedrag van de zekerheid.
Het arrest stelt echter vast dat tussen de partijen een overeenkomst bestond
aangaande de vervangende zekerheid.
Het onderdeel mist feitelijke grondslag.
Tweede onderdeel
De appelrechters stellen vast dat de formulering van de garantie ter opheffing
van het beslag voortvloeit uit de overeenkomst tussen de partijen.
Die vaststelling vormt voor de appelrechters een grondslag voor hun beslissing
dat de formulering van de garantie niet meer door de rechtbank kan worden
gewijzigd.
Het onderdeel, ook al ware het gegrond, kan niet tot cassatie leiden en is mitsdien niet ontvankelijk.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiseres in de kosten.
31 oktober 2008 – 1° kamer – Voorzitter: de h. Verougstraete, voorzitter – Verslaggever: de h. Dirix – Gelijkluidende conclusie van de h. Vandewal, advocaat-generaal –
Advocaten: mrs. Verbist en Geinger.

Nr. 601
1° KAMER - 31 oktober 2008

1º SCHENKINGEN EN TESTAMENTEN - LEGATARIS - RECHT OM TE ONTVANGEN -
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ONTSTAAN - TIJDSTIP
2º SCHENKINGEN EN TESTAMENTEN - ONBEKWAAMHEID TOT ONTVANGEN BEHEERDERS EN PERSONEELSLEDEN VAN RUSTOORDEN - STREKKING
3º BEWIJS — BURGERLIJKE ZAKEN — VERMOEDENS - SCHENKINGEN EN
TESTAMENTEN - ONBEKWAAMHEID TOT ONTVANGEN - BEHEERDERS EN PERSONEELSLEDEN VAN
RUSTOORDEN - AARD
4º SCHENKINGEN EN TESTAMENTEN - ONBEKWAAMHEID TOT ONTVANGEN BEHEERDERS EN PERSONEELSLEDEN VAN RUSTOORDEN - TIJDSTIP
5º WETTEN. DECRETEN. ORDONNANTIES. BESLUITEN — WERKING IN DE
TIJD EN IN DE RUIMTE - SCHENKINGEN EN TESTAMENTEN - ONBEKWAAMHEID TOT
ONTVANGEN - BEHEERDERS EN PERSONEELSLEDEN VAN RUSTOORDEN - TIJDSTIP
1º Het recht van de legataris om te ontvangen ontstaat bij het overlijden van de testator.
(Art. 895 B.W.)
2º en 3° De bepaling dat beheerders en personeelsleden van rustoorden, rust- en
verzorgingstehuizen alsmede van om het even welke collectieve woonstructuur ook voor
bejaarden, geen voordeel kunnen genieten van beschikkingen onder de levenden of bij
testament die een persoon die in hun instelling heeft verbleven gedurende zijn verblijf
aldaar te hunnen behoeve mocht hebben gemaakt, strekt ertoe de schenker of de
testator te beschermen met een onweerlegbaar vermoeden dat de begiftiging het gevolg
is van de afhankelijkheid waarin hij zich bevindt tegenover de begiftigde of legataris 1. (Art.
909, tweede lid B.W.)
4º en 5° Wanneer de afhankelijkheid waarin de testator zich bevond tegenover beheerders
en personeelsleden van rustoorden, rust- en verzorgingstehuizen alsmede van om het
even welke collectieve woonstructuur ook voor bejaarden, bestond op het ogenblik dat
het testament werd opgemaakt, ook al was de bepaling dat deze personen geen
voordeel kunnen genieten van beschikkingen die hij gedurende zijn verblijf aldaar te
hunnen behoeve mocht hebben gemaakt, op dit ogenblik nog niet in werking getreden, is
de legataris onbekwaam om het legaat te ontvangen wanneer deze bepaling reeds in
werking was getreden op het ogenblik van het overlijden van de testator2. (Artt. 895 en
909, tweede lid B.W.)
(V. T. S. e.a.)

ARREST

(A.R. C.07.0445.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 29 mei 2007 gewezen door
het Hof van Beroep te Brussel.
Voorzitter Ivan Verougstraete heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Christian Vandewal heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDELEN
De eiseres voert in haar verzoekschrift twee middelen aan.
(...)
1 Art. 909, tweedelid B.W. zoals ingevoegd bij art. 2, 2° W. 22 april 2003.
2 Ibid.
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Tweede middel
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 2, 895, 902, 906, tweede lid, en 909, tweede lid, van het Burgerlijk
Wetboek;
- het algemeen rechtsbeginsel volgens hetwelk de wet geen terugwerkende kracht heeft.
Aangevochten beslissingen
Het bestreden arrest verklaart het hoger beroep van de verweerders ontvankelijk en
gegrond, doet de bestreden beslissing te niet, verklaart eiseres' vordering ontvankelijk
doch ongegrond in al zijn onderdelen, wijst de eiseres ervan af, zegt voor recht dat het
authentiek testament van 18 februari 2003 van wijlen J.V.B.dient te worden uitgevoerd,
en veroordeelt de eiseres in de kosten van de rechtspleging van beide aanleggen, o.m. op
volgende gronden:
"(De eiseres) meent ten onrechte zich te kunnen beroepen op het tweede lid van artikel
909 van het Burgerlijk Wetboek. Het testament waarvan zij de nietigheid benaarstigt
dateert immers van 18 februari 2003 terwijl dat tweede lid van dit wetsartikel werd aangevuld door de wet van 22 april 2003 (B.S. 22 mei 2003). Overeenkomstig artikel 2 van het
Burgerlijk Wetboek beschikt die wet alleen voor het toekomende en heeft zij geen terugwerkende kracht" (...).
Grieven
1. De eiseres beriep zich op een bijzondere rechtsonbekwaamheid van de verweerders
tot het ontvangen van een legaat uit het testament van de op 25 november 2003 overleden
erflaatster, voortvloeiend uit het wettelijk en onweerlegbaar vermoeden van captatie voor
uitbaters van een rusthuis in artikel 909, tweede lid, van het Burgerlijk Wetboek (...).
2. Overeenkomstig artikel 902 van het Burgerlijk Wetboek kunnen alle personen
beschikken en verkrijgen, hetzij bij schenking onder de levenden, hetzij bij testament,
uitgezonderd degenen die de wet daartoe onbekwaam verklaart.
Artikel 909, tweede lid, van het Burgerlijk Wetboek, zoals gewijzigd door artikel 2 van
de wet van 22 april 2003 tot wijziging van artikel 909 van het Burgerlijk Wetboek, in
werking getreden op 1 juni 2003, tien dagen na publicatie in het Belgisch Staatsblad op 22
mei 2003, bepaalt: "Beheerders en personeelsleden van rustoorden, rust- en verzorgingstehuizen alsmede van om het even welke collectieve woonstructuur ook voor bejaarden
kunnen geen voordeel genieten van beschikkingen onder de levenden of bij testament die
een persoon die in hun instelling heeft verbleven gedurende zijn verblijf aldaar te hunnen
behoeve mocht hebben gemaakt".
3. Luidens artikel 2 van het Burgerlijk Wetboek en het algemeen rechtsbeginsel
volgens hetwelk de wet geen terugwerkende kracht heeft is een nieuwe wet in de regel
niet enkel van toepassing op toestanden die na haar inwerkingtreding ontstaan, maar ook
op de toekomstige gevolgen van de onder de vroegere wet ontstane toestanden die zich
voordoen of die voortduren onder vigeur van de nieuwe wet, voor zover die toepassing
geen afbreuk doet aan reeds onherroepelijk vastgestelde rechten.
Een legataris moet enkel bekwaam zijn op het ogenblik van het openvallen van het
testament, nu hij pas op dat ogenblik rechten verkrijgt. Het testament is immers een
eenzijdige rechtshandeling waarbij de erflater, overeenkomstig artikel 895 van het
Burgerlijk Wetboek, voor de tijd dat hij niet meer in leven zal zijn, over zijn goederen
beschikt, en die hij steeds kan herroepen. Bovendien volstaat het, overeenkomstig artikel
906, tweede lid, van het Burgerlijk Wetboek, dat men bestaat (verwekt was) op het ogenblik van de dood van de erflater.
Het door de wet van 22 april 2003 gewijzigde artikel 909, tweede lid, van het Burger-
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lijk Wetboek, is dan ook van toepassing op nalatenschappen die zijn opengevallen sinds 1
juni 2003, ook al dateert het testament van vóór die datum, en was de erflater toen, in
toepassing van de oude wetgeving nog bekwaam om ten voordele van die begunstigde te
testeren.
4. Het bestreden arrest kon dan ook niet wettig de toepassing van het door de eiseres
ingeroepen artikel 909, tweede lid, van het Burgerlijk Wetboek, zoals gewijzigd door de
wet van 22 april 2003, verwerpen, op grond van de enkele overweging dat het litigieuze
testament van 18 februari 2003 dateert van vóór deze wet, terwijl uit het arrest blijkt dat
het overlijden van de erflaatster dagtekent van na de inwerkingtreding van de wet op 1
juni 2003, m.n. 25 november 2003 (arrest p. 3, sub 10) (schending van de artikelen 2, 895,
902, 906, tweede lid, en 909, tweede lid, van het Burgerlijk Wetboek, en het algemeen
rechtsbeginsel volgens hetwelk de wet geen terugwerkende kracht heeft).

III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Tweede middel
1. Artikel 895 van het Burgerlijk Wetboek bepaalt dat een testament een akte
is waarbij de erflater, voor de tijd dat hij niet meer in leven zal zijn, over het
geheel of een deel van zijn goederen beschikt, en die hij kan herroepen.
Het recht van de legataris om te ontvangen ontstaat aldus bij het overlijden van
de testator.
2. Artikel 909, tweede lid, van het Burgerlijk Wetboek bepaalt dat beheerders
en personeelsleden van rustoorden, rust- en verzorgingstehuizen alsmede van om
het even welke collectieve woonstructuur ook voor bejaarden, geen voordeel
kunnen genieten van beschikkingen onder de levenden of bij testament die een
persoon die in hun instelling heeft verbleven gedurende zijn verblijf aldaar te
hunnen behoeve mocht hebben gemaakt. Dit tweede lid van artikel 909 voert een
relatieve onbekwaamheid in om te ontvangen, die beperkt is tot de specifieke
verhouding die de wet beoogt.
3. Dit tweede lid van artikel 909 dat werd ingevoegd bij artikel 2, 2°, van de
wet van 22 april 2003 en in werking is getreden op 1 juni 2003, strekt ertoe de
schenker of de testator te beschermen met een onweerlegbaar vermoeden dat de
begiftiging het gevolg is van de afhankelijkheid waarin hij zich bevindt tegenover de begiftigde of legataris.
4. Uit de samenhang van de artikelen 895 en 909, tweede lid, van het Burgerlijk Wetboek volgt dat in het geval de in het tweede lid van artikel 909
beschermde afhankelijkheid bestond op het ogenblik dat het testament werd
opgemaakt, ook al was op dit ogenblik dit tweede lid nog niet in werking
getreden maar was het reeds in werking getreden op het ogenblik van het overlijden van de testator, de legataris onbekwaam is om het legaat te ontvangen.
5. Het arrest wijst de vordering van de eiseres onder meer af met de reden:
"(De eiseres) meent zich ten onrechte te kunnen beroepen op het tweede lid van
artikel 909 van het Burgerlijk Wetboek. Het testament waarvan zij de nietigheid
benaarstigt dateert immers van 18 februari 2003 terwijl dat tweede lid van dit
wetsartikel werd aangevuld door de wet van 22 april 2003 (B.S. 22 mei 2003).
Overeenkomstig artikel 2 van het Burgerlijk Wetboek beschikt die wet alleen
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voor het toekomende en heeft zij geen terugwerkende kracht".
Aldus schendt het arrest de artikelen 895 en 909, tweede lid, van het Burgerlijk
Wetboek.
Het middel is gegrond.
Overige grieven
De overige grieven kunnen niet tot ruimere cassatie kan leiden.
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest, behalve in zoverre dit het hoger beroep ontvankelijk verklaart.
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het
gedeeltelijk vernietigde arrest.
Houdt de kosten aan en laat de beslissing daaromtrent aan de feitenrechter
over.
Verwijst de aldus beperkte zaak naar het Hof van Beroep te Antwerpen.
31 oktober 2008 – 1° kamer – Voorzitter en Verslaggever: de h. Verougstraete, voorzitter – Gelijkluidende conclusie van de h. Vandewal, advocaat-generaal – Advocaten:
mrs. Geinger en Mahieu.

Nr. 602
1° KAMER - 31 oktober 2008

1º KOOP - BEPALING VAN DE KOOPPRIJS - AANDELENOVERDRACHT - WAARDEBEPALING VAN DE
AANDELEN - OPDRACHT AAN EEN DERDEBESLISSER - IN ACHT TE NEMEN CRITERIA - BEVOEGDHEID
VAN DE PARTIJEN - BESLISSING GESTEUND OP ANDERE PARAMETERS - TUSSENKOMST VAN DE
RECHTER - DRAAGWIJDTE
2º OVEREENKOMST — VERBINDENDE KRACHT (NIET-UITVOERING) - KOOP
- BEPALING VAN DE KOOPPRIJS - AANDELENOVERDRACHT - WAARDEBEPALING VAN DE AANDELEN OPDRACHT AAN EEN DERDEBESLISSER - IN ACHT TE NEMEN CRITERIA - BEVOEGDHEID VAN DE
PARTIJEN - BESLISSING GESTEUND OP ANDERE PARAMETERS - TUSSENKOMST VAN DE RECHTER DRAAGWIJDTE
1º en 2° De partijen kunnen aan een derdebeslisser opdragen de waarde van de door de
ene partij aan de andere partij over te laten aandelen bindend voor hen te bepalen aan
de hand van de door hen vastgelegde criteria; de rechter die vaststelt dat de
derdebeslisser op andere parameters heeft gesteund dan de door de partijen op
bindende wijze vastgelegde criteria, vermag zich niet in de plaats te stellen van de
derdebeslisser door zelf de waarde van de aandelen te bepalen op grond van die criteria.
(Artt. 1134 en 1592 B.W.)
(B. T. E.)

ARREST
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(A.R. C.07.0201.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 30 november 2006 gewezen
door het Hof van Beroep te Antwerpen.
Afdelingsvoorzitter Ernest Waûters heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Dirk Thijs heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDEL
De eiseres voert in haar verzoekschrift een middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 6, 1131, 1133, 1134, 1592, 1984, 1991, 1998, 2003 tot en met 2010 en
2044 van het Burgerlijk Wetboek;
- de artikelen 179 tot 219bis van het Wetboek van Inkomstenbelastingen (1992).
Aangevochten beslissingen
Het bestreden arrest verklaart het hoger beroep van de verweerder gegrond en bepaalt
de som, die de eiseres in uitvoering van de dading van 17 juli 2002 aan de verweerder
dient te betalen na compensatie, op 278.107,00 euro, vermeerderd met verwijlrente, dit op
volgende gronden:
"(De eiseres) was sinds de oprichting in 2000 gedelegeerd bestuurder van nv Wood
Wood & Co en uit de in farde V van (de verweerder) gebundelde stukken blijkt dat zij het
doel van deze vennootschap (aan en verkoop van teak meubelen) verwezenlijkte door
o.m. in Indonesië zelf een productielijn van teak meubelen op te starten. Uit deze stukken
blijkt tevens dat veel van deze handel in het 'zwart' (buiten de officiële boekhouding om)
gebeurde en dat (de verweerder) vanaf medio 2002 er bij (de eiseres) op aandrong om
deze zwarte inkomsten ook in de boekhouding op te nemen doch waaraan geen gevolg
gegeven werd. Uit de door (de verweerder) neergelegde stukken blijkt tevens dat P.B. de
boekhouder van de vennootschap Wood en Wood was en dat alle in de dading 17 juli
2002 opgenomen cijfers (zoals door de eerste rechter aangehaald) in overleg met beide
partijen tot stand kwamen (zie o. m. stuk 71, bundel (de verweerder): verklaring van de
heer B. van 29 juli 2004).
Uit al deze gegevens besluit het hof dat voormelde cijfers door beide partijen met
kennis van zaken in de dading van 17 juli 2002 werden opgenomen en wel omwille van
het feit dat beiden wisten dat er veel zwart geld door Wood Wood & Co gegenereerd
werd, reden waarom bepaalde parameters vooraf door partijen aanvaard werden en de
derdebeslisser G. deze cijfers bij de waardebepaling van de totaliteit van de aandelen
moest aanvaarden en hanteren, waarop de rechter achteraf dient toe te zien en desnoods
het oordeel van de derdebeslisser dient te corrigeren.
Daaruit volgt meteen dat de door (de eiseres) in ondergeschikte orde ingeroepen
middelen tot nietigverklaring van de dading(en) ongegrond zijn.
Daaruit volgt tevens dat derdebeslisser G. bij de waardebepaling van de totaliteit van de
aandelen (van Wood Wood & Co) niet mocht afwijken van voormelde door partijen vastgestelde parameters, waaronder de 'winst na belastingen'.
Uit het eindverslag van 23 juni 2003 van G. blijkt dat hij voor de bepaling van de
rendementswaarde toch van de door partijen aangenomen parameter 'winst na belastingen'
is afgeweken en deze vervangen heeft door de winst zoals deze uit de boekhoudkundige
gegevens (zij het na aanpassing van de omzet en kosten) bleek. Anders dan de eerste
rechter en (de eiseres) stellen, wordt deze afwijking door de derdebeslisser niet verklaard
doordat 'tussen de vooropgestelde parameters omzet en winst na belastingen een onder-
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linge onverenigbaarheid bestond'.
De redengeving die de derde beslisser op p. 15 voor deze afwijking geeft strijdt bovendien met hetgeen hij daarover op p. 11 van zijn verslag heeft gesteld en waar hij besloot
dat m.b.t. de parameter 'winst na belastingen' het ook aangewezen was '... als enige bruikbare parameter te gebruiken: de parameter zoals ze werd vastgelegd door partijen in de
overeenkomst van 17 juli 2002'.
Daaruit volgt dan ook dat de rendementswaarde op grond van de door partijen vooraf
overeengekomen parameters dient bepaald te worden op 82.986.930 frank en waardoor de
waarde van de totaliteit van de aandelen in nv Wood Wood & Co dient bepaald te worden
op 49.497.485 frank of 1.227.010, 60 euro - zie de niet weerlegde toelichting ter zake van
derdebeslisser G. in zijn brief van 31 oktober 2003, stuk 10 bundel (de verweerder).
Meerdere correcties (zoals door (de verweerder) gevraagd op grond van een verslag van
7 maart 2003 van bedrijfsrevisor Van Mieghem, stuk 8 bundel (de verweerder)) dienen
door het hof op het eindverslag van derdebeslisser G. niet doorgevoerd te worden, nu (de
verweerder) er in conclusie zelf de nadruk op legt dat o. m. voor de berekening van de
waarde van 'goodwill' en 'cash-flow', '... waarover partijen geen bedragen zijn overeengekomen, G. zich wel kan baseren op de balansen' (cfr. conclusie (de verweerder), p. 26 en
p. 55, laatste alinea).
De door de eerste rechter bepaalde geldafrekening dient dan ook in hoofdsom als volgt
aangepast te worden: 306.850 euro (afgerond) (25 pct. van de totale waarde van de
aandelen van nv Wood Wood & Co, door K. Boeykens verschuldigd voor overname van
25 pct. van deze aandelen) - 28.743 euro (afgerond) = 278.107 euro".
Grieven
(...)
Tweede onderdeel
Wanneer partijen in een overeenkomst een derdebeslisser hebben aangeduid met de
opdracht een beslissing over een niet-juridische kwestie te nemen die de partijen zal
binden, bijvoorbeeld de bepaling van de prijs van aandelen, bindt de beslissing van de
derdebeslisser in principe de partijen. Dit is een gevolg van artikel 1134 van het Burgerlijk Wetboek, en tevens van artikel 1592 van het Burgerlijk Wetboek, van de artikelen
1984, 1991 en 1998 van het Burgerlijk Wetboek, en gelet op de dading tussen partijen,
ook van artikel 2044 van het Burgerlijk Wetboek.
Hierop bestaat een uitzondering in geval de derdebeslisser zijn bevoegdheid overschrijdt door bijvoorbeeld geen rekening te houden met precieze maatstaven of criteria die
partijen hem hebben opgelegd voor het nemen van zijn beslissing. In zulk geval kan de
rechter eventueel de beslissing van de derde beslisser nietig verklaren of er geen rekening
mee houden of deze van geen waarde verklaren. In geen geval kan de rechter in de plaats
van de derdebeslisser beslissen, nu de overeenkomst tussen partijen de rechter niet
aanstelt als derdebeslisser.
Het bestreden arrest verwijt aan de derdebeslisser, de Heer G., in zijn eindverslag van
23 juli 2003 bij het bepalen van de prijs van de aandelen van de vennootschap Wood,
Wood & Co te zijn afgeweken van de door partijen in hun overeenkomst vastgestelde
parameters voor het bepalen van de waarde van de aandelen van die vennootschap, en
bepaalt zelf de waarde van de aandelen van die vennootschap op 1.227.010,60 euro,
daarbij verwijzend naar een "toelichting terzake" van de derde beslisser van 31 oktober
2003, dit is niet de beslissing van de derdebeslisser maar een "toelichting" nadat deze
laatste zijn eindverslag van 23 juli 2003 met zijn eindbeslissing betreffende de waarde van
de aandelen van de vennootschap Wood, Wood & Co had opgesteld en overgemaakt,
eindbeslissing die de verweerder voor de rechters ten gronde bekritiseerde.
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Door zelf de beslissing te nemen betreffende de waarde van de aandelen van de
vennootschap Wood, Wood & Co, terwijl partijen die beslissing aan een derde, de Heer
G. en niemand anders, hadden opgedragen, schendt het bestreden arrest artikel 1134 van
het Burgerlijk Wetboek, in het bijzonder het eerste lid ervan, alsmede de artikelen 1592,
1984, 1991, 1998, zonodig de artikelen 2003 tot en met 2010 (verschillende wijzen
waarop lastgeving eindigt), en 2044 van het Burgerlijk Wetboek.

III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Tweede onderdeel
(...)
Onderdeel
3. Artikel 1134 van het Burgerlijk Wetboek bepaalt dat alle overeenkomsten
die wettig zijn aangegaan, degenen die deze hebben aangegaan, tot wet strekken.
Artikel 1592 van dit wetboek bepaalt dat de bepaling van de koopprijs aan een
derde kan worden overgelaten.
Krachtens artikel 1134 en 1592 van het Burgerlijk Wetboek kunnen de partijen
aan een derdebeslisser opdragen de waarde van de door de ene partij aan de
andere partij over te laten aandelen bindend voor hen te bepalen.
Zij kunnen de derdebeslisser daarbij ook opdragen bepaalde parameters in acht
te nemen.
4. Als de partijen aan een derdebeslisser opdragen de aandelenwaarde te
bepalen op grond van door hen op bindende wijze vastgelegde criteria en de
rechter vaststelt dat de derdebeslisser op andere parameters heeft gesteund,
vermag de rechter zich niet in de plaats te stellen van de derdebeslisser door zelf
de waarde van de aandelen te bepalen op grond van die criteria.
5. Na te hebben vastgesteld dat de derdebeslisser zijn beslissing laat steunen
op boekhoudkundige gegevens die afwijken van de door de partijen opgelegde
parameters, bepalen de appelrechters op grond van de opgelegde parameters zelf
de waarde van de over te nemen aandelen van de firma Wood, Wood & Co.
Het arrest schendt aldus artikel 1134 van het Burgerlijk Wetboek.
Het middel is gegrond.
Overige grieven
6. De overige grieven kunnen niet tot ruimere cassatie leiden.
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest in zoverre dit de waarde van de aandelen van de
firma Wood, Wood en Co zelf bepaalt, op grond daarvan en na compensatie de
eiseres veroordeelt een voorschot van 100.000,00 euro en verder maandelijkse
afbetalingen te betalen evenals de kosten van bewarend beslag en zegellegging
en uitspraak doet over de kosten.
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het
gedeeltelijk vernietigde arrest.
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Houdt de kosten aan en laat de beslissing daaromtrent aan de feitenrechter
over.
Verwijst de aldus beperkte zaak naar het Hof van Beroep te Brussel.
31 oktober 2008 – 1° kamer – Voorzitter: de h. Verougstraete, voorzitter – Verslaggever: de h. Waûters – Gelijkluidende conclusie van de h. Thijs, advocaat-generaal –
Advocaten: mrs. Van Ommslaghe en Geinger.

