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3° KAMER - 3 november 2008

MAATSCHAPPELIJK WELZIJN (OPENBARE CENTRA VOOR) - RAAD VOOR
MAATSCHAPPELIJK WELZIJN - BEVOEGDHEID - STATUUT VAN HET PERSONEEL ZIEKENHUISPERSONEEL - AFWIJKING - DRAAGWIJDTE
Uit de samenlezing van de artikelen 42, vijfde en zesde lid, 118 en 128, §1 van de OCMWwet volgt dat de raad voor maatschappelijk welzijn van het OCMW van de plaats van de
zetel waar de vereniging gevestigd is, een bijzonder administratief en geldelijk statuut
kan bepalen voor het naar een ziekenhuis overgeheveld personeel.
(G. e.a. T. ZIEKENHUISVERENIGING VAN BRUSSEL - U.V.C. SINT-PIETER)

ARREST

(A.R. C.07.0389.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 13 juni 2005 gewezen door
het Hof van Beroep te Brussel.
De zaak is bij beschikking van de eerste voorzitter van 7 april 2008 verwezen
naar de derde kamer.
Afdelingsvoorzitter Robert Boes heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Ria Mortier heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDELEN
De eisers voeren in hun verzoekschrift drie middelen aan.
1. Eerste middel
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 149 van de Grondwet;
- de artikelen 42, in het bijzonder 5de en 6de lid, en 118 (voor zoveel als nodig) en 128,
§1 en §2, van de Organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de Openbare Centra voor
Maatschappelijk Welzijn (hierna afgekort: de OCMW-wet).
Aangevochten beslissing
Het bestreden arrest verklaart het hoger beroep van de eisers ongegrond en verwerpt aldus hun vorderingen die ertoe strekten dat de verweerder hen hetzelfde statuut en dezelfde
voordelen zou toekennen als deze die voortvloeiden uit het statuut van de personeelsleden
van het OCMW die niet naar de ziekenhuisverenigingen zoals verweerder waren overgeheveld en zulks op grond van de hierna volgende overwegingen:
"20. Zoals de Raad van State reeds heeft beslist, teneinde de indisponibiliteitstelling
van bepaalde personeelsleden van de ziekenhuisvereniging te vernietigen (c.f. hierboven)
kan het feit dat artikel 135sexies, eerste lid, 4°, van de voornoemde wet, ingevoegd bij de
ordonnantie van 22 december 1985 en waardoor, ten aanzien van de ziekenhuisverenigingen, de beslissingen van de plaatselijke ziekenhuisverenigingen houdende vaststelling of
wijziging van de personeelsformatie en van de rechtspositie van het personeel onderworpen worden aan een goedkeuringstoezicht van de koepelvereniging, niet zonder meer inhouden dat daardoor de duidelijke en strikte regel van artikel 128, §1, stilzwijgend is op-
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geheven ten aanzien van de betrokken verenigingen.
De bepaling van artikel 128 OCMW-wet moet vervolgens worden samengelezen met
de overige bepalingen van deze Wet en in het bijzonder met artikel 42, lid 6, dat aan het
OCMW toelaat afwijkingen van het statuut vast te stellen, meer bepaald voor zover het
specifieke karakter van sommige diensten en inrichtingen van het centrum het nodig zou
maken. Tevens is het de raad van het OCMW die het administratief en geldelijk statuut
bepaalt inzake de betrekkingen die onbestaande zijn op het gemeentelijk vlak 'evenals dat
van het personeel van het ziekenhuis'.
Het administratief en geldelijk statuut, zoals het voor het ziekenhuispersoneel bepaald
wordt door het OCMW, is bijgevolg niet noodzakelijk identiek aan het administratief en
geldelijk statuut van het andere OCMW-personeel.
Meteen betekent de overheveling naar de ziekenhuisvereniging in graad, hoedanigheid,
anciënniteit, bezoldiging, verworven rechten en administratief statuut, helemaal niet dat
de aldus overgehevelde personeelsleden nadien ook alle voordelen moeten genieten waarop de niet overgehevelde personeelsleden recht hebben. Het parallellisme dat aanwezig is
bij de overheveling hoeft nadien niet te worden behouden" (arrest p.14-15).
Grief
(...)
Tweede onderdeel
Schending van de artikelen 42, 5de en 6de lid, 118, 128-135 van de OCMW-wet.
Krachtens artikel 42, lid 5, van de OCMW-wet, geniet het personeel van het openbaar
centrum voor maatschappelijk welzijn hetzelfde administratief en geldelijk statuut als het
personeel van de gemeente waar de zetel van het centrum gevestigd is.
Krachtens artikel 42, lid 6, van diezelfde wet, stelt de raad voor maatschappelijk welzijn de afwijkingen van het in het vorige lid bedoelde statuut vast, voor zover het specifieke karakter van sommige diensten en inlichtingen van het centrum het nodig zou maken,
en bepaalt het administratief en geldelijk statuut inzake de beschikkingen die onbestaande
zijn op het gemeentelijk vlak evenals dat van het personeel van het ziekenhuis.
Artikel 42, 6de lid, van de OCMW-wet voorziet aldus in de mogelijkheid voor de Raad
voor maatschappelijk welzijn om een afwijkend statuut op te stellen voor het eigen ziekenhuispersoneel.
Deze mogelijkheid houdt evenwel op te bestaan van zodra de OCMW-Raad zijn ziekenhuizen heeft verzelfstandigd volgens de artikelen 118 t.e.m. 135 van hoofdstuk XII
van de OCMW-wet.
Het werd niet betwist tussen de partijen dat de eisers, sinds zij per 1 januari 1996 werden overgeheveld naar een vereniging in de zin van voormeld hoofdstuk XII van de
OCMW-wet niet langer in dienst waren van het OCMW, doch van een verzelfstandigd
ziekenhuis in de zin van de bepalingen van hoofdstuk XII van de OCMW-wet, zoals verweerder.
Door op grond van artikel 42, 6de lid, van de OCMW-wet te oordelen dat -in strijd met
artikel 128, §1, van de OCMW-wet- het administratief en geldelijk statuut, zoals het voor
het ziekenhuispersoneel bepaald wordt, "niet noodzakelijk identiek is aan het administratief en geldelijk statuut van het andere OCMW-personeel", terwijl artikel 42, 6de lid, van
de OCMW-wet niet van toepassing is op het naar de autonome ziekenhuizen overgehevelde personeel, zoals de eisers, schendt het arrest de artikelen 42, 5de lid, 42, 6de lid, 118 en
128-135 van de OCMW-wet.
(...)
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Beoordeling
Eerste middel
(...)
Tweede onderdeel
2. Krachtens artikel 118 van de OCMW-wet, kan een openbaar centrum voor
maatschappelijk welzijn, om een van de opdrachten uit te voeren die door deze
wet aan de centra zijn toevertrouwd, een vereniging tot stand brengen met een of
meer andere openbare centra voor maatschappelijk welzijn, met andere openbare
besturen en/of met rechtspersonen, andere dan die welke winstoogmerken hebben.
3. Krachtens artikel 128, §1, van de OCMW-wet, zijn de personeelsleden van
een vereniging, onverminderd de toepassing van de paragrafen 2 en 3 van diezelfde bepaling, onderworpen aan hetzelfde administratief statuut, geldelijk statuut en pensioenstelsel en aan dezelfde bepalingen van deze wet als die welke
van toepassing zijn op de personeelsleden van het centrum dat de gemeente bedient waar de zetel van de vereniging gevestigd is.
4. Krachtens artikel 42, vijfde lid, van de OCMW-wet, geniet het personeel
van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn hetzelfde administratief
en geldelijk statuut als het personeel van de gemeente waar de zetel van het centrum is gevestigd.
5. Artikel 42, zesde lid, van de OCMW-wet bepaalt, enerzijds, dat de raad
voor maatschappelijk welzijn afwijkingen vaststelt van het in het vorig lid bedoelde statuut, voor zover het specifieke karakter van sommige diensten en inrichtingen van het centrum het nodig zou maken, en anderzijds, dat de raad het
administratief en geldelijk statuut bepaalt inzake de betrekkingen die onbestaande zijn op gemeentelijk vlak evenals dat van het personeel van het ziekenhuis.
6. Uit de samenlezing van deze wetsbepalingen volgt dat de raad voor maatschappelijk welzijn van het OCMW van de plaats van de zetel waar de vereniging gevestigd is, een bijzonder administratief en geldelijk statuut kan bepalen
voor het naar een ziekenhuis overgeheveld personeel.
Het onderdeel dat uitgaat van een andere rechtsopvatting, faalt naar recht.
(...)
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eisers in de kosten.
3 november 2008 – 3° kamer – Voorzitter en Verslaggever: de h. Boes, afdelingsvoorzitter – Gelijkluidende conclusie van mevr. Mortier, advocaat-generaal – Advocaten: mrs.
Maes en Geinger.
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1º MACHTEN — RECHTERLIJKE MACHT - BEVOEGDHEID - LEEMTE IN DE WETGEVING BEVOEGDHEID VAN DE RECHTER TOT HET INVULLEN VAN DE VASTGESTELDE LEEMTE - DRAAGWIJDTE
2º GRONDWETTELIJK HOF - VASTGESTELDE SCHENDING VAN ARTIKEL 10 EN 11 G.W. LEEMTE IN DE WET - BEVOEGDHEID VAN DE RECHTER - DRAAGWIJDTE
3º ARBEIDSONGEVAL — TOEPASSINGSSFEER. PERSONEN - ONBEZOLDIGDE
STAGIAIRS - LEEMTE IN DE WET - VASTGESTELDE SCHENDING VAN ARTIKEL 10 EN 11 G.W. BEVOEGDHEID VAN DE RECHTER
4º ARBEIDSONGEVAL — VERZEKERING - ONBEZOLDIGDE STAGIAIRS - LEEMTE IN DE
WET - VASTGESTELDE SCHENDING VAN ARTIKEL 10 EN 11 G.W. - BEVOEGDHEID VAN DE
RECHTER

1º en 2° Wanneer het Grondwettelijk Hof vaststelt dat een wetsbepaling een leemte bevat
waardoor de artikelen 10 en 11 van de Grondwet worden geschonden, moet de rechter
zo mogelijk deze leemte opvullen. Indien aan de ongrondwettigheid zonder meer een
einde kan gesteld worden door die wetsbepaling, binnen het kader van de bestaande
wettelijke regeling, aan te vullen, dermate dat ze niet meer strijdig is met de artikelen 10
en 11 van de Grondwet, kan en moet de rechter dit doen. Indien evenwel de leemte van
die aard is dat zij noodzakelijk vereist dat een andere regeling wordt ingevoerd, die een
hernieuwde maatschappelijke afweging van belangen door de wetgever of een
aanpassing van een of meer andere wettelijke bepalingen vereist, kan de rechter zich
daarvoor niet in de plaats van de wetgever stellen 1. (Artt. 10 en 11 G.W. 1994; Art. 28
Bijzondere Wet Arbitragehof)
3º en 4° De door het Grondwettelijk Hof vastgestelde leemte in de Arbeidsongevallenwet
doordat zij niet van toepassing is op de onbezoldigde stagiairs die, tijdens het verrichten
van de door hun studieprogramma voorgeschreven arbeid in een bedrijf, het slachtoffer
zijn van een arbeidsongeval, kan niet zonder meer door de rechter worden opgevuld door
die wet van toepassing te verklaren op deze categorie van personen, nu het opvullen van
deze leemte onder meer vereist dat bepaald wordt wie voor de toepassing van de
arbeidsongevallenwet beschouwd wordt als de werkgever op wie de strafrechtelijk
gesanctioneerde verplichting rust een arbeidsongevallenverzekering aan te gaan voor de
bedoelde onbezoldigde stagiairs en de rechter dit niet in de plaats van de wetgever kan
bepalen2. (Art. 28 Bijzondere Wet Arbitragehof; Artt. 1 en 3 Arbeidsongevallenwet)
(AXA BELGIUM N.V. T. C.)

Conclusie van mevrouw de advocaat-generaal R. Mortier:
1. Situering.
Op 13 juni 1996 sloot verweerder met paardenfokkerij NV Haras de Laubry een stage
overeenkomst af in het kader van zijn opleiding tot kaderfunctionaris in de paardensport
bij de Nederlandse Hippische Beroepsopleidingen.
De paardenfokkerij had een arbeidsongevallenverzekering afgesloten bij appellante.
Tijdens het uitvoeren van de stage werd verweerder slachtoffer van een ongeval. De
rechtsvoorgangster van appellante betwistte dat het zou gaan om een arbeidsongeval.
In de daarop volgende procedure oordeelde de arbeidsrechtbank dat de
arbeidsongevallenwet van 1971 van toepassing was.
Het arbeidshof oordeelde bij tussenarrest dat verweerder geen werknemer was van de
1 Zie de conclusie van het O.M.
2 Ibid.
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paardenfokkerij en stelde een prejudiciële vraag aan het Arbitragehof, namelijk of de
artikelen 10 en 11 van de Grondwet niet geschonden zijn doordat de onbezoldigde
stagiairs niet onder het toepassingsgebied vallen van de Arbeidsongevallenwet terwijl zij
wel onder het toepassingsgebied van de beroepsziektenregeling vallen.
Bij arrest nr.186/2004 van 16 november 2004 oordeelde het Arbitragehof dat “De
arbeidsongevallenwet van 10 april 1971 de artikelen 10 en 11 van de Grondwet schendt,
doordat deze niet van toepassing is op de onbezoldigde stagiairs die, tijdens het verrichten
van de door hun studieprogramma voorgeschreven arbeid in een bedrijf, het slachtoffer
zijn van een ongeval.”
Bij arrest van 30 maart 2006 oordeelden de appelrechters dat ze zich als verwijzende
rechter, voor de oplossing van het voorliggend geschil naar het arrest van het Arbitragehof
voegen, door de arbeidsongevallenwet van 10 april 1971 toe te passen op de onbezoldigde
stagiair die verweerder op het ogenblik van het ongeval was.
2. Het middel.
In het enig middel voert eiseres aan dat het algemeen rechtsbeginsel van de scheiding
der machten, evenals de grondwettelijke bepalingen inzake de bevoegdheid van de
rechterlijke macht, verhinderen dat de rechter zich in de plaats van de wetgever stelt en
het toepassingsgebied van een wet uitbreidt tot een categorie die er niet in voorzien is.
3.Bespreking.
3.1. De appelrechters hebben zich, overeenkomstig artikel 28 van de bijzondere wet
van 6 januari 1989 op het Arbitragehof, voor de oplossing van het hen voorliggend
geschil gedragen naar het arrest van 16 november 2004.
Artikel 28 van voornoemde wet stelt dat het rechtscollege dat de prejudiciële vraag
heeft gesteld, evenals elk ander rechtscollege dat in dezelfde zaak uitspraak doet, voor de
oplossing van het geschil naar aanleiding waarvan de in artikel 26 bedoelde vragen zijn
gesteld, zich moet voegen naar het arrest van het Arbitragehof.
Vraag is wat de precieze draagwijdte van dit voorschrift is.
Onbetwist is dat het antwoord op de prejudiciële vraag bindend is 3 en dit zowel voor
het rechtscollege dat de prejudiciële vraag heeft gesteld als voor het Hof dat via een voorziening in Cassatie uitspraak moet doen in dezelfde zaak.
Zowel uit het aangevoerde middel als uit de memorie van antwoord blijkt dat partijen
het antwoord van het Arbitragehof als dusdanig niet bekritiseren.
Evenwel dient opgemerkt dat het beschikkend gedeelte van dit arrest de
arbeidsongevallenwet van 10 april 1971, zonder aanduiding van specifieke bepaling
hiervan, ongrondwettig verklaart en hierdoor de indruk wekt dat de gehele
arbeidsongevallenwet ongrondwettig is.
Rekening houdend met de aan het Arbitragehof voorgelegde vraag en de overwegingen
die aan het beschikkend gedeelte voorafgaan is het nochtans erg onwaarschijnlijk dat het
Arbitragehof deze draagwijdte aan haar beslissing heeft willen geven.
Beide partijen erkennen in hun voorziening, respectievelijk memorie van antwoord, dat
het Arbitragehof heeft bedoeld dat de arbeidsongevallenwet het gelijkheidsbeginsel
schendt, “in zoverre” het de categorie van onbezoldigde stagiairs niet in het
toepassingsgebied van de wet heeft opgenomen.
In de marge hiervan kan gewezen worden op het feit dat het Arbitragehof,
voortbouwend op de vraag die haar werd voorgelegd, geen afweging heeft gemaakt in
verband met een eventuele ongelijke behandeling van de onbezoldigde stagiairs ten
opzichte van de andere categorieën van personen die wel onder toepassing van de
3 Conclusie advocaat-generaal G. BRESSELEERS vóór Cass., 10 juni 2005, C.02.0624.N.
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arbeidsongevallenwet vallen, maar dezelfde categorie van personen, namelijk de
onbezoldigde stagiairs, heeft vergeleken in twee verschillende situaties waarvan het
Arbitragehof zelf heeft aangegeven dat er een objectief verschil tussen die twee situaties
bestaat. Het Arbitragehof concludeerde dat het opnemen van deze categorie personen in
de ene wet en niet in de andere inhield dat de wet die de lacune vertoont, strijdig is met
het grondwettelijk gelijkheidsbeginsel.
Uw Hof heeft reeds herhaaldelijk, onder andere bij arresten van 16 september 19984, 28
april 19995 en 10 oktober 20076 beslist dat hoven en rechtbanken niet aan het Arbitragehof kunnen vragen of een afwezigheid van wetgeving in overeenstemming is met de artikelen 10 en 11 van de Grondwet en verwees daarbij naar het feit dat dergelijke vragen betrekking hebben op het principe zelf van de souvereine macht die door de Grondwet aan
de wetgever is toegekend.
De redenering die Uw Hof bij het arrest van 28 april 1999 hanteerde was dat wie zich
gediscrimineerd voelt, voor het Arbitragehof enkel kan verkrijgen, hetzij dat een verplichting of voorwaarde die hij moet naleven en een andere persoon niet, wordt vernietigd of
niet toegepast, hetzij dat de andere persoon even nadelig wordt behandeld, maar hij kan
niet verkrijgen dat hij dezelfde voordelen krijgt als die andere persoon7.
In de voorliggende zaak hebben de appelrechters wel een dergelijke vraag gesteld aan
het Arbitragehof. Zij hebben niet de ongelijke behandeling van verschillende categorieën
van personen in eenzelfde situatie in vraag gesteld, maar wel een lacune in de wetgeving
of met andere woorden een afwezigheid van wetgeving. Blijkens de prejudiciële vraag
was het die lacune die vragen deed rijzen naar een eventuele schending van de artikelen
10 en 11 van de Grondwet.
Vermits Uw Hof in bovenvermelde arresten heeft geoordeeld dat hoven en rechtbanken
dergelijke vragen niet mogen stellen omdat deze vragen vreemd zijn aan de materies die
opgesomd worden in artikel 26 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het
Arbitragehof, had het Arbitragehof dus in feite niet moeten of kunnen antwoorden op deze
vraag en moeten de rechtscolleges die in deze zaak uitspraak doen zich in feite niet
gedragen naar dit arrest.
De verwijzende rechter heeft dit, zoals reeds vermeld, wel gedaan.
3.2. Het middel verwijt niet aan de verwijzende rechter dat hij zich heeft gedragen naar
het arrest maar verwijt wel de manier waaróp de verwijzende rechter dit heeft gedaan.
De vraag stelt zich wat de verwijzende rechter kan of moet doen indien hij
geconfronteerd wordt met een arrest van het Arbitragehof waarin werd beslist dat een
wetgeving ongrondwettig is doordat die niet van toepassing is op een bepaalde categorie
van personen.
Moet de rechter zich ertoe beperken de ongrondwettigheid vast te stellen en het herstel
van de vastgestelde discriminatie overlaten aan de wetgever, of mag de rechter, op grond
van een soort “directe werking” van het arrest, zelf overgaan tot het wegwerken van de
vastgestelde discriminatie en het toepassingsgebied van de wet uitbreiden tot de
gediscrimineerde categorie?
De rechtsleer is terzake verdeeld.
Volgens de meerderheid van de doctrine is de verwijzende rechter in de gevallen, waarin het Arbitragehof vaststelt dat een norm ongrondwettig is omdat hij niet van toepassing
is op een bepaalde categorie, en het arrest geen beleidsvrijheid en keuzeruimte laat aan de
4 Cass., Ver.Kamers, 16 sept. 1998, J.T. 1998, 656.
5 Cass., 28 april 1999, R.W. 1999-2000, 1133-1134.
6 Cass., 10 okt. 2007, A.R. P.07.733.F.
7 Cass., 28 april 1999, R.W. 1999-2000, 1133-1136 met noot P. POPELIER.
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wetgever omdat de draagwijdte van het arrest is dat de gediscrimineerde categorie onder
de norm moet vallen, bevoegd, zelfs verplicht, zelf voor een passende oplossing te zorgen,
door de norm toe te passen op de gediscrimineerde categorie waartoe de verzoeker behoort8.
Een deel van de rechtsleer wijst er evenwel, mijns inziens terecht, op dat ingeval van
wetgevende lacunes het rechtsherstel van de regelgever zelf moet komen9.
Ook Uw Hof lijkt zich op dit standpunt te stellen door er, zoals reeds vermeld, van uit
te gaan dat wie zich gediscrimineerd voelt, voor het Arbitragehof enkel kan verkrijgen,
hetzij dat een verplichting of voorwaarde die hij moet naleven en een andere persoon niet,
wordt vernietigd of niet toegepast, hetzij dat de andere persoon even nadelig wordt behandeld, maar dat hij kan niet verkrijgen dat hij dezelfde voordelen bekomt als die andere
persoon10.
Advocaat-generaal BRESSELEERS wees er in zijn conclusie vóór het arrest van 10 juni
200511 van Uw Hof op, dat “de rechter die zich in de plaats stelt van de wetgever, hem de
verantwoordelijkheid ontneemt de taak uit te voeren die de Grondwet hem opdraagt en op
politiek vlak de noodzaak van het wetgevend werk beknot.”
In een aantal arresten oordeelde Uw Hof dat de rechter een discriminatie niet kan
verhelpen door de toepassing van de aangevochten norm uit te breiden tot de
gediscrimineerde categorie.
De arresten van 17 maart 2003 en 15 december 2003 12 hadden beide betrekking op de
bevoegdheden die de rechter put uit de toepassing van artikel 159 van de Grondwet. Uw
Hof oordeelde dat een rechter die aanneemt dat een Koninklijk Besluit onwettig is doordat
het een voordeel toekent aan één categorie van personen en niet aan een vergelijkbare categorie van personen, niet zelf de bevoegdheid heeft dit voordeel toe te kennen aan de gediscrimineerde categorie.
Een dergelijke actieve tussenkomst van de rechter kan immers moeilijk verzoend
worden met de wezenlijke kenmerken van de exceptie van onwettigheid, die slechts tot
passieve censuur leidt. Dat de exceptie van onwettigheid slechts tot de niet-toepassing van
het onwettige overheidsbesluit leidt, impliceert dat zij niet nuttig kan ingeroepen worden
wanneer de onwettigheid voortvloeit uit een lacune in een overheidsbesluit of uit het
ontbreken van een besluit. Een ontbrekende bepaling kan nu eenmaal niet buiten
toepassing gelaten worden.
In een recent arrest van 20 december 200713 beoordeelde uw Hof de houding van de
rechter die, geconfronteerd met het prejudicieel arrest van 15 juli 1998 van het Arbitragehof, thans Grondwettelijk Hof, waarbij geoordeeld werd dat in de voorgelegde zaak nr.
92/98 artikel 29bis van de WAM-wet 1989 de artikelen 10 en 11 van de Grondwet
schendt, in zoverre het de voertuigen die aan spoorstaven zijn verbonden, uitsluit van het
stelsel van vergoeding waarin het voorziet, had beslist dat de wettelijke norm waarvan het
Arbitragehof de ongrondwettigheid vaststelt in een op prejudiciële vraag gewezen arrest
niet uit de rechtsorde verdwijnt doch dat het de rechter verboden is de ongrondwettig bevonden norm toe te passen. De appelrechters hadden bijgevolg geoordeeld dat het oude
8 G. MAES, “Sancties bij een door het Arbitragehof vastgestelde ongrondwettige afwezigheid van
wetgeving”, R.W. 2003-2004, 1204-1205; J.-CL. SCHOLSEM, “La Cour d’Arbitrage et les lacunes législatives”, in De verhouding tussen het Arbitragehof, de Rechterlijke macht en de Raad van State, Verslagboek Symposium 21 oktober 2005, Die Keure, (213) 223; V. VERLINDEN, “Lacunes in de wetgeving: wat doet het Arbitragehof (niet)?", R.W. 2003-2004, (1018) 1020.
9 P.POPELIER, “Lacunes in verordenend optreden”, R.W. 2004-2005, (979) 981.
10 P. POPELIER in haar noot bij Cass., 28 april 1999, R.W. 1999-2000, 1133-1136.
11 Conclusie van adv.-gen. G. BRESSELEERS vóór Cass., 10 juni 2005 (D.02.0029.N).
12 Cass., 17 maart 2003, S.02.0022.N, onuitg.; Cass., 15 december 2003, R.W. 2004-2005, 979.
13 Cass., 20 dec. 2007, A.R. C.07.0227.N.
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artikel 29bis WAM wet dat door het arrest van het Grondwettelijk Hof ongrondwettig was
bevonden buiten toepassing moest verklaard worden en dat het nieuw artikel 29bis dat in
werking trad op een datum na de periode waarover de appelrechters moesten oordelen,
geen retroactieve werking vertoonde en derhalve evenmin op deze zaak kon toegepast
worden.
De appelrechters stelden, onder verwijzing naar o.a. het arrest van 10 juni 2005 van Uw
Hof, dat de rechter zich niet in de plaats van de wetgever mag stellen, aan wie het behoort
aan de ongrondwettige discriminatie een einde te stellen. De rechter moet aldus de
ongrondwettige norm negeren en toepassing maken van de andere normen die de
betrokken rechtssituatie beheersen.
Uw Hof stelde in het arrest van 20 december 2007, dat het aan de rechterlijke macht
toekomt, bij de uitlegging van de wet de gevolgen van de schending van de Grondwet,
waartoe het Grondwettelijk Hof in een antwoord op een prejudiciële vraag besluit, in de
tijd te bepalen. De rechter die aldus de werking in de tijd vaststelt van de door het
Grondwettelijk Hof vastgestelde ongrondwettigheid, dient daarbij rekening te houden met
het rechtmatig vertrouwen van de maatschappij in de wettelijke bepalingen en de
dwingende redenen van rechtszekerheid. Die eisen van het rechtmatig vertrouwen en
rechtszekerheid verzetten zich er dan ook tegen dat de verplichting tot schadevergoeding
die is bepaald in artikel 29bis, §1, eerste lid WAM wet, van toepassing is op
verkeersongevallen met voertuigen die aan spoorstaven verbonden zijn, die zich hebben
voorgedaan vóór de bekendmaking van het arrest van het Grondwettelijk Hof van 15 juli
1998.
De beslissing van de appelrechters om de ingevolge het artikel 29bis van de WAM wet
verruimde aansprakelijkheid niet toe te passen op verweerder is naar recht verantwoord.
Het transponeren van deze stelling op huidige casus ligt evenwel niet voor de hand;
In het voormelde arrest ging het om een wetsbepaling die een bepaalde categorie
uitdrukkelijk uitsloot van de toepassing van een bij wet voorziene regeling, terwijl huidige
casus betrekking heeft op een (ongrondwettige) lacune die de wet vertoont door niet
uitdrukkelijk te vermelden dat de wettelijke bepalingen van toepassing zijn op bedoelde
categorie.
Bovendien was de rechter in de zaak die aanleiding gaf tot het arrest van 20 december
2007, niet de verwijzende rechter, hetgeen in huidige casus wel het geval is.
3.3. Het belangrijkste bezwaar tegen het toepassen van een norm op een categorie van
personen die er niet in voorzien is, lijkt inderdaad, zoals het middel aanvoert, het algemeen rechtsbeginsel van de scheiding der machten te zijn. Dit beginsel verzet er zich tegen dat de rechter door het opvullen van een lacune in de plaats van de wetgever treedt en
een nieuwe regel creëert14.
Het bezwaar in verband met het creëren van een nieuwe regel kan weliswaar gerelativeerd worden15.
Ten eerste is het regelgevend effect er ook indien het Arbitragehof een wetsbepaling
die een bepaalde categorie personen uitdrukkelijk uitsluit van de toepassing van de wet,
ongrondwettig verklaart. Het zich gedragen naar het arrest van het Arbitragehof zal in dat
geval ook tot gevolg hebben dat de gediscrimineerde categorie onder toepassing van de
norm valt en in die zin door de rechter een uitbreiding van het toepassingsgebied van de
norm gecreeërd wordt.
Ten tweede is het zo dat het uitbreiden van het toepassingsgebied beperkt blijft tot het
geval waarover de rechter uitspraak doet en geen erga omnes gelding doet ontstaan.
14 P. POPELIER, o.c.,980-981.
15 B.RENAULD,”Lacune législative et devoir de juger”, J.L.M.B. 2006, 637-638.
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3.4. Het zal dus uiteindelijk nog altijd de wetgever zelf zijn die beslist of de door het
arrest aangevoerde discriminatie moet weggewerkt worden.
In het voorliggend geval is de wetgever ook effectief tussengekomen.
Bij K.B. van 13 juni 2007 (B.S. 25 juni 2007 en INW. 1 januari 2008) werden de
onbezoldigde stagiairs opgenomen in het toepassingsgebied van de Arbeidsongevallenwet
van 10 april 1971.
Uit het verslag aan de Koning blijkt dat het besluit beoogt tegemoet te komen aan de
opmerking die door het Arbitragehof werd geformuleerd in het arrest 186/2004 van 16
november 2004.
De wetgever heeft evenwel niet enkel het laatste woord om te bepalen óf de
aangevoerde discriminatie wordt weggewerkt, maar ook op welke wijze dit gebeurt.
Zo strekte het K.B. van 13 juni 2007 er niet louter toe de Arbeidsongevallenwet uit te
breiden tot deze nieuwe categorie personen.
Het artikel 3 van het KB (dat een nieuw artikel 1bis invoegt in het KB van 25 oktober
1971) voorziet voor de toepassing van de Arbeidsongevallenwet ten aanzien van de
onbezoldigde stagiairs in een aantal bijzondere regels, onder andere dat geen
schadeloosstelling verschuldigd is voor de tijdelijke arbeidsongeschiktheid.
Uit het verslag aan de Koning blijkt dat het in het geval van de onbezoldigde stagiairs
onlogisch zou geweest zijn bij ongeval een dergelijke vergoeding toe te kennen, terwijl er
geen loonverlies is geleden.
De stelling dat het “arrest van het Arbitragehof in voorliggend geval geen enkele beleidsvrijheid of keuzeruimte laat aan de wetgever omdat de draagwijdte van het arrest is
dat de gediscrimineerde categorie onder de norm moet vallen, en de verwijzende rechter
bevoegd, zelfs verplicht is de norm op de gediscrimineerde categorie toe te passen”16, kan
derhalve niet gevolgd worden.
Het louter toepasselijk verklaren van een norm op een categorie van personen die er
niet wordt in voorzien, zoals de verwijzende rechter in voorliggend geval heeft gedaan,
leidt immers uiteindelijk tot een ander resultaat dan hetgeen de wetgever door middel van
het KB van 13 juni 2007 heeft bedoeld.
De beslissing van de appelrechters de Arbeidsongevallenwet van toepassing te
verklaren op verweerder, heeft immers meteen tot gevolg dat de arbeidsongevallenwet
volledig wordt toegepast, waardoor eiseres, als arbeidsongevallenverzekeraar van de
paardenfokkerij waar verweerder zijn onbezoldigde stage deed, ook vergoeding zal
verschuldigd zijn voor de tijdelijke arbeidsongeschiktheid van de verweerder,
niettegenstaande de gesloten overeenkomst geen dekking voorzag voor dit risico.
Het op een actieve manier wegwerken van de discriminatie door de verwijzende
rechter, geeft in die zin aanleiding tot onrechtvaardige situaties en leidt tot resultaten die
niet overeenstemmen met de nadien uitgedrukte wil van de wetgever.
Wat voorafgaat toont aan dat het aan de wetgever toekomt regulerend op te treden en
zowel de contouren als de inhoud van het wetgevend werk te bepalen.
Het rechtmatig vertrouwen van de maatschappij in de wettelijke bepalingen en de
dwingende redenen van rechtszekerheid, waarvan de eerbiediging door de rechter in het
voormeld arrest van 20 december 2007 door uw Hof werd geboden, verzetten er zich m.i.
tegen dat de rechter, in een individueel geval een wet toepast op een toestand of een
categorie personen die er niet in voorzien is.
Dat is hetgeen de appelrechter in deze zaak wel hebben gedaan.
16 Zie pagina 4 punt 3.2.
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Het middel dat ervan uitgaat dat de verwijzende rechter door zijn optreden het
algemeen beginsel van de scheiding der machten heeft geschonden lijkt mij bijgevolg
gegrond.
Conclusie: Vernietiging.
ARREST

(A.R. S.07.0013.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 30 maart 2006 gewezen door
het Arbeidshof te Gent.
Raadsheer Eric Dirix heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Ria Mortier heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDEL
De eiseres voert in haar verzoekschrift een middel aan.
- de artikelen 10, 11, 33, 35, 36, 37, 40, 105, 108, 144 en 159 van de Grondwet;
- het algemeen rechtsbeginsel houdende de scheiding der machten;
- de artikelen 5, 6 en 23 van het Gerechtelijk Wetboek;
- de artikelen 1, 1°, en 3, 1°, en voor zoveel als nodig, 5, 1°, van de Arbeidsongevallenwet;
- artikel 1, §1, eerste lid, van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet
van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders;
- de artikelen 121 en 122 van de Arbeidsovereenkomstenwet;
- artikel 1 van het koninklijk besluit van 14 juli 1995 waarbij sommige categorieën studenten uit het toepassingsgebied van Titel VI van de wet van 3 juli 1978 betreffende de
arbeidsovereenkomsten worden gesloten;
- artikel 28 van de Bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof.
Aangevochten beslissing
Na vooreerst terecht vastgesteld te hebben dat "(het) Arbitragehof (...) de Arbeidsongevallenwet ongrondwettig (acht) in zoverre zij niet van toepassing is op een bepaalde categorie van personen, de onbezoldigde stagiairs die, tijdens het verrichten van de door hun
studieprogramma voorgeschreven arbeid in een bedrijf, het slachtoffer zin van een arbeidsongeval" en dat "(de verweerder) (...) op 20 augustus 1996 (dag van het ongeval)
(behoorde) tot die categorie van personen" (arrest, p. 12),
bevestigt het arrest het vonnis van de arbeidsrechtbank in zoverre het de Arbeidsongevallenwet van 10 april 1971 van toepassing had verklaard en de vordering van de verweerder jegens de eiser toelaatbaar en ontvankelijk had verklaard, op grond van de volgende overwegingen:
"Het artikel 28 Bijzondere Wet op het Arbitragehof bepaalt dat 'het rechtscollege dat de
prejudiciële vraag heeft gesteld (...), voor de oplossing van het geschil (...), zich (moet)
voegen naar het arrest van het Arbitragehof.
Dit geldt temeer daar het Arbitragehof de strijdigheid van de leemte in de regelgeving
in het beschikkend gedeelte van zijn arrest opneemt (...).
Gelet op hun rechtstreekse werking in de verhouding tussen de beschermde burger en
de wetgevende overheid, kan worden aangenomen dat de grondwettelijke beginselen van
gelijke behandeling en niet-discriminatie, voor de beschermde burger een overeenkomstig
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grondwettelijk subjectief recht inhouden. Dan is elk beschermd rechtssubject de titularis
van een grondwettelijk vorderingsrecht dat aanspraak geeft op gelijke behandeling en dat
juridisch afdwingbaar is zodra het Arbitragehof de daarmee strijdige wetgeving ongrondwettig heeft verklaard. Eens, zoals te dezen, de ongrondwettige lacune vastgesteld (wegens het ontbreken van een wettelijke norm en dus wegens de onvolledigheid van de wet),
geven de artikelen 10 en 11 van de Grondwet dan een in rechte afdwingbare aanspraak op
grondwettige gelijke behandeling, in overeenstemming met de bevindingen van het arrest
waarin het Arbitragehof tot ongrondwettigheid beslist.
Hoven en rechtbanken hebben natuurlijk geen legifererende bevoegdheid. Maar, de
rechter moet recht spreken in de aan zijn oordeel onderworpen zaak, zelfs bij stilzwijgen
of onvolledigheid van de wet (cf. artikel 5 van het Gerechtelijk. Wetboek; De Leval, 'Institutions judiciaires, Introduction au droit judiciaire privé', nr. 42, p. 80-81: bij de bespreking van de fundamentele principes van de rechtsprekende taak, verwoord in de artikelen
5, 6 en 23 van het Gerechtelijk Wetboek, onderstreept die auteur dat rechtspraak geen formele rechtsbron is en dat de rechter de wettelijke leemte moet verhelpen en invullen).
Krachtens de aangehaalde wettelijke verplichting 'zich te voegen naar' het prejudicieel
arrest van het Arbitragehof, acht dit arbeidshof dat het dit grondwettigheidsprobleem vermag op te lossen, alsmede het grondwettelijk subjectief recht helpen af te dwingen door
de grondwetsconforme gelijke behandeling toe te kennen waarop dit subjectief recht aanspraak geeft (...).
Dit arbeidshof, als verwijzende rechter, voegt zich voor de oplossing van het voorliggend geschil naar het arrest van 16 november 2004 van het Arbitragehof en past de Arbeidsongevallenwet van 10 april 1971 toe op de onbezoldigde stagiair die (de verweerder)
ten tijde van zijn litigieus ongeval van 20 augustus 1996 was.
Dit (arbeids)hof beslist aldus inzonderheid tot bevestiging van de zinsnede in het motiverend gedeelte van het bestreden vonnis, luidend: "zodat ook de Arbeidsongevallenwet
van 10 april 1971 van toepassing is" (arrest, pp. 12-14).
Grief
1. Krachtens artikel 1 van de Arbeidsongevallenwet, is deze wet van toepassing op alle
personen die als werkgever, werknemer of daarmee gelijkgesteld, geheel of gedeeltelijk
vallen onder: 1° de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders. Deze laatste wet vindt
toepassing op de werknemers en de werkgevers die door een arbeidsovereenkomst zijn
verbonden (artikel 1, §1, eerste lid, van de wet van 27 juni 1969).
Krachtens artikel 121 van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten, wordt de overeenkomst voor tewerkstelling van studenten, niettegenstaande elke uitdrukkelijke bepaling en ongeacht de benaming die daaraan gegeven is, vermoed een arbeidsovereenkomst te zijn, tenzij het tegendeel wordt bewezen.
Krachtens artikel 122 van de wet van 3 juli 1978, kan de Koning onder welbepaalde
voorwaarden, sommige categorieën van studenten, hetzij zonder meer, hetzij mits bepaalde regelen uit het toepassingsgebied van deze wet sluiten. Bij artikel 1, 3°, van het koninklijk besluit van 14 juli 1995 werden aldus die studenten uitgesloten die bij wijze van
stage onbezoldigde arbeid verrichten die deel uitmaakt van hun studieprogramma.
Op grond van artikel 3 van de Arbeidsongevallenwet, kan de Koning: 1° volgens de nadere regelen die Hij bepaalt de toepassing van deze wet uitbreiden tot nadere categorieën
van personen. Overeenkomstig artikel 5 van de Arbeidsongevallenwet, worden voor de
toepassing van deze wet gelijkgesteld met: 1° werknemers: de personen die daarmee worden gelijkgesteld voor de toepassing van de in artikel 1 bedoelde wetten en de personen
tot wie de koning de toepassing van onderhavige wet uitbreidt ter uitvoering van artikel 3.
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De Koning heeft echter van die mogelijkheid van artikel 3, 1°, van de Arbeidsongevallenwet geen gebruik gemaakt ten aanzien van de onbezoldigde stagiairs die, tijdens het
verrichten van de door hun studieprogramma voorgeschreven arbeid, het slachtoffer zijn
van een arbeidsongeval.
2. Door het Arbitragehof werd bij arrest van 16 november 2004, in antwoord op een
door het arbeidshof in de voorliggende zaak gestelde prejudiciële vraag, gesteld dat de Arbeidsongevallenwet een schending inhoudt van de artikelen 10 en 11 van de Grondwet,
doordat hij niet van toepassing is op onbezoldigde stagiairs, daar waar diezelfde categorie
van personen wel beschermd worden door de wetten betreffende de schadeloosstelling
voor beroepsziekten, wat betreft hun activiteiten in het bedrijf, en zowel het arbeidsongeval als de beroepsziekte, ongeacht hun specifieke kenmerken, beide hun oorzaak vinden in
de uitoefening van beroepsarbeid.
Dat de onbezoldigde stagairs niet onder de toepassing vallen van de Arbeidsongevallenwet is evenwel te wijten aan het feit dat de regelgever (in casu: de Koning) geen gebruik heeft gemaakt van de wettelijke mogelijkheid om de toepassing van de wet krachtens artikel 3, 1°, van de Arbeidsongevallenwet uit te breiden tot de categorie van de onbezoldigde stagiairs.
Hoewel de rechter, krachtens artikel 28 van de Bijzondere Wet op het Arbitragehof, ertoe gehouden is zich voor de oplossing van het hem voorliggend geschil te voegen naar
het arrest van het Arbitragehof, laat deze bepaling geenszins toe dat de rechter zich in de
plaats van de regelgever stelt en het toepassingsgebied van een wet uitbreidt tot een bepaalde categorie van personen, daar waar de wet dit niet bepaalt.
Evenmin vermag de rechter een door het Arbitragehof vastgestelde ongrondwettelijke
discriminatie herstellen, door op grond van de artikelen 10 en 11 van de Grondwet het
toepassingsgebied van een wet uit te breiden tot een bij die wet niet voorziene categorie.
Artikel 5 van het Gerechtelijk Wetboek verbiedt de rechter te weigeren recht te spreken
onder enig voorwendsel, zelfs van het stilzwijgen, de duisterheid of de onvolledigheid van
de wet. Artikel 6 van het Gerechtelijk Wetboek verbiedt de rechter een uitspraak te doen
bij wege van algemene en als regel geldende beschikking. Artikel 23 van het Gerechtelijk
Wetboek bepaalt dat het gezag van het rechterlijk gewijsde beperkt is tot hetgeen het
voorwerp van de beslissing heeft uitgemaakt.
Noch in de artikelen 10 en 11 van de Grondwet, noch in artikel 28 van de Bijzondere
Wet op het Arbitragehof, noch in de artikelen 5, 6 en 23 van het Gerechtelijk Wetboek
kan een wettelijke grondslag gevonden worden voor een optreden van de rechter waarbij
hij het voordeel van een wettelijke bepaling toekent aan een bepaalde categorie van personen, hoewel de wet dit niet bepaalt en de ter zake bevoegde regelgever van de wettelijk
mogelijkheid om ook die categorie van personen op te nemen in het toepassingsgebied
van die wet, geen gebruik heeft gemaakt.
De bevoegdheid om deze lacune te herstellen berust, krachtens de artikelen 35, 36, 37
en 105 van de Grondwet, immers uitsluitend bij de regelgever.
Het algemeen rechtsbeginsel inzake de scheiding der machten, evenals de bepalingen
van de Grondwet inzake de bevoegdheid van de Rechterlijke Macht (de artikelen 40, 144
en 159 van de Grondwet), verhinderen dat de rechter zich in de plaats stelt van de regelgever en het verzuim herstelt door aan degene die door de regelgever niet in het toepassingsgebied van de wet werd opgenomen, alsnog het voordeel van de toepassing van die wet
toe te kennen.
Het bestreden arrest oordeelt evenwel dat het krachtens de artikelen 10 en 11 van de
Grondwet, 28 van de Bijzondere Wet op het Arbitragehof, evenals de artikelen 5, 6 en 23
van het Gerechtelijk Wetboek, het "grondwettigheidsprobleem vermag op te lossen, alsmede het grondwettelijk subjectief recht vermag helpen af te dwingen door de grondwets-
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conforme gelijke behandeling toe te kennen waarop (het) subjectief recht (dat de grondwettelijke beginselen van gelijke behandeling en niet-discriminatie voor de beschermde
burger inhouden) aanspraak (geeft)" (arrest, pp. 12-13).
Door op die grondslag te oordelen dat de arbeidsongevallenwet van toepassing is op de
verweerder, hoewel hij als onbezoldigd stagiair krachtens de wet niet onder het personeel
toepassingsgebied van die wet valt,
- schendt het arrest de artikelen 10 en 11 van de Grondwet, 28 van de Bijzondere Wet
op het Arbitragehof, evenals 5, 6 en 23 van het Gerechtelijk Wetboek waarin geen wettelijke grondslag gevonden kan worden voor een dergelijk rechterlijk optreden;
- gaat het arbeidshof zijn bevoegdheid te buiten en miskent het de bevoegdheid van de
regelgever (schending van de artikelen 33, 35, 36, 37, 40, 105, 108, 144 en 159 van de
Grondwet evenals het algemeen rechtsbeginsel van de scheiding der machten);
- schendt het arrest de artikelen 1, 1°, en 3, 1°, en, voor zoveel als nodig 5, 1°, van de
Arbeidsongevallenwet inzake het personeel toepassingsgebied van die wet, juncto artikel
1, §1, eerste lid, van de wet van 27 juni 1969, evenals de artikelen 121 en 122 van de Arbeidsovereenkomstenwet en 1, 3°, van het koninklijk besluit van 14 juli 1995 waarbij
sommige categorieën van studenten uit het toepassingsgebied van Titel VI van de wet van
3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten werden gesloten.

III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
1. Luidens artikel 28 van de Bijzondere wet op het Arbitragehof van 6 januari
1989, moet het rechtscollege dat de prejudiciële vraag heeft gesteld evenals elk
andere rechtscollege dat in dezelfde zaak uitspraak doet, voor de oplossing van
het geschil naar aanleiding waarvan de in artikel 26 bedoelde vragen zijn gesteld,
zich voegen naar het arrest van het Grondwettelijk Hof.
2. In antwoord op de door de appelrechters in hun tussenarrest van 5 februari
2004 gestelde prejudiciële vraag, oordeelt het Grondwettelijk Hof in zijn arrest
van 16 november 2004 dat de specifieke kenmerken van een arbeidsongeval en
een beroepsziekte niet dermate verschillen dat het verantwoord zou zijn een categorie van personen, te dezen de onbezoldigde stagiairs, aan de wetten betreffende de schadeloosstelling voor beroepsziekten, gecoördineerd bij koninklijk besluit van 3 juni 1970, te onderwerpen en niet aan de Arbeidsongevallenwet van
10 april 1971 voor wat betreft hun activiteiten in het bedrijf. Op grond hiervan
zegt het Grondwettelijk Hof voor recht dat de Arbeidsongevallenwet van 10 april
1971 de artikelen 10 en 11 van de Grondwet schendt doordat zij niet van toepassing is op de onbezoldigde stagiairs die, tijdens het verrichten van de door hun
studieprogramma voorgeschreven arbeid in een bedrijf, het slachtoffer zijn van
een arbeidsongeval.
3. Wanneer het Grondwettelijk Hof vaststelt dat een wetsbepaling een leemte
bevat waardoor de artikelen 10 en 11 van de Grondwet worden geschonden,
moet de rechter zo mogelijk deze leemte opvullen.
Of de rechter een dergelijke leemte kan opvullen, hangt af van de leemte zelf.
Indien aan de ongrondwettigheid zonder meer een einde kan worden gesteld
door die wetsbepaling, binnen het kader van de bestaande wettelijke regeling,
aan te vullen dermate dat ze niet meer strijdig is met de artikelen 10 en 11 van de
Grondwet, kan en moet de rechter dit doen.
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Indien evenwel de leemte van die aard is dat zij noodzakelijk vereist dat een
andere regeling wordt ingevoerd, die een hernieuwde maatschappelijke afweging
van belangen door de wetgever of een aanpassing van een of meer andere wettelijke bepalingen vereist, kan de rechter zich daarvoor niet in de plaats van de
wetgever stellen.
4. De leemte in de Arbeidsongevallenwet die het Grondwettelijk Hof in zijn
arrest van 16 november 2004 heeft vastgesteld, kan niet zonder meer worden opgevuld door die wet van toepassing te verklaren op de onbezoldigde stagiairs die,
tijdens het verrichten van de door hun studieprogramma voorgeschreven arbeid
in een bedrijf, het slachtoffer zijn van een arbeidsongeval.
Het opvullen van die leemte vereist onder meer dat bepaald wordt wie voor de
toepassing van de Arbeidsongevallenwet wordt beschouwd als de werkgever op
wie de strafrechtelijk gesanctioneerde verplichting rust een arbeidsongevallenverzekering aan te gaan voor de bedoelde onbezoldigde stagiairs. De rechter kan
dit niet in de plaats van de wetgever bepalen.
5. De appelrechters die oordelen dat uit het subjectief recht op gelijke behandeling en niet-discriminatie en de wettelijke verplichting om zich te voegen naar
het ten gevolge van de prejudiciële vraag gewezen arrest van het Grondwettelijk
Hof, voortvloeit dat zij de bevoegdheid hebben het grondwettigheidsprobleem op
te lossen door de Arbeidsongevallenwet van 10 april 1971 toe te passen op de
onbezoldigde stagiair die de verweerder op 20 augustus 1996, datum van het ongeval was, schenden artikel 28 van de Bijzondere wet op het Arbitragehof evenals het algemeen rechtsbeginsel inzake de scheiding der machten.
Het middel is gegrond.
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest.
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het vernietigde arrest.
Houdt de kosten aan en laat de beslissing daaromtrent aan de feitenrechter
over.
Verwijst de zaak naar het Arbeidshof te Antwerpen.
3 november 2008 – 3° kamer – Voorzitter: de h. Boes, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: de h. Dirix – Gelijkluidende conclusie van mevr. Mortier, advocaat-generaal – Advocaten: mrs. De Gryse en De Bruyn.
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Met werkgever, die krachtens artikel 49, eerste lid van de Arbeidsongevallenwet verplicht is
een arbeidsongevallenverzekering aan te gaan bij een verzekeringsonderneming en ten
opzichte van wie het Fonds voor arbeidsongevallen krachtens artikel 60 van dezelfde wet
voor bepaalde uitkeringen, kapitalen en bedragen een verhaalsrecht heeft zo hij in
gebreke blijft, wordt diegene bedoeld die in eigen naam en voor eigen rekening
werknemers in het kader van een arbeidsovereenkomst tewerkstelt of hiermede
gelijkgestelde personen. (Artt. 49, eerste lid en 60 Arbeidsongevallenwet)
(B. T. FONDS VOOR ARBEIDSONGEVALLEN, openbare instelling e.a.)

ARREST

(A.R. S.08.0007.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 5 september 2007 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
- artikel 149 van de gecoördineerde Grondwet;
- de artikelen 1, inzonderheid 1°, 49, inzonderheid lid 1, 58, inzonderheid §1, 3°, 60, inzonderheid lid 1, en 91quater, inzonderheid 1°, van de Arbeidsongevallenwet van 10 april
1971 (de artikelen 49 en 58 zoals van kracht vóór en voor zoveel als nodig ook na wijziging bij wet van 10 augustus 2001, artikel 60 zoals van kracht vóór en voor zoveel als nodig ook na wijziging bij wet van 22 februari 1998, en artikel 91quater zoals van kracht
vóór en voor zoveel als nodig ook na wijziging bij wet van 29 april 1996);
- artikel 1, inzonderheid §1, lid 1, van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders;
- de artikelen 2 en 3 van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten;
- artikel 11 van het koninklijk besluit nr. 5 van 23 oktober 1978 betreffende het bijhouden van sociale documenten (zoals van kracht vóór de wijziging bij wet van 23 maart
1994 en voor zoveel als nodig ook na deze wijziging en na de wijziging bij wetten van 2
augustus 2002 en 24 januari 2003).
Bestreden beslissing
Het bestreden arrest verklaart het hoger beroep van de eiser ongegrond, verklaart de
vordering in tussenkomst en vrijwaring van de verweerder tegen de eiser, gesteund op het
verhaalsrecht van artikel 60, lid 1, van de Arbeidsongevallenwet van 10 april 1971, gegrond en veroordeelt bijgevolg de eiser tot betaling aan de verweerder van alle bedragen
die deze laatste aan de verweerster is verschuldigd als jaarlijkse rente op basisloon (15
pct. van 15.258,81 euro meer intresten), als begrafeniskosten (1.254,81 euro meer intresten) en als kosten van overbrenging van de overledene (538,67 euro meer intresten), dit na
te hebben geoordeeld dat de verweerster met de eiser door een arbeidsovereenkomst was
verbonden in de zin van artikel 1, §1, lid 1, van de Sociale Zekerheidswet van 27 juni
1969 juncto de artikelen 2 en 3 van de Arbeidsovereenkomstenwet van 3 juli 1978 juncto
artikel 1, 1°, van de Arbeids-ongevallenwet van 10 juli 1971 en dat de eiser aldus als
werkgever was te beschouwen in de zin van de artikelen 1, 1°, 49, lid 1, 58, §1, 3°, 60, lid
1, en 91quater, 1°, van de Arbeidsongevallenwet van 10 juli 1971, deze beoordeling op
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volgende motieven steunend:
"Normering:
3.1. Artikel 1 Arbeidsongevallenwet dat het personeel toepassingsgebied omschrijft,
stelt dat deze wet van toepassing is op alle werkgevers en werknemers die onder de toepassing van de R.S.Z.-wet van 27 juni 1969 vallen.
3.2. Artikel 1, eerste lid, 1°, Arbeidsongevallenwet van 10 april 1971 bepaalt dat de arbeidsongevallenwet toepassing vindt op alle personen die als werkgever, werknemer of
daarmee gelijkgestelde, geheel of gedeeltelijk vallen onder de Wet van 27 juni 1969 tot
herziening van de Besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der werknemers.
Artikel 1, §1, eerste lid, van de R.S.Z.-wet van 27 juni 1969 bepaalt dat deze wet toepassing vindt op de werknemers en werkgevers die door een arbeidsovereenkomst zijn
verbonden.
Voor de definitie van het begrip 'arbeidsovereenkomst' dient verwezen naar de artikelen
2 en 3 Arbeidsovereenkomstenwet van 3 juli 1978 alwaar dit begrip omschreven wordt als
'de overeenkomst waarbij de werknemer zich verbindt tegen loon, onder het gezag van
een werkgever handarbeid of hoofdarbeid te verrichten'.
Iedere persoon, hetzij natuurlijke of rechtspersoon, private of publieke, die natuurlijke
personen tewerkstelt in de uitvoering van een arbeidsovereenkomst bezit de hoedanigheid
van 'werkgever' in de zin van de R.S.Z.-wet.
Om te beslissen of B.V.H. al dan niet onder toepassing viel van het algemeen stelsel
van sociale zekerheid, dient men uitsluitend de aard van het rechtsverband na te gaan tussen haar en (de eiser) die uit haar arbeid voordeel heeft gehaald, m.a.w. indien de voorwaarden voor het bestaan van een arbeidsovereenkomst vervuld zijn, i(s) het stelsel in
principe van toepassing.
De constitutieve elementen van een arbeidsovereenkomst zijn gekend: overeenkomst,
arbeid, loon en het gezag of het ondergeschikt verband. Het zijn deze constitutieve elementen die noodzakelijk samen aanwezig moeten zijn in de arbeidsrelatie tussen de vermoedelijke werkgever en de werknemer.
3.3. Nu (de verweerster) zich beroept op de toepassing van de Arbeidsongevallenwet,
dient zij het bestaan van een arbeidsovereenkomst in hoofde van wijlen B.V.H. met (de
eiser) te bewijzen. Wat de bewijslastverdeling betreft, geldt dat de partij die zich beroept
op het bestaan van een arbeidsovereenkomst, het bewijs moet leveren van de feiten die zij
aanvoert. (...).
3.4. In casu wordt geen schriftelijke arbeidsovereenkomst overgelegd. In principe hoeft
een arbeidsovereenkomst niet schriftelijk te worden aangegaan. Een bewijs van een mondelinge arbeidsovereenkomst kan gebeuren met getuigen (artikel 12 van de Arbeidsovereenkomstenwet). Ook feitelijke vermoedens zijn in dat geval toegelaten (artikel 1353 van
het Burgerlijk Wetboek).
Toepassing:
4.1. (De eiser) sloot op 20 september 1983 een overeenkomst af met de leden van de
feitelijke vereniging 'Ontspanningscentrum van het Personeel van Financiën' (O.P.F.), als
medecontractant in twee hoedanigheden: 1) als exploitant (zelfstandig handelaar) en 2) als
huisbewaarder.
Artikel 4 van deze overeenkomst bepaalt verder:
'De exploitant verklaart hierbij formeel dat hij het restauratie- en barbedrijf volledig
meester is, hetgeen o.m. inhoudt dat hij kan instaan voor het klaarmaken, presenteren en
serveren van feestmalen en banketten, hetzij zelf, hetzij met behulp van door hem aan te
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werven en te bezoldigen personeel'.
Deze tekst is duidelijk: aan (de eiser) wordt de mogelijkheid geboden personeel aan te
werven en te bezoldigen.
4.2. (De eiser) brengt het vonnis van de Arbeidsrechtbank te Antwerpen van 24 november 2005 (cf. supra 2.1.) bij waarin de aangevulde kamer van de Arbeidsrechtbank te Antwerpen vaststelt dat tussen partijen niet langer betwisting bestaat over het feit dat (de eiser) gedurende zijn tewerkstelling bij de Belgische Staat, vertegenwoordigd door de Federale Overheidsdienst Financiën, verbonden was door een arbeidsovereenkomst. Verder is
de arbeidsrechtbank van oordeel dat (de eiser) was tewerkgesteld als bediende en als gerant, hoofdzakelijk belast met hoofdarbeid.
De tweeledigheid van de uitgeoefende functie van (de eiser) lag reeds besloten in de bewoordingen van de overeenkomst afgesloten tussen (de eiser), genoemd als 'medecontractant' en het O.P.F.: enerzijds als exploitant (zelfstandig handelaar) en anderzijds als huisbewaarder.
Het arbeidsrechtelijk statuut van (de eiser) in de arbeidsrelatie met de Federale Overheidsdienst Financiën is naar het oordeel van het (arbeids)hof dan ook dit van een contractueel bediende in het Ontmoetingscentrum O.P.F. en niet van statutair ambtenaar bij FOD
Financiën.
Ook het arrest van het Hof van Beroep te Antwerpen van 13 februari 2003 had tot het
bediendenstatuut van (de eiser) besloten (blz. 11 in fine).
Gewijsde:
5. Het hof van beroep motiveert in het aangehaalde arrest op blz. 12: 'dat in het kader
van de wettelijke strafrechtelijke toerekening hieraan onmiddellijk dient te worden toegevoegd dat de concrete elementen van het strafdossier aantonen dat beklaagde A. B. (thans
de eiser) een werknemer was die over een zeker gezag beschikte en een zekere leiding uitoefende over het personeel waarvan sprake in de dagvaarding, en dat, in tegenstelling tot
wat beklaagde A. B. concludeert, B.V.H. in de nacht van 13 op 14 november 1993 op terugweg was van haar werk in het restaurant van het O.P.F.; dat het begrip 'aangestelde' in
de tenlasteleggingen in die zin dient te worden begrepen: een werknemer die over een zeker gezag beschikt en een zekere leiding uitoefent; dat de omstandigheid dat beklaagde A.
B. geen zelfstandige uitbater was en niet de eigenaar was van de onderneming e(r) geen
afbreuk aan doet dat hij als werknemer concreet over de betreffende personen een zeker
gezag en leiding had en hij daarbij diende te waken over de naleving van de sociale wetgeving terzake, hetgeen hij manifest niet gedaan heeft'.
De belangrijke overweging maakt deel uit van hetgeen door het hof (van beroep) noodzakelijk, zeker en vaststaand werd beslist, nu dit precies de overweging was om B. als
aangestelde te veroordelen voor de inbreuken op de sociale wetgeving en niet de Belgische Staat (C. VAN DEN WYNGAERT, Strafrecht en strafprocesrecht, Maklu, Antwerpen,
1998, p. 629: 'Alles wat in rechte vereist is om de beslissing van de strafrechter te motiveren, d.w.z. niet enkel het beschikkend gedeelte, maar ook de motivering (artikel 149 van
de gecoördineerde Grondwet) is 'noodzakelijk' en bindt op die grond de burgerlijke rechter').
Door het hof van beroep wordt (de eiser) in het kader van de wettelijke strafrechtelijke
toerekening gekwalificeerd als 'aangestelde' en niet als 'werkgever'.
Wat de verdere lezing van dit arrest betreft, dient vastgesteld dat het hof (van beroep)
duidelijk stelt dat het de strafrechtelijke kwalificaties 'in het kader van de wettelijke strafrechtelijke toerekening' benadert. Het hof van beroep heeft gesteld dat (de eiser) een
werknemer was die over een zeker gezag beschikte en een zekere leiding uitoefende over
het personeel waarvan sprake in de dagvaarding zijnde de werknemers B.V.H., C.V.W.,
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S.V. en A.A.
Een werknemer (de eiser) die over een zeker gezag beschikt en een zekere leiding uitoefent werd door het hof van beroep gekwalificeerd als 'aangestelde' in de zin van de
voorgelegde tenlasteleggingen.
Het hof van beroep herhaalt dat (de eiser) werknemer was van de Belgische Staat en dat
hij de bewezen feiten heeft gepleegd in de uitoefening van zijn toevertrouwde functie als
werknemer.
Het hof (van beroep) heeft niet expliciet gesteld dat wijlen B.V.H. verbonden was met
een arbeidsovereenkomst met (de eiser).
Het hof (van beroep) stelde weliswaar uitdrukkelijk dat er 'een gezagsrelatie bestond
tussen de heer B. en de Belgische Staat op basis van een arbeidsovereenkomst'; maar nergens in het arrest nam het hof (van beroep) een standpunt in over wie de werkgever van
V. H. was.
Uit het arrest kan worden afgeleid dat B. 'als werknemer concreet over de betreffende
personen een zeker gezag en leiding had en hij daarbij diende te waken over de naleving
van de sociale wetgeving terzake' maar ook 'dat het O.P.F. zich trouwens concreet wel bemoeide met het feit dat beklaagde A. B. personeel aanwierf: het O.P.F. informeerde bij
een interimkantoor hoeveel het personeel kost, rekende uit hoeveel winst beklaagde A. B.
kon maken en drukte erop dat er bijkomend personeel moest komen omdat beklaagde A.
B. zonder bijkomend personeel zijn taak moeilijk kon vervullen'.
Tevens werd de Belgische Staat burgerrechtelijk aansprakelijk gesteld voor de kosten
ten laste van B. gelegd.
Het hof van beroep heeft dus niet noodzakelijk, zeker en vaststaand geoordeeld over de
vraag of V. H. in dienst was van de Belgische Staat of van B..
6. In het sociaal strafrecht dienen de begrippen 'werkgever, lasthebber of aangestelde',
die niet eigen zijn aan het strafrecht, autonoom geïnterpreteerd.
Het begrip 'aangestelde' in het sociaal strafrecht bezit een eigen betekenis die niet volledig overeenstemt met de betekenis die het begrip heeft in artikel 1384, derde lid, van het
Burgerlijk Wetboek of artikel 46, §1, van de Arbeidsongevallenwet, i.e. 'de persoon die in
een band van ondergeschiktheid arbeid verricht'. Naast deze band van ondergeschiktheid
is vereist dat de aangestelde bekleed is met het gezag of de nodige bevoegdheid om effectief over de naleving van de wet te waken, ook al is die bevoegdheid naar de tijd of naar
de plaats beperkt. Het sociaal misdrijf kan in beginsel niet worden toegerekend aan een
aangestelde die louter handelt op bevel van de werkgever (Cass. 15 september 1981, R.W.
1981/1982, 1124, noot H.D. BOSLY, 'De strafrechtelijke verantwoordelijkheid van de lasthebber of de aangestelde in het sociaal recht', geciteerd door Procureur-generaal DE
SWAEF, in zijn conclusie voor Cass. 10 mei 2005, P.04.1693.N., www.cass.be).
Het hof van beroep heeft de Belgische Staat burgerrechtelijk aansprakelijk gesteld voor
de kosten, ten laste van huidig (eiser) gelegd overeenkomstig artikel 162, eerste lid, van
het Wetboek van Strafvordering.
De burgerlijke vordering is in principe gericht tegen de beklaagde, maar kan tevens gericht worden tegen de persoon die, krachtens de regels van de aquiliaanse aansprakelijkheidsrecht, burgerlijke aansprakelijk is voor de door de beklaagde veroorzaakte schade
(artikel 1384 van het burgerlijk Wetboek) (C. V AN DEN WYNGAERT, 'Strafrecht, strafprocesrecht & Internationaal strafrecht', Maklu-Uitgevers, 2003, blz. 497).
Het is krachtens de wettelijke bepaling van artikel 162, eerste lid, van het Wetboek van
Strafvordering dat de Belgische Staat, in de persoon van de Minister van Financiën, als
burgerrechtelijk aansprakelijke partij werd gesteld voor de kosten ten laste van geklaagde
B. gelegd.

Nr. 605 - 3.11.08

HOF VAN CASSATIE

2493

Dit bevestigt (alleen) de civielrechtelijke relatie tussen de Belgische Staat en (de eiser)
in de strafzaak, hetgeen niet betekent dat hieruit arbeidsrechtelijk kan worden gesproken
van een band van ondergeschiktheid.
Deze band van ondergeschiktheid werd nadien uitgesproken door de Arbeidsrechtbank
te Antwerpen in het vonnis van 24 november 2005.
7. (De verweerder) stelt naar het oordeel van het (arbeids)hof terecht dat het gezag van
gewijsde in strafzaken van het arrest van 13 februari 2003 hem niet kan worden tegengeworpen vermits hij niet bij het strafgeding was betrokken (Cass. 24 april 2006, Strafr.
2007/2, 1001 vernietigt het arrest van het Arbeidshof te Gent van 18 februari 2005, J.T.T.
2005, 369, R.W. 2005-2006, 1184).
Deze zienswijze geldt niet voor (de eiser).
(De eiser) werd 'als aangestelde' niet alleen schuldig (vervallen door verjaring) bevonden aan de inbreuk 'nagelaten te hebben een arbeidsongevallenverzekering te hebben aangegaan' maar werd eveneens veroordeeld (bij eenvoudige schuldverklaring) aan de inbreuk 'de voorgeschreven sociale documenten, te weten personeelsregister en de individuele rekening niet te hebben opgemaakt'.
Uit de vaststellingen van het arrest heeft het hof van beroep (de eiser) weliswaar schuldig (bevonden) aan het feit dat hij geen arbeidsongevallenverzekering heeft afgesloten en
dat hij geen sociale documenten heeft opgemaakt, maar het heeft geen uitspraak gedaan
over de vraag of wijlen B.V.H. met een arbeidsovereenkomst verbonden was met (de eiser).
Het arrest heeft op dat punt geen gezag van gewijsde.
8.1. Uit de voorliggende stukken kan op zich worden afgeleid dat (de eiser) 'bediende'
en tevens 'aangestelde' was van het Ministerie van Financiën.
Dat V. H. onder het gezag van B. was tewerkgesteld op het ogenblik van het ongeval,
blijkt naar het oordeel van het (arbeids)hof vooreerst ontegensprekelijk uit het arrest van
13 februari 2003 van het Hof van Beroep te Antwerpen.
B. werd immers bij voormeld arrest veroordeeld wegens 'het niet opmaken van het personeelsregister en het niet-opmaken van de individuele rekening voor V. H. B. voor de
periode van 13 en 14 november 1993 (en voor V.W.C. voor de periode van 21 oktober
1992 tot 31 maart 1994)'.
Het bijhouden van sociale documenten wordt voorgeschreven door de artikelen 4, §1,
1° en 2°, en artikel 5 van het koninklijk besluit nr. 5 van 23 oktober 1978 en strafbaar gesteld respectievelijk bij artikel 11, §3.b en artikel 11, §1, 1°b, van het voormelde koninklijk besluit nr. 5 (koninklijk besluit nr. 5 betreffende het bijhouden van sociale documenten, B.S. 2 december 1978).
Dit koninklijk besluit bepaalt in haar artikel 1 haar toepassingsgebied als volgt:
"Dit besluit is van toepassing op de werkgevers en op de werknemers, alsmede op de
personen bepaald door de Koning in uitvoering van artikel 4, §2.
Voor de toepassing van dit besluit worden gelijkgesteld met:
1° werknemers:
a) de personen die, anders dan krachtens een arbeidsovereenkomst arbeid verrichten onder het gezag van een ander persoon;
b)...'.
Overigens bepaalt artikel 3 van voormeld koninklijk besluit uitdrukkelijk:
'Dit besluit is niet van toepassing op de aan een statuut onderworpen werknemers die
zijn tewerkgesteld door het Rijk, de provincies, de agglomeraties, de federaties van ge-
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meenten en de gemeenten'.
Uit de veroordeling van B. voor inbreuken op het koninklijk besluit nr. 5, volgt impliciet reeds dat de wet van 3 juli 1967 in casu geenszins van toepassing kan zijn. Deze wet
is immers precies van toepassing op het personeel van het Rijk, de provincies, de agglomeraties, de federaties van gemeenten en de gemeenten (artikel 1 van de wet van 3 juli
1967 betreffende de preventie van of de schadevergoeding voor arbeidsongevallen, voor
ongevallen op de weg naar en van het werk en voor beroepsziekten in de overheidssector,
B.S. 10 augustus 1967).
Overigens blijkt uit het gewijsde van het arrest van het hof van beroep dat er sprake
was van gezag, leiding en toezicht (arrest p. 12, cf. infra).
Het Hof van Beroep te Antwerpen veroordeelde immers bij arrest van 13 februari 2003
(de eiser) als 'aangestelde', bij eenvoudige schuldigverklaring aan de tenlastelegging C,
namelijk een inbreuk op de wetgeving betreffende het bijhouden van de sociale documenten, te weten het personeelsregister en de individuele rekening, niet te hebben opgemaakt
of aangevuld voor V. H. B. voor de periode van 13 en 14 november 1993 (cf. supra).
Dit impliceert dat B.V.H. in de bewuste periode minstens deel uitmaakte van het personeel waarvoor (de eiser) sociale documenten diende op te maken (stuk 4 verweerder).
Verder verklaarde M.S. op 24 augustus 1994 dat B.V.H. in feite werkte in het restaurant Dennenburg (stuk 1/13 strafdossier).
Tegenover de sociale inspecteurs van het FAO verklaarde (de eiser) op 11 mei 1995 dat
B.V.H. als 'zelfstandig helper' werkte doch niet de avond van haar ongeval (stuk 1/3 strafdossier).
Verder is er de verklaring L. van 1 juni 1994: 'B. in het restaurant Dennenburg werkte.
Zij diende er op. Ze werkte deeltijds, altijd in het W.E. en regelmatig in de week ook. Ze
werkte er in het zwart, ze was niet ingeschreven. Zij werkte er reeds meerdere jaren. Dit
was haar enige werk' (stuk 1/9 strafdossier).
V.L., econoom van O.P.F., verklaart met zekerheid te weten dat V. H. B. regelmatig in
de weekends en heel soms in de week voor B. werkte op O.P.F. Kapellen.
Hij vervolgt met te stellen dat de aandacht dient getrokken op de termen van de overeenkomst waarin bepaald wordt dat hij zelf personeel kan aanwerven en verantwoordelijk
is voor de sociale luik van de arbeidsovereenkomst. De personeelsleden van het ministerie
vallen onder de wet van 1967.
Volgens Louis V. werd voor de exploitatie van het onmoetingscentrum personeel van
het Ministerie van Financiën ingeschakeld voor kuisen, tuinieren en onderhoud. Voor de
bediening in de bar en het restaurant stelde het Ministerie van Financiën drie contractuele
beambten ter beschikking: F., B. en D., die samen met (de eiser) werkten. Alle drie verklaarden dat zij na hun reglementaire uren (overuren) verder voor rekening van (de eiser)
werkten. (stukken 1/17 V., 1/19 D., 1/20 B. en 1/22 F. van het strafdossier).
Op 7 april 1995 verklaarde S. B. dat zij weet had dat V. H. voor B. gewerkt heeft op
O.P.F. (stuk 1/20 strafdossier).
E. D. verklaarde op 11 mei 1995 dat al diegenen die in dienst van B. werkten 250 BEF
per uur door hem betaald kregen en dat ze soms het zakgeld mochten houden en dat 'Mevrouw V.W. samen met V. H. de avond voor de heer B. gewerkt heeft... ' (stuk 1/24 strafdossier).
Ook C.V.W. verklaarde op 9 juni 1995 dat zij af en toe ging helpen tegen vergoeding
van fooi en betaling in natura bij B. (stuk 5/3 strafdossier).
Uit het tussentijdse onderzoeksverslag (blz. 4) van de Sociale Inspectie opgesteld op 12
oktober 1995 blijkt dat B.V.H. arbeidsprestaties verrichtte in het O.P.F. op 13 en 14 no-
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vember 1993 (stuk 10/3 strafdossier).
Op 6 februari 1996 verklaarde (de eiser) zelf dat wijlen B.V.H. af en toe in het zwart
werkte zoals de anderen. Of zij op 14 november 1993, de dag van het dodelijk ongeval
heeft gewerkt, kan hij zich niet meer herinneren.
Hij bekent eveneens dat hij het personeel uit zijn eigen zak in het zwart moest betalen:
'Ik kon hen naar de belastingen toe niet als kosten inbrengen en dus betaalde ik nog eens
belastingen op het loon van het zwart personeel'.
In fine van zijn verklaring benadrukt hij dat V. H. hier occasioneel kwam helpen. (stuk
24/6 en 7 of blz. 131 en 132 strafdossier).
8.2. De overeenkomst afgesloten tussen (de eiser) en de feitelijke vereniging O.P.F. op
20 september 1983 stipuleerde uitdrukkelijk in artikel 4 dat appellant de mogelijkheid had
om personeel aan te werven en te bezoldigen (stuk 1 (eiser)).
In een nota aan alle personeelsleden werd door de voorzitter H. V.B. beklemtoond dat
het aan iedereen vrijstond om buiten de uurregeling vervat in de arbeidsovereenkomst zijn
medewerking te verlenen aan de uitbater bij de exploitatie van de clubhuizen. In dergelijk
geval is de vergoeding ten laste van de uitbater. Arbeidsongevallen kunnen in deze gevallen niet ten laste worden gelegd van het Departement.
U dient zich ervan te vergewissen dat de uitbater zich hiertegen heeft verzekerd (stuk
1/45 strafdossier, stuk 35 (eiser)).
9. Uit deze elementen blijkt dat de arbeidsverhouding tussen (de eiser) en wijlen
B.V.H. op 13 en 14 november 1993 onder de toepassing viel van de Socialezekerheidswet
van 27 juni 1969, met als wettelijk gevolg dat de Arbeidsongevallenwet van 10 april 1971
van toepassing is op onderhavig verkeersongeval.
10. De stelling van het FAO dat de Arbeidsongevallenwet van 10 april 1971 niet van
toepassing zou zijn maar wel de Arbeidsongevallenwet Overheidssector van 3 juli 1967,
omdat de Belgische Staat, vertegenwoordigd door de Federale Overheid Financiën, zowel
werkgever van appellant als van 'diens personeelsleden' waaronder B.V.H. is, wordt door
het (arbeids)hof niet bijgetreden, omdat B.V.H. nooit deel heeft uitgemaakt van het personeelsbestand van het Ministerie van Financiën en dat haar nooit enige bezoldiging werd
uitbetaald ten laste van de begroting van het Ministerie van Financiën voor 'arbeidsprestaties' die zij in opdracht van het Ontmoetingscentrum van het Personeel van Financiën (O.
P. F.) heeft verricht (stuk 36 strafdossier, brief O.P.F. aan FAO van 19 mei 1994).
In onderhavig geval werkten voor de bediening in de bar en in het restaurant drie contractuele beambten na hun reglementaire uren voor rekening van (de eiser), terwijl B.V.H.
door (de eiser) was aangeworven om hem af en toe ('occasioneel' is het woord van (de eiser)) te helpen. B.V.H. was duidelijk geen schakel in het 'gezamenlijk verricht werk' bij de
uitbating van het Ontmoetingscentrum.
11.1. Aan de hand van de sub 8.1. aangehaalde feitelijke elementen levert de verweerder ten genoege van recht het bewijs dat wijlen B.V.H. verbonden was door een arbeidsovereenkomst met (de eiser) op 13 en 14 november 1993, zodat de Arbeidsongevallenwet
van 10 april 1971 van toepassing dient verklaard te worden.
Arbeidswegongeval
(...)
Basisloon - Kosten
(...)
Vordering in tussenkomst en vrijwaring
12. Nu het principaal hoger beroep als ongegrond werd afgewezen, is de vordering in
tussenkomst en vrijwaring van (de verweerder) gegrond en moet (de verweerder) in toe-
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passing van artikel 58, §1, 3° Arbeidsongevallenwet schadeloosstelling toekennen aangezien (de eiser) als werkgever geen verzekering heeft aangegaan zoals voorgeschreven bij
artikel 49, waarna volgens artikel 60 van de Arbeidsongevallenwet (de verweerder) de
schadeloosstelling kan verhalen op de in gebreke zijnde werkgever, de ermee overeenstemmende kapitalen, alsmede de bedragen en kapitalen bedoeld bij artikel 45quater, derde tot en met zesde lid, artikel 59quinquies, en het gedeelte van de prestaties bedoeld in
artikel 42bis, tweede lid" (arrest p. 4, al. 3 t/m p. 11, laatste al.)
Grieven
Krachtens artikel 58, §1, 3°, van de Arbeidsongevallenwet van 10 april 1971 (zoals van
kracht vóór en voor zoveel als nodig ook na wijziging bij wet van 10 augustus 2001), is
het Fonds voor Arbeidsongevallen gehouden tot schadeloosstelling van de werknemer die
het slachtoffer is van een arbeidsongeval en ten aanzien van wie de "werkgever" nagelaten
heeft overeenkomstig artikel 49, lid 1, van dezelfde wet (zoals van kracht vóór en voor
zoveel als nodig ook na wijziging bij wet van 10 augustus 2001) een arbeidsongevallenverzekering aan te gaan bij een erkende verzekeringsonderneming.
Overeenkomstig artikel 60, lid 1, van dezelfde Arbeidsongevallenwet van 10 april 1971
(zoals van kracht vóór en voor zoveel als nodig ook na wijziging bij wet van 22 februari
1998), kan het Fonds voor Arbeidsongevallen zich in dat geval verhalen tegen de in gebreke zijnde "werkgever".
Het in deze wetsbepaling bedoelde begrip "werkgever" moet, krachtens artikel 1, 1°,
van voormelde wet, worden begrepen in de zin van de wet van 27 juni 1969 tot herziening
van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der
werknemers. Artikel 1, §1, lid 1, van deze Sociale Zekerheidswet doelt in de regel op de
werkgevers en werknemers die door een "arbeidsovereenkomst" zijn verbonden.
Luidens de artikelen 2 en 3 van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten, is er sprake van een "arbeidsovereenkomst" wanneer een werknemer (bediende
of arbeider) zich verbindt om tegen loon en onder gezag van een werkgever arbeid
(hoofdarbeid of handenarbeid) te verrichten. Een arbeidsovereenkomst veronderstelt dus,
cumulatief, een gezagsverhouding tussen twee personen, de betaling van loon door de ene
persoon en het verrichten van arbeid door de andere persoon.
De enkele omstandigheid dat een persoon gezag, leiding en toezicht over een andere
persoon uitoefent of zelfs dat een persoon aan een andere persoon loon uitbetaalt, maakt
van deze persoon echter niet noodzakelijk een "werkgever" in de zin van de hoger vermelde artikelen 1, 1°, 49, lid 1, 58, §1, 30, 60, lid 1, van de Arbeidsongevallenwet, 1, §1, lid
1, van de sociale zekerheidswet van 27 juni 1969 en 2 en 3 van de Arbeidsovereenkomstenwet.
Ook een "werknemer" in de zin van de voormelde wetsbepalingen kan immers, afhankelijk van zijn functie, in opdracht en voor rekening van zijn werkgever in zekere mate
gezag, leiding en toezicht uitoefenen of instaan voor de aanwerving en de betaling van het
personeel. Dit maakt van die persoon, die zelf door een arbeidsovereenkomst met een
werkgever is verbonden, echter niet op zijn beurt een "werkgever" in arbeidsrechtelijke en
sociaalrechtelijke zin. Wel integendeel, wordt die persoon- "werknemer" in dat geval geacht ten aanzien van het ander personeel te handelen onder gezag en voor rekening van
zijn "werkgever".
A fortiori kan die persoon niet geacht worden "werkgever" te zijn in arbeidsrechtelijke
en sociaalrechtelijke zin, wanneer hij strafrechtelijk niet als "werkgever" verantwoordelijk
wordt gesteld, maar wel als diens "aangestelde" of "lasthebber", in de betekenis die deze
begrippen in het sociaal strafrecht hebben, zo onder meer in artikel 91 quater, 1°, van de
Arbeidsongevallenwet van 10 april 1971 (zoals van kracht vóór en voor zoveel als nodig
ook na wijziging bij wet van 29 april 1996) en in artikel 11 van het koninklijk besluit nr. 5
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van 23 oktober 1978 betreffende het bijhouden van sociale documenten (zoals van kracht
vóór de wijziging bij wet van 23 maart 1994 en voor zoveel als nodig ook na deze wijziging en na de wijziging bij wetten van 2 augustus 2002 en 24 januari 2003).
Artikel 91 quater, 1°, van de Arbeidsongevallenwet (zoals van kracht vóór en voor zoveel als nodig ook na wijziging bij wet van 29 april 1996) bepaalt dat de "werkgever" zowel als "zijn aangestelden of lasthebbers" strafrechtelijk verantwoordelijk kunnen gesteld
worden voor het niet nakomen van de verplichtingen van de wet, waaronder het aangaan
van een ongevallenverzekering. Artikel 11 van het koninklijk besluit nr. 5 van 23 oktober
1978 betreffende het bijhouden van sociale documenten (zoals van kracht vóór de wijziging bij wet van 23 maart 1994 en voor zoveel als nodig ook na de wijziging bij wetten
van 23 maart 1994, 2 augustus 2002 en 24 januari 2003) legt de strafrechtelijke verantwoordelijkheid voor het niet bijhouden van de vereiste sociale documenten eveneens op
de "werkgever, zijn aangestelden of lasthebbers".
Om een persoon als "lasthebber" of "aangestelde" in de zin van de voormelde wetsbepalingen strafrechtelijk verantwoordelijk te kunnen achten, moet die persoon noodzakelijk
in zekere mate bekleed zijn met het werkgeversgezag, waaronder ook valt het toezicht op
de naleving van de arbeidswetten en sociale wetten. Precies omdat de aangestelde of lasthebber niet heeft gedaan wat hij in zijn functie had moeten doen, wordt hij strafrechtelijk
verantwoordelijk geacht. Dit doet echter geen afbreuk aan het feit dat die persoon - "aangestelde" of "lasthebber" geacht wordt te handelen of te moeten handelen in naam en voor
rekening van de "werkgever". Zouden ze in eigen naam en voor eigen rekening optreden,
dan zouden ze strafrechtelijk verantwoordelijk zijn als "werkgever".
Eerste onderdeel
Het bestreden arrest beslist dat de eiser "als werkgever geen verzekering heeft aangegaan zoals voorgeschreven bij artikel 49 van de Arbeidsongevallenwet" en besluit om die
reden dat de verweerder de door hem aan de verweerster verschuldigde schadeloosstelling
overeenkomstig artikel 60 van de Arbeidsongevallenwet kan verhalen op de eiser (p. 15,
randnr. 12).
Het bestreden arrest steunt die hoedanigheid van de eiser als "werkgever", in de zin van
de artikelen 49 en 60 van de Arbeidsongevallenwet, op de voorafgaande beoordeling van
de arbeidsverhouding tussen de eiser en de Belgische Staat, enerzijds, en van de arbeidsverhouding tussen de eiser en het slachtoffer, anderzijds.
Wat betreft de arbeidsrelatie tussen de eiser en de Belgische Staat, neemt het bestreden
arrest, hierbij bepaalde motieven van het vonnis van de arbeidsrechtbank van 24 november 2005 en het strafrechtelijk arrest van het Hof van Beroep te Antwerpen van 13 februari 2003 tot de zijne makend, aan dat de eiser als "contractueel bediende" in dienst was van
de Staat (p. 5-6, randnr. 4.2 en p. 8, derde al.), dat de eiser een "werknemer" was die weliswaar "over een zeker gezag beschikte en een zekere leiding uitoefende over het personeel", maar waarbij de feitelijke vereniging zich "concreet wel bemoeide met het feit dat
de eiser personeel aanwierf: het O.P.F. informeerde bij een interimkantoor hoeveel het
personeel kost, rekende uit hoeveel winst beklaagde A. B. kon maken en drukte erop dat
er bijkomend personeel moest komen omdat beklaagde A. B. zonder personeel zijn taak
moeilijk kon vervullen" (p. 7, derde al.), en dat de eiser omwille van zijn gezag over het
personeel op grond van artikel 11 van het koninklijk besluit nr. 5 betreffende het bijhouden van sociale documenten als "aangestelde" strafrechtelijk verantwoordelijk werd gesteld voor de hem ten laste gelegde sociaalrechtelijke inbreuken (p. 6-8, nrs. 5-7).
Wat betreft de arbeidsrelatie tussen de eiser en het slachtoffer, beslist het bestreden arrest dat mevrouw V. H. met de eiser was verbonden door een arbeidsovereenkomst, in de
zin van de artikelen 2 en 3 van de Arbeidsovereenkomsten-wet, van artikel 1, 1°, van de
Arbeidsongevallenwet en van artikel 1, §1, lid 1, van de RSZ-wet (p. 11, randnrs. 9 en
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11). Het bestreden arrest leidt dit af uit de vaststelling dat mevrouw V. H. op het ogenblik
van het ongeval "onder het gezag" van de eiser was tewerkgesteld.
Die vaststelling wordt, in de eerste plaats, gesteund op het feit dat eiser bij het strafrechtelijk arrest van 13 februari 2003 op grond van artikel 11 van het koninklijk besluit nr.
5 van 23 oktober 1978 betreffende het bijhouden van sociale documenten als "aangestelde" strafrechtelijk verantwoordelijk werd geacht voor de hem ten laste gelegde inbreuken
op de artikelen 4 en 5 van datzelfde koninklijk besluit. Het arrest benadrukt het feit dat de
eiser bij dat arrest strafrechtelijk werd veroordeeld omdat hij een zeker gezag en toezicht
uitoefende over het personeel en verantwoordelijk was voor de sociale documenten voor
dat personeel (p. 8, derde laatste al. - p. 9, vierde al. en p. 9, vijfde en zesde al.).
Ten overvloede wordt de vaststelling dat het slachtoffer "onder het gezag" van de eiser
was tewerkgesteld, volgens het arrest bevestigd enerzijds, door een reeks verklaringen
waaruit zou blijken dat mevrouw V. H. regelmatig op vraag van de eiser werkte in het restaurant Denneburg en dat zij door hem in het zwart werd betaald met fooien of in natura
(p. 9, derde laatste al. - p. 11, eerste al.), en anderzijds, door de overeenkomst en de nota
van de voorzitter van de feitelijke vereniging waaruit zou blijken dat de eiser voor de exploitatie van het clubhuis buiten de uurregeling van de personeelsleden van het Ministerie
de mogelijkheid had om personeel aan te werven en te bezoldigen, in welk geval hij verantwoordelijk was voor het sociale luik van hun aanwerving (p. 10, al. 2 en p. 11, randnr.
8.2).
Zoals hoger aangetoond, houdt de hoedanigheid van "werknemer", in arbeidsrechtelijke
zin (artikelen 2 en 3 van de Arbeidsovereenkomstenwet van 3 juli 1978, artikel 1, §1, lid
1, van de RSZ-wet van 27 juni 1969 en artikel 1, 1°, van de Arbeidsongevallenwet), in dat
eiser het clubhuis onder het gezag en in loon van de Belgische Staat exploiteerde, zonder
dat dit enige zelfstandigheid bij de exploitatie uitsloot, en impliceert de hoedanigheid van
"aangestelde", in strafrechtelijke zin (artikelen 91quater, 1°, van de Arbeidsongevallenwet en 11 van het koninklijk besluit nr. 5 van 23 oktober 1978 betreffende het bijhouden
van sociale documenten), dat de eiser weliswaar een zeker gezag en toezicht over het personeel uitoefende en verantwoordelijk was voor het vervullen van de arbeidsrechtelijke en
sociaalrechtelijke verplichtingen, doch hierbij handelde in opdracht en voor rekening van
de Staat.
De hoedanigheid van "werkgever", in arbeidsrechtelijke en sociaalrechtelijke zin (artikelen 2 en 3 van de Arbeidsovereenkomstenwet van 3 juli 1978, artikel 1, §1, lid 1, van de
RSZ-wet van 27 juni 1969 en artikel 1, 1 ° van de Arbeidsongevallenwet en in het bijzonder de artikelen 49, lid 1, en 60, lid 1, van de Arbeidsongevallenwet), zou net het omgekeerde inhouden, namelijk dat de eiser in eigen naam en voor eigen rekening het personeel zou hebben aangeworven en er in eigen naam en voor eigen rekening gezag en toezicht over zou hebben uitgeoefend.
Hieruit volgt dat het tegenstrijdig is en onverenigbaar met de wettelijke begrippen "aangestelde", "werknemer" en "werkgever", enerzijds, te aanvaarden dat de eiser "werknemer" en "aangestelde" was van de Belgische Staat, en anderzijds, te oordelen dat eiser als
"werkgever van het slachtoffer dient beschouwd en om die reden de Arbeidsongevallenwet toepasselijk te verklaren en de eiser op grond van artikel 49, in het bijzonder lid 1,
juncto artikel 60, in het bijzonder lid 1, van die wet te veroordelen tot vrijwaring van de
verweerder.
Door zo te oordelen, is het arrest bijgevolg niet regelmatig gemotiveerd (schending van
artikel 149 van de gecoördineerde Grondwet) en is het evenmin wettig verantwoord
(schending van alle andere in het middel aangeduide wetsbepalingen, in hun versie zoals
aangeduid in de aanhef van het middel).
(...)
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III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Eerste onderdeel
1. Krachtens artikel 49, eerste lid, van de Arbeidsongevallenwet, is de werkgever verplicht een arbeidsongevallenverzekering aan te gaan bij een verzekeringsonderneming, die aan de in dit artikel bepaalde voorwaarden moet voldoen.
Krachtens artikel 60, heeft het Fonds voor arbeidsongevallen voor bepaalde
uitkeringen, kapitalen en bedragen, een verhaalsrecht op de in gebreke zijnde
werkgever.
2. Met werkgever wordt in deze wetsbepalingen diegene bedoeld die in eigen
naam en voor eigen rekening werknemers in het kader van een arbeidsovereenkomst tewerkstelt of hiermede gelijkgestelde personen.
3. Het arrest stelt vast dat:
- bij vonnis van de Arbeidsrechtbank te Antwerpen van 24 november 2005 beslist werd dat de eiser door de Belgische Staat tewerkgesteld was als bediende en
als gerant, hoofdzakelijk belast met hoofdarbeid;
- V. H. B. op 14 november 1993 het slachtoffer was van een verkeersongeval
toen zij terugkeerde van het "Ontspanningscentrum van het Personeel van Financiën" (O.P.F.), alwaar zij werkzaam was geweest;
- de eiser bij arrest van 13 februari 2003 van het Hof van Beroep te Antwerpen
"als aangestelde" veroordeeld werd wegens inbreuk op de wetgeving betreffende
het bijhouden van sociale documenten, te weten het personeelsregister en de individuele rekening niet te hebben opgemaakt of aangevuld voor B.V.H. voor de
periode van 13 en 14 november 1993;
- de eiser bij hetzelfde arrest "'als aangestelde' schuldig werd bevonden (vervallen door verjaring) aan de inbreuk 'nagelaten te hebben een arbeidsongevallenverzekering te hebben aangegaan'";
- in hetzelfde arrest aanvaard werd dat de eiser geen zelfstandige uitbater was
en niet de eigenaar van het ontspanningscentrum als onderneming, maar als
werknemer concreet over de betreffende personen een zeker gezag en leiding had
en hij daarbij diende te waken over de naleving van de sociale wetgeving ter
zake, wat hij manifest niet heeft gedaan;
- hetzelfde arrest uitdrukkelijk beslist dat de eiser werknemer was van de Belgische Staat en dat hij de bewezen feiten heeft gepleegd in de uitoefening van
zijn toevertrouwde functie als werknemer en de Belgische Staat burgerrechtelijk
aansprakelijk stelt voor de kosten ten laste van de eiser gelegd.
4. Op grond hiervan oordeelt het arrest dat:
- de eiser contractueel bediende was en tevens aangestelde van het Ministerie
van Financiën, die over een zeker gezag beschikte en een zekere leiding uitoefende over het personeel, waaronder B.V.H.;
- B.V.H. in de bewuste periode deel uitmaakte van het personeel waarvoor de
eiser sociale documenten diende op te maken.
Aldus geeft het arrest te kennen dat de eiser namens en in opdracht van zijn
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werkgever, de Belgische Staat, handelde.
5. Het arrest oordeelt verder evenwel dat:
- voor de bediening in de bar en het restaurant drie contractuele beambten na
hun reglementaire uren voor rekening van de eiser werkten, terwijl B.V.H. door
de eiser was aangeworven om hem af en toe, "occasioneel" volgens de eiser, te
helpen. B.V.H. was duidelijk geen schakel in het "gezamenlijk verricht werk" bij
de uitbating van het ontmoetingscentrum;
- ten genoegen van recht bewezen is dat B.V.H. verbonden was door een arbeidsovereenkomst met de eiser op 13 en 14 november 1993;
- het Fonds voor arbeidsongevallen overeenkomstig artikel 60 van de Arbeidsongevallenwet de schadeloosstelling kan verhalen op de eiser als in gebreke zijnde werkgever.
6. Door, enerzijds, te aanvaarden dat de eiser als werknemer en aangestelde
van de Belgische Staat verantwoordelijk was voor de arbeidsrechtelijke en sociaalrechtelijke verplichtingen met betrekking tot de tewerkstelling van B.V.H.,
en, anderzijds, te oordelen dat de eiser zelf de werkgever was van B.V.H., miskent het arrest het begrip "werkgever", zoals bedoeld in de artikelen 49, eerste
lid, en 60 van de Arbeidsongevallenwet en schendt het de in het onderdeel als
geschonden aangewezen wetsbepalingen, met uitzondering van artikel 149 van
de Grondwet.
Het onderdeel is in zoverre gegrond.
Overige grieven
7. De overige grieven kunnen niet tot ruimere cassatie leiden.
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest in zoverre het oordeelt dat het Fonds voor arbeidsongevallen overeenkomstig artikel 60 van de Arbeidsongevallenwet de
schadeloosstelling, daarmee overeenstemmende kapitalen, alsmede de bedragen
en kapitalen bedoeld bij artikel 45quater, derde tot en met zesde lid, artikel 59quinquies, en het gedeelte van de prestaties bedoeld in artikel 42bis, tweede lid,
van de Arbeidsongevallenwet, kan verhalen op de eiser als in gebreke zijnde
werkgever.
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 Brussel.
3 november 2008 – 3° kamer – Voorzitter en Verslaggever: de h. Boes, afdelingsvoorzitter – Gelijkluidende conclusie van mevr. Mortier, advocaat-generaal – Advocaat: mr.
De Baets.
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Nr. 606
3° KAMER - 3 november 2008

1º ARBEIDSOVEREENKOMST — ALGEMEEN - DEELTIJDS TEWERKGESTELDE
WERKNEMER - VERHOUDING TEN OPZICHTE VAN DE VOLTIJDS TEWERKGESTELDE WERKNEMER VERSCHULDIGD LOON
2º LOON — RECHT OP LOON - DEELTIJDS TEWERKGESTELDE WERKNEMER - VERHOUDING
TEN OPZICHTE VAN DE VOLTIJDS TEWERKGESTELDE WERKNEMER - VERSCHULDIGD LOON
1º en 2° Uit het bepaalde in artikel 11bis van de Arbeidsovereenkomstenwet, dat van
dwingend recht is ten voordele van de werknemer, volgt dat een werknemer die deeltijds
is tewerkgesteld voor een vijfde van een voltijdse betrekking, niettemin recht heeft op een
loon verschuldigd voor een werknemer die een derde van de normale arbeidsduur
presteert als niet blijkt dat van deze regel van minimale tewerkstelling voor een derde is
afgeweken door de Koning of een collectieve arbeidsovereenkomst. (Art. 11bis
Arbeidsovereenkomstenwet)
(H. T. D. e.a.)

ARREST

(A.R. S.08.0056.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 6 november 2007 gewezen
door het Arbeidshof te Antwerpen.
Raadsheer Eric Stassijns heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Ria Mortier heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDEL
De eiseres voert in haar verzoekschrift een middel aan.
Het verzoekschrift is aan dit arrest gehecht en maakt er deel van uit.
III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
(...)
Zevende onderdeel
6. Artikel 11bis van de Arbeidsovereenkomstenwet bepaalt dat in de regel de
wekelijkse arbeidsduur van de deeltijds tewerkgestelde werknemer niet lager
mag liggen dan een derde van de wekelijkse arbeidsduur van de voltijds tewerkgestelde werknemers.. De Koning of een collectieve arbeidsovereenkomst kunnen van deze regel afwijken. Wanneer de overeenkomst prestaties vastlegt die lager liggen dan de grenzen die door of krachtens deze wet zijn vastgesteld, is het
loon nochtans verschuldigd op basis van deze minimumgrenzen.
Deze bepaling is van dwingend recht in het voordeel van de werknemer.
7. Hieruit volgt dat als de eiseres die deeltijds is tewerkgesteld voor een vijfde
van een voltijdse betrekking, niettemin recht heeft op een loon verschuldigd voor
een werknemer die een derde van de normale arbeidsduur presteert als niet blijkt
dat van deze regel van de minimale tewerkstelling voor een derde is afgeweken
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door de Koning of een collectieve arbeidsovereenkomst.
8. De appelrechters die niet vaststellen dat de Koning of een collectieve arbeidsovereenkomst van de algemene regel van artikel 11bis van de Arbeidsovereenkomstenwet is afgeweken en niettemin bij de beoordeling van de aanspraken
van de eiseres uitgaan van een vijfde tewerkstelling en niet van een derde tewerkstelling, laten het Hof niet toe zijn wettigheidscontrole uit te oefenen, zodat
zij hun beslissing niet naar recht verantwoorden, mitsdien artikel 149 van de
Grondwet schenden.
Het onderdeel is gegrond.
(...)
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest in zoverre het de vorderingen van de eiseres afwijst voor het meer dan een vijfde gevorderde en uitspraak doet over de kosten.
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 eiseres in de helft van de kosten.
Houdt de overige kosten aan en laat de beslissing daaromtrent aan de feitenrechter over.
Verwijst de aldus beperkte zaak naar het Arbeidshof te Brussel.
3 november 2008 – 3° kamer – Voorzitter: de h. Boes, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: de h. Stassijns– Gelijkluidende conclusie van mevr. Mortier, advocaat-generaal – Advocaten: mrs. Maes en van Eeckhoutte.

Nr. 607
3° KAMER - 3 november 2008

1º RECHTBANKEN — BURGERLIJKE ZAKEN — ALGEMEEN - CONCLUSIES CONCLUSIE NA HET ADVIES VAN HET OPENBAAR MINISTERIE - HERHALING VAN REEDS IN EERDERE
CONCLUSIE ONTWIKKELDE ARGUMENTEN - NIET IN AANMERKING GENOMEN CONCLUSIE PROCESSUELE SITUATIE VAN DE CONCLUSIENEMER
2º VONNISSEN EN ARRESTEN — BURGERLIJKE ZAKEN — ALGEMEEN CONCLUSIES - CONCLUSIE NA HET ADVIES VAN HET OPENBAAR MINISTERIE - HERHALING VAN REEDS
IN EERDERE CONCLUSIES ONTWIKKELDE ARGUMENTEN - NIET IN AANMERKING GENOMEN CONCLUSIE PROCESSUELE SITUATIE VAN DE CONCLUSIENEMER
3º CASSATIEMIDDELEN — BURGERLIJKE ZAKEN — BELANG - VALSHEID EN
GEBRUIK VAN VALSE STUKKEN - VALSHEIDSVORDERING - ONDERGESCHIKTHEID AAN HET
CASSATIEMIDDEL - GEVOLG
1º en 2° Ook al bevat de conclusie van een partij over het advies van het openbaar
ministerie geen andere middelen dan die partij reeds in vroegere conclusies heeft
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aangevoerd, dan belet dit niet dat die conclusie argumenten kan bevatten die de
beslissing van de rechter kunnen beïnvloeden, zodat het niet in aanmerking nemen van
haar conclusie over het advies van het openbaar ministerie de processuele situatie van
die partij kan verzwakken. (Art. 767 Ger.W.)
3º De valsheidsvordering die ondergeschikt is ingesteld aan het aangevoerde middel, is
gelet op de vernietiging op grond van dit middel, bij gebrek aan belang niet ontvankelijk.
(Art. 907 Ger.W.)
(P. T. R.I.Z.I.V.)

ARREST

(A.R. S.08.0060.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 14 december 2007 gewezen
door het Arbeidshof te Gent.
Bij afzonderlijke akte heeft de eiser voor het Hof ook een valsheidsvordering
ingediend.
Raadsheer Koen Mestdagh heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Ria Mortier heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDELEN
De eiser voert in zijn verzoekschrift vier middelen aan.
Het verzoekschrift is aan dit arrest gehecht en maakt er deel van uit.
III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Eerste middel
Grond van niet-ontvankelijkheid
1. De verweerder werpt op dat het middel bij gebrek aan belang niet ontvankelijk is, omdat de eiser in zijn conclusie over het advies van het openbaar ministerie geen andere middelen aanvoerde dan die welke hij al in zijn vroegere conclusies had aangevoerd en het arrest aldus ook, minstens impliciet, antwoordt op
alle middelen die de eiser in zijn conclusie over het advies van het openbaar ministerie ontwikkelde en daarmee rekening houdt.
2. Het middel is gericht tegen de beslissing van het arrest dat eisers conclusie
over het schriftelijk advies van het openbaar ministerie niet in aanmerking wordt
genomen.
3. Ook al bevat de conclusie van een partij over het advies van het openbaar
ministerie geen andere middelen dan die partij reeds in vroegere conclusies heeft
aangevoerd, dan belet dit niet dat die conclusie argumenten kan bevatten die de
beslissing van de rechter kunnen beïnvloeden, zodat het niet in aanmerking nemen van haar conclusie over het advies van het openbaar ministerie de processuele situatie van die partij kan verzwakken.
De grond van niet-ontvankelijkheid kan niet worden aangenomen.
Eerste onderdeel
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4. Uit de vermeldingen van het zittingsblad van de rechtszitting van 12 oktober
2007 blijkt dat de in artikel 766, eerste lid, van het Gerechtelijk Wetboek bepaalde termijn waarbinnen het advies van het openbaar ministerie moest worden uitgebracht, door het arbeidshof is bepaald op uiterlijk 31 oktober 2007 en de termijn waarover de partijen beschikten om conclusie neer te leggen met betrekking
tot de inhoud van dat advies, op uiterlijk 8 november 2007.
5. Het arrest stelt enerzijds vast dat eisers conclusie met betrekking tot de inhoud van het advies van het openbaar ministerie ter griffe van het arbeidshof
werd neergelegd op 8 november 2007. Anderzijds stelt het arrest vast dat de conclusie over het schriftelijk advies door de eiser is neergelegd op 9 november
2007 en beslist het die conclusie niet in aanmerking te nemen.
6. Het arrest bevat aldus tegenstrijdige vermeldingen die het Hof niet in staat
stellen de wettigheid na te gaan van de beslissing eisers conclusie met betrekking
tot de inhoud van het advies van het openbaar ministerie te weren.
Het arrest is bijgevolg niet regelmatig met redenen omkleed en schendt zodoende artikel 149 van de Grondwet.
Het onderdeel is gegrond.
Valsheidsvordering
7. De valsheidsvordering die ondergeschikt is ingesteld aan het tweede onderdeel van het eerste middel, is gelet op de vernietiging op grond van het eerste onderdeel, bij gebrek aan belang niet ontvankelijk.
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest.
Verwerpt de valsheidsvordering.
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.
3 november 2008 – 3° kamer – Voorzitter: de h. Boes, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: de h. Mestdagh – Gelijkluidende conclusie van mevr. Mortier, advocaat-generaal –
Advocaten: mrs. De Baets en van Eeckhoutte.

Nr. 608
2° KAMER - 4 november 2008

1º STEDENBOUW — HERSTEL VAN PLAATS IN DE VORIGE STAAT.
BETALING VAN EEN MEERWAARDE - HERSTEL VAN PLAATS IN DE VORIGE STAAT KWALIFICATIE ALS STRAF IN DE ZIN VAN ARTIKELEN 6.1 E.V.R.M. EN 14.1 I.V.B.P.R. GEVOLGEN
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2º RECHTEN VAN DE MENS — VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS —
ARTIKEL 6 — ARTIKEL 6.1 - HERSTEL VAN PLAATS IN DE VORIGE STAAT - STRAF GEVOLGEN
3º RECHTEN VAN DE MENS — INTERNATIONAAL VERDRAG
BURGERRECHTEN EN POLITIEKE RECHTEN - ARTIKEL 14 - ARTIKEL 14.1 HERSTEL VAN PLAATS IN DE VORIGE STAAT - STRAF - GEVOLGEN
4º STEDENBOUW — HERSTEL VAN PLAATS IN DE VORIGE STAAT.
BETALING VAN EEN MEERWAARDE - HERSTELBELEID - BEVOEGDHEID VAN HET
BESTUUR - OMVANG
5º MACHTEN — RECHTERLIJKE MACHT - STEDENBOUW - HERSTELVORDERING BEOORDELING DOOR DE RECHTER - GRENZEN
6º STEDENBOUW — HERSTEL VAN PLAATS IN DE VORIGE STAAT.
BETALING VAN EEN MEERWAARDE - BEOORDELING DOOR DE RECHTER VAN DE
HERSTELVORDERING - GRENZEN
7º STEDENBOUW — HERSTEL VAN PLAATS IN DE VORIGE STAAT.
BETALING VAN EEN MEERWAARDE - HERSTEL VAN PLAATS IN DE VORIGE STAAT KWALIFICATIE ALS STRAF IN DE ZIN VAN ARTIKELEN 6.1 E.V.R.M. EN 14.1 I.V.B.P.R. GEVOLG - RECHTER MET VOLHEID VAN RECHTSMACHT
8º RECHTEN VAN DE MENS — VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS —
ARTIKEL 6 — ARTIKEL 6.1 - HERSTEL VAN PLAATS IN DE VORIGE STAAT - STRAF GEVOLG - RECHTER MET VOLHEID VAN RECHTSMACHT
9º RECHTEN VAN DE MENS — INTERNATIONAAL VERDRAG
BURGERRECHTEN EN POLITIEKE RECHTEN - HERSTEL VAN PLAATS IN DE VORIGE
STAAT - KWALIFICATIE ALS STRAF IN DE ZIN VAN ARTIKELEN 6.1 E.V.R.M. EN 14.1 I.V.B.P.R.
- GEVOLG - RECHTER MET VOLHEID VAN RECHTSMACHT
10º STEDENBOUW — HERSTEL VAN PLAATS IN DE VORIGE STAAT.
BETALING VAN EEN MEERWAARDE - BEOORDELING DOOR DE RECHTER - GRENZEN
11º RECHTEN VAN DE MENS — VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS —
ARTIKEL 6 — ARTIKEL 6.1 - HERSTELMAATREGEL - BEOORDELING DOOR DE RECHTER GRENZEN
1º, 2° en 3° De vaststelling dat inzake stedenbouw een herstel in de oorspronkelijke staat
een straf is in de zin van de artikelen 6.1, E.V.R.M. en 14.1, I.V.B.P.R. brengt enkel mee
dat de waarborgen van die bepalingen moeten worden in acht genomen, maar heeft niet
tot gevolg dat die maatregel in de Belgische wetgeving van strafrechtelijke aard is zodat
de algemene bepalingen van het Belgisch strafrecht en strafprocesrecht erop toepassing
moeten vinden; het blijft bijgevolg voor de strafrechter mogelijk dit herstel te bevelen
teneinde de gevolgen van het misdrijf te doen ophouden, ook wanneer hij vaststelt dat de
strafvordering is vervallen wegens opheffing van de strafbaarheid of wegens verjaring1.
4º Inzake stedenbouw heeft het bestuur de bevoegdheid een herstelbeleid te voeren: het
bestuur beslist of het al dan niet een herstelmaatregel zal vorderen; indien het beslist een
herstelmaatregel te vorderen, beschikt het over de keuze tussen drie mogelijke
herstelmaatregelen binnen de grenzen en de modaliteiten die nader bij de artikelen 68
Stedenbouwdecreet 1996 en 149 Stedenbouwdecreet 1999 zijn bepaald; deze wettelijk
bepaalde keuzemogelijkheid houdt een appreciatie- en beleidsbevoegdheid in voor het
1 Zie de verwijzingen in de conclusie van het openbaar ministerie en Cass., 28 okt. 2008, A.R.
P.08.0880.N, A.C. 2008, nr. 590.
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bestuur die de rechter krachtens het beginsel der scheiding der machten, zoals vervat in
de artikelen 36, 37 en 40 Grondwet, moet eerbiedigen2.
5º en 6° Inzake stedenbouw moet de rechter krachtens artikel 159 Grondwet nagaan of de
beslissing van de stedenbouwkundige inspecteur om een bepaalde herstelmaatregel te
vorderen, uitsluitend met het oog op de goede ruimtelijke ordening is genomen; hij moet
de vordering die steunt op motieven die vreemd zijn aan de ruimtelijke ordening of op
een opvatting van een goede ruimtelijke ordening die kennelijk onredelijk is, zonder
gevolg laten3; rekening houdend met de appreciatie- en beleidsbevoegdheid van het
bestuur kan de rechter die beslissing slechts marginaal toetsen.
7º, 8° en 9° De omstandigheid dat inzake stedenbouw de herstelmaatregel van de afbraak
een straf is in de zin van de artikelen 6.1 E.V.R.M. en 14.1 I.V.B.P.R. brengt enkel mee
dat de waarborgen van die bepalingen moeten worden in acht genomen, maar niet dat
die maatregel in de Belgische wetgeving van strafrechtelijke aard is zodat de strafrechter
daarover met volheid van rechtsmacht zou moeten kunnen oordelen4.
10º en 11° In stedenbouwzaken moet de rechtspleging die tot het bevelen van het herstel
leidt, in haar geheel, dit is het optreden van het vorderende bestuur in combinatie met de
beoordeling van dit optreden door de rechter, aan de voorwaarden van artikel 6.1,
E.V.R.M. worden getoetst; voormelde rechtspleging voldoet aan de voorwaarden van
artikel 6.1 E.V.R.M. en 14.1 I.V.B.P.R. en vereist niet dat de strafrechter op alle punten,
zowel in feite als in rechte, de beslissing van het bestuur moet kunnen beoordelen en
overeenkomstig zijn eigen appreciatie hervormen5.
(D. e.a. T. Stedenbouwkundige Inspecteur van de Provincie Limburg)

Conclusie van de heer Eerste Advocaat-generaal M. De Swaef:
A. Vooraf
1. In deze zaak werden de eisers in cassatie vervolgd wegens inbreuk op de
reglementering inzake ruimtelijke ordening en stedenbouw.
Het punt dat in deze conclusie in het bijzonder aan de orde is, betreft het lot van de
herstelvordering; het hof van beroep oordeelde in het bestreden arrest dat de eisers in
cassatie de plaats in de vorige staat dienden te herstellen, door afbraak van de
wederrechtelijk opgerichte constructie en dit na de eisers te hebben ontslagen van
strafvervolging.
B. Het middel
2. De middelen die hier bijzondere aandacht verdienen, betreffen de gevolgen van het
arrest HAMER van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens van 27 november 20076.
In dat arrest oordeelde het EHRM dat de maatregel van afbraak als een straf in de zin
van het verdrag kan worden beschouwd (nr. 60) en dat hij onderworpen is aan de
voorwaarde van de beoordeling binnen de redelijke termijn (nr. 57).
Door de eisers wordt aangevoerd dat het feit dat het EHRM in dit arrest de maatregel
van herstel van de plaats in de vorige staat –maatregel van afbraak – als een straf heeft
gekwalificeerd, met zich meebrengt dat de strafrechter moet kunnen overgaan tot een
toetsing ervan met volle rechtsmacht.
2 Zie Cass., 23 sept. 2008, A.R. P.08.0280.N, A.C. 2008, nr. 495.
3 Ibid.
4 Zie voetnoot 1.
5 Ibid.
6 Hof Mensenrechten (2e afd.) nr. 21861/03, 27 november 2007 (HAMER / BELGIË); Amén. 2008, 136;
Juristenkrant 2008, afl. 165, 2; J.L.M.B. 2008, 732, noot T. BOMBOIS; NJB 2008, 283; Not. Fisc. M.
2008, 185, noot M. BOES; RABG 2008, 419, noot F. VAN VOLSEM; T.M.R. 2008, 36, noot P. VANSANT;
T.R.O.S. 2008, 71 en T. Strafr. 2008, 153.
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Volgens hen is daarbij essentieel dat de rechter de mogelijkheid heeft een intrinsiek
strafrechtelijke sanctie te kunnen beoordelen en hervormen op alle punten, zowel in rechte
als in feite en dat het de strafrechter derhalve eveneens toekomt om zich, ook op het vlak
van de opportuniteit, uit te spreken over de keuze die de administratie heeft gemaakt, in
het bijzonder in gevallen waarin een keuze bestaat tussen meerdere opties of
alternatieven, zoals het geval is bij de herstelmaatregelen inzake stedenbouw.
Bovendien wordt aangevoerd dat uit het recht op een eerlijk proces, vervat in de
artikelen 6.1 EVRM en 14.1 IVBPR, voortvloeit dat een beklaagde die het verwijt wordt
gemaakt een inbreuk te hebben gepleegd op de stedenbouwkundige reglementering, het
recht heeft om een toetsing met volle rechtsmacht te laten geschieden ten aanzien van de
door de stedenbouwkundige inspecteur gevorderde herstelvordering hetgeen, volgens het
onderdeel, impliceert dat de strafrechter de bevoegdheid moet hebben om de opportuniteit
van de gevorderde maatregel te beoordelen en moet kunnen beslissen of die maatregel
geheel of gedeeltelijk kan worden toegekend, dan wel kan worden vervangen door een
andere maatregel.
C. Het bestaan van argumenten pro en contra de stelling van de eisers in cassatie dat de
herstelmaatregel moet kunnen worden getoetst door een rechter met volle rechtsmacht
3. De vraag rijst of de kwalificatie van de herstelmaatregel door het EHRM als straf,
kan of dient te worden doorgetrokken in dit dossier en of meer bepaald de opgeworpen
consequentie dat deze herstelmaatregel door een rechter met volle rechtsmacht moet
kunnen worden getoetst, aanvaardbaar is.
Het is wellicht in het licht daarvan nuttig om de verschillende argumenten die pleiten
voor en tegen deze stelling op een rijtje te zetten, vermits het uiteindelijk aan het Hof zal
toekomen een keuze te maken.
Voorafgaand is het, voor een goed begrip van de materie, wenselijk de redenering die
het Europees Hof voor de Rechten van de Mens in het arrest HAMER maakt om tot deze
conclusie te komen, aan een nader onderzoek te onderwerpen; men dient immers vast te
stellen dat de gemaakte redenering niet altijd eenduidig blijkt.
Meteen is dit laatste al een argument om het trekken van algemene conclusies uit het
arrest HAMER van het EHRM slechts met de nodige omzichtig- en voorzichtigheid te
verrichten.
D. De kwalificatie van de herstelmaatregel als straf in het arrest HAMER van het EHRM
4. Vaststaat dat de kwalificatie van de herstelmaatregel (in casu de afbraak) als straf
“au sens de la Convention” niet de huidige rechtspraak van het Hof van Cassatie
weerspiegelt; in het arrest van het Hof van Cassatie van 7 januari 2003 in dezelfde zaak
HAMER oordeelde het Hof dat het herstel in de vorige staat géén straf is maar een maatregel
van burgerlijke aard die beoogt de gevolgen van het misdrijf te doen ophouden7.
In een aantal arresten van het Hof van Cassatie is er sprake van een bijzondere vorm
van teruggave of vergoeding die beoogt een einde te maken aan een met de wet strijdige
toestand die uit een misdrijf is ontstaan en waardoor het algemeen belang wordt geschaad;
er is dus weliswaar een band met de publieke vordering, doch het gaat niet om een straf8.
Hierbij dient opgemerkt te worden dat het EHRM in het arrest H AMER van 27 november
2007 ten onrechte gewag maakt van een tweespalt die terzake in de rechtspraak van het
Hof van Cassatie en van het Grondwettelijk Hof zou bestaan; dergelijke tweespalt blijkt

7 Cass. 7 januari 2003, T.M.R. 2008, 112.
8 F. VAN VOLSEM, “De redelijke termijn: een Straatsburgse hakbijl voor het herstel van de plaats in de
vorige staat?”, (noot onder EHRM 27 november 2007), RABG 2008, (422) 425; zie o.m.: Cass. 2 mei
2007, P.06.0100.N; Cass. 3 april 2007, P.06.1610.N; Cass. 22 mei 2007, P.06.1692.N.
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niet nu ook het Grondwettelijk Hof de herstelmaatregel niet als straf kwalificeert9.
Ook BOMBOIS concludeerde terecht dat zowel het Hof van Cassatie als het
Grondwettelijk Hof het civielrechtelijk karakter van de herstelmaatregel beklemtonen10.
In de mate waarin het EHRM de kwalificatie als straf weerhoudt op grond van een in
België beweerde tweespalt in de rechtspraak, lijkt zulks dan ook voor betwisting vatbaar.
De kwalificatie van het herstel van de plaats in de vorige toestand als straf zoals deze
volgt uit het arrest van 27 november 2007, lijkt overigens ook in te gaan tegen eerdere
arresten van het EHRM, i.h.b. het arrest van 8 november 2005 inzake S ALIBA tegen MALTA
(nr. 4521/02).
In dat arrest herinnerde het EHRM dat het in de beslissing over de ontvankelijkheid van
die zaak had gesteld dat “a demolition order did not constitute a “penalty” within the
meaning of Article 7 of the Convention”11; de niet-retroactiviteit van de strafwet gold
derhalve niet.
In die Maltese zaak diende de strafrechter het bevel tot herstel ambtshalve op te leggen
aan de beklaagde, van zodra naar aanleiding van de vervolging gebleken was dat de
constructie waarop de vervolging steunde daadwerkelijk in strijd was met de
reglementering12.
Overigens bleek het in het Maltese recht – zoals eveneens expliciet wordt vastgesteld
door het EHRM in het arrest van 8 november 2005 – ook mogelijk dat de herstelmaatregel
wordt uitgesproken in geval van vrijspraak, dus indien er géén misdrijf blijkt te bestaan.
Een en ander bracht VANSANT er toe de kwalificatie door het EHRM in het arrest HAMER
van de herstelmaatregel als straf betwistbaar te noemen13.
Dit laatste geldt nog des te meer nu het EHRM in het arrest HAMER niet duidelijk
aangeeft op grond waarvan het tot het besluit komt dat er sprake is van een straf, maar
slechts oordeelt: “Eu égard aux considérations qui précèdent, la Cour considère que cette
mesure de démolition peut être considérée comme une “peine” au sens de la Convention”
(nr. 60).
Het komt er dus op aan in de voorgaande passages van het arrest te zoeken welke
elementen er het EHRM toe hebben gebracht te besluiten tot de kwalificatie als straf in de
zin van het EVRM14.
5. Het EHRM brengt in het arrest H AMER zelf in herinnering (nr. 59) dat de kwalificatie
als straf in de regel gebeurt aan de hand van drie criteria: het eerste betreft de indeling van
de inbreuk volgens het nationaal recht, het tweede criterium slaat op de aard van de
inbreuk (heeft de strafbaarstelling een algemene of beperkte draagwijdte en wordt met de
sanctie een repressief dan wel een preventief doel nagestreefd?) en het derde criterium
betreft tenslotte de aard en de mate van de ernst van de sanctie die de betrokkene dreigt op
te lopen (is de sanctie dermate zwaar dat de inbreuk als strafrechtelijk moet worden
beschouwd?).
Wat het eerste criterium betreft, werd reeds gewezen op het feit dat het EHRM ten
onrechte op een tweespalt in de rechtspraak van het Hof van Cassatie en het
9 Cfr. P. VANSANT, “Het arrest van het Europees Hof van de Rechten van de Mens van 27 november
2007: de Vlaamse handhaving van de ruimtelijke ordening op de rooster”, (noot onder EHRM 27
november 2007), T.M.R. 2008, (46) 49; F. VAN VOLSEM, l.c., 427.
10 T. BOMBOIS, “Ordre de remise en état des lieux, champ pénal et délai raisonable”, (noot onder
EHRM 27 november 2007), J.L.M.B. 2008, (735) 740.
11 EHRM 8 november 2005, SALIBA tegen MALTA, nr. 4251/02, par. 39.
12 P. VANSANT, l.c., 50.
13 P. VANSANT, l.c., 50.
14 T. BOMBOIS, l.c., 739.
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Grondwettelijk Hof wijst, maar ook dat het EHRM vaststelt dat de maatregel wordt
opgelegd als gevolg van veroordeling wegens een inbreuk15.
Er wordt echter terecht betwijfeld of dit laatste wel een voldoende grond is om tot de
kwalificatie als straf te besluiten; het is immers te verregaand ‘d’attribuer le qualificatif
pénal à toutes les décisions judiciaires prononcées à la suite de l’exercice de poursuites
pénales, voire d’une condamnation pénale”16.
Het tweede en het derde criterium komen slechts aan de orde indien het eerste criterium
niet tot toepassing van art. 6 EVRM leidt17.
Nu moet, wat dit tweede en derde criterium betreft, worden vastgesteld dat het EHRM
in het arrest HAMER zich kennelijk verder slechts op grond van het derde criterium doch
niet op grond van het tweede criterium – waarvan de toepassing overigens ook niet
evident blijkt te zijn ten aanzien van de herstelmaatregel 18 – steunde om tot de kwalificatie
als straf te komen.
Aldus kan men vaststellen dat, wat het criterium betreft van de mate van de ernst van
de sanctie die de betrokkene dreigt op te lopen, het EHRM wellicht het strafrechtelijke
kader waarbinnen de herstelmaatregel wordt opgelegd, weerhield19.
Kortom, uit het voorgaande blijkt dat de redenering van het EHRM in het arrest HAMER
om te besluiten tot de kwalificatie van het herstel van de plaats in de vorige staat als straf,
niet echt op een duidelijke wijze is afgelijnd en geformuleerd.
E. Argumenten die eerder pleiten voor een verwerping van het door de eisers
voorgestane standpunt dat een toetsing van de herstelmaatregel door een rechter met volle
rechtsmacht mogelijk moet zijn nu de herstelmaatregel een straf is.
6. Het voorgaande maakte wellicht duidelijk dat een niet onbelangrijk argument om
behoedzaam te zijn en niet zonder meer als gevolg van het arrest H AMER van het EHRM
iedere herstelmaatregel inzake stedenbouw voortaan als straf te kwalificeren, het relatieve
gebrek aan eenduidigheid in het arrest zelf blijkt te zijn.
Er werd immers niet alleen reeds gewezen op het feit dat het EHRM op merkwaardige
wijze spreekt over controverse in de rechtspraak, maar daarbij komt óók nog dat de door
het EHRM gemaakte redenering al bij al vrij summier is.
Het is volgens VAN VOLSEM wellicht zo dat de kwalificatie als straf slechts geldt voor
het herstel in de vorige staat; “Het is onzeker en misschien zelfs onwaarschijnlijk dat het
EHRM, gelet op de sterk casuïstische benadering, de overige herstelmaatregelen in het
Vlaams stedenbouwrecht (...) eveneens als vorderingen m.b.t. de gegrondheid van een
strafvervolging in de zin van artikel 6.1 EVRM zou bestempelen.”20.
Zeker in de mate waarin de kwalificatie van het herstel van de plaats in de vorige staat
als straf (vooral) is gesteund op het derde criterium van de aard en de mate van de ernst
van de sanctie die de betrokkene dreigt op te lopen, kan betwijfeld worden of de andere
herstelmaatregelen wel als straf zouden worden gekwalificeerd door het EHRM, ook al
kan het natuurlijk bij de betaling van een meerwaardevergoeding eveneens om hoge
sommen gaan.
Evenwel beweert BOMBOIS precies het tegenovergestelde van VAN VOLSEM: “L’ordre de
remise en état, à tout le moins lorsqu’il est prononcé à la suite d’une condamnation
15 Cfr. nr. 54.
16 T. BOMBOIS, l.c., 740-741.
17 Cfr. F. VAN VOLSEM, l.c., 425. Zie verder ook o.m.: S. B OULLART, “De ene volle rechtsmacht is de
andere niet: over volle en minder volle rechtsmacht”, Publ. Kron. 10 jaar, (246) 249.
18 Cfr. T. BOMBOIS, l.c., 741-744.
19 Cfr. T. BOMBOIS, l.c., 746.
20 F. VAN VOLSEM, l.c., 427.
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pénale, doit être regardé comme une peine. Par identité des motifs, il est probable que les
deux autres mesures de "réparation" prévues par le législateur – l’obligation de travaux
et la restitution de la plus-value sous forme d’amende – doivent être considérées comme
telles"21.
Het blijkt aldus geenszins voor de hand liggend algemene gevolgtrekkingen uit het
arrest te trekken.
7. Als gevolg van de kwalificatie van het herstel van de plaats in de vorige staat als
straf, wijst VAN VOLSEM er op dat – gelet op het feit dat in de zaak HAMER de strafrechter in
toepassing van artikel 21ter Vooafgaande Titel Wetboek van Strafvordering een
eenvoudige schuldigverklaring uitsprak – het bevel van het herstel van de plaats in de
vorige staat niet kan opgelegd worden indien in toepassing van laatstvermeld artikel een
eenvoudige schuldigverklaring wordt uitgesproken22.
Indien het herstel van de plaats een strafsanctie is zou dit immers moeten betekenen dat
– ingevolge een vaststelling van de overschrijding van de redelijke termijn – deze
overschrijding op een of andere wijze ook moet worden gecompenseerd terzake deze
maatregel zelf.
VAN VOLSEM wijst op een arrest van het Hof van Beroep te Gent dat zulks deed – niet
door het herstel af te wijzen – doch door een langere termijn toe te kennen om tot herstel
over te gaan, maar hij vroeg zich af of deze “gemilderde” herstelmaatregel in de ogen
van het EHRM genade kan vinden.”23.
Gelet op het feit dat de kwalificatie door het EHRM als straf mogelijks (althans in de
visie van VAN VOLSEM) enkel geldt voor het herstel van de plaats in de vorige staat, zou
men kunnen overwegen de overschrijding van de termijn in de zin van artikel 21ter
Voorafgaande Titel Wetboek van Strafvordering op het vlak van de herstelmaatregel te
compenseren door niet meer een herstel van de plaats in de vorige staat (=strafsanctie) uit
te spreken, maar een andere, minder verregaande herstelmaatregel, met name een
meerwaardevordering of aanpassingswerken.
Die piste wordt door VAN VOLSEM ook gesuggereerd wanneer hij stelt dat men zich kan
afvragen of de herstelvorderende overheid niet proactief zou kunnen reageren door in
geval van aannemelijke schending van de redelijke termijn-vereiste de vordering tot
herstel van de plaats in de vorige staat te wijzigen in een als milder te beschouwen
herstelmaatregel, zoals de meerwaardevordering24.
Hierbij moet nog worden onderstreept dat het EHRM in het arrest HAMER geen
probleem had met artikel 21ter Voorafgaande Titel Wetboek van Strafvordering als
zodanig; het EHRM stelde nergens de regel in vraag volgens dewelke de teruggave – en
dus ook de herstelmaatregel – ook in geval van overschrijding van de redelijke termijn
nog steeds moet worden bevolen, temeer daar het EHRM zelf ook opmerkt dat de
stedenbouwkundige inspecteur geen andere keuze had dan te opteren voor het herstel van
de plaats in de vorige staat25.
Kortom, de kwalificatie van het herstel in de vorige staat als strafsanctie, zou met zich
mee kunnen brengen dat deze niet meer kan worden uitgesproken indien in toepassing van
artikel 21 Voorafgaande Titel Wetboek van Strafvordering een eenvoudige
schuldigverklaring wordt uitgesproken.
21 T. BOMBOIS, l.c., 747.
22 F. VAN VOLSEM, l.c., 426.
23 F. VAN VOLSEM, l.c., 426-427. Zie in vergelijkbare zin: P. VANSANT, l.c., 48, die onderstreept dat de
uitvoeringsfase moet beschouwd worden als deel uitmakend van het proces in de zin van artikel 6
EVRM.
24 F. VAN VOLSEM, l.c., 427.
25 P. VANSANT, l.c., 47.
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Of zulks ook geldt ten aanzien van de andere herstelmaatregelen inzake stedenbouw is
niet meteen duidelijk.
8. Een verdere moeilijkheid als gevolg van de kwalificatie van de herstelmaatregel van
herstel van de plaats in de vorige staat als straf waarop VAN VOLSEM wijst, legt een
eventuele discrepantie bloot. Indien ingevolge het overschrijden van de redelijke termijn
de afbraak niet meer zou kunnen worden bevolen, leidt dit tot een contradictie in de mate
waarin de afbraak zou worden gevorderd en bevolen door een burgerlijke partij als een
vergoeding in natura. Het EHRM heeft in het arrest HAMER geen probleem met de regeling
van artikel 21ter Voorafgaande Titel Wetboek van Strafvordering die met zich meebrengt
dat nog steeds uitspraak moet gedaan worden over de burgerlijke vordering.
Zoals deze auteur zegt, is het dus in principe denkbaar dat in geval van overschrijding
van de redelijke termijn een afbraak niet mogelijk is indien gevorderd door de
stedenbouwkundige inspecteur vermits het dan gaat om een straf; maar een afbraak
gevorderd door een burgerlijke partij blijkt wel nog mogelijk, zelfs indien geen (andere)
straf wordt opgelegd ingevolge de overschrijding van de redelijke termijn26.
9. Vervolgens heeft de kwalificatie van het herstel in de vorige staat als straf, ook
gevolgen op het vlak van de toepassing van het non bis in idem-beginsel.
Immers, indien de herstelmaatregel van de afbraak als straf moet worden
gekwalificeerd, speelt ook het non bis in idem-beginsel; wanneer met andere woorden de
strafrechter zich definitief over een strafrechtelijke inbreuk op de stedenbouwwetgeving
heeft uitgesproken, verhindert dit beginsel dat naderhand nog de afbraak als
herstelmaatregel wordt uitgesproken in een nieuwe procedure27.
Maar ook indien de uitspraak over de herstelmaatregel in dezelfde procedure wordt
afgesplitst van de uitspraak over de strafsanctie zelf, stelt zich de vraag of in dat geval het
herstel van de plaats in de vorige staat kan worden bevolen, zelfs indien zou kunnen
worden geopperd dat de beslissing over de herstelvordering een rechtstreeks en
voorspelbaar gevolg is van de afgehandelde strafprocedure en geen nieuwe procedure
uitmaakt en dat er een nauw verband bestaat tussen de strafrechtelijke beteugeling en de
straf van het herstel van de plaats in de vorige staat28.
Het non bis in idem-beginsel verhindert natuurlijk niet dat voor een zelfde feit hoofden bijkomende straffen worden uitgesproken en men zou natuurlijk kunnen overwegen
om het herstel van de plaats in de vorige staat als een bijkomende straf te gaan
beschouwen.
10. Maar indien men, gelet op de kwalificatie van het herstel van de plaats in de vorige
staat als straf, dit als een bijkomende straf zou gaan beschouwen, lijkt een onmiddellijk
gevolg daarvan te zijn dat de uitspraak over het herstel van de plaats in de vorige staat niet
kan worden afgesplitst van de uitspraak over de schuld en het opleggen van de hoofdstraf,
vermits anders ook het beginsel van de eenheid van uitspraak over schuld en straf in het
gedrang lijkt te komen, tenzij men daartegen de onder randnummer 12 aangehaalde
rechtspraak in zou brengen.
Kortom, de kwalificatie als straf lijkt moeilijk te verdragen dat de uitspraak over de
herstelvordering (nog) zou worden afgesplitst van de uitspraak over de strafrechtelijke
inbreuken als zodanig en verzet er zich tegen dat de appelrechters zouden oordelen dat
nog steeds uitspraak kan gedaan worden over de herstelvordering omdat het gaat om een
bijzondere vorm van teruggave wanneer de strafvordering is verjaard, ten minste in
zoverre het herstel van de plaats in de vorige staat werd gevorderd door de
26 Cfr. F. VAN VOLSEM, l.c., 428.
27 F. VAN VOLSEM, l.c., 429.
28 Cfr. F. VAN VOLSEM, l.c., 429.
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stedenbouwkundige inspecteur29.
11. Een ander gevolg – of het hier om een echt argument contra gaat laten we hier in
het midden – van deze kwalificatie als straf is dat, althans specifiek wat de
cassatieprocedure betreft, in de mate waarin het herstel van de plaats in de vorige staat
wordt bevolen door de appelrechter, dienaangaande toch (opnieuw) een ambtshalve
onderzoek zou kunnen (moeten) plaats vinden.
12. Tegen voormelde gevolgen kan echter worden ingebracht dat de vaststelling als
straf in de zin van artikel 6 EVRM énkel met zich meebrengt dat de in die bepaling
vervatte waarborgen moeten worden in acht genomen, doch dit daarom nog niet met zich
mee moet brengen dat die sanctie in de Belgische wetgeving van strafrechtelijke aard zou
moeten zijn zodat de algemene bepalingen van het Belgisch strafrecht en strafprocesrecht
terzake toepassing moeten vinden30.
Het is met andere woorden dus niet omdat het herstel van de plaats in de vorige staat
als EVRM-rechtelijke straf moet worden beschouwd dat daardoor ook internrechtelijk
sprake dient te zijn van een strafsanctie met alle (internrechtelijke) strafrechtelijke
gevolgen vandien; de kwalificatie als straf in de zin van het EVRM, houdt dan enkel in
dat de waarborgen uit het verdrag moeten zijn gegarandeerd.
F. Argumenten die eerder pleiten voor een aanneming van het door de eisers
voorgestane standpunt dat een toetsing van de herstelmaatregel door een rechter met
volle rechtsmacht mogelijk moet zijn nu de herstelmaatregel een straf is.
13. De centrale stelling van de eisers in cassatie is dat uit de kwalificatie van het herstel
van de plaats in de vorige staat als straf, voortvloeit dat een rechter met volle rechtsmacht
daarover moet kunnen oordelen.
Uit de rechtspraak van het EHRM, in het bijzonder het arrest SILVESTERS’ HORECA
SERVICE tegen BELGIË van 4 maart 2004, volgt dat de strafrechtelijke kwalificatie van een
sanctie in de zin van artikel 6 EVRM met zich mee moet brengen dat tegen de sanctie een
beroep moet open staan bij een rechter met volle rechtsmacht en dat er slechts sprake kan
zijn van een rechter met volle rechtsmacht, wanneer hij de macht heeft om de voor hem
gebrachte betwisting in al haar aspecten te onderzoeken, zowel feitelijke als juridische en
voor zover hij de macht heeft de beslissing ook daadwerkelijk te wijzigen31.
Motieven van billijkheid en opportuniteit mogen daardoor wél meespelen in de
rechterlijke beoordeling32.
Laatst vermelde auteur wijst er weliswaar op dat er bepaalde auteurs waren die
oordeelden dat de waarborg van een rechter met volle rechtsmacht niet impliceert dat de
rechter de beslissing moet kunnen hervormen, maar uit voormeld arrest van 4 maart 2004
van het EHRM blijkt dat dit volgens hem nochtans niet correct is33.
Het EHRM oordeelde inderdaad: “Parmi les caractéristiques d’un organe judiciaire de
pleine juridiction figure le pouvoir de réformer en tous points, en fait comme en droit, la
décision entreprise, rendue par l’organe inférieur. Il doit notamment avoir compétence
pour se pencher sur toutes les questions de fait et de droit pertinentes pour la litige dont il
se trouve saisi"34.
De bevoegdheid om een beslissing te kunnen hervormen is ingevolge deze rechtspraak
29 Zie voor deze mogelijkheid van afsplitsing: Cass. 12 april 1994, A.C. 1994, nr. 172; Cass. 11
december 2001, A.C. 2001, nr. 693; Cass. 13 december 2005, P.05.0893.N, nr. 668.
30 Zie naar analogie: Arbitragehof 2 maart 1995, nr. 18/1995.
31 S. BOULLART, l.c., 251.
32 S. BOULLART, l.c., 251 en de verwijzingen aldaar.
33 S. BOULLART, l.c., 252.
34 EHRM 4 maart 2004, SILVESTERS’ HORECA SERVICE tegen BELGIË.
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van het EHRM derhalve een essentieel aspect om van volle rechtsmacht te kunnen
spreken35.
Uit de rechtspraak van het EHRM blijkt dat er volgens het EHRM enkel sprake is van
een rechter met volle rechtsmacht wanneer hij de macht heeft om de voor hem gebrachte
betwisting in al haar aspecten te onderzoeken, zowel feitelijke als juridische, en wanneer
hij de macht heeft de beslissing ook daadwerkelijk te wijzigen; niet alleen “lijkt zodoende
het sibillijnse onderscheid tussen ‘onredelijk’ en ‘kennelijk onredelijk’ niet langer
deugdelijk te zijn – voor zover zulk onderscheid trouwens bestaat en/of kan afgelijnd
worden -, maar vooral lijkt ook het oordeel van de rechter dat hij enkel de onwettigheid
van een maatregel kan vaststellen en voor het overige machteloos is en niet meer kan
doen, niet langer te sporen met de rechtspraak van het Europees Hof”36.
Waar men uit eerdere rechtspraak van het EHRM (vóór het arrest van 4 maart 2004) –
ingevolge verschillende taalversies tussen de Engelse en Franse tekst – zou kunnen
betwijfelen of het naar het oordeel van het EHRM vereist is voor het bestaan van een
rechter met volle rechtsmacht dat hij niet enkel de bevoegdheid heeft de beslissing te
vernietigen doch ook te hervormen37, lijkt deze twijfel door het in het Frans uitgesproken
arrest van 4 maart 2004 verdwenen.
14. Er wordt ook door BOULLART op gewezen dat dit concept van volle rechtsmacht dat
verder gaat dan een louter toetsen aan enkele algemene beginselen, zoals het
proportionaliteitsbeginsel om na te gaan of het bestuur de grenzen van het redelijke niet
heeft overschreden, langzaam zijn weerslag gevonden heeft in de Belgische rechtspraak,
niet alleen in de rechtspraak van het Arbitragehof (thans Grondwettelijk Hof) doch ook in
de rechtspraak van het Hof van Cassatie.
Aldus heeft het Hof van Cassatie volgens deze auteur zijn rechtspraak gevestigd in die
zin dat niets van wat onder de beoordeling van de administratie valt aan de controle van
de rechter kan ontsnappen38.
Het principearrest van het Hof van Cassatie waarin in de toelichting bij het onderdeel
wordt op gewezen is het arrest van 10 mei 2004 waarin werd gesteld dat “de
arbeidsrechtbank, wanneer ze over een dergelijk geschil” – bedoeld is een geschil
betreffende uitsluiting van de werkloosheidsvergoeding – “uitspraak moet doen, een
toetsing met volle rechtsmacht uitoefent op de beslissing van de directeur; dat mits
eerbiediging van het recht van verdediging en binnen het kader van het geding, zoals dit
door de partijen is bepaald, alles wat onder de beoordelingsbevoegdheid van de directeur
valt, met inbegrip van de keuze van de administratieve sanctie, onder de controle van de
rechter valt.”39.
15. Toch omvat het concept van de volle rechtsmacht slechts dat de
beoordelingsbevoegdheid van de rechter even groot kan zijn als deze van het bestuur; de
beoordelende rechter kan niet meer dan wat het bestuur kan en zal dus met name niet op
grond van opportuniteit én tegen de wet in kunnen beslissen, vermits het bestuur dit
35 A. LUST en S. LUST, “Het grondrecht op een rechter met volle rechtsmacht en de
stedenbouwkundige herstelvordering”, in F. VERBRUGGEN, R. VERSTRAETEN, D. VAN DAELE en B. SPRIET
(red.), Strafrecht als roeping. Liber amicorum LIEVEN DUPONT, Leuven, Universitaire Pers, 2005, (869)
879.
36 A. LUST en S. LUST, l.c., 880.
37 Zie daarover: B. DE SMET, J. LATHOUWERS en K. RIMANQUE, “Art. 6 § 1”, in J. VANDE LANOTTE en Y.
HAECK (eds.), Handboek EVRM. Deel 2. Artikelsgewijze Commentaar, Vol. I, Antwerpen, Intersentia,
2004, p.486, nr. 188.
38 S. BOULLART, l.c., 256-257.
39 Cass. 10 mei 2004, S.02.0076.F. In vergelijkbare zin: Cass. 13 maart 2005, S.03.0061.F; Cass. 27
juni 2005, S.04.187.N.
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uiteraard evenmin kan40.
Dit laatste blijkt ook duidelijk uit een arrest van het Hof van Cassatie van 16 februari
2007.
In dat arrest oordeelde het Hof dat de rechter aan wie gevraagd wordt de sanctie
opgelegd op grond van artikel 70 van het B.T.W.-Wetboek te toetsen, de wettelijkheid
daarvan mag onderzoeken en in het bijzonder nagaan of die sanctie verzoenbaar is met de
dwingende eisen van internationale verdragen en van het interne recht, met inbegrip van
de algemene rechtsbeginselen; dit toetsingsrecht moet in het bijzonder aan de rechter
toelaten na te gaan of de straf niet onevenredig is met de inbreuk, zodat hij mag
onderzoeken of het bestuur naar redelijkheid kon overgaan tot het opleggen van een
administratieve geldboete van zodanige omvang; de rechter mag hierbij inzonderheid acht
slaan op de zwaarte van de inbreuk, de hoogte van reeds opgelegde sancties en de wijze
waarop in gelijkaardige zaken werd geoordeeld, maar moet hierbij in acht nemen in welke
mate het bestuur zelf gebonden was in verband met de sanctie; dit toetsingsrecht houdt
niet in dat de rechter op grond van een subjectieve appreciatie van verzachtende
omstandigheden eigen aan de persoon van de belastingschuldige of om loutere redenen
van opportuniteit en tegen wettelijke regels in, boeten kan kwijtschelden of verminderen;
de rechter die in zijn beoordeling expliciet wijst op het bewust karakter van de inbreuken,
en vervolgens de opgelegde geldboete van 200 procent van de ontdoken belasting
vermindert om de enkele reden dat die boete onevenredig is, mag niet nalaten te
onderzoeken in welke mate het bestuur zelf gebonden was door een sanctie en op welke
gronden het bestuur van de vaste schalen had moeten afwijken41.
Bij het toetsingsrecht dat de rechter uitoefent, moet hij derhalve in acht nemen in welke
mate het bestuur zelf gebonden was in verband met de sanctie42.
16. Getransponeerd naar stedenbouwzaken, betekent dit dat slechts in de mate waarin
de stedenbouwkundige inspecteur bij het vorderen van een herstelmaatregel over een
keuze beschikt of, omgekeerd, al dan niet gebonden is, er bijgevolg voor de rechter die
terzake een toetsing verricht, eveneens dergelijke ruimte bestaat.
Iets dergelijks als blijkt uit voormeld arrest van het Hof van Cassatie 16 februari 2007,
werd door BOONE en VAN HAEGENBORGH geschreven in het Jaarverslag van het Hof van
2004, temeer daar het EHRM zelf niet sluitend definieert wat onder volle rechtsmacht
moet worden verstaan.
Deze auteurs stelden de vraag of uit het arrest van 4 maart 2004 van het EHRM moet
worden afgeleid dat een rechter aan artikel 6 EVRM het recht onleent een administratieve
boete – het ging immers daarover – te milderen op grond van loutere opportuniteits- of
billijkheidsredenen.
“Indien die vraag positief moet worden geantwoord – wat wij ten zeerste betwijfelen –
dan kan dit slechts verklaard worden door een achterliggende redenering die niet in het
arrest is terug te vinden: nl. volle rechtsmacht impliceert dat indien de wetgever van
oordeel is dat het bestuur de mogelijkheid moet hebben om de omvang van de sanctie te
moduleren ook de rechter in gelijke mate over die bevoegdheid moet kunnen beschikken.
Maar zelfs die extensieve uitlegging over het begrip “volle rechtsmacht” moet niet leiden
tot het aanvaarden van een loutere opportuniteitscontrole. We kunnen immers niet
voorbijgaan aan het feit dat het fiscaal bestuur (…) bij de uitoefening van de
kwijtscheldingsbevoegdheid niet willekeurig kan handelen, maar gebonden is aan de
beginselen van behoorlijk bestuur. Er mag ook na het arrest Silvester’s Horeca Service
vermoedelijk aangenomen worden dat een uitgebreide rechterlijke wettigheidscontrole op
40 Cfr. S. BOULLART, l.c., 258-259.
41 Cass. 16 februari 2007, F.06.0032.N.
42 Cass. 21 januari 2005, C.02.0572.N.
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administratieve geldboeten, met evenredigheidstoets, maar zonder opportuniteitscontrole,
voldoende intensief is om te voldoen aan het vereiste van “volle rechtsmacht”43.
Het is met andere woorden weliswaar zo dat men uit de rechtspraak van het EHRM kan
afleiden dat volle rechtsmacht de bevoegdheid impliceert om een beslissing te hervormen,
en dus een andere beslissing in de plaats te stellen, doch dat het daarom niet noodzakelijk
om een loutere opportuniteitsbeslissing moet gaan wanneer het bestuur zelf terzake
gebonden is, in het bijzonder door algemene beginselen van behoorlijk bestuur; volle
rechtsmacht betekent slechts dat de rechter alles moet kunnen beoordelen wat het bestuur
kan, niet minder maar ook niet meer.
17. Staat derhalve vast dat het herstel van de plaats in de vorige staat als een straf is te
kwalificeren in de zin van artikel 6 EVRM, dan zou dit weliswaar – zoals de eisers
opwerpen – betekenen dat deze sanctie moet kunnen worden getoetst door een rechter met
volle rechtsmacht, hetgeen inhoudt dat die rechter alles moet kunnen beoordelen wat de
betrokken administratieve overheid (in casu de stedenbouwkundige inspecteur) kon
beoordelen44, maar dan is de aansluitende vraag hoe ver de beoordelingsruimte van de
stedenbouwkundige inspecteur dan precies reikt wanneer hij een herstelvordering instelt.
In overeenstemming met hetgeen door BOONE en VAN HAEGENBORGH in het Jaarverslag
van het Hof van Cassatie werd verwoord, is het antwoord op die vraag immers cruciaal
om de reikwijdte van het toetsingsrecht van de rechter te bepalen; wanneer het bestuur
terzake de uitoefening van de herstelvordering zelf gebonden is, in het bijzonder door
algemene beginselen van behoorlijk bestuur, kan de toetsing door een rechter met volle
rechtsmacht niet betekenen dat een loutere opportuniteitsbeslissing mogelijk is.
18. Nu stellen LUST en LUST dienaangaande dat wanneer er sprake is van een toetsing
van een herstelvordering, de rechter moet overgaan tot de toetsing van de beslissing van
een administratieve overheid die over een appreciatiebevoegdheid beschikt en mitsdien in
haar beslissing niet gebonden is45.
Ze menen dat de rechtspraak van het EHRM over het concept van de volle rechtsmacht
die inhoudt dat de rechter moet kunnen “réformer” leidt tot de conclusie dat er slechts van
“een behoorlijk en eerlijk proces in de zin van art. 6.1 EVRM sprake is, wanneer de
rechter bijvoorbeeld de voor hem gebrachte vordering niet alleen mag weigeren in te
willigen omdat hij ze formeel onwettig acht of omdat hij ze ‘kennelijk’ onredelijk vindt,
maar ook omdat hij de maatregel ‘gewoon’ onredelijk vindt, ongepast, overtrokken, zijn
doel voorbijschietend, enz.”46.
Hoewel dit lijkt te betekenen dat de rechter derhalve ook een opportuniteitsoordeel
moet kunnen verrichten – net zoals de administratie naar hun oordeel over een
beoordelingsbevoegdheid beschikt – is het volgens LUST en LUST evenwel minder zeker of
het EHRM met “réformer” ook bedoelt te zeggen “dat de rechter, wil er sprake zijn van
volle rechtsmacht, de mogelijkheid moet hebben om, na de door de administratie
gevorderde maatregel te hebben afgewezen, een andere maatregel op te leggen,
daaronder verstaan een maatregel die de administratie ook had kunnen opleggen. Anders
dan in veel materies, waarin de administratieve overheid slechts één maatregel kan
nemen – doorgaans het opleggen van een boete -, kan de administratie in de meeste
stedenbouwzaken alternatieve beslissingen nemen. Ze kan beslissen niets te vorderen.
Maar ze kan ook beslissen vrede te nemen met de betaling van een meerwaarde of met de
uitvoering van bepaalde aanpassingswerken in plaats van het integrale herstel in natura
43 I. BOONE en G. VAN HAEGENBORGH, “Administratieve sancties”, in Jaarverslag van het Hof van
Cassatie 2004, 235-236.
44 Zie ook: S. BOULLART, l.c., 259 en de verwijzingen aldaar.
45 A. LUST en S. LUST, l.c., 877.
46 A. LUST en S. LUST, l.c., 880.
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te vorderen, wat doorgaans neerkomt op volledige afbraak. De vraag rijst dus of uit de
rechtspraak van het EHRM mag worden afgeleid dat de notie volle rechtsmacht inhoudt
dat de rechter dezelfde keuze kan doen als de stedenbouwkundige administratie kan
doen”47.
19. Uit bovenstaande passage volgt enerzijds dat naar het oordeel van deze beide
auteurs de administratie (stedenbouwkundige inspecteur) over een zeker beleidsdomein
beschikt en anderzijds dat zij toch, hoewel inderdaad uit de rechtspraak van het EHRM
(en i.h.b. het arrest van 2 maart 2004 inzake Silvesters’ Horeca Service tegen België)
volgt dat volle rechtsmacht betekent dat de rechter kan hervormen (“réformer”), twijfelen
of de rechter de mogelijkheid moet hebben een andere herstelmaatregel op te leggen in de
plaats van de maatregel die door het bestuur werd gevorderd.
Met deze twijfel zitten we kennelijk opnieuw bij de vraag of hervormen dus énkel wil
zeggen dat de rechter de gevorderde maatregel kan vernietigen of dat dit ook betekent dat
hij een nieuwe maatregel in de plaats kan stellen, zoals de administratie dit (althans
volgens LUST en LUST) kan.
Louter taalkundig betekent hervormen of “réformer” duidelijk meer dan louter
vernietigen doch ook het in de plaats stellen van iets nieuws, dus van een nieuwe sanctie,
in de mate waarin de stedenbouwkundige inspecteur terzake effectief over een
beleidsmarge beschikt.
20. Toch kan er hier nogmaals op gewezen worden dat het EHRM in het arrest H AMER
van 27 november 2007 in alle geval oordeelde dat “la Cour ne voit pas quelle autre
mesure que la remise en état l’inspecteur urbaniste aurait pu demander en l’espèce,
d’autant plus qu’aucune des mesures énumérées à l’article 149 § 1 du décret du 18 mai
1999 (...) ne semblait appropriée dans les circonstances particulières de la cause, à
savoir l’atteinte incontestable à l’intégrité d’une zone forestière non-constructible."48
Zou in dat geval de bevoegdheid om te hervormen die volgens het EHRM kenmerkend
is om te kunnen spreken over een rechter met volle rechtsmacht derhalve enkel kunnen
betekenen dat de rechter de beslissing tot afbraak kan vernietigen doch niet dat hij een
andere herstelmaatregel (bv. meerwaarde) in de plaats kan stellen omdat naar het oordeel
van het EHRM in die zaak de administratie dus kennelijk ook niet over een
appreciatiemogelijkheid of beleidsmarge beschikte om een andere herstelmaatregel te
vorderen?
Met andere woorden, waar uit de rechtspraak van het EHRM volgt dat volle
rechtsmacht de bevoegdheid lijkt te impliceren dat de rechter de betrokken maatregel
moet kunnen hervormen en dus een andere maatregel in de plaats moet kunnen stellen, zal
daarvan slechts sprake kunnen zijn – zal er met andere woorden slechts van een
daadwerkelijke bevoegdheid tot hervormen (“réformer”) sprake zijn – in de mate waarin
de administratie zelf de keuze had omtrent de op te leggen maatregelen; dit is de evidentie
zelve.
Met het begrip “réformer en tous points” zoals dit voorkomt in het arrest van 2 maart
2004 heeft het EHRM willen aangeven dat de rechter de macht moet hebben om zich uit
te spreken over de keuze die de administratie heeft gemaakt, althans wanneer de wet aan
de administratie de keuze tussen meerdere opties of alternatieven heeft gelaten en
mitsdien om, binnen de grenzen van de wet, te kiezen voor een andere maatregel of zelfs
voor helemaal geen maatregel49.
21. Ook al hebben LUST en LUST twijfels over de vraag of hervormen ook betekent dat
de rechter de mogelijkheid moet hebben om, specifiek wat de herstelvordering van de
47 A. LUST en S. LUST, l.c., 880-881.
48 EHRM 27 november 2007, HAMER tegen BELGIË, par. 86.
49 A. LUST en S. LUST, l.c., 889.
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stedenbouwkundige inspecteur betreft, een andere maatregel in de plaats te stellen50, dan
nog lijkt een consequent doortrekken van de rechtspraak van het EHRM dat, zo vaststaat
dat de stedenbouwkundige inspecteur over een beleidsmarge beschikt bij het vorderen van
de herstelmaatregel, de toetsing door een rechter met volle rechtsmacht in dat geval moet
betekenen dat de rechter effectief de mogelijkheid moet hebben om een andere maatregel
in de plaats te stellen.
22. Uit de in hun bijdrage in het Liber Amicorum LIEVEN DUPONT weergegeven overzicht
van de rechtspraak van het Arbitragehof over het begrip volle rechtsmacht concluderen zij
in alle geval dat dat hof oordeelt dat wat de administratie kan, de rechter ook moet
kunnen. “En wat de administratie niet kan, ook de rechter niet moet kunnen. Is het
vermetel daaruit af te leiden dat, zo de administratie een keuze tussen meerdere
maatregelen is gelaten, diezelfde keuze dan ook aan de rechter moet toekomen?”51
En ook uit het arrest van het Hof van Cassatie van 10 mei 2004 waarvan sprake in
randnummer 14, leiden ze af dat, “van zodra een betwisting betrekking heeft op de
vaststelling van burgerlijke rechten en plichten en/of op de gegrondheid van een
strafvervolging in de zin van art. 6.1 EVRM en art. 14.1 BUPO-Verdrag of op een
subjectief recht – burgerlijk of politiek – in de zin van de art. 144 en 145 van de
Grondwet, volle rechtsmacht inhoudt dat de rechter alles zal kunnen beoordelen wat de
administratie kan beoordelen, daarin begrepen de keuze van de sanctie indien de wet
zulke keuze voorziet”52.
Dit is naar hun oordeel precies conform het beginsel van de scheiding der machten dat
een wederzijdse controle impliceert53.
23. Dat het Hof van Cassatie nog in het arrest van 15 juni 2004 (T.M.R. 2004, 438)
besloot dat er geen mogelijkheid was voor de rechter om de opportuniteit van de
gevorderde maatregel te toetsen, ondanks de aanwijzingen in andere zin die zouden
blijken uit de voorbereiding van het decreet van 4 juni 2003 dat in artikel 149 DORO
spreekt over “kan bevelen” in plaats van “bevelen”, doet volgens deze auteurs uiteindelijk
geen afbreuk aan het feit dat uit de supranationale rechtspraak van het EHRM volgt dat er
toch sprake moet zijn van volle rechtsmacht hetgeen derhalve inhoudt dat de rechter moet
kunnen wat de stedenbouwkundige inspecteur kan54.
24. Behalve LUST en LUST, lijkt ook VANSANT de mening toegedaan te zijn dat de
administratie over een beleidsdomein beschikt op het terrein van de herstelvordering55.
Deze visie blijkt verder ook uit de conclusie van het O.M. bij het arrest van 15 juni
200456 waar er sprake is over het bestuur dat de opportuniteit van de herstelvordering
beoordeelt en kan oordelen helemaal geen herstelvordering te moeten instellen57.
Een en ander impliceert dat de administratie dan toch over een beleidsdomein beschikt.
Overigens heeft een belangrijk gegeven in de redenering die in deze conclusie wordt
gemaakt om te besluiten dat de rechter niet over een opportuniteitsoordeel beschikt ten
aanzien van de herstelvordering van artikel 149 DORO – ook niet na de wijziging door
50 Zie het aangehaalde citaat supra.
51 A. LUST en S. LUST, l.c., 884.
52 A. LUST en S. LUST, l.c., 890-891.
53 A. LUST en S. LUST, l.c., 891. Anders: P. VANSANT, De herstelmaatregel in het Vlaamse decreet
ruimtelijke ordening, Mechelen, Kluwer, 2006, nr. 71 en ook nr. 78, waarin deze auteur oordeelt dat
een rechtstreekse inmenging van de rechter in de opportuniteit van de herstelvordering van de
handhavende overheid strijdig is met het ongeschreven grondwettelijk beginsel van scheiding der
machten.
54 Zie: A. LUST en S. LUST, l.c., 892-902.
55 P. VANSANT, o.c., nr. 71.
56 A.R. nr. P.04.0237.N, A.C. 2004, nr. 323.
57 Randnummer 10, bij de conclusie gepubliceerd in T.M.R. 2004, 440.
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het decreet van 4 juni 2003 – te maken met het feit dat de herstelmaatregel niet als een
straf of een sanctie kan worden beschouwd58; gelet evenwel op het feit dat het EHRM
thans expliciet het herstel van de plaats in de vorige staat als strafsanctie beschouwt, kan
de vraag worden gesteld of de argumenten die daar werden ontwikkeld om te oordelen dat
er géén sprake is van een bevoegdheid van de rechter om de opportuniteit te beoordelen,
nog kunnen worden gehandhaafd.
25. Uit artikel 149 DORO blijkt dat, hoewel het herstel van de plaats in de vorige staat
als principe wordt vooropgesteld, het bestuur weliswaar nog steeds over een discretionaire
bevoegdheid beschikt doch deze via de bijzondere motiveringsverplichting van artikel
149, § 3 DORO wordt ingeperkt59.
Indien men aanvaardt dat uit de Europese rechtspraak volgt dat de rechter in de
mogelijkheid moet zijn om in de plaats van een herstel van de plaats in de vorige staat, de
meerwaardevordering op te leggen dan wel aanpassingswerken te bevelen, zal de rechter
deze eveneens moeten motiveren uit het oogpunt van de ruimtelijke ordening, de
verenigbaarheid met de onmiddellijke omgeving en de ernst van de overtreding, nu het
bestuur zelf door deze motiveringsverplichting gebonden is.
Deze bijzondere motiveringsverplichting moet zich dan op vergelijkbare wijze
opdringen aan de rechter die tot een toetsing van de herstelmaatregel overgaat.
26. Kortom, samenvattend zou men ter ondersteuning van de stelling van de eisers in
cassatie kunnen voorhouden dat uit het samenlezen van de arresten H AMER en SILVESTERS’
HORECA SERVICE van het EHRM volgt dat, nu de hestelmaatregel van herstel van de plaats
in de vorige staat als een strafsanctie in de zin van artikel 6 EVRM moet worden
beschouwd, het vereist is dat deze aan toetsing door een rechter met volle rechtsmacht
wordt onderworpen hetgeen inhoudt dat deze rechter niet enkel de bevoegdheid moet
hebben de maatregel van herstel van de plaats in de vorige staat te vernietigen, maar ook
moet kunnen hervormen, door te oordelen dat een andere maatregel in de plaats moet
worden gesteld of zelfs helemaal geen maatregel moet worden opgelegd.
Dit laatste kan de administratie immers evenzeer.
Het omgekeerde geldt niet zonder meer; nu het niet zeker is of volgens het EHRM de
herstelmaatregel van aanpassingswerken of betaling van een meerwaarde als strafsanctie
in de zin van artikel 6 EVRM kan worden beschouwd, is ook niet zeker of de waarborg
van een rechter met volle rechtsmacht die voortvloeit uit art. 6 EVRM ten aanzien van
deze herstelmaatregelen moet zijn gegarandeerd.
G. Maar toch weer argumenten tegen de stelling van de eisers omtrent de gevolgen van
het vereiste van een rechter met volle rechtsmacht …
27. Tegen voormelde redenering kan evenwel de (voor het arrest HAMER) daterende
rechtspraak van het EHRM worden ingebracht en waarop ook door BOMBOIS wordt
gewezen; inderdaad deze auteur stelt: “A supposer correcte pareille interprétation” –
bedoeld is hier de interpretatie van het begrip volle rechtsmacht die, inzake stedenbouw,
tot gevolg heeft dat de rechter meer kan dan doen dan enkel overgaan tot de weigering
van de gevorderde herstelmaatregel in geval van kennelijke onredelijkheid – “encore
faudrait-il constater que la matière de l’urbanisme a donné l’occasion à la Cour
européenne de moduler sensiblement la portée accordée, en règle générale, au contrôle
de pleine juridiction. Depuis son arrêt de principe Bryan c/ Royaume-Uni du 25 octobre
1995, la Cour européenne estime en effet que "dans le domaine spécialisé de la
législation sur l’urbanisme, l’article 6 de la Convention n’exige pas nécessairement un
58 Zie i.h.b. randnummer 11 van de conclusie.
59 Randnummer 5 van de conclusie van het O.M. bij Cass. 15 juni 2004, A.R. nr. P.04.0237.N, A.C.
2004, nr. 323.
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réexamen complet des faits"60.
In het latere arrest CHAPMAN tegen het VERENIGD KONINKRIJK van 18 januari 2001 stelde
het EHRM onder verwijzing naar het arrest BRYAN 25 oktober 1995: “La Cour rappelle
avoir déclaré dans l’arrêt BRYAN (précité, pp. 14-18, §§ 34-47) que, dans le domaine
spécialisé de la législation sur l’urbanisme, l’article 6 de la Convention n’exige pas
nécessairement un réexamen complet des faits. En l’espèce, elle juge que la portée du
contrôle auquel procède la High Court, dont la requérante pouvait se prévaloir après une
procédure publique menée par un inspecteur, est suffisante aux fins de l’article 6 § 1. En
effet, elle permet de contester une décision au motif que celle-ci était arbitraire ou
irrationnelle, n’était étayée par aucune preuve ou se fondait sur des éléménts étrangers à
l’affaire ou encore négligeait des facteurs pertinents. Cette procédure peut être
considérée comme offrant un contrôle juridictionnel adéquat des décisions
administratives en cause"61.
28. Men moet inderdaad vaststellen dat het EHRM in het arrest BRYAN en in het arrest
CHAPMAN een jurisdictionele controle uitgevoerd door het Britse High Court inzake
stedenbouw die gelijkaardig is aan de controle die de rechter bij ons inzake stedenbouw
uitoefent op de door het bestuur gevorderde herstelmaatregel, goed bevonden heeft in het
licht van de vereisten van artikel 6 EVRM.
Immers, in het arrest BRYAN werd de controle die de High Court terzake uitoefent als
volgt omschreven: "La Cour relève que l'appel à la High Court, se limitant à des points
de droit, ne pouvait porter sur tous les aspects de la décision de l'inspecteur relative à la
mise en demeure adressée à M. BRYAN. En particulier, comme cela n'est pas rare dans les
Etats membres du Conseil de l'Europe s'agissant de recours de droit administratif, les
griefs soumis initialement à l'inspecteur n'ont pas été réexaminés en tant que tels; la High
Court ne pouvait substituer sa propre décision sur le fond à celle de l'inspecteur, et sa
compétence en matière de faits était restreinte (…). Cependant, hormis les motifs
classiques d'illégalité en droit anglais (ayant trait par exemple à l'équité, à la régularité
de la procédure, à l'indépendance et à l'impartialité), la High Court aurait pu annuler la
décision de l'inspecteur si cette dernière s'était fondée sur des éléments étrangers à
l'affaire ou avait négligé des facteurs pertinents; si les constatations de fait n'étaient pas
étayées par des preuves suffisamment solides; ou si la décision découlait d'une déduction
tirée arbitrairement ou irrationnellement des faits au sens où aucun inspecteur procédant
de façon correcte ne se serait livré à une telle déduction (…). Cette méthode se retrouve
fréquemment dans les systèmes de contrôle juridictionnel des décisions administratives,
en vigueur dans l'ensemble des Etats membres du Conseil de l'Europe. De fait, en
l'espèce, l'objet de la décision attaquée était un parfait exemple de l'exercice d'un pouvoir
discrétionnaire de jugement destiné à régir le comportement des citoyens dans le secteur
de l'aménagement urbain et rural. La High Court a donc procédé à un contrôle d'une
portée suffisante au regard de l'article 6, § 1 (…)".62
Naderhand kwam het EHRM nog tot een gelijkaardige conclusie in de arresten van 4
oktober 2001, 28 mei 2002 en 14 november 2006 (EHRM POTOCKA e.a. tegen POLEN, 4
oktober 2001; EHRM KINGSLEY tegen VERENIGD KONINKRIJK, 28 mei 2002; EHRM TSFAYO
tegen VERENIGD KONINKRIJK, 14 november 2006).
In het arrest HAMER was dit punt van de jurisdictionele controle in het licht van artikel 6
EVRM niet aan de orde, zodat er geen reden blijkt om aan te nemen dat het EHRM zijn
standpunt zoals dit uit het arrest Bryan en de daaropvolgende arresten blijkt, zou hebben
verlaten.
60 T. BOMBOIS, l.c., 749.
61 EHRM CHAPMAN tegen VERENIGD KONINKRIJK 18 januari 2001, par. 124.
62 EHRM BRYAN tegen VERENIGD KONINKRIJK, 25 oktober 1995, par. 44 en 47.
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In die optiek kan men uit die rechtspraak van het EHRM een belangrijk argument
putten om de stelling van de eisers in cassatie te ontkrachten.
H. Besluit
29. Indien het bovenstaande iets duidelijk heeft gemaakt is het wellicht dat noch het
arrest HAMER van het EHRM noch de precieze contouren van het begrip rechter met volle
rechtsmacht tot eenduidige interpretatie leiden.
Dit gebrek aan eenduidigheid lijkt een belangrijk argument om niet zonder meer de
conclusies te trekken die de eisers in cassatie voorstaan.
Dit laatste geldt des te meer wanneer men moet vaststellen dat het EHRM in het arrest
Bryan en de daaropvolgende arresten, het vereiste van een rechter met volle rechtsmacht
in het licht van artikel 6 EVRM precies in stedenbouwzaken niet ten volle doortrekt; gelet
op die rechtspraak van het EHRM – waarmee het arrest HAMER niet breekt – lijkt het
derhalve mogelijk de door het Hof van Cassatie gegeven invulling van de rechterlijke
toetsing van herstelmaatregelen inzake stedenbouw te handhaven.
30. De andere door de eisers aangevoerde grieven kunnen m.i. evenmin tot cassatie
leiden. De appelrechters hebben het verweer van de eisers op alle punten met opgave van
reden verworpen en beantwoord, zodat de middelen daaromtrent feitelijke grondslag
missen.
De door de eisers voorgestelde prejudiciële vraag aan het Grondwettelijk Hof dient niet
te worden gesteld, nu ze enkel stoelt op een – zoals hoger aangeduid – onjuiste
rechtsopvatting.
Conclusie: verwerping.
ARREST

(A.R. P.08.0081.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
De cassatieberoepen zijn gericht tegen het arrest van het Hof van Beroep te
Antwerpen, correctionele kamer, van 5 december 2007.
De eisers voeren in een memorie die aan dit arrest wordt gehecht, vijf middelen aan.
Raadsheer Etienne Goethals heeft verslag uitgebracht.
Eerste advocaat-generaal Marc De Swaef heeft geconcludeerd.
BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Eerste middel
1. Het middel voert schending aan van artikel 68 Stedenbouwdecreet 1996,
voor zoveel als nodig, artikel 149 Stedenbouwdecreet 1999, artikel 6.1 EVRM,
artikel 14.1 IVBPR en de artikelen 21, 22, 23 en 24 Voorafgaande Titel Wetboek
van Strafvordering: de herstelmaatregel van de afbraak is een straf in de zin van
de artikelen 6.1 EVRM en 14.1 IVBPR zodat de appelrechters, na het verval van
de strafvordering te hebben vastgesteld, hetzij wegens het opheffen van de strafbaarheid, hetzij wegens verjaring van de strafvordering, ten onrechte oordelen
toch uitspraak te kunnen doen over deze herstelvordering.
De vaststelling dat een herstel in de oorspronkelijke staat een straf is in de zin
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van de artikelen 6.1 EVRM en 14.1 IVBPR, brengt enkel mee dat de waarborgen
van die bepalingen moeten worden in acht genomen. Het heeft niet tot gevolg dat
die maatregel in de Belgische wetgeving van strafrechtelijke aard is zodat de algemene bepalingen van het Belgisch strafrecht en strafprocesrecht erop toepassing moeten vinden.
Het blijft bijgevolg voor de strafrechter mogelijk dit herstel te bevelen teneinde de gevolgen van het misdrijf te doen ophouden, ook wanneer hij vaststelt dat
de strafvordering is vervallen wegens opheffing van de strafbaarheid of wegens
verjaring.
Het middel faalt naar recht.
Tweede middel
Eerste onderdeel
Het onderdeel voert schending aan van artikel 68 Stedenbouwdecreet 1996,
voor zoveel als nodig, artikel 149 Stedenbouwdecreet 1999, artikel 6.1 EVRM,
artikel 14 IVBPR en de artikelen 10 en 11 Grondwet: het bestreden arrest oordeelt ten onrechte dat de strafrechter niet mag oordelen over de opportuniteit van
de gevorderde herstelmaatregel tot afbraak en deze niet mag vervangen door een
veroordeling tot betaling van een meerwaarde. Dit is in strijd met het intrinsiek
strafrechtelijk karakter van de vordering tot afbraak in de zin van artikel 6.1
EVRM en artikel 14 IVBPR, waarbij de rechter deze maatregel, als intrinsiek
strafrechtelijke sanctie, moet kunnen beoordelen en eventueel hervormen op alle
punten, zowel in rechte als in feite.
Artikel 68, §1, eerste lid, Stedenbouwdecreet 1996 betreffende de ruimtelijke
ordening bepaalt:
"Benevens de straf beveelt de rechtbank, op vordering van de gemachtigde
ambtenaar of van het college van burgemeester en schepenen, doch met hun gezamenlijk akkoord in de sub b en c bedoelde gevallen:
a. ofwel de plaats in de vorige staat te herstellen of het strijdige gebruik te staken;
b. ofwel bouwwerken of aanpassingswerken uit te voeren;
c. ofwel een geldsom te betalen, gelijk aan de meerwaarde die het goed door
het misdrijf heeft verkregen."
Sinds het arrest van het Grondwettelijk Hof nr. 14/2005 van 19 januari 2005
bepaalt artikel 149, §1, eerste lid, Stedenbouwdecreet 1999:
"Naast de straf kan de rechtbank bevelen de plaats in de oorspronkelijke toestand te herstellen of het strijdige gebruik te staken, en/of bouw- of aanpassingswerken uit te voeren en/of een geldsom te betalen gelijk aan de meerwaarde die
het goed door het misdrijf heeft verkregen. Dit gebeurt op de vordering van de
stedenbouwkundig inspecteur of van het college van burgemeester en schepenen
op wier grondgebied de werken, handelingen of wijzigingen, bedoeld in artikel
146, werden uitgevoerd. Indien deze inbreuken dateren van [...] is voorafgaand
een eensluidend advies van de Hoge Raad voor het Herstelbeleid vereist."
De decreetgever heeft de vordering tot het nemen van de in de voormelde arti-
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kelen voorgeschreven herstelmaatregelen ingevoerd met het oog op de vrijwaring van een goede ruimtelijke ordening. Hij acht het van essentieel belang dat
de beoordeling wordt overgelaten aan een overheid die oordeelt op grond van het
algemeen belang. Daarom kunnen de herstelmaatregelen slechts worden bevolen
op vordering van de gemachtigde ambtenaar, de stedenbouwkundige inspecteur
of het college van burgemeester en schepenen. Hun optreden steunt op hun wettelijke opdracht om het algemeen stedenbouwkundig belang te behartigen.
Zowel artikel 68, §1, eerste lid, Stedenbouwdecreet 1996 als artikel 149 Stedenbouwdecreet 1999 geven het bestuur de bevoegdheid een herstelbeleid te
voeren: het bestuur beslist of het al dan niet een herstelmaatregel zal vorderen;
indien het beslist een herstelmaatregel te vorderen, beschikt het over de keuze
tussen drie mogelijke herstelmaatregelen binnen de grenzen en de modaliteiten
die nader bij de voormelde artikelen 68 en 149 zijn bepaald.
Deze wettelijk bepaalde keuzemogelijkheid houdt een appreciatie- en beleidsbevoegdheid in voor het bestuur. De rechter moet die krachtens het beginsel der
scheiding der machten, zoals vervat in de artikelen 36, 37 en 40 Grondwet, eerbiedigen.
Niet een vordering tot bestraffing maakt het voorwerp uit van het bij de rechter
aanhangige geschilpunt, wel de aanwending van deze appreciatie- en beleidsmacht door het bestuur teneinde een bij hem hangend belangenconflict tussen
een particulier grondrecht enerzijds, en andere, in een democratische rechtsstaat
als essentieel beschouwde waarden anderzijds, op te lossen.
Krachtens artikel 159 Grondwet moet de rechter nagaan of de beslissing van
de stedenbouwkundige inspecteur om een bepaalde herstelmaatregel te vorderen,
uitsluitend met het oog op de goede ruimtelijke ordening, zoals onder meer bepaald in artikel 4 Stedenbouwdecreet 1999, is genomen. Hij moet de vordering
die steunt op motieven die vreemd zijn aan de ruimtelijke ordening of op een opvatting van een goede ruimtelijke ordening die kennelijk onredelijk is, zonder
gevolg laten.
Wanneer de wettigheid van de vordering tot herstel van de plaats in de oorspronkelijke toestand wordt aangevochten, gaat de rechter bovendien in het bijzonder na of deze vordering niet kennelijk onredelijk is. Hij kan niet zelf de redelijke herstelmaatregel bepalen maar enkel oordelen of het bestuur in redelijkheid is kunnen komen tot de beslissing een bepaalde wijze van herstel te vorderen. Rekening houdend met de appreciatie- en beleidsbevoegdheid van het bestuur kan de rechter die beslissing slechts marginaal toetsen. Aldus wijst hij de
herstelvordering slechts af indien zij kennelijk onredelijk is. Het begrip 'kennelijke onredelijkheid' is daarbij niet het criterium op basis waarvan de gevorderde
herstelmaatregel wordt beoordeeld. Het brengt daarentegen de wijze tot uitdrukking waarop de rechter de bestuurlijke beslissing op zijn redelijkheid beoordeelt,
namelijk met de terughoudendheid die de discretionaire bevoegdheid van het bestuur vereist.
Volgens artikel 6.1 EVRM heeft eenieder bij het vaststellen van zijn burgerlijke rechten en verplichtingen of bij het bepalen van de gegrondheid van een tegen
hem ingestelde strafvordering recht op een eerlijke en openbare behandeling van
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zijn zaak, binnen een redelijke termijn, door een onafhankelijke en onpartijdige
rechterlijke instantie welke bij wet is ingesteld.
De omstandigheid dat de herstelmaatregel van de afbraak een 'straf' is in de zin
van de artikelen 6.1 EVRM en 14.1 IVBPR, brengt enkel mee dat de waarborgen
van die bepalingen moeten worden in acht genomen, maar niet dat die maatregel
in de Belgische wetgeving van strafrechtelijke aard is zodat de strafrechter daarover met volheid van rechtsmacht zou moeten kunnen oordelen.
In zoverre het onderdeel uitgaat van een andere rechtsopvatting, faalt het naar
recht.
In stedenbouwzaken moet de rechtspleging die tot het bevelen van het herstel
leidt, in haar geheel, dit is het optreden van het vorderende bestuur in combinatie
met de beoordeling van dit optreden door de rechter, aan de voorwaarden van artikel 6.1 EVRM worden getoetst.
De beklaagde die het voorwerp uitmaakt van een herstelvordering, kan voor de
gemachtigde ambtenaar alle elementen naar voor brengen waarvan hij meent dat
zij pertinent kunnen zijn. Uit de wetgeving volgt niet en het wordt evenmin aangevoerd dat ingevolge de toepasselijke rechtspleging, het bestuur niet onafhankelijk of onpartijdig zou oordelen, of nog dat de beklaagde niet eerlijk zou worden
behandeld.
Voor de strafrechter kan de beklaagde de gevorderde maatregel betwisten wegens willekeur, onredelijkheid, gebrek aan bewijskrachtige gegevens, het gronden van de beslissing op gegevens die geen verband houden met de zaak of nog
het verwaarlozen van pertinente gegevens. Wanneer de rechter, bij de uitoefening van zijn wettigheidstoezicht, oordeelt dat de bestuurlijke overheden niet met
de vereiste onpartijdigheid een keuze hebben gemaakt tussen de verschillende, in
artikel 149, §1, Stedenbouwdecreet 1999 bedoelde wijzen van herstel, kan hij de
door die overheden ingestelde vordering verwerpen zonder die vordering verder
nog op haar interne en externe wettigheid te moeten toetsen.
Dit alles doet evenwel aan de voormelde verplichting tot terughoudendheid
van de rechter bij de beoordeling van de appreciatiebevoegdheid van het bestuur
niets af.
Voormelde rechtspleging voldoet aan de waarborgen van artikel 6.1 EVRM en
14.1 IVBPR en vereist niet dat de strafrechter op alle punten, zowel in feite als in
rechte, de beslissing van het bestuur moet kunnen beoordelen en overeenkomstig
zijn eigen appreciatie hervormen.
In zoverre het onderdeel aanvoert dat de enkele omstandigheid dat de rechter
de vordering van het bestuur niet heeft kunnen toetsen met volle rechtsmacht ertoe leidt dat die beslissing hoe dan ook de artikelen 6.1 EVRM en 14 IVBPR
schendt, faalt het eveneens naar recht.
Tweede onderdeel
Het onderdeel voert schending aan van artikel 68 Stedenbouwdecreet 1996,
voor zoveel als nodig, artikel 149 Stedenbouwdecreet 1999, artikel 6.1 EVRM,
artikel 14 IVBPR en de artikelen 10 en 11 Grondwet: het bestreden arrest oordeelt ten onrechte dat de strafrechter niet mag oordelen over de opportuniteit van
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de gevorderde herstelmaatregel tot afbraak en deze niet mag vervangen door een
veroordeling tot betaling van een meerwaarde; als betwisting omtrent het eigendomsgebruik en de eigendomsbeperking, dit wil zeggen die het patrimonium van
de burger aanbelangt, houdt dit miskenning in van diens recht op een toetsing
met volle rechtsmacht door de rechter.
De omstandigheid dat de herstelmaatregel van afbraak verband houdt met burgerlijke rechten en verplichtingen in de zin van de artikelen 6.1 EVRM en 14.1
IVBPR, neemt niet weg dat hij het resultaat is van een bestuurlijke appreciatie
die gericht is op het behoud van een maatschappelijk essentieel geachte waarde.
De rechter moet krachtens het beginsel der scheiding der machten dit bestuurlijk
beleid eerbiedigen en mag dit slechts marginaal toetsen.
Binnen de ruimte die de wet toelaat, komt het aldus aan het bestuur toe de hem
meest passend lijkende herstelmaatregel te kiezen na afweging tussen, enerzijds,
de vereisten van de goede plaatselijke ruimtelijke ordening zoals bepaald in artikel 4 Stedenbouwdecreet 1999, anderzijds, de nadelige financiële gevolgen die
de ene of andere maatregel voor de betrokkene zal meebrengen. De rechter vermag enkel te oordelen of het bestuur bij zijn keuze wel of niet de wettigheid
heeft geëerbiedigd.
Het onderdeel dat ervan uitgaat dat de rechter op grond van artikel 6.1 EVRM
en 14.1 IVBPR zelf de toe te passen herstelmaatregel vrij moet kunnen bepalen
en, ongeacht de beleidsruimte van het bestuur, diens maatregel moet kunnen hervormen, faalt om het hierboven in het antwoord op het eerste onderdeel gegeven
redenen evenzeer naar recht.
Prejudiciële vraag
Bijkomend verzoeken de eisers de hiernavolgende prejudiciële vraag te stellen
aan het Grondwettelijk Hof:
"Schenden de artikelen 68 van het Decreet van 22 oktober 1996 betreffende de
ruimtelijke ordening, zoals van kracht op het ogenblik van de formulering van de
herstelvordering, en het huidig artikel 149 van het decreet van 18 mei 1999 houdende de organisatie van de ruimtelijke ordening, aldus begrepen dat deze de
rechter bij wie de bevoegde stedenbouwkundige administratie een door het decreet bepaalde herstelmaatregel is ingeleid, enkel toelaten de externe en interne
wettigheid ervan te toetsen en te onderzoeken of ze strookt met de wet dan wel
of ze op machtsoverschrijding of machtsafwending berust, en hem niet toelaten
alles te beoordelen wat ook de administratie kan beoordelen, met inbegrip van de
gemaakte keuze en aldus hem niet toelaten om de opportuniteit van de gevorderde maatregel te beoordelen, de artikelen 10 en 11 van de Grondwet, in combinatie met artikel 6.1 EVRM en artikel 14.1 IVBPR, die inhouden dat de burger bij
het bepalen van de verschillende facetten van zowel zijn burgerrechtelijke als
strafrechtelijke rechtspositie de waarborg geniet te worden beoordeeld door een
rechter met volle rechtsmacht?"
De vraag gaat uit van de verkeerde rechtsopvatting dat artikel 6.1 EVRM en
artikel 14.1 IVBPR de strafrechter verplichten de herstelmaatregel die het bestuur vordert, steeds met volle rechtsmacht te beoordelen. De vraag hoeft bijgevolg niet te worden gesteld.
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Derde middel
Eerste onderdeel
Het onderdeel voert schending aan van artikel 70 Strafwetboek, artikel 68 Stedenbouwdecreet 1996 en voor zoveel als nodig, artikel 149 Stedenbouwdecreet
1999: bij de beoordeling van de ontvankelijkheid en de gegrondheid van de herstelvordering oordelen de appelrechters ten onrechte dat de vraag naar de toepassing van artikel 70 Strafwetboek niet relevant is.
Met de motieven die zij vermelden in de rubriek 7 van het arrest, stellen de appelrechters vast dat de eisers zich niet op onoverwinnelijke dwaling kunnen beroepen, en verantwoorden aldus naar recht hun beslissing met betrekking tot de
herstelvordering.
Het onderdeel dat enkel gericht is tegen het oordeel van de appelrechters met
betrekking tot de toepassing van deze schulduitsluitingsgrond op de strafvordering, kan niet tot cassatie leiden en is aldus niet ontvankelijk.
Tweede onderdeel
Het onderdeel voert schending aan van artikel 149 Grondwet: het bestreden arrest beantwoordt niet het verweer van de eisers met betrekking tot de afwezigheid van het morele element en de toepasselijkheid van de strafuitsluitingsgrond
vervat in artikel 70 Strafwetboek.
Met de redenen die zij vermelden in de rubriek 7 van het arrest, oordelen de
appelrechters niet alleen dat voor de constructies de jaarlijkse vergunning tot gebruik van het openbaar domein niet volstond, dat een stedenbouwkundige vergunning moet worden aangevraagd, en dat de eisers dit wisten. Zij oordelen ook
dat de eigen interpretatie van de eisers van het later uitgevaardigde politieregelement steeds door het college van burgemeester en schepenen is tegengesproken.
Zij beantwoorden aldus eisers' verweer met betrekking tot de door hen ingeroepen ononoverwinnelijke dwaling.
Het onderdeel mist feitelijke grondslag.
Vierde middel
Het middel voert schending aan van de artikelen 66 en 68 Stedenbouwdecreet
1996, voor zoveel als nodig, artikel 149, §2, Stedenbouwdecreet 1999 en van artikel 4 van het ministerieel besluit van 1 februari 1995 houdende aanwijzing van
de gemachtigde ambtenaren inzake ruimtelijke ordening: de herstelvordering is
niet ondertekend door de gemachtigde ambtenaar zelf, terwijl de loutere 'opdracht' aan een adjunct niet kan worden beschouwd als een wettig alternatief
voor de door de decreetgever aan de gemachtigde ambtenaar zelf toegekende
herstelvordering.
Het bestreden arrest oordeelt dat de herstelvordering is getekend door de gemachtigde ambtenaar die overeenkomstig het ministerieel besluit van 1 februari
1995 is aangewezen, weliswaar door bemiddeling van zijn adjunct die evenwel
handelt op uitdrukkelijke opdracht en in naam van deze gemachtigde ambtenaar,
en dat de toepassingsvoorwaarden van artikel 4 van het voormelde ministerieel
besluit niet aanwezig zijn.
Het verantwoordt aldus zijn beslissing naar recht.
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Het middel kan niet worden aangenomen.
Vijfde middel
Het middel dat alleen de eiser D betreft, voert schending aan van artikel 149
Grondwet: de appelrechters beantwoorden niet het verweer van de eiser D dat hij
na de overdracht van het handelspand aan de eiseres C T niet tot het herstel met
dwangsom kan worden veroordeeld daar hij dit herstel onmogelijk kan uitvoeren.
De appelrechters veroordelen de eiser D tot herstel omdat niettegenstaande de
verjaring van de strafvordering de feiten van oprichting in zijnen hoofde bewezen zijn en zijn beweringen dat niet hij maar de latere overnemer het terras heeft
opgericht, onjuist zijn.
Door aldus te oordelen dat het enkele feit van de oprichting deze veroordeling
verantwoordt en een latere overname hieraan niet afdoet, beantwoorden zij eisers
conclusie.
Het middel mist feitelijke grondslag.
Ambtshalve onderzoek van de beslissing over de herstelvordering
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 van hun cassatieberoep.
4 november 2008 – 2° kamer – Voorzitter: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: de h. Goethals – Gelijkluidende conclusie van de h. De Swaef, eerste advocaat-generaal – Advocaat: mr. R. Verstraeten, Brussel.

Nr. 609
2° KAMER - 4 november 2008

1º CASSATIEBEROEP — STRAFZAKEN — TERMIJNEN VOOR
CASSATIEBEROEP EN BETEKENING — STRAFVORDERING — DUUR,
BEGIN EN EINDE - KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING - CONTROLE VAN DE BIJZONDERE
OPSPORINGSMETHODEN - NIET REGELMATIGE KENNISGEVING DOOR DE GRIFFIER AAN DE
INVERDENKINGGESTELDE - AFWEZIGHEID TER TERECHTZITTING VAN DE INVERDENKINGGESTELDE LAATTIJDIG CASSATIEBEROEP - ONTVANKELIJKHEID
2º RECHT VAN VERDEDIGING — STRAFZAKEN - CONTROLE VAN DE BIJZONDERE
OPSPORINGSMETHODEN - KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING - BURGERLIJKE PARTIJ EN
INVERDENKINGGESTELDE - HOORPLICHT
3º ONDERZOEKSGERECHTEN - KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING - CONTROLE VAN
DE BIJZONDERE OPSPORINGSMETHODEN - BURGERLIJKE PARTIJ EN INVERDENKINGGESTELDE HOORPLICHT
1º Zo het cassatieberoep van de inverdenkinggestelde tegen het arrest van de kamer van
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inbeschuldigingstelling die de regelmatigheid van de toegepaste bijzondere
opsporingsmethoden onderzoekt moet ingesteld worden binnen de termijn van vijftien
vrije dagen na de dag waarop het arrest is uitgesproken, kan een naderhand ingesteld
cassatieberoep nog ontvankelijk zijn indien blijkt dat een niet regelmatige kennisgeving
door de griffier aan de inverdenkinggestelde werd gedaan en deze ter terechtzitting van
de kamer van inbeschuldigingstelling niet is verschenen1. (Artt. 235ter, §2 en 373 Sv.)
2º en 3° Ofschoon bij de rechtspleging overeenkomstig artikel 235ter Wetboek van
Strafvordering de uitoefening van het recht van verdediging van de burgerlijke partij en
de inverdenkinggestelde beperkt is tot het recht gehoord te worden buiten de
aanwezigheid van andere van die partijen, is dit verhoor een waarborg voor de
verdediging in verband met de toegepaste bijzondere opsporingsmethode; wanneer een
partij niet werd gehoord omdat haar niet regelmatig kennis werd gegeven van de
vaststelling van de zaak, is dit recht miskend.
(V. T. BELGISCHE STAAT – Minister van Financiën)

ARREST

(A.R. P.08.1440.N)

I. RECHTSPLEGING VAN HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het Hof van Beroep te Antwerpen, kamer van inbeschuldigingstelling, van 10 januari 2008.
De eiser voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, een middel aan.
Raadsheer Luc Huybrechts heeft verslag uitgebracht.
Eerste advocaat-generaal Marc De Swaef heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Ontvankelijkheid van het cassatieberoep
1. Het bestreden arrest onderzoekt, op vordering van het openbaar ministerie,
de regelmatigheid van de toegepaste bijzondere opsporingsmethode observatie.
2. Het cassatieberoep tegen de beslissing in dergelijke inquisitoire en niet-con1 Het O.M. concludeerde tot de niet-ontvankelijkheid van het cassatieberoep om reden dat het
laattijdig cassatieberoep van de eiser enkel betrekking had op een beslissing, genomen in een fase
van de rechtspleging die volledig was beëindigd. Het bestreden arrest van 10 januari 2008 onderzocht
op vordering van het openbaar ministerie en bij toepassing van artikel 235ter Strafvordering de
regelmatigheid van de toegepaste bijzondere opsporingsmethode observatie bij het afsluiten van het
opsporingsonderzoek waarin deze methode werd toegepast en alvorens te dezen het Beheer van
Financiën tot rechtstreekse dagvaarding overging. Het cassatieberoep van 19 september 2008 strekte
tot de vernietiging van het bestreden arrest van de kamer van inbeschuldigingstelling omdat door de
griffier aan de eiser op een onjuist adres overeenkomstig artikel 235ter, §2 Strafvordering kennis
werd gegeven en de zaak zodoende in zijn afwezigheid werd behandeld. Intussen was de zaak
evenwel aanhangig voor de correctionele rechtbank zodat de kamer van inbeschuldigingstelling niet
meer de toepassing van de bijzondere opsporingsmethoden voorafgaand aan de adiëring van de
feitenrechter opnieuw kon controleren. Enkel bij toepassing van artikel 189ter Strafvordering kan, op
basis van concrete gegevens die pas aan het licht zijn gekomen na de controle van de kamer van
inbeschuldigingstelling krachtens artikel 235ter, de rechtbank de kamer van inbeschuldigingstelling
gelasten de controle over de toepassing van de bijzondere opsporingsmethoden observatie en
infiltratie uit te oefenen met toepassing van artikel 235ter.
De onomkeerbaarheid van de alzo in de wet vastgelegde procedures verhinderde volgens het O.M. te
besluiten tot de ontvankelijkheid van het laattijdig cassatieberoep.
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tradictoire rechtspleging moet door degene die verwittigd werd van de rechtszitting waarop de kamer van inbeschuldigingstelling de controle van de toegepaste
opsporingsmethode zou onderzoeken, overeenkomstig artikel 373 Wetboek van
Strafvordering ingesteld worden binnen de termijn van vijftien vrije dagen na de
dag waarop het arrest is uitgesproken. Het cassatieberoep dat buiten deze termijn
is ingesteld, is in beginsel niet ontvankelijk.
3. Uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan, blijkt evenwel dat de
griffier de eiser op 3 januari 2008 kennis heeft gegeven van de vaststelling van
de zaak ter uitvoering van de controle van de toegepaste bijzondere opsporingsmethode op een adres waar de eiser toen sedert 19 februari 2007 niet meer gedomicilieerd was.
Anderzijds verklaart de eiser van het bestreden arrest maar kennis te hebben
gekregen bij zijn dagvaarding ten gronde op 10 september 2008. Uit de stukken
waarop het Hof vermag acht te slaan, blijkt het tegendeel niet.
Het cassatieberoep van 19 september 2008 is derhalve ontvankelijk.
Middel
4. Het middel voert schending aan van artikel 6 EVRM en artikel 235ter Wetboek van Strafvordering en miskenning van het algemeen beginsel van het recht
van verdediging: door zijn oproeping op een onjuist adres heeft de eiser zijn
recht van verdediging niet kunnen uitoefenen.
5. Ofschoon bij de rechtspleging overeenkomstig artikel 235ter Wetboek van
Strafvordering de uitoefening van het recht van verdediging van de burgerlijke
partij en de inverdenkinggestelde beperkt is tot het recht gehoord te worden buiten de aanwezigheid van andere van die partijen, is dit verhoor een waarborg
voor de verdediging in verband met de toegepaste bijzondere opsporingsmethode.
Wanneer een partij niet werd gehoord omdat haar niet regelmatig kennis werd
gegeven van de vaststelling van de zaak, is dit recht miskend.
Het middel is gegrond.
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest in zoverre het uitspraak doet wat de eiser betreft.
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het gedeeltelijk vernietigde arrest.
Laat de kosten te laste van de Staat.
Verwijst de aldus beperkte zaak naar het Hof van Beroep te Antwerpen, kamer
van inbeschuldigingstelling, anders samengesteld.
4 november 2008 – 2° kamer – Voorzitter: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: de h. Huybrechts – Gelijkluidende conclusie van de h. De Swaef, eerste advocaatgeneraal – Advocaat: mr. S. De Baere, Brussel.
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Nr. 610
2° KAMER - 4 november 2008

1º EUROPEES AANHOUDINGSBEVEL - KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING BESLISSING IN HOGER BEROEP OVER DE TENUITVOERLEGGING VAN HET EUROPEES
AANHOUDINGSBEVEL - EENPARIGHEID - TOEPASSING
2º HOGER BEROEP — STRAFZAKEN (DOUANE EN ACCIJNZEN
INBEGREPEN) — RECHTSPLEGING IN HOGER BEROEP - KAMER VAN
INBESCHULDIGINGSTELLING - BESLISSING OVER DE TENUITVOERLEGGING VAN HET EUROPEES
AANHOUDINGSBEVEL - EENPARIGHEID - TOEPASSING
3º ONDERZOEKSGERECHTEN - KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING - BESLISSING IN
HOGER BEROEP OVER DE TENUITVOERLEGGING VAN HET EUROPEES AANHOUDINGSBEVEL EENPARIGHEID - TOEPASSING
1º, 2° en 3° Het voorschrift van artikel 211bis Wetboek van Strafvordering is niet van
toepassing op de beslissing van de kamer van inbeschuldigingstelling die in toepassing
van artikel 17, §4 Wet Europees Aanhoudingsbevel uitspraak moet doen in hoger beroep
over de tenuitvoerlegging van het Europees aanhoudingsbevel en daarbij alleen het
toezicht bepaald bij artikel 16, §1, tweede lid van voormelde wet dient uit te oefenen.
(M.)

ARREST

(A.R. P.08.1548.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het Hof van Beroep te Gent,
kamer van inbeschuldigingstelling, van 7 oktober 2008.
De eiseres voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, zes middelen
aan.
Raadsheer Koen Mestdagh heeft verslag uitgebracht.
Eerste advocaat-generaal Marc De Swaef heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
(...)
Zesde middel
16. Het middel voert schending aan van artikel 211bis Wetboek van Strafvordering: het arrest is niet met eenparige stemmen gewezen.
17. Artikel 211bis Wetboek van Strafvordering bepaalt: "Is er een vrijsprekend
vonnis of een beschikking tot buitenvervolgingstelling, dan kan het gerecht in
hoger beroep geen veroordeling of verwijzing uitspreken dan met eenparige
stemmen van zijn leden. Dezelfde eenstemmigheid is vereist voor het gerecht in
hoger beroep om tegen beklaagde uitgesproken straffen te kunnen verzwaren. Dit
geldt eveneens inzake voorlopige hechtenis om een voor de beklaagde gunstige
beschikking te kunnen wijzigen."
18. Het voorschrift van artikel 211bis Wetboek van Strafvordering is niet van
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toepassing op de beslissing van de kamer van inbeschuldigingstelling die in toepassing van artikel 17, §4, Wet Europees Aanhoudingsbevel uitspraak moet doen
over de tenuitvoerlegging van het Europees aanhoudingsbevel en daarbij alleen
het toezicht bepaald bij artikel 16, §1, tweede lid, van voormelde wet dient uit te
oefenen.
Het middel faalt naar recht.
Ambtshalve onderzoek van de beslissing op de strafvordering
19. 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.
4 november 2008 – 2° kamer – Voorzitter: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: de h. Mestdagh – Gelijkluidende conclusie van de h. De Swaef, eerste advocaat-generaal – Advocaten: mrs. J. Leysen, Kortrijk en P. Arnou, Brugge.

Nr. 611
2° KAMER - 5 november 2008

1º DOUANE EN ACCIJNZEN - PRODUCTEN WAAROP EEN ACCIJNS IS GEVESTIGD VISITATIERECHT VAN DE AMBTENAREN VAN DE ADMINISTRATIE - PANDEN IN WELKE ENIG BEDRIJF
WORDT UITGEOEFEND - BEDRIJF - BEGRIP
2º DOUANE EN ACCIJNZEN - PRODUCTEN WAAROP EEN ACCIJNS IS GEVESTIGD VISITATIERECHT VAN DE AMBTENAREN VAN DE ADMINISTRATIE - VOORWAARDEN
1º Art. 193 Algemene Wet Douane en Accijnzen onderwerpt alle panden in welke enig
bedrijf wordt uitgeoefend op wiens product een accijns is gevestigd, aan de visitatie van
de ambtenaren van de administratie; onder de term "bedrijf" wordt iedere bedrijvigheid
verstaan die bijdraagt tot de productie of het verkeer van rijkdommen, zoals het laden,
lossen of verpakken, in een daartoe bestemde loods, van de bij wet bepaalde goederen.
(Art. 193 A.W.D.A.; Art. 196 Algemen Wet 26 aug. 1822)
2º Het visitatierecht dat is toegekend aan de ambtenaren van douane en accijnzen, van alle
panden in welke enig bedrijf wordt uitgeoefend op wiens product een accijns is gevestigd,
wordt beperkt door een verbod op de uitoefening ervan vóór vijf uur 's morgens en nà
negen uur 's avonds, doch is niet aan een voorafgaande toestemming onderworpen;
opdat, buiten de tolkring, een huiszoeking naar recht zou zijn verricht, is daarentegen niet
alleen vereist dat zij tussen vijf uur 's morgens en negen uur 's avonds plaatsvindt, maar
ook dat zij, enerzijds, wordt toegestaan door de politierechter van het rechtsgebied
waarin het te doorzoeken gebouw gelegen is en, anderzijds, wordt verricht met bijstand
van die magistraat of van een door hem gemachtigde openbare ambtenaar; deze
vormvoorschriften beschermen de onschendbaarheid van de woonst doch gelden alleen
voor de gebouwen of erven van particulieren, m.a.w. de bewoonde ruimten ten aanzien
waarvan de gebruikers hun recht op eerbiediging van het privé-leven kunnen doen
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gelden1. (Artt. 193 en 197 A.W.D.A.)
(BELGISCHE STAAT – Minister van Financiën T. R. e.a.)

ARREST (vertaling)

(A.R. P.08.1046.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het Hof van Beroep te Luik,
correctionele kamer, van 29 mei 2008.
De eiser voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, twee middelen aan.
Afdelingsvoorzitter Jean de Codt heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Raymond Loop heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Tweede middel
Eerste onderdeel
Artikel 193 van de algemene wet van 18 juli 1977 inzake douane en accijnzen
onderwerpt alle panden in welke enig bedrijf wordt uitgeoefend op welks product een accijns is gevestigd, aan de visitatie van de ambtenaren van de administratie. Onder de term "bedrijf", die ontleend is aan artikel 196 van de algemene
wet van 26 augustus 1822 over de heffing der rechten van in-, uit-, en doorvoer
en van de accijnzen, wordt iedere bedrijvigheid verstaan die bijdraagt tot de productie of het verkeer van rijkdommen, zoals het laden, lossen of verpakken, in
een daartoe bestemde loods, van de bij wet bepaalde goederen.
Het bij het voormelde artikel 193 ingestelde visitatierecht, wordt beperkt door
een verbod op de uitoefening ervan vóór vijf uur 's morgens en nà negen uur 's
avonds. Het is evenwel niet onderworpen aan een voorafgaande gerechtelijke
toestemming.
Opdat, buiten douanezaken, een huiszoeking naar recht zou zijn verricht, is
daarentegen niet alleen vereist dat zij tussen vijf uur 's morgens en negen uur 's
avonds plaatsvindt, maar ook dat zij, enerzijds, wordt toegestaan door de politierechter van het rechtsgebied waarin het te doorzoeken gebouw gelegen is en, anderzijds, wordt verricht met bijstand van die magistraat of van een door hem gemachtigde openbare ambtenaar.
Deze vormvoorschriften die bij artikel 197 van de Algemene Wet inzake douane en accijnzen zijn bepaald, beschermen de onschendbaarheid van de woonst
maar, door hun finaliteit en in tegenstelling tot de panden die in artikel 193 zijn
beschreven, gelden ze alleen voor de gebouwen of erven van particulieren, met
andere woorden de bewoonde ruimten ten aanzien waarvan de gebruikers hun
recht op eerbiediging van het privé-leven kunnen doen gelden.
Het arrest stelt vast dat de verweerders, als daders of mededaders, worden beschuldigd van ontduiking van de accijnsrechten op de invoer van sigaretten en
1 Zie R.P.D.B., dl. IV, Brussel, 1932, V°, Douanes et accises, p. 224, nrs. 501 en 502.
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dat de gesmokkelde koopwaar in een pakhuis en een aldaar geparkeerde vrachtwagen werd gevonden.
Het arrest spreekt alle verweerders vrij en beveelt de teruggave van de inbeslaggenomen goederen op grond dat de ambtenaren van de onderzoeksinspectie
van douane en accijnzen artikel 197 van de algemene wet hebben geschonden,
omdat zij het pakhuis zijn binnengedrongen zonder toestemming van de politierechter en zonder bijstand van die magistraat of van een door hem gemachtigd
openbaar ambtenaar.
Het arrest stelt evenwel niet vast dat het pakhuis door de verweerders werd bewoond en voor hen een beschermde ruimte was in de zin van artikel 8 van het
verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden, of aan een dergelijke ruimte paalde.
Bijgevolg verantwoorden de appelrechters hun beslissing om de ruimte en het
vervoermiddel die in de dagvaarding zijn beschreven te onttrekken aan het bij artikel 193 van de algemene wet ingestelde stelsel van het visitatierecht, niet naar
recht.
Het onderdeel is dienaangaande gegrond.
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest.
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het vernietigde arrest.
Veroordeelt de verweerders in één zevende van de kosten van hun cassatieberoep.
Verwijst de zaak naar het Hof van Beroep te Brussel.
5 november 2008 – 2° kamer – Voorzitter en Verslaggever: de h. de Codt, afdelingsvoorzitter – Gelijkluidende conclusie van de h. Loop, advocaat-generaal – Advocaat: mr.
T'Kint.

Nr. 612
2° KAMER - 5 november 2008

ONDERZOEKSRECHTER - BEHOEFTEN VAN DE DIENST - VOORZITTER VAN DE RECHTBANK
VAN EERSTE AANLEG - AANWIJZING VAN EEN WERKEND RECHTER - AANWIJZING MET
TERUGWERKENDE KRACHT - NIETIGHEID - OMVANG
Art. 80, tweede lid Gerechtelijk Wetboek, ontneemt niet alle geldigheid aan de beschikking
van de voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg die met terugwerkende kracht een
werkend rechter aanwijst om het ambt van onderzoeksrechter te vervullen, met zodanig
gevolg dat zij als een niet-bestaande akte zou moeten worden beschouwd; in de
veronderstelling dat de beschikking nietig is, strekt de nietigheid zich dus niet verder uit
dan tot de maatregel die de nietigheid heeft doen ontstaan. (Art. 80, tweede lid Ger.W.)
(H. T. G. e.a.)
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ARREST (vertaling)

(A.R. P.08.1391.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het Hof van Beroep te Luik,
correctionele kamer, van 14 augustus 2008.
De eiser voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, een middel aan.
Afdelingsvoorzitter Jean de Codt heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Raymond Loop heeft geconcludeerd.
II. FEITEN
De zaak werd met een vordering van het parket van 26 februari 2008, bij de
onderzoeksrechter aanhangig gemaakt.
Bij beschikking van 12 februari 2008 had de voorzitter van de rechtbank van
eerste aanleg, met toepassing van artikel 80, tweede lid, van het Gerechtelijk
Wetboek, deze rechter aangewezen als onderzoeksmagistraat, voor een termijn
van twee jaar die ingaat op 1 oktober 2007.
Voor het hof van beroep heeft de eiser een conclusie neergelegd waarin hij
voornamelijk aanvoert dat:
- de voormelde beschikking aan de aanwijzing van de onderzoeksrechter terugwerkende kracht toekent, wat bij artikel 80, tweede lid, verboden is;
- de nietigheid van deze beschikking erin bestaat dat het gerechtelijk onderzoek door een magistraat werd gevoerd die niet over de vereiste hoedanigheid
beschikte;
- de vervolgingen dus niet ontvankelijk zijn.
Het bestreden arrest verwerpt dat verweermiddel. Het oordeelt dat de beschikking van de voorzitter van de rechtbank van 12 februari 2008 althans inhoudt dat
met uitwerking op die datum, welke aan de instelling van het gerechtelijk onderzoek voorafgaat, effectief een magistraat was aangewezen.
III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
A. In zoverre het cassatieberoep gericht is tegen de beslissing op de straf-vordering
Middel
Het middel voert de schending aan van artikel 80 van het Gerechtelijk Wetboek. De eiser voert aan dat de terugwerkende kracht die aan de aanwijzing van
de onderzoeksrechter is gegeven, een absoluut gebrek van de beschikking inhoudt en deze zowel voor het verleden als voor de toekomst tenietdoet.
Het is alvast uitgesloten dat de aanwijzing die met toepassing van artikel 80,
tweede lid, van het voormelde wetboek is gebeurd, terugwerkende kracht zou
kunnen hebben. Niettemin ontneemt dit artikel niet alle geldigheid aan de beschikking die een zodanig gevolg heeft dat zij als een niet-bestaande akte zou
moeten worden beschouwd. In de veronderstelling dat de beschikking nietig is,
strekt de nietigheid zich dus niet verder uit dan tot de maatregel die ze heeft doen
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ontstaan.
Het arrest wijst erop dat de beschikking waarop kritiek wordt uitgeoefend,
enerzijds, de onderzoeksmagistraat aanwijst rekening houdend met de behoeften
van de dienst en, anderzijds, de aanvang en de duur van het mandaat vastlegt.
Volgens de appelrechters leidt de onwettigheid van laatstgenoemde bepaling niet
tot de onwettigheid van eerstgenoemde, zodat de onderzoeksmagistraat, daar hij
zeker op 12 februari 2008 was aangewezen, de 26ste van dezelfde maand regelmatig kennis kon nemen van de zaak.
Het arrest is aldus naar recht verantwoord.
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.
B. In zoverre het cassatieberoep gericht is tegen de beslissing op de burgerlijke
rechtsvordering van de eerste verweerster
De eiser voert geen bijzonder middel aan.
C. In zoverre het cassatieberoep is gericht tegen de beslissingen die, op de burgerlijke rechtsvorderingen van de tweede en derde verweersters, uitspraak doen
over
1. Beginsel van de aansprakelijkheid
De eiser voert geen bijzonder middel aan.
2. Omvang van de schadeposten
Het arrest kent provisionele schadevergoeding toe en houdt de uitspraak aan
voor het overige.
Dergelijke beslissingen zijn geen eindbeslissingen in de zin van artikel 416,
eerste lid, van het Wetboek van Strafvordering, en vallen niet onder de in het
tweede lid van dat artikel bepaalde gevallen.
Het cassatieberoep is niet ontvankelijk.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiser in de kosten.
5 november 2008 – 2° kamer – Voorzitter en Verslaggever: de h. de Codt, afdelingsvoorzitter – Gelijkluidende conclusie van de h. Loop, advocaat-generaal – Advocaat: mr.
G. Gruslin, Namen.
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Nr. 613
2° KAMER - 5 november 2008

1º VOORLOPIGE HECHTENIS — HANDHAVING - REGELING VAN RECHTSGEBIED TITEL VAN HECHTENIS
2º REGELING VAN RECHTSGEBIED — STRAFZAKEN — TUSSEN
ONDERZOEKS- EN VONNISGERECHTEN — ALLERLEI - VOORLOPIGE HECHTENIS
- TITEL VAN HECHTENIS
1º en 2° Wanneer het Hof, bij de regeling van het rechtsgebied, de beschikking van de
raadkamer waarbij een verdachte naar de correctionele rechtbank wordt verwezen, al is
het maar ten dele vernietigt en vaststelt dat wegens die vernietiging de afzonderlijke
beschikking van de raadkamer, die op de dag van de verwijzing beslist dat de
inverdenkinggestelde aangehouden blijft, geen bestaansreden meer had, wordt de titel
van hechtenis t.a.v. die verdachte gevormd door de beslissing van het
onderzoeksgerecht krachtens welke die verdachte aangehouden was ten tijde van de
regeling van de rechtspleging; de gevolgen van laatstgenoemde beslissing, die vanaf de
dag van de regeling van het rechtsgebied opgeschort waren, zijn opnieuw van kracht op
de dag van de regeling van rechtsgebied1.
(J.)

ARREST (vertaling)

(A.R. P.08.1557.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het Hof van Beroep te Luik,
kamer van inbeschuldigingstelling, van 23 oktober 2008.
De eiser voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, een middel aan.
Raadsheer Jocelyne Bodson heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Raymond Loop heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Het middel voert aan dat de raadkamer van de Rechtbank van Eerste Aanleg te
Luik niet bevoegd was om uitspraak te doen over de handhaving van de voorlopige hechtenis, ingevolge het arrest van het Hof van 24 september 2008 dat, beslissende tot regeling van rechtsgebied, de zaak verwees naar het Hof van Beroep
te Luik, kamer van inbeschuldigingstelling. De eiser leidt daaruit af dat hij momenteel zonder geldige hechtenistitel is aangehouden.
Uit de stukken van de rechtspleging blijkt dat de hechtenis van de eiser, overeenkomstig artikel 22 van de Wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige
hechtenis, bij beschikking van de raadkamer van 16 juni 2008, werd gehandhaafd. Deze beschikking maakt krachtens het eerste lid van dat artikel, een hechtenistitel uit van een maand vanaf de beslissing.
De gevolgen van deze beschikking werden evenwel opgeschort op 25 juni
2008, datum van de beschikking die de eiser naar de correctionele rechtbank ver1 Cass., 11 maart 1992, A.R. 9780, A.C. 1991-1992, nr. 364.
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wijst, wegens de afzonderlijke en gemotiveerde beschikking die dezelfde dag,
overeenkomstig artikel 26, §3, van de voormelde wet, beslist dat de eiser aangehouden blijft.
De afzonderlijke beschikking van 25 juni 2008 maakte de hechtenistitel uit tot
aan het arrest van het Hof van 24 september 2008 dat deze zonder bestaansreden
heeft verklaard ten gevolge van de vernietiging van de verwijzingsbeslissing.
Op 24 september 2008 heeft de beschikking van 16 juni 2008 haar uitwerking
hernomen voor een duur, gelijk aan het resterende gedeelte van de termijn van
één maand welke op het ogenblik van de regeling van de rechtspleging nog niet
verlopen was.
De eiser was dus op grond van deze beschikking aangehouden toen hij op 9
oktober 2008 voor de raadkamer verscheen voor het maandelijkse toezicht op de
voorlopige hechtenis. Bijgevolg heeft de kamer van inbeschuldigingstelling naar
recht de beschikking kunnen bevestigen waarbij die dag de hechtenis is gehandhaafd.
Het middel kan niet worden aangenomen.
De substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen zijn
in acht genomen en de beslissing is overeenkomstig de wet gewezen.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiser in de kosten.
5 november 2008 – 2° kamer – Voorzitter: de h. de Codt, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: mevr. Bodson – Gelijkluidende conclusie van de h. Loop, advocaat-generaal – Advocaten: mrs. V. Gabriel, Luik, J.-L. Berwart, Luik en E. Degrez, Brussel.

Nr. 614
1° KAMER - 6 november 2008

OVEREENKOMST — RECHTEN EN VERPLICHTINGEN VAN PARTIJEN —
TUSSEN PARTIJEN - ONROEREND GOED - BEWONING TER BEDE - BRAND - VERPLICHTING
TOT TERUGGAVE - GEVOLG
Het arrest verantwoordt zijn beslissing dat degene die, krachtens een overeenkomst dat hij
het moet teruggeven, een onroerend goed ter bede bewoont, niet moet instaan voor het
verlies van het afgebrande pand niet naar recht, wanneer het overweegt dat de
verplichtingen die krachtens art. 1733 B.W. op de huurder rusten, niet naar die bewoner
mogen worden uitgebreid en niet vaststelt dat deze bewijst dat de brand niet aan zijn fout
te wijten is. (Art. 1733 B.W.)
(AXA BELGIUM n.v. T. M. e.a.)

ARREST (vertaling)
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(A.R. C.06.0628.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest, op 20 juni 2006 gewezen door
het Hof van Beroep te Bergen.
Raadsheer Daniel Plas heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal André Henkes heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDELEN
De eiseres voert een middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 1147, 1148, 1302, 1303, 1382, 1383, 1732 en 1733 van het Burgerlijk
Wetboek.
Aangevochten beslissingen
Het arrest stelt eerst vast, in hoofdzaak, dat A. M. eigenaar was van een pand te Courcelles dat hij tegen het risico brand bij de eiseres had laten verzekeren; dat A. M., op 2
maart 1995, met de eerste twee verweerders, die optreden in hun hoedanigheid van wettelijk beheerder van de goederen van hun zoon A., een onderhandse koopovereen-komst
voor het pand ondertekende; dat, krachtens die onderhandse koopovereenkomst, "de partijen overeengekomen zijn de overdracht van de eigendom van het litigieuze pand uit te
stellen tot het tijdstip waarop de authentieke akte zou worden verleden maar daarbij de
kopers wel toestonden het goed onmiddellijk te bewonen" en hun aldus "het onmiddellijke
genot van het verkochte goed hebben overgedragen"; dat "de kopers het goed zijn gaan
bewonen vanaf 2 maart 1995" en achtereenvolgens verscheidene voorschotten hebben betaald op de verkoopprijs; dat de eerste twee verweerders, ondanks de door A. M. aan hen
gerichte ingebrekestelling, niet bij de notaris zijn komen opdagen om de authentieke akte
te tekenen; dat "het pand op 27 september 1997 volledig werd vernield door een brand
waarvan de daders niet zijn geïdentificeerd"; dat de eiseres in de rechten is getreden van
haar verzekerde, A. M.,
vervolgens "wijst (het arrest) de vordering tot vrijwaring af die de eiseres", in eigen
naam of qualitate qua, had ingesteld tegen de eerste twee verweerders en tegen de (vierde
verwerende partij).
Het arrest grondt die beslissing op de onderstaande redenen:
"(De eiseres) grondt haar beroep op de aansprakelijkheid van de huurder, zoals zij is
vastgelegd in de artikelen 1732 en 1733 van het Burgerlijk Wetboek. Het feit dat niet
wordt betwist dat er tussen de verzekerde van de (eiseres) en de (eerste twee verweerders)
geen enkele huurovereenkomst bestond, neemt niet weg dat laatstgenoemden op het ogenblik van het schadegeval de hoedanigheid van bewoner van het pand hadden. Zij bewoonden hier dat pand ter bede, aangezien die bewoning zou veranderen in een werkelijk eigendomsrecht ter uitvoering van de oorspronkelijke overeenkomst die tussen de partijen
bestond; dit belet niet dat de bewoners gebonden waren door een verplichting tot teruggave van het goed ingeval de oorspronkelijke koop, om een af andere reden niet zou kunnen
doorgaan. De verplichtingen die op de huurder van een onroerend goed rusten ingevolge
artikel 1733 van het Burgerlijk Wetboek, dat een vermoeden van aansprakelijkheid voor
de brand van het gehuurde goed invoert, kunnen niet worden uitgebreid naar de bewoner
ter bede, en de tegen (de eerste twee verweerders) ingestelde vordering tot vrijwaring zou
op die rechtsgrond onmogelijk gegrond verklaard kunnen worden. Zoals eerder gezegd,
zijn door de litigieuze koop de risico's niet naar de bewoners overgegaan en (de eiseres),
die in de rechten van haar verzekerde is getreden, zou slechts herstel van haar schade kunnen verkrijgen voor zover zou worden aangetoond dat de bewoners aansprakelijk zijn op
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grond van de artikelen 1382 of 1383 van het Burgerlijk Wetboek.
(...) Het is niet bewezen dat de brand, waarvan het misdadig opzet niet wordt betwist,
op de ene of andere manier te wijten is aan de bewoners van het litigieuze pand zodat de
door (de eiseres tegen de eerste twee verweerders) ingestelde vordering tot vrijwaring
niet-gegrond moet worden verklaard. Bijgevolg moet de vordering tot vrijwaring die (de
eiseres) tegen (de vierde verweerster) heeft ingesteld, eveneens niet-gegrond worden verklaard".
Grieven
(...)
Tweede onderdeel
Krachtens artikel 1733 van het Burgerlijk Wetboek is de huurder aansprakelijk voor
brand, tenzij hij bewijst dat de brand buiten zijn schuld is ontstaan. Om zich van zijn aansprakelijkheid te bevrijden, is de huurder verplicht te bewijzen dat de schade aan de gehuurde goederen te wijten is aan een vreemde oorzaak.
De in artikel 1733 van het Burgerlijk Wetboek neergelegde regel is slechts een toepassing van het gemeen recht van de contractuele aansprakelijkheid en in het bijzonder van
de regel dat degene die zich bij overeenkomst ertoe verbindt een bepaalde zaak onder zich
te houden, vermoed wordt schuldig te zijn als hij die bepaalde zaak niet opnieuw kan aanbieden na afloop van de bedongen termijn of bij de ontbinding van de overeenkomst, tenzij hij bewijst dat het verlies van de zaak te wijten is aan een vreemde oorzaak (artikelen
1147, 1148 en 1302 van het Burgerlijk Wetboek).
In deze zaak stelt het arrest vast dat de eerste twee verweerders slechts een recht van
bewoning ter bede van het litigieuze pand hadden, wat impliceerde dat zij verplicht waren
tot teruggave, en stelt het niet vast dat bewezen is dat de met misdadig opzet aangestoken
brand die het pand heeft vernield niet aan de eerste twee verweerders kon worden toegerekend. Het arrest, dat de verwerping van de vordering tot vrijwaring die is ingesteld tegen
de eerste twee verweerders en tegen hun verzekeraar hierop grondt dat "de verplichtingen
die op de huurder van een onroerend goed rusten ingevolge artikel 1733 van het Burgerlijk Wetboek, dat een vermoeden van aansprakelijkheid voor de brand van het gehuurde
goed invoert, niet kunnen worden uitgebreid naar de bewoner ter bede" en "dat het niet
bewezen is dat de brand (...) op de ene of andere manier te wijten is aan de bewoners van
het litigieuze pand", miskent de regel volgens welke degene die contractueel verplicht is
een bepaalde zaak terug te geven en die verplichting niet uitvoert, aansprakelijk is voor
die niet-uitvoering tenzij hij bewijst dat deze te wijten is aan een oorzaak die geen verband houdt met zijn schuld (schending van alle in de aanhef van het middel aangewezen
bepalingen, met uitzondering van de artikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek).

III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Tweede onderdeel
Krachtens de artikelen 1147, 1148 en 1302 van het Burgerlijk Wetboek is de
houder van een bepaalde zaak slechts bevrijd van zijn verplichting ze terug te geven indien hij bewijst dat het verlies ervan te wijten is aan een vreemde oorzaak.
Artikel 1733 van dat wetboek vormt slechts de toepassing van dat beginsel op
de huur van goederen.
Het arrest stelt vast dat de eerste twee verweerders, op het ogenblik van de
brandstichting die het litigieuze pand heeft vernield en waarvan de daders niet
werden geïdentificeerd, dat pand ter bede bewoonden krachtens een overeen-
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komst die hun verplichtte tot teruggave.
Het arrest dat oordeelt dat "de verplichtingen die op de huurder van een onroerend goed rusten ingevolge artikel 1733 van het Burgerlijk Wetboek (...) niet
kunnen worden uitgebreid naar de bewoner" en niet vaststelt dat de eerste twee
verweerders bewijzen dat de brand te wijten is aan een oorzaak die geen verband
houdt met hun schuld, verantwoordt niet naar recht zijn beslissing dat zij niet
aansprakelijk zijn voor het verlies van het afgebrande pand.
Het onderdeel is gegrond.
De vernietiging van de beslissing die de vordering tot vrijwaring die de eiseres
tegen de eerste twee verweerders instelt, afwijst, strekt zich uit tot de daaruit
voortvloeiende beslissing dat de vordering tot vrijwaring van die verweerders tegen de vierde verwerende partij geen voorwerp heeft.
Het andere onderdeel dat niet kan leiden tot ruimere cassatie, hoeft niet onderzocht te worden.
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest in zoverre het de vordering tot vrijwaring van
de eiseres tegen de verweerders niet-gegrond verklaart en de vordering van de
eerste twee verweerders tegen de vierde verwerende partij zonder voorwerp 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 uitspraak daaromtrent aan de feitenrechter over.
Verwijst de aldus beperkte zaak naar het Hof van Beroep te Brussel.
6 november 2008 – 1° kamer – Voorzitter: de h. Parmentier, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: de h. Plas – Gelijkluidende conclusie van de h. Henkes, advocaat-generaal –
Advocaten: mrs. Kirkpatrick, T'Kint en De Bruyn.

Nr. 615
1° KAMER - 6 november 2008

1º BEWIJS — BURGERLIJKE ZAKEN — BEWIJSVOERING HANDELSVERBINTENISSEN - VRIJHEID VAN BEWIJS - TOEPASSING
2º BEWIJS — BURGERLIJKE ZAKEN — VERMOEDENS - VORDERING TOT
OVERLEGGING VAN EEN STUK - WEIGERING - WETTIGHEID
3º BEVOEGDHEID EN AANLEG — INTERNATIONALE BEVOEGDHEID BURGERLIJKE ZAKEN - VERORDENING (EG) NR. 44/2001 - OVEREENKOMST TOT AANWIJZING VAN
EEN BEVOEGD GERECHT - ANDERE VORMEN - GEVOLG
4º EUROPESE UNIE — VERDRAGSBEPALINGEN — ALGEMEEN - VERORDENING
(EG) NR. 44/2001 - OVEREENKOMST TOT AANWIJZING VAN EEN BEVOEGD GERECHT - ANDERE
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- GEVOLG

1º De vrijheid van bewijs geldt voor alle handelsverbintenissen, ongeacht of een van de
partijen geen of niet langer koopman is. (Art. 25, eerste lid W.Kh.)
2º De rechter wijst naar recht een vordering tot overlegging van een stuk af wanneer hij
feitelijk en, bijgevolg, op onaantastbare wijze, beslist dat de gegrondheid van het
tegenovergestelde standpunt al door vermoedens is geleverd.
3º en 4° Artikel 23.1 van de verordening (EG) nr. 44/2001 van de Raad van 22 december
2000 betreffende de rechterlijke bevoegdheid, de erkenning en de tenuitvoerlegging van
beslissingen in burgerlijke en handelszaken vermeldt drie andere vormen om een
overeenkomst tot aanwijzing van een bevoegd gerecht te sluiten; het arrest dat van een
daarvan toepassing maakt, dient niet na te gaan of de toepassingsvoorwaarden van een
andere daarvan zijn nageleefd.
(D. T. ETABLISSEMENTS BRICHART n.v.)

ARREST (vertaling)

(A.R. C.07.0476.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest, op 25 januari 2007 gewezen door
het Hof van Beroep te Luik.
Raadsheer Martine Regout heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal André Henkes heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDELEN
De eiser voert twee middelen aan.
Eerste middel
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 1315, 1319, 1320, 1322, 1341, 1349 en 1353 van het Burgerlijk Wetboek;
- artikel 25, tweede lid, van het Wetboek van Koophandel;
- de artikelen 870, 871 en 877 van het Gerechtelijk Wetboek;
- artikel 149 van de Grondwet;
- algemeen beginsel van het recht op het bewijs;
- algemeen beginsel van het recht van verdediging;
- artikel 23.1 van de verordening (EG) nr. 44/2001 van de Raad van 22 december 2000
betreffende de rechterlijke bevoegdheid, de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken.
Aangevochten beslissingen
Het arrest beslist dat het bestaan is bewezen van een overeenkomst tussen de eiser in
zijn eigen naam en de verweerster, dat de omstandigheid dat de aan de eiser gerichte facturen niet werden betwist een stilzwijgende maar zekere aanvaarding zijn van de algemene verkoopsvoorwaarden die afgedrukt staan op de achterzijde van die facturen en dat het
in de algemene voorwaarden vervatte beding tot aanwijzing van een bevoegd gerecht behoort tot hetgeen tussen partijen werd bedongen.
Bijgevolg bevestigt het arrest het beroepen vonnis waarbij de Rechtbank van Eerste
Aanleg te Namen zich territoriaal bevoegd had verklaard om de zaak te berechten en de
vordering in beginsel gegrond had verklaard, en veroordeelt het de eiser tot betaling aan
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de verweerster van het bedrag van 21.204,45 euro te vermeerderen met de interest en met
de kosten.
Die beslissingen zijn gegrond op alle redenen van het arrest die geacht worden hieronder integraal te zijn weergegeven.
Grieven
In zijn regelmatig neergelegde conclusie voerde de eiser aan "dat uit de in het debat
overgelegde stukken duidelijk bl(eek) (dat) hij in persoonlijke en eigen naam handel had
gedreven tot 30 juni 1997, tijdstip waarop hij elke handelsactiviteit h(ad) beëindigd; dat
de handelszaak door de s.a.r.l. Dominique Delfanne in leasing w(as) overgenomen tot 8
juli 2002" en dat "uit de gedinginleidende dagvaarding bl(eek) dat de gevorderde bedragen betrekking (hadden) op facturen die tussen september 1997 en maart 2001 vervielen".
De eiser betwistte bovendien dat hij had besteld, in eigen naam had laten bezorgen of
enige betaling had gedaan en maande de verweerster aan de opgemaakte bestelbons, de leveringsbons (met daarop de stempels van de s.a.r.l. Dominique Delfanne) en de afschriften van de dertien betalingen tussen 10 juli 1998 en 5 februari 2001, over te leggen.
Ingeval die stukken niet zouden worden overgelegd, vroeg hij aan het hof van beroep
de verweerster te bevelen ze over te leggen, terwijl de verweerster alleen maar aanvoerde
dat de overlegging van die stukken niet dienstig was.
De eiser leidde hieruit af 1°) dat niet hijzelf maar de s.a.r.l. Dominique Delfanne de medecontractant van de verweerster was en 2°) dat er tussen hem en de verweerster geen enkele wilsovereenstemming was bereikt over een of andere aanwijzing van bevoegdheid.
Eerste onderdeel
Het werd niet betwist dat de overeenkomst betreffende de verkoop van landbouwmaterieel onder het Belgische recht viel.
Hoewel de rechter, krachtens artikel 25, tweede lid, van het Wetboek van Koophandel
uit de omstandigheid dat een factuur niet werd betwist een feitelijk vermoeden kan afleiden en daarin het bewijs kan zien dat de schuldenaar ingestemd heeft met de daarin vermelde verbintenis, geldt die regel slechts voor verbintenissen tussen kooplieden. Krachtens artikel 1341 van het Burgerlijk Wetboek moet het bewijs van burgerlijke verbintenissen van meer dan 375 euro bij geschrift worden geleverd.
Op grond van de omstandigheid dat de facturen niet werden betwist, beslist het arrest
dat de eiser wel degelijk partij bij de overeenkomst is, gehouden is tot de daaruit voortvloeiende verbintenissen en tot de algemene verkoopsvoorwaarden die op de achterzijde
van die facturen staan afgedrukt, maar het antwoordt daarbij met geen enkele overweging
op het middel dat aanvoert dat de eiser sinds 30 juni 1997 niet langer de hoedanigheid van
koopman heeft.
Het is bijgevolg niet regelmatig met redenen omkleed (schending van artikel 149 van
de Grondwet) en evenmin naar recht verantwoord (schending van de artikelen 1341 van
het Burgerlijk Wetboek en 25, tweede lid, van het Wetboek van Koophandel).
(...)
Vierde onderdeel
Het feit dat de artikelen 871 tot 877 van het Gerechtelijk Wetboek de rechter niet de
verplichting opleggen om een partij te bevelen om een stuk over te leggen dat zij vermoed
wordt te bezitten en dat het bewijs bevat van een ter zake dienend feit, maar hem enkel de
mogelijkheid daartoe openlaat, belet echter niet dat hij, hoewel hij die onderzoeksmaatregel mag verwerpen zonder opgave van redenen, mag oordelen dat het bewijs van het ter
zake dienende feit dat het diende te leveren, niet geleverd is, zonder daardoor het recht op
het bewijs te miskennen, zonder de artikelen 1315 van het Burgerlijk Wetboek, 870, 871
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en 877 van het Gerechtelijk Wetboek waarin het is vastgelegd te schenden, en zonder het
recht van verdediging te miskennen.
Hieruit volgt dat het arrest, dat overweegt "dat uit geen enkel gegeven van de zaak kan
worden opgemaakt dat de facturen ten onrechte (aan de eiser) zijn gestuurd, aangezien hij
(de verweerster) nooit heeft gemeld dat hij zijn activiteiten had overgelaten aan een e.u.r.l.
of aan een s.a.r.l. Delfanne; dat er dient onderstreept te worden dat het persoonlijk btwnummer (van de eiser) op de litigieuze facturen vermeld staat (...) en, (dat, hoewel) hij
zijn activiteiten in een vennootschap heeft ondergebracht, er toch dient op gewezen te
worden dat hij er de enige vennoot en de enige zaakvoerder van is, dat de maatschappelijke zetel van de vennootschap die is van (eisers) woonplaats en dat hij (de verweerster)
nooit verzocht heeft de facturen aan die vennootschap te sturen", terwijl de eiser een onderzoeksmaatregel vorderde - zijnde de overlegging van de contractuele stukken zoals bestel- of leveringsbonnen - om het bewijs te leveren van de daarop afgedrukte vermeldingen, en bijgevolg van de identiteit van de contractpartijen, eisers recht op het bewijs miskent dat vastgelegd is in de artikelen 1315 van het Burgerlijk Wetboek, 870, 871 en 877
van het Gerechtelijk Wetboek, bijgevolg die bepalingen schendt en tevens het algemeen
beginsel van het recht van verdediging miskent.
Bovendien is het arrest, doordat het de vordering tot onderzoek verwerpt zonder enige
opgave van redenen, niet regelmatig met redenen omkleed (schending van artikel 149 van
de Grondwet).
(...)
Tweede middel
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 2, 3, 5.1, a) en b), 23.1, 66 et 76 van de verordening (EG) nr. 44/2001 van
de Raad van 22 december 2000 betreffende de rechterlijke bevoegdheid, de erkenning en
de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken.
Aangevochten beslissingen
Het arrest beslist, met bevestiging van het beroepen vonnis, dat de Rechtbank van Eerste Aanleg te Namen territoriaal bevoegd was om van het geschil kennis te nemen.
Die beslissing is gegrond op de redenen van het arrest die geacht worden hieronder integraal te zijn weergegeven en inzonderheid op de onderstaande redenen:
"(Verweersters) algemene verkoopsvoorwaarden die op de achterzijde van de facturen
staan afgedrukt, preciseren dat 'elk geschil beslecht zal worden door de rechtbanken van
het arrondissement of van het eerste kanton Namen';
(De eiser) was op de hoogte van die algemene verkoopsvoorwaarden gelet op zijn talrijke contractuele betrekkingen met de verweerster van september 1997 tot februari 2001
en heeft ze nooit betwist, zodat het beding tot aanwijzing van een bevoegd gerecht behoort tot hetgeen tussen partijen werd bedongen;
Artikel 23.1, b), van de verordening (EG) nr. 44/2001 van 22 december 2000 bepaalt
uitdrukkelijk het volgende: 'Wanneer de partijen van wie er ten minste één woonplaats
heeft op het grondgebied van een lidstaat, een gerecht of de gerechten van een lidstaat
hebben aangewezen voor de kennisneming van geschillen die naar aanleiding van een bepaalde rechtsbetrekking zijn ontstaan of zullen ontstaan, is dit gerecht of zijn de gerechten
van die lidstaat bevoegd. Deze bevoegdheid is exclusief, tenzij de partijen anders zijn
overeengekomen. Deze overeenkomst tot aanwijzing van een bevoegd gerecht wordt gesloten: a) hetzij bij een schriftelijke overeenkomst of bij een schriftelijk bevestigde mondelinge overeenkomst; b) hetzij in een vorm die wordt toegelaten door de handelwijzen
die tussen de partijen gebruikelijk zijn geworden', zodat de Rechtbank van Eerste Aanleg
te Namen bevoegd was om van het geschil kennis te nemen hoewel artikel 5 van de veror-
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dening bepaalt dat het geschil normaliter voorgelegd had moeten worden aan een gerecht
in Frankrijk, aangezien de goederen daar waren geleverd;
De omstandigheid dat (de eiser) ondanks de ontvangst van 28 facturen nooit enige betwisting heeft opgeworpen, is een stilzwijgende maar zekere aanvaarding van (verweersters) algemene verkoopsvoorwaarden; (...)
De regels betreffende de territoriale bevoegdheid zijn hoe dan ook niet van openbare
orde maar gewoon van dwingend recht zodat de partijen er bij overeenkomst kunnen van
afwijken, hetgeen hier het geval was".
Grieven
De verordening (EG) nr. 44/2001 is krachtens de artikelen 66 en 76 ervan, toepasselijk
op het geschil.
Luidens artikel 2 van die verordening worden, onverminderd die verordening, degenen
die woonplaats hebben op het grondgebied van een lidstaat, ongeacht hun nationaliteit,
opgeroepen voor de gerechten van die lidstaat.
Artikel 3 bepaalt dat degenen die op het grondgebied van een lidstaat woonplaats hebben, slechts voor het gerecht van een andere lidstaat kunnen worden opgeroepen krachtens de in de afdelingen 2 tot en met 7 van dit hoofdstuk gegeven regels.
Artikel 5 van die verordening geeft een nadere omschrijving van de voorwaarden waaronder een persoon die woonplaats heeft op het grondgebied van een lidstaat, in een andere
lidstaat voor de volgende gerechten kan worden opgeroepen, namelijk ten aanzien van
verbintenissen uit overeenkomst: voor het gerecht van de plaats waar de verbintenis die
aan de eis ten grondslag ligt, is uitgevoerd of moet worden uitgevoerd (5.1, a)), waarbij de
plaats van uitvoering van de verbintenis die aan de eis ten grondslag ligt, voor de koop en
verkoop van roerende lichamelijke zaken, de plaats in een lidstaat is waar de zaken volgens de overeenkomst geleverd werden of geleverd hadden moeten worden (5.1, b)).
Artikel 23.1 van die verordening luidt als volgt:
"Wanneer de partijen van wie er ten minste één woonplaats heeft op het grondgebied
van een lidstaat, een gerecht of de gerechten van een lidstaat hebben aangewezen voor de
kennisneming van geschillen die naar aanleiding van een bepaalde rechtsbetrekking zijn
ontstaan of zullen ontstaan, is dit gerecht of zijn de gerechten van die lidstaat bevoegd.
Deze bevoegdheid is exclusief, tenzij de partijen anders zijn overeengekomen. Deze overeenkomst tot aanwijzing van een bevoegd gerecht wordt gesloten:
a) hetzij bij een schriftelijke overeenkomst of bij een schriftelijk bevestigde mondelinge
overeenkomst;
b) hetzij in een vorm die wordt toegelaten door de handelwijzen die tussen de partijen
gebruikelijk zijn geworden;
c) hetzij, in de internationale handel, in een vorm die overeenstemt met een gewoonte
waarvan de partijen op de hoogte zijn of hadden behoren te zijn en die in de internationale
handel algemeen bekend is en door partijen bij dergelijke overeenkomsten in de betrokken
handelsbranche doorgaans in acht wordt genomen".
Hieruit volgt dat, wanneer de rechter die van een vordering ten aanzien van verbintenissen uit overeenkomst kennisneemt, noch de rechter van de woonplaats van de verweerder
is, noch de rechter is van de plaats waar de verbintenis die aan de eis ten grondslag ligt, is
uitgevoerd of moet worden uitgevoerd en zijn bevoegdheid slechts voortvloeit uit een beding tot aanwijzing van een bevoegd gerecht, hij slechts uitwerking aan een dergelijk beding kan geven indien het beantwoordt aan de vormvereisten van artikel 23 van de voornoemde verordering. Wanneer er geen door de partijen ondertekende schriftelijke overeenkomst of geen schriftelijk bevestigde mondelinge overeenkomst voorhanden is, moet
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de rechter die van een geschil betreffende de internationale handel kennisneemt, nagaan
of het beding tot aanwijzing van een bevoegd gerecht gesloten is in een vorm die overeenstemt met een gewoonte waarvan de partijen op de hoogte zijn of hadden behoren te zijn
en die in de internationale handel algemeen bekend is en door partijen bij dergelijke overeenkomsten in de betrokken handelsbranche doorgaans in acht wordt genomen.
Het arrest dat erop wijst dat het beding tot aanwijzing van een bevoegd gerecht afgedrukt stond op de achterzijde van verweersters facturen maar niet vaststelt dat, in de betrokken handelsbranche, namelijk de internationale verkoop van landbouwmaterieel, het
algemeen bekend is en doorgaans in acht wordt genomen dat een dergelijk beding in die
vorm wordt gesloten, verantwoordt in het licht van artikel 23.1 van de verordening (EG)
nr. 44/2001, niet naar recht zijn beslissing om af te wijken van de internationale bevoegdheid die voortvloeide uit de artikelen 2, 3 en 5 van die verordening (schending van de in
het middel aangewezen bepalingen).

III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Eerste middel
Eerste onderdeel
Krachtens artikel 25, eerste lid, van het Wetboek van Koophandel, geldt de
vrijheid van bewijs voor alle handelsverbintenissen, ongeacht of een van de partijen geen of niet langer koopman is.
Het tweede lid van die bepaling zegt dat koop en verkoop kan worden bewezen door middel van een aanvaarde factuur.
Zonder daarop te worden tegengesproken, overweegt het arrest dat de eiser een
daad van koophandel heeft gesteld "aangezien de hoeveelheid (hem geleverde)
goederen aantoont dat ze niet uitsluitend dienden voor de behoeften van zijn
landbouwexploitatie"
Het antwoordt aldus op de conclusie van de eiser die, om te betwisten dat hij
partij was bij de overeenkomst en gebonden was door de algemene voorwaarden
ervan, aanvoerde dat hij sinds 30 juni 1997 niet langer de hoedanigheid van
koopman had.
Doordat het arrest had vastgesteld dat de eiser een daad van koophandel had
gesteld, kon het, zonder de in het middel aangewezen wettelijke bepalingen te
schenden, zijn beslissing meer bepaald gronden op de omstandigheid dat hij de
facturen nooit had betwist en dat hij, bijgevolg, verweersters algemene verkoopsvoorwaarden stilzwijgend had aanvaard.
Het onderdeel kan niet worden aangenomen.
(...)
Vierde onderdeel
De rechter wijst naar recht een vordering tot overlegging van een stuk af wanneer hij, zoals te dezen, in feite en, bijgevolg, op onaantastbare wijze, beslist dat
de gegrondheid van het tegenovergestelde standpunt al door vermoedens is geleverd.
Om aan te tonen dat de eiser in persoonlijke naam partij bij het contract was,
overweegt het arrest dat het landbouwmaterieel waarop de litigieuze facturen be-
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trekking hadden aan de eiser is geleverd, dat hij op die facturen in mindering te
brengen betalingen heeft gedaan zonder enige betwisting op te werpen, dat hij de
verweerster nooit heeft gemeld dat hij zijn activiteiten had overgelaten aan een
vennootschap Delfanne en evenmin de verweerster had verzocht de facturen aan
die vennootschap te sturen en dat het persoonlijk btw-nummer van de eiser op de
niet-betwiste facturen vermeld staat.
Zodoende motiveert hij regelmatig en verantwoordt hij naar recht zijn beslissing om het aanbod om de identiteit van de contracterende partijen te bewijzen
door de overlegging van de contractuele stukken zoals bestel- of leveringsbonnen, niet aan te nemen.
Het onderdeel kan niet worden aangenomen.
(...)
Tweede middel
Luidens artikel 23.1 van de verordening (EG) nr. 44/2001 van de Raad van 22
december 2000 betreffende de rechterlijke bevoegdheid, de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken, wordt de overeenkomst tot aanwijzing van een bevoegd gerecht gesloten:
a) hetzij bij een schriftelijke overeenkomst of bij een schriftelijk bevestigde
mondelinge overeenkomst;
b) hetzij in een vorm die wordt toegelaten door de handelwijzen die tussen de
partijen gebruikelijk zijn geworden;
c) hetzij, in de internationale handel, in een vorm die overeenstemt met een gewoonte waarvan de partijen op de hoogte zijn of hadden behoren te zijn en die in
de internationale handel algemeen bekend is en door partijen bij dergelijke overeenkomsten in de betrokken handelsbranche doorgaans in acht wordt genomen.
Die drie vormvereisten zijn alternatieven.
Met toepassing van punt b) van artikel 23.1 van de verordening van 22 december 2000, dat het aanhaalt, overweegt het arrest dat "(de eiser) op de hoogte
(was) van (de) algemene verkoopsvoorwaarden gelet op (de) talrijke contractuele
betrekkingen (tussen de partijen) van september 1997 tot februari 2001 en ze
nooit (heeft) betwist, zodat het beding tot aanwijzing van (de rechtbanken van
het arrondissement Namen) behoort tot hetgeen tussen partijen werd bedongen".
Die redenen vormen een voldoende verantwoording voor de beslissing van het
arrest dat de Rechtbank van Eerste Aanleg te Namen bevoegd is om van het geschil kennis te nemen.
Het middel dat het arrest verwijt dat het niet heeft nagegaan of de toepassingsvoorwaarden in punt c) van dat artikel zijn nageleefd, is niet ontvankelijk bij gebrek aan belang.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep;
Veroordeelt de eiser in de kosten.
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6 november 2008 – 1° kamer – Voorzitter: de h. Parmentier, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: mevr. Regout – Gelijkluidende conclusie van de h. Henkes, advocaat-generaal
– Advocaat: mr. Oosterbosch.

Nr. 616
1° KAMER - 6 november 2008

INKOMSTENBELASTINGEN — AANSLAGPROCEDURE —
BELASTINGAANGIFTE - VOLLEDIGE EN REGELMATIGE AANGIFTE - VOORWAARDEN
Om volledig en regelmatig te zijn moet de belastingaangifte alle gegevens bevatten die
noodzakelijk zijn voor de vaststelling van de belasting, zodat de administratie op grond
van die gegevens en zonder een beroep te moeten doen op externe gegevens, de
belastingschuld kan bepalen en de belasting kan inkohieren1. (Artt. 307 en 354 W.I.B.
1992)
(BELGISCHE STAAT – Minister van Financiën T. C. e.a.)

ARREST (vertaling)

(A.R. F.07.0002.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest, op 6 september 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 een middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 307, 353, eerste lid, 354, eerste lid, en 359 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992, zoals ze van toepassing waren voor het aanslagjaar 1994, die
van openbare orde zijn in zoverre ze de aanslagtermijnen bepalen;
- voor zoveel als nodig, artikel 1 en bijlage bij het koninklijk besluit van 17 maart 1994
tot vaststelling van het model van het aangifteformulier inzake personenbelasting voor het
aanslagjaar 1994.
Aangevochten beslissingen
Het bestreden arrest stelt eerst vast
- dat "(de verweerder) ambtenaar is bij de dienst van het internationaal secretariaat van
de Noord-Atlantische Verdragsorganisatie (hierna NAVO) in Brussel sinds 6 november
1978";
- dat "hij in die hoedanigheid de toepassing geniet van artikel 19 van het Verdrag van
Ottawa van 20 september 1951 betreffende de rechtspositie van de voornoemde internationale organisatie, van de nationale vertegenwoordigers en van het internationaal perso1 Zie Cass., 15 okt. 1957, A.C. 1958, 80; 28 dec. 1984, A.R. F.1193.N, A.C. 1984-85, nr. 261; 29 okt.
1999, F.98.0083.F, A.C. 1999, nr. 578.
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neel, dat hem volledig vrijstelt van belasting op de door die internationale organisatie betaalde bezoldiging (zie brief van 1 juni 1995 van het diensthoofd personeelsbeheer van de
NAVO)";
- dat "zijn echtgenote het beroep van leerkracht uitoefent"
- dat "(de verweerder) in zijn aangifte in de personenbelasting voor het aanslagjaar
1994, in vak I (personalia) zijn hoedanigheid van internationaal ambtenaar tijdens het jaar
1993 vermeld heeft in de rubriek 'beroep uitgeoefend in 1993' en de voornoemde brief van
1 juni 1995 van de NAVO-personeelschef heeft bijgevoegd, zonder echter het vakje aan te
kruisen 'toestand op 1 januari 1994: internationaal ambtenaar of echtgenoot van internationaal ambtenaar die als alleenstaande moet worden belast'";
het bestreden arrest herinnert vervolgens eraan "dat in de regel de vaststelling van de
belasting binnen de gewone aanslagtermijn die verstrijkt op 30 juni van het jaar dat volgt
op dat waarnaar het aanslagjaar wordt genoemd, slechts geldt als aan de volgende voorwaarden is voldaan:
- de aangifte moet binnen de wettelijke termijn zijn ingediend;
- de aangifte moet alle vormvereisten in acht nemen;
- over de inkomsten en andere gegevens (lasten, aftrekken,...) die in de aangifte zijn
vermeld, mag geen enkele betwisting bestaan (...)";
en beslist:
- "dat het, met betrekking tot de tweede voorwaarde, onaanvaardbaar is dat een belastingadministratie een belastingplichtige na het verstrijken van de gewone aanslagtermijn
belast wanneer zij beschikt over alle gegevens aan de hand waarvan de rubriek 'personalia'
correct kan worden ingeschat, desnoods zelfs na een aandachtige lezing van een bijlage";
- dat "het niet-aankruisen van het vakje 'internationaal ambtenaar of echtgenoot van internationaal ambtenaar die als alleenstaande moet worden belast' de in artikel 354, eerste
lid, van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992 bedoelde driejarige buitengewone aanslagtermijn niet kan doen ingaan wanneer, zoals hier, de belastingplichtige zijn hoedanigheid van internationaal ambtenaar vermeldt onder de regel 'beroep uitgeoefend in
1993' in dezelfde rubrieken 'personalia' en bij zijn belastingaangifte een omstandige brief
voegt van de internationale organisatie die hem tewerkstelt en waarin de wettelijke basis
en de bevoorrechte aanslagregeling van zijn bezoldiging wordt omschreven";
- "dat de belastingadministratie, in de door het hof [van beroep] omschreven bijzondere
omstandigheden niet op die materiële vergetelheid mag steunen om een inkohiering buiten de gewone aanslagtermijn te verantwoorden";
- "dat een plichtsbewuste taxatieambtenaar, die volledig op de hoogte is gebracht van
de persoonlijke toestand van de belastingplichtige, onmiddellijk die materiële vergissing
had moeten opmerken bij het gewone onderzoek van de litigieuze aangifte (...)";
- "(...) dat de belastingadministratie met toepassing van de artikelen 353 en 359 van het
Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992 de aanslag in de personenbelasting voor het
aanslagjaar 1994 diende in te kohieren tot 30 juni van het jaar dat volgt op dat waarnaar
het aanslagjaar wordt genoemd";
- "dat de litigieuze aanslag ingekohierd is op 3 december 1996 met miskenning van de
regels betreffende de verjaring van de vaststelling van de belasting";
Bijgevolg vernietigt het bestreden arrest de litigieuze aanslag wegens het verval ervan.
Grieven
Hoewel artikel 353 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992 bepaalt dat "de
belasting met betrekking tot de inkomsten en de andere gegevens vermeld in de daartoe
bestemde rubrieken van een aangifteformulier dat voldoet aan de vorm- en termijnvereis-
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ten van de artikelen 307 tot 311 (...), wordt gevestigd binnen de in artikel 359 gestelde termijn (d.w.z. tot 30 juni van het jaar dat volgt op dat waarnaar het aanslagjaar wordt genoemd) die evenwel niet korter mag zijn dan zes maanden vanaf de datum waarop de aangifte bij de bevoegde aanslagdienst is toegekomen", bepaalt artikel 354, eerste lid, van dat
wetboek dat "bij niet-aangifte, bij laattijdige overlegging van aangifte, of wanneer de verschuldigde belasting hoger is dan de belasting met betrekking tot de belastbare inkomsten
en de andere gegevens vermeld in de daartoe bestemde rubrieken van een aangifteformulier dat voldoet aan de vorm- en termijnvereisten, gesteld hetzij bij de artikelen 307 tot
311 (...), de belasting of de aanvullende belasting, in afwijking van artikel 359, mag worden gevestigd gedurende drie jaar vanaf 1 januari van het jaar waarnaar het aanslagjaar
wordt genoemd waarvoor de belasting is verschuldigd".
Uit de opzet van die artikelen 353 en 354, eerste lid, van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992 volgt dat de termijn waarop de eerste van die twee bepalingen doelt,
slechts geldt in geval van een regelmatige aangifte die op tijd is ingediend en een volledige en juiste vermelding geeft van de "belastbare inkomsten" en van de "andere gegevens"
waarvan het aangifteformulier de vermelding vereist, met dien verstande dat die "andere
gegevens" gegevens zijn die de berekening van de in te kohieren belasting, en dus het bedrag ervan, kunnen beïnvloeden.
Tot die "andere gegevens" behoren die welke de belastingplichtigen verzocht worden te
vermelden in de rubriek "toestand op 1.1.1994" van vak I "personalia" van het aangifteformulier. Door het vakje "gehuwd" aan te kruisen, kunnen de belastingplichtigen immers
eventueel het huwelijksquotiënt genieten bedoeld in artikel 87 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992, luidens hetwelk, "wanneer de aanslag op naam van beide echtgenoten wordt gevestigd en slechts een van de echtgenoten beroepsinkomsten heeft verkregen, een deel daarvan (30 % van die inkomsten, zonder hoger te zijn dan 270.000
frank) toegerekend wordt aan de andere echtgenoot" terwijl door het vakje "internationaal
ambtenaar of echtgenoot van internationaal ambtenaar die als alleenstaande moet worden
belast" aan te kruisen, de toepassing van dat fiscaal voordeel in de vorm van het huwelijksquotiënt is uitgesloten, aangezien het de toepassing impliceert van artikel 128, eerste
lid, 4°, van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992, volgens hetwelk "(...) gehuwde personen niet als echtgenoten maar als alleenstaanden aangemerkt worden (...)
wanneer een echtgenoot beroepsinkomsten heeft van meer dan 270.000 frank die bij overeenkomst zijn vrijgesteld en die niet in aanmerking komen voor de berekening van de belasting op de andere inkomsten van het gezin".
In dit geval hebben de verweerders in hun aangifte in de personenbelasting, aanslagjaar
1994, het vakje "gehuwd" aangekruist, terwijl het evident is dat zij het vakje "internationaal ambtenaar of echtgenoot van internationaal ambtenaar die als alleenstaande moet
worden belast" moesten aankruisen.
De omstandigheid dat die fout door de taxatieambtenaar makkelijk op te sporen is aan
de hand, ofwel van de bij de aangifte gevoegde stukken, ofwel van de vermelding "internationaal ambtenaar" in de rubriek "beroep uitgeoefend in 1993" van vak I "Personalia",
vormt geen wettige verantwoording voor het niet-toepassen van artikel 354, eerste lid, van
het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992.
Hoewel immers, enerzijds artikel 307, §1, van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992 bepaalt dat " de aangifte wordt gedaan op een formulier waarvan het model door
de Koning wordt vastgesteld" en in §3 verduidelijkt dat "de bescheiden, opgaven en inlichtingen waarvan de overlegging in het formulier wordt gevraagd, een integrerend deel
van de aangifte vormen en moeten worden bijgevoegd" dient toch te worden vastgesteld
dat het aangifteformulier in de personenbelasting, aanslagjaar 1994, waarvan het model is
weergegeven in de bijlage van het koninklijk besluit van 17 maart 1994 tot vaststelling
van het model van het aangifteformulier inzake personenbelasting voor het aanslagjaar
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1994, niet bepaalt dat de overlegging van een of ander bescheid, opgave of inlichting het
verzuim kan goedmaken van de vermelding dat de verweerder de rubriek "internationaal
ambtenaar of echtgenoot van internationaal ambtenaar die als alleenstaande moet worden
belast" diende aan te kruisen, zodat de brief van 1 juni 1995 van de dienstchef personeelsbeheer van de NAVO niet integraal deel uitmaakt van de door de verweerders ingevulde
aangifte in de personenbelasting, aanslagjaar 1994, en bijgevolg niet in aanmerking mag
worden genomen voor de vaststelling van de belasting "met betrekking tot de belastbare
inkomsten en de andere gegevens vermeld in de daartoe bestemde rubrieken van een aangifteformulier dat voldoet aan de vorm- en termijnvereisten van de artikelen 307 tot 311",
in de zin van artikel 354, eerste lid, van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992,
waarmee "de belasting of de aanvullende belasting" moet worden vergeleken die rechtsgeldig kan worden gevestigd binnen de bij voornoemd artikel 354, eerste lid, vastgestelde
termijn.
Anderzijds kan het feit dat onder de rubriek "beroep uitgeoefend in 1993" die eveneens
voorkomt in vak I " personalia", "internationaal ambtenaar" werd vermeld, het niet-aankruisen van het vak "internationaal ambtenaar of echtgenoot van internationaal ambtenaar
die als alleenstaande moet worden belast" evenmin goedmaken, aangezien niet alle internationale ambtenaren noodzakelijkerwijs voldoen aan de voorwaarden van voornoemd artikel 128, eerste lid, 4°, van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992 om als alleenstaande te kunnen worden belast.
Uit het bovenstaande volgt dat het bestreden arrest zijn beslissing dat " het ontbreken
van een kruisje in het vakje internationaal ambtenaar of echtgenoot van internationaal
ambtenaar die als alleenstaande moet worden belast de in artikel 354, eerste lid, van het
Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992 bedoelde driejarige buitengewone aanslagtermijn niet kan doen ingaan wanneer, zoals hier de belastingplichtige zijn hoedanigheid van
internationaal ambtenaar vermeldt onder de regel 'beroep uitgeoefend in 1993' in dezelfde
rubrieken 'personalia' en bij zijn belastingaangifte een omstandige brief voegt van de internationale organisatie die hem tewerkstelt en waarin de wettelijke basis en de bevoorrechte aanslagregeling van zijn bezoldiging wordt omschreven" en dat, bijgevolg, "de litigieuze aanslag ingekohierd is op 3 december 1996 met miskenning van de regels betreffende de verjaring van de vaststelling van de belasting", niet naar recht verantwoordt maar
aldus de in het middel aangewezen wettelijke bepalingen schendt en miskent dat ze van
openbare orde zijn in zoverre ze de termijnen bepalen.

III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Artikel 307 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992, zoals het in
deze zaak van toepassing is, bepaalt in paragraaf 1 dat de aangifte wordt gedaan
op een formulier waarvan het model door de Koning wordt vastgesteld en dat
wordt uitgereikt door de dienst die daartoe door de directeur-generaal van de directe belastingen werd aangewezen en, in paragraaf 2, dat het formulier wordt ingevuld overeenkomstig de daarin voorkomende aanduidingen, gewaarmerkt, gedagtekend en ondertekend.
Krachtens artikel 354 van dat wetboek mag niet alleen bij niet-aangifte, bij
laattijdige overlegging van aangifte, maar ook wanneer de verschuldigde belasting hoger is dan de belasting met betrekking tot de belastbare inkomsten en de
andere gegevens vermeld in de daartoe bestemde rubrieken van een aangifteformulier dat voldoet aan de vorm- en termijnvereisten, gesteld bij de artikelen 307
tot 311 de belasting of de aanvullende belasting, in afwijking van artikel 359,
worden gevestigd gedurende drie jaar vanaf 1 januari van het jaar waarnaar het
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aanslagjaar wordt genoemd waarvoor de belasting is verschuldigd.
Om volledig en regelmatig te zijn, moet de belastingaangifte alle gegevens bevatten die noodzakelijk zijn voor de vaststelling van de belasting, zodat de administratie op grond van die gegevens en zonder een beroep te moeten doen op externe gegevens, de belastingschuld kan bepalen en de belasting kan inkohieren.
Uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan, blijkt dat de eiser in zijn
aangifte in de personenbelasting voor het aanslagjaar 1994, in het vak betreffende de personalia, in de rubriek "toestand op 1. 1. 1994" het vakje "gehuwd" heeft
aangekruist en vergeten is het vakje "internationaal ambtenaar of echtgenoot van
internationaal ambtenaar die als alleenstaande moet worden belast" aan te kruisen.
Laatstgenoemde vermelding is een van de andere gegevens, in de zin van
voornoemd artikel 354, waarvan het aangifteformulier de aanduiding vereist en
die de berekening van de in te kohieren belasting beïnvloeden.
Het arrest overweegt dat de administratie, indien de taxatieambtenaar meer
plichtsbewust was geweest, makkelijk de nalatigheid van de eiser had kunnen
ontdekken en hem op correcte wijze had kunnen belasten en beslist "dat de belastingadministratie met toepassing van de artikelen 353 en 359 van het Wetboek
van de Inkomstenbelastingen 1992 de aanslag in de personenbelasting voor het
aanslagjaar 1994 diende in te kohieren tot 30 juni van het jaar dat volgt op dat
waarnaar het aanslagjaar wordt genoemd; dat de litigieuze aanslag ingekohierd is
op 3 december 1996 met miskenning van de regels betreffende de verjaring van
de vaststelling van de belasting".
Aldus schendt het arrest de artikelen 307 en 354 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992.
Het middel is gegrond.
Dictum
Het Hof,
Zonder acht te slaan op de memorie van antwoord die buiten de bij artikel
1093 van het Gerechtelijk Wetboek opgelegde termijn is neergelegd,
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 uitspraak daaromtrent aan de feitenrechter
over;
Verwijst de aldus beperkte zaak naar het Hof van Beroep te Brussel.
6 november 2008 – 1° kamer – Voorzitter en Verslaggever: de h. Parmentier, afdelingsvoorzitter – Gelijkluidende conclusie van de h. Henkes, advocaat-generaal – Advocaat:
mr. B. Wagenaere, Bergen.
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Nr. 617
1° KAMER - 6 november 2008

CASSATIEMIDDELEN — BELASTINGZAKEN — ALGEMEEN - MISKENNING VAN DE
BEWIJSKRACHT VAN EEN AKTE - TE VOEGEN STUK - OVERNEMING VAN DE BEWOORDINGEN VAN DE
AKTE - ONTVANKELIJKHEID
Het middel dat is afgeleid uit de miskenning van de bewijskracht van een akte is niet
ontvankelijk wanneer de bestreden beslissing de bewoordingen van die akte niet
overneemt en de eiser de akte niet regelmatig tot staving van zijn cassatieberoep
overlegt1. (Artt. 1319, 1320 en 1322 B.W.)
(BELGISHE STAAT – Minister van Financiën T. K.)

ARREST (vertaling)

(A.R. F.07.0026.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest, op 27 september 2006 gewezen
door het Hof van Beroep te Bergen.
Afdelingsvoorzitter Claude Parmentier heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal André Henkes heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDELEN
In het verzoekschrift tot cassatie, waarvan een eensluidend afschift bij dit arrest is gevoegd, voert de eiser een middel aan.
III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Het middel dat is afgeleid uit de miskenning van de bewijskracht van een akte
is niet ontvankelijk wanneer de bestreden beslissing de bewoordingen van die
akte niet overneemt terwijl de eiser de akte niet regelmatig tot staving van zijn
cassatieberoep overlegt.
Het arrest neemt de bewoordingen niet over van artikel 26 van die overeenkomst waarvan de bewijskracht miskend zou zijn.
De eiser legt de overeenkomst van lastgeving niet over die gesloten is tussen
de verweerder en het Gemeentekrediet van België en die welke overeenkomst in
regelmatige vorm bij het cassatieverzoekschrift had moeten worden gevoegd,
overeenkomstig artikel 1098 van het Gerechtelijk Wetboek.
Het middel preciseert niet waarom het arrest artikel 1134 van het Burgerlijk
Wetboek zou schenden.
Voor het overige is de schending van artikel 171 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992 volledig afgeleid uit de tevergeefs aangevoerde schending van de overige in het middel aangewezen bepalingen.
Het middel is, zoals de verweerder staande houdt, niet ontvankelijk.
1 Cass., 22 sept. 1932, Pas. 1932, 245; 9 dec. 1977, A.C. 1978, 431; 27 okt. 2003, S.02.0103.F, A.C.
2003, nr. 253.

2552

HOF VAN CASSATIE

6.11.08 - Nr. 617

Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep;
Veroordeelt de eiser in de kosten.
6 november 2008 – 1° kamer – Voorzitter en Verslaggever: de h. Parmentier, afdelingsvoorzitter – Gelijkluidende conclusie van de h. Henkes, advocaat-generaal – Advocaten:
mrs. Wouters en D. Lambot, Brussel.

Nr. 618
1° KAMER - 7 november 2008

1º VERBINTENIS - VERHAALBAARHEID VERSCHULDIGDE PRESTATIE - VERSCHILLENDE
SCHULDENAREN - RECHT VAN DE SCHULDEISER - MODALITEITEN
2º ONDEELBAARHEID (VERBINTENISSEN) - VERBINTENIS - VERHAALBAARHEID
VERSCHULDIGDE PRESTATIE - VERSCHILLENDE SCHULDENAREN - RECHT VAN DE SCHULDEISER MODALITEITEN
3º HOOFDELIJKHEID - VERBINTENIS - VERHAALBAARHEID VERSCHULDIGDE PRESTATIE VERSCHILLENDE SCHULDENAREN - RECHT VAN DE SCHULDEISER - MODALITEITEN
1º, 2° en 3° De verschuldigde prestatie uit een verbintenis die verschillende schuldenaren
aangaan wordt in beginsel van rechtswege onder hen verdeeld; de schuldeiser kan ieder
van hen slechts aanspreken voor zijn deel; deze regel lijdt uitzondering ingeval de
verbintenis ondeelbaar is, hoofdelijk is aangegaan of een verbintenis in solidum uitmaakt.
(Artt. 1200, 1217, 1218 en 1222 B.W.)
(D. T. IMMAS ANTWERPEN b.v.b.a.)

ARREST

(A.R. C.07.0567.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 25 juni 2007 gewezen door
het Hof van Beroep te Antwerpen.
Raadsheer Eric Dirix heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal met opdracht André Van Ingelgem heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDEL
De eiseres voert in haar verzoekschrift een middel aan.
Het verzoekschrift is aan dit arrest gehecht en maakt er deel van uit.
III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
1. Wanneer verschillende schuldenaren een verbintenis aangaan, wordt de verschuldigde prestatie in beginsel van rechtswege onder hen verdeeld. De schuldei-
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ser kan iedere schuldenaar slechts aanspreken voor zijn deel.
Deze regel lijdt uitzondering ingeval de verbintenis ondeelbaar is, hoofdelijk is
aangegaan of een verbintenis in solidum uitmaakt.
2. De appelrechters oordelen dat de eiseres en haar partner zich met het geven
van de opdracht tot verkoop, tot eenzelfde zaak hebben verbonden.
Daardoor stellen zij niet vast dat de eiseres en haar partner zich ondeelbaar,
hoofdelijk of in solidum hebben verplicht tot betaling van het makelaarsloon aan
de verweerster.
Met die reden beslissen zij niet naar recht dat de eiseres voor het gehele bedrag
van het makelaarsloon kan worden aangesproken.
Het middel is gegrond.
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest in zoverre dit de eiseres veroordeelt tot betaling
aan de verweerster van het gehele bedrag van het makelaarsloon meer de interest
en uitspraak doet over de kosten ten aanzien van de eiseres en de verweerster.
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 hieromtrent aan de feitenrechter
over.
Verwijst de aldus beperkte zaak naar het Hof van Beroep te Gent.
7 november 2008 – 1° kamer – Voorzitter: de h. Waûters, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: de h. Dirix – Gelijkluidende conclusie van de h. Van Ingelgem, advocaat-generaal met opdracht – Advocaat: mr. Geinger.

Nr. 619
1° KAMER - 7 november 2008

1º BESLAG — GEDWONGEN TENUITVOERLEGGING - RANGREGELING - PROCESVERBAAL VAN RANGREGELING - AANMANING VAN DE PARTIJEN - DOEL - TERMIJN - TEGENSPRAAK GEVOLG
2º BESLAG — GEDWONGEN TENUITVOERLEGGING - RANGREGELING - PROCESVERBAAL VAN RANGREGELING - TERMIJN VOOR TEGENSPRAAK - TOEGANG TOT DE RECHTER ARTIKEL 6.1 E.V.R.M. - GEVOLG
3º RECHTEN VAN DE MENS — VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS —
ARTIKEL 6 — ARTIKEL 6.1 - BESLAG - RANGREGELING - PROCES-VERBAAL VAN
RANGREGELING - TERMIJN VOOR TEGENSPRAAK - TOEGANG TOT DE RECHTER - GEVOLG
1º De aanmaning door de notaris, van de schuldenaar tegen wie het beslag is geschied en
van de schuldeisers, inzage te nemen van het proces-verbaal van rangregeling en om,
indien daartoe grond bestaat, daarop tegenspraak te doen, strekt ertoe deze procedure
op een doelmatige wijze af te wikkelen; hieruit volgt dat na het verstrijken van de daarin
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bedoelde termijn, een tegenspraak niet ontvankelijk is, behoudens ingeval van bedrog of
overmacht en behoudens de mogelijkheid om incidentele tegenspraak te voeren voor de
beslagrechter1; aldus kan een tegenspraak geen betrekking meer hebben op een in het
definitief proces-verbaal opgenomen schuldvordering, ook al was die schuldvordering
aanvankelijk niet batig gerangschikt. (Art. 1644, eerste lid Ger.W.)
2º en 3° De rangregeling zoals bepaald bij artikel 1644, eerste lid van het Gerechtelijk
Wetboek ontzegt een partij niet op onwettige wijze de toegang tot de rechter en is niet
strijdig met artikel 6.1 van het E.V.R.M.
(V. e.a. T. BELGISCHE STAAT – Minister van Financiën)

ARREST

(A.R. C.07.0606.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 5 september 2007 gewezen
door het Hof van Beroep te Antwerpen.
Raadsheer Eric Dirix heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal met opdracht André Van Ingelgem heeft geconcludeerd.
II. FEITEN
Uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan blijkt dat:
- uitvoerend beslag werd gelegd op het onroerend goed van de eerste en de
tweede eisers;
- op 6 december 2001 door de notaris een ontwerp van rangregeling werd opgesteld en de beslagenen en de schuldeisers werden aangemaand om van dit proces-verbaal kennis te nemen;
- volgens dit ontwerp de verkoopopbrengst werd toebedeeld aan de derde en
vierde eisers;
- tegen het ontwerp enkel tegenspraak werd gedaan door de verweerder;
- bij arrest van 16 juni 2004 voor recht werd gezegd dat de schuldvorderingen
van de derde en vierde eisers moeten worden beperkt tot het bedrag vermeld in
de subrogatieakten;
- de notaris op 28 oktober 2005 een definitief proces-verbaal van rangregeling
heeft opgesteld waarbij de schuldvorderingen van de derde en vierde eisers worden beperkt tot de in het arrest van 16 juni 2004 bedoelde bedragen en het saldo
wordt toebedeeld aan de verweerder;
- de eisers hiertegen tegenspraak voeren met betrekking tot de schuldvordering
van de verweerder.
III. CASSATIEMIDDEL
De eisers voeren in hun verzoekschrift een middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 6.1 van het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en
de fundamentele vrijheden, ondertekend te Rome op 4 november 1950 en goedgekeurd bij
1 Zie Cass., 13 juni 1985, A.R. 7214, A.C. 1985, nr. 623.
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wet van 13 mei 1955;
- de artikelen 17, 18, 1643, 1644 en 1650 van het Gerechtelijk Wetboek.
Aangevochten beslissingen
Bij het bestreden arrest van 5 september 2007 verklaart het Hof van Beroep te Antwerpen eisers' hoger beroep ontvankelijk doch ongegrond en bevestigt de bestreden beschikking, na onder meer het volgende te hebben overwogen:
"2.3. Mevrouw M.T.V.C.heeft op het eerste ontwerp van rangregeling geen tegenspraak
ingediend. Zij kan bijgevolg geen tegenspraak indienen na het ontwerp van definitieve
rangregeling omtrent andere betwistingen dan de wijze van uitvoering door de notaris van
de beslissing die het hof (van beroep) omtrent de eerste tegenspraken heeft genomen.
Haar betwisting van haar gehoudenheid tot de belastingschuld op de beroepsinkomsten
van de heer S. is onontvankelijk, zoals de eerste rechter terecht heeft vastgesteld".
Grieven
Naar luid van artikel 6.1 van het Europees Verdrag tot beschemming van de rechten
van de mens en de fundamentele vrijheden heeft eenieder recht tot toegang tot de rechter.
Artikel 1644 van het Gerechtelijk Wetboek bepaalt dat de notaris binnen vijftien dagen
na het proces-verbaal van verdeling of rangregeling de schuldenaar tegen wie het beslag is
geschied en de schuldeisers, aan de woonplaats die zij gekozen hebben in de inschrijving,
de overschrijving of het verzet, doet aanmanen om, op straffe van uitsluiting, binnen de
termijn van een maand inzage te nemen van het proces-verbaal en, indien daartoe grond
bestaat, daarop tegenspraak te doen.
De toelaatbaarheid van de tegenspraak is weliswaar onderhevig aan de vereiste van belang.
Immers, naar luid van artikel 17 van het Gerechtelijk Wetboek, dat een algemene regel
bevat, kan de vordering niet worden toegelaten indien de eiser geen belang heeft om ze in
te dienen.
Artikel 18 van het Gerechtelijk Wetboek bepaalt voorts dat het belang een reeds verkregen en dadelijk belang moet zijn.
Uit een en ander volgt dat een schuldeiser of beslagene slechts tegenspraak tegen een
proces-verbaal van rangregeling zal kunnen voeren voor zover de voorgestelde regeling
zijn rechten of belangen schaadt. Bovendien moet er sprake zijn van een werkelijk en
geen theoretisch belang.
Is een bepaald schuldeiser niet batig gerangschikt in het eerste proces-verbaal van verdeling of rangregeling, bedoeld bij artikelen 1643 en 1644 van het Gerechtelijk Wetboek,
anders gezegd is er in dat ontwerp geen enkele uitkering uit de opbrengst van de verkoop
van het onroerend goed in zijn voordeel voorzien, dan heeft de beslagene geen enkel belang om binnen de maand van de aanmaning om inzage te nemen van het proces-verbaal
van verdeling of rangregeling tegenspraak te doen tegen dat ontwerp van rangregeling in
zoverre in dat ontwerp de schuldvordering van de kwestieuze schuldeiser wordt weerhouden.
Dergelijk belang zal hij slechts verwerven op het ogenblik waarop een deel van de opbrengst aan de betrokken schuldeiser bij een navolgend proces-verbaal zou worden toebedeeld.
Te dezen blijkt uit de door het hof van beroep gedane vaststellingen op pagina 2 van het
bestreden arrest dat het oorspronkelijke ontwerp van rangregeling bepaalde dat de opbrengst van het onroerend goed toekwam aan de eerste, tweede en vierde ingeschreven
hypothecaire schuldeisers, in wier rechten respectievelijk de heer R. S. en de nv VictoryMed werden gesubrogeerd, met dien verstande dat de schuldvordering van laatstgenoem-
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de slechts gedeeltelijk zou worden voldaan, terwijl de overige schuldeisers, waaronder de
Belgische Staat, geen enkele betaling zouden ontvangen.
Mevrouw V.C. had in die omstandigheden dan ook geen enkel belang om tegen het
voorlopig ontwerp van verdeling of rangregeling tegenspraak te voeren in zoverre hierin
de schuld van de Belgische Staat werd weerhouden: de opbrengst van het onroerend goed
zou immers niet tot voldoening van de schuldvordering van de Staat worden aangewend.
Zij verwierf slechts het wettelijk vereiste belang om tegenspraak te doen tegen de aanwending van de opbrengst van de verkoop van het onroerend goed tot betaling van de
schuldvordering van de Belgische Staat op het ogenblik dat ingevolge de gedeeltelijke
verwerping van de aanspraken van de heer R.S. en de nv Victory-Med in het definitief
proces-verbaal van verdeling of rangregeling van 28 oktober 2005, door de instrumenterende notaris opgesteld bij toepassing van artikel 1650 van het Gerechtelijk Wetboek, een
deel van de opbrengst van de verkoop aan deze schuldeiser werd toegekend.
Besluit
Waar het hof van beroep oordeelt dat de betwisting van de eerste eiseres van haar gehoudenheid tot de belastingschuld op de beroepsinkomsten van de heer S. onontvankelijk
was, daar waar de eiseres op het ogenblik van de neerlegging van het eerste ontwerp van
rangregeling geen belang had bij het voeren van de kwestieuze tegenspraak, nu er in dat
ontwerp niet was voorzien in enige uitkering ten bate van de Belgische Staat en zij eerst
op het ogenblik van de neerlegging van het definitief ontwerp van rangregeling het wettelijk vereiste belang had om uit dien hoofde tegenspraak te voeren, vermits in dat procesverbaal een deel van de opbrengst van het onroerend goed aan de Belgische Staat werd
toebedeeld, zulks in uitvoering van het arrest van het Hof van Beroep te Antwerpen van
16 juni 2004, waarbij werd geoordeeld dat de vorderingen van de heer R.S. en de nv Victory Med slechts gedekt waren door de hypotheek ten bedrage van het saldo van het krediet, waardoor een deel van de opbrengst ten goede kwam van de overige schuldeisers,
verantwoordt het hof van beroep zijn beslissing dat deze betwisting niet ontvankelijk was,
niet naar recht (schending van artikelen 17, 18, 1643, 1644 en 1650 van het Gerechtelijk
Wetboek) en ontzegt de eiseres alleszins op onwettige wijze de toegang tot de rechter
(schending van artikel 6.1 van het Europees verdrag tot bescherming van de rechten van
de mens en de fundamentele vrijheden, ondertekend te Rome op 4 november 1950 en
goedgekeurd bij wet van 13 mei 1955).

IV. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
1. Krachtens artikel 1644, eerste lid, van het Gerechtelijk Wetboek, doet de
notaris de schuldenaar tegen wie het beslag is geschied en de schuldeisers aanmanen om, op straffe van uitsluiting, binnen de termijn van een maand, inzage te
nemen van het proces-verbaal van rangregeling en om, indien daartoe grond bestaat, daarop tegenspraak te doen.
2. Deze bepaling strekt ertoe de procedure van de rangregeling op een doelmatige wijze af te wikkelen.
Hieruit volgt dat na het verstrijken van de bedoelde termijn een tegenspraak
niet ontvankelijk is, behoudens in geval van bedrog of overmacht en behoudens
de mogelijkheid om incidentele tegenspraak te voeren voor de beslagrechter.
3. Aldus kan een tegenspraak geen betrekking meer hebben op een in het definitief proces-verbaal opgenomen schuldvordering ook al was die schuldvordering aanvankelijk niet batig gerangschikt.
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Een dergelijke regeling ontzegt die partij niet op onwettige wijze de toegang
tot de rechter en is niet strijdig met artikel 6.1. van EVRM.
4. Het middel dat uitgaat van een andere rechtsopvatting, faalt naar recht.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eisers in de kosten.
7 november 2008 – 1° kamer – Voorzitter: de h. Waûters, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: de h. Dirix – Gelijkluidende conclusie van de h. Van Ingelgem, advocaat-generaal met opdracht – Advocaten: mrs. Geinger en De Bruyn.

Nr. 620
1° KAMER - 7 november 2008

1º REDENEN VAN DE VONNISSEN EN ARRESTEN — OP CONCLUSIE —
BURGERLIJKE ZAKEN (HANDELSZAKEN EN SOCIALE ZAKEN
INBEGREPEN) - MOTIVERING - TEGENSTRIJDIGE BESCHIKKINGEN - VERSCHRIJVING - GEVOLG
2º FAILLISSEMENT, FAILLISSEMENTSAKKOORD EN GERECHTELIJK
AKKOORD — RECHTSPLEGING - VONNIS VAN FAILLIETVERKLARING - VERSTEK VERZET - TERMIJN
3º VERZET - FAILLISSEMENT - VONNIS VAN FAILLIETVERKLARING - TERMIJN
4º CASSATIEMIDDELEN — BURGERLIJKE ZAKEN — NIEUW MIDDEL - NIET
AANGEVOERD MIDDEL VOOR DE APPELRECHTER - RECHTSREGEL DIE NOCH VAN OPENBARE ORDE
NOCH VAN DWINGEND RECHT IS - ONTVANKELIJKHEID
1º Een arrest bevat geen tegenstrijdige beschikkingen wanneer een van de door een
cassatiemiddel geviseerde vermeldingen onmiskenbaar op een verschrijving berust1. (Art.
1138, 4° Ger.W.)
2º en 3° De bepalingen van artikel 14, vierde lid van de Faillissementswet beogen de
faillissementsprocedure te uniformiseren en de snelle en efficiënte afwikkeling ervan te
verzekeren; zij zijn bijgevolg ook van toepassing op het vonnis waarbij het verzet tegen
een bij verstek gewezen vonnis van faillietverklaring, hetzij, niet ontvankelijk, hetzij,
ongegrond wordt verklaard; zij hebben als bijzonder recht voorrang op de
gemeenrechtelijke regeling2. (Art. 14 Faillissementswet 1997)
4º Nieuw en bijgevolg niet ontvankelijk is het middel omtrent het verweer dat de eiseres niet
voor de appelrechters heeft gevoerd en dat de openbare orde niet raakt, noch van
dwingend recht is3.
(DETOHAN N.V. T. Mr. N. MOLLEKENS, in hoedanigheid van curator van het faillissement van de N.V. DETOHAN)

1 Zie Cass., 17 nov. 2005, A.R. F.03.0022.N, www.cass.be.
2 Cass., 9 feb. 2007, A.R. C.05.0308.N, A.C. 2007, nr. 75.
3 Zie Cass., 13 feb. 2003, A.R. C.02.0280.F, A.C. 2003, nr. 105.
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ARREST

(A.R. C.07.0619.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 27 juni 2007 gewezen door
het Hof van Beroep te Brussel.
Raadsheer Eric Dirix heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal met opdracht André Van Ingelgem heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDELEN
De eiseres voert in haar verzoekschrift twee middelen aan.
Eerste middel
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 10, 11, 149 en 159 van de gecoördineerde Grondwet van 17 februari
1994;
- de artikelen 2, 1051, 1056 en 1138, 4°, van het Gerechtelijk Wetboek;
- de artikelen 2, 11, 14, 16 en 37, eerste lid, van de Faillissementswet van 8 augustus
1997;
- artikel 26, §§1 en 2, eerste lid, van de Bijzondere wet van 6 januari 1989 op het (Arbitragehof).
Aangevochten beslissingen
Bij het bestreden arrest van 27 juni 2007 verklaart het Hof van Beroep te Brussel eiseres' hoger beroep tegen het vonnis van 17 oktober 2006, waarbij haar verzet ontvankelijk
doch ongegrond werd verklaard, onontvankelijk en wijst haar ervan af, na te hebben overwogen:
"Gelet op het vonnis dat, na tegenspraak, op 17 oktober 2006 werd uitgesproken door
de Rechtbank van Koophandel te Brussel, beslissing die op 28 december 2006 werd betekend.
Gelet op het verzoekschrift tot hoger beroep dat, tijdig en regelmatig naar de vorm, op
17 januari 2007 werd neergelegd op de griffie van het hof".
(...)
7. Artikel 14, eerste lid, van de Faillissementswet bepaalt dat ieder vonnis van faillietverklaring of ieder vonnis waarbij het tijdstip van staking van betaling wordt vastgesteld,
bij voorraad en op de minuut vanaf de uitspraak uitvoerbaar is.
Het vierde lid van dit artikel bepaalt dat de termijn om hoger beroep in te stellen tegen
de vonnissen bedoeld in het eerste lid, vijftien dagen is te rekenen van de opneming in het
Belgisch Staatsblad van het uittreksel bedoeld in artikel 38 of van de betekening van het
vonnis, indien het hoger beroep door de gefailleerde is ingesteld.
8. Het bestreden vonnis, waarbij het verzet tegen het faillissementsvonnis ontvankelijk
doch ongegrond wordt verklaard en dat op tegensprekelijke wijze uitspraak doet over de
oorspronkelijke eis tot faillietverklaring, vormt één geheel met het faillissementsvonnis
dat bij verstek werd uitgesproken, is er het verlengde van en integreert er zich in.
Dit verklaart ook waarom het hoger beroep terecht enkel tegen dit vonnis van 17 oktober 2006 werd ingesteld.
Dit rechtsmiddel, dat enkel werd aangewend tegen het vonnis waarbij het verzet werd
afgewezen, raakt immers automatisch en noodzakelijk het verstekvonnis van 13 juni
2006, waarbij (de eiseres) failliet werd verklaard.
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Het besluit is derhalve dat het hoger beroep dat op 17 januari 2006 werd ingesteld,
moet worden beschouwd als het hoger beroep tegen een vonnis bedoeld in het eerste lid
van artikel 14 van de Faillissementswet, zodat de termijn om dit rechtsmiddel in te stellen
vijftien dagen bedroeg te rekenen van de betekening van het vonnis van 17 oktober 2006.
9. (De eiseres) werpt vruchteloos op dat het hier zou gaan om een vonnis op verzet, en
derhalve niet om een vonnis in de zin van het eerste lid van artikel 14 van de Faillissementswet - waarvan uitdrukkelijk sprake in het vierde lid - maar om een vonnis in de zin
van het tweede lid van dit artikel.
Het tweede lid van artikel 14 maakt immers enkel melding van de rechtsmiddelen die
kunnen worden aangewend door de verstekdoende partijen (verzet) en door de belanghebbenden die geen partij zijn geweest (derdenverzet) en niet van het vonnis dat hieruit voortvloeit.
10. Aangezien het in voorliggend geval een hoger beroep tegen een vonnis van faillietverklaring betreft, is artikel 37 van de Faillissementswet niet van toepassing.
(...)
Het hoger beroep dat pas op 17 januari 2007 werd ingesteld is bijgevolg laattijdig en
moet onontvankelijk worden verklaard".
Grieven
Eerste onderdeel
Het arrest dat door een tegenstrijdigheid in zijn beschikkingen dan wel in zijn motivering is aangetast is niet regelmatig met redenen omkleed.
Naar luid van artikel 1056, 2°, van het Gerechtelijk Wetboek, wordt het hoger beroep
ingesteld bij een verzoekschrift dat, in zoveel exemplaren als er betrokken partijen zijn,
ingediend wordt op de griffie van het gerecht in hoger beroep.
Te dezen verwijst het hof van beroep in het bestreden arrest op pagina 2 uitdrukkelijk
naar het "verzoekschrift dat, tijdig en regelmatig naar de vorm, op 17 januari 2007 werd
neergelegd op de griffie van het hof" en stelt aldus uitdrukkelijk vast dat het hoger beroep,
dat door de eiseres werd ingesteld, tijdig was.
Niettemin verklaart het hof van beroep in het beschikkend gedeelte van datzelfde arrest
het hoger beroep onontvankelijk en wijst de eiseres ervan af, zulks na in het overwegend
gedeelte overwogen te hebben dat het hoger beroep, dat pas op 17 januari 2007 werd ingesteld, laattijdig is en onontvankelijk moet worden verklaard (pagina 5, sub nr. 11).
Het bestreden arrest bevat aldus duidelijk tegenstrijdige beschikkingen, minstens tegenstrijdige overwegingen. In elk geval is het door een onwettigheid aangetast.
Besluit
Het bestreden arrest dat, enerzijds, in de aanhef van het arrest op pagina 2 uitdrukkelijk
verklaart dat het verzoekschrift tijdig werd neergelegd, doch, anderzijds, oordeelt dat het
hoger beroep laattijdig werd ingesteld en op die grond het hoger beroep onontvankelijk
verklaart, bevat tegenstrijdige beschikkingen en is derhalve niet naar recht verantwoord
(schending van artikel 1138, 4°, van het Gerechtelijk Wetboek) en evenmin regelmatig
met redenen omkleed (schending van artikel 149 van de gecoördineerde Grondwet van 17
februari 1994). Minstens is het bestreden arrest, dat behept is met een tegenstrijdigheid in
zijn redengeving en/of tussen zijn redengeving en het beschikkend gedeelte, niet regelmatig met redenen omkleed (schending van artikel 149 van de gecoördineerde Grondwet van
17 februari 1994).
In elk geval is het bestreden arrest, dat vaststelt dat het verzoekschrift tijdig werd neergelegd, doch niettemin oordeelt dat het hoger beroep laattijdig werd ingesteld, niet naar
recht verantwoord (schending van artikel 1056, 2°, van het Gerechtelijk Wetboek).
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Tweede onderdeel
Overeenkomstig artikel 14 van de Faillissementswet van 8 augustus 1997 is ieder vonnis van faillietverklaring of ieder vonnis waarbij het tijdstip van staking van betaling
wordt vastgesteld, bij voorraad en op de minuut vanaf de uitspraak uitvoerbaar.
Blijkens het tweede lid van dat artikel kan tegen de vonnissen, bedoeld in het eerste lid,
verzet worden gedaan door de verstekdoende partijen en derdenverzet door de belanghebbenden die daarbij geen partij waren.
In het vierde lid van voornoemd artikel 14 wordt bepaald dat de termijn om hoger beroep in te stellen tegen de vonnissen bedoeld in het eerste lid, vijftien dagen is te rekenen
van de opneming in het Belgisch Staatsblad van het uittreksel bedoeld in artikel 38 of van
de betekening van het vonnis indien het hoger beroep door de gefailleerde is ingesteld.
Naar de vonnissen, gewezen op het verzet of derdenverzet, waarvan sprake in het tweede lid, wordt in het vierde lid niet verwezen.
Waar artikel 14 van de Faillissementswet afwijkt van de bepalingen van het gemeen
recht, inzonderheid artikel 1051 van het Gerechtelijk Wetboek, naar luid waarvan het hoger beroep wordt ingesteld binnen de maand, te rekenen van de betekening, tenzij de wetgever in een ander vertrekpunt heeft voorzien, - ingevolge artikel 2 van het Gerechtelijk
Wetboek van toepassing op alle rechtsplegingen tenzij de wetgever in een bijzondere regeling heeft voorzien -, dient het op strikte wijze te worden uitgelegd en kan het derhalve
niet per analogie op andere situaties dan deze uitdrukkelijk geregeld bij artikel 14 van de
Faillissementswet, worden toegepast.
Uit artikel 14 van de Faillissementswet blijkt duidelijk dat de termijn van vijftien dagen
enkel het hoger beroep tegen het "vonnis van faillietverklaring", met uitsluiting van enige
andere beslissing, het vonnis waarbij het tijdstip van staking van betaling wordt vastgesteld uitgezonderd, viseert.
Het vonnis van faillietverklaring is uit zijn aard een declaratief vonnis, met dien verstande dat bij dat vonnis wordt vastgesteld dat de voorwaarden van faillietverklaring, zoals bepaald bij artikel 2 van de Faillissementswet, voorhanden zijn en dat de handelaar
derhalve in staat van faillissement verkeert, dat de rechtbank van koophandel bij datzelfde
vonnis bij toepassing van artikel 11 van de Faillissementswet een rechter-commissaris benoemt en een of meerdere curators aanstelt, in voorkomend geval een plaatsopneming beveelt, beveelt dat de schuldeisers van de gefailleerde aangifte van hun vordering zullen
doen binnen een termijn van ten hoogste dertig dagen, te rekenen van het vonnis van faillietverklaring, en de bekendmaking bedoeld in artikel 38 beveelt, en dat het overeenkomstig artikel 16 van de Faillissementswet, te rekenen van de dag van het vonnis van faillietverklaring uitwerking heeft.
Aan deze omschrijving beantwoordt geenszins het vonnis dat het verzet van de gefailleerde tegen het bij verstek gewezen vonnis van faillietverklaring ongegrond verklaart en
derhalve dat vonnis van faillietverklaring bevestigt.
De rechter beperkt zich alsdan immers tot de afwijzing van het rechtsmiddel van verzet
zonder te raken aan het beschikkend gedeelte van het vonnis van faillietverklaring en de
daarbij genomen schikkingen met het oog op de afwikkeling van het faillissement, na te
hebben onderzocht of op datum van faillietverklaring de faillissementsvoorwaarden inderdaad voorhanden waren; hij zal zelf evenwel geen faillissement meer uitspreken.
Derden zullen, in afwezigheid van verplichting tot bekendmaking van dat vonnis in het
Belgisch Staatsblad, van het bestaan ervan overigens ook niet worden ingelicht.
Het vonnis, dat wordt gewezen op het verzet van de gefailleerde tegen het bij verstek
gewezen vonnis van faillietverklaring, zal dan ook nooit kunnen worden aangezien als een
vonnis van faillietverklaring, zoals bedoeld bij artikel 14, eerste lid, van de Faillisse-
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mentswet.
Voor het instellen van hoger beroep tegen een dergelijk vonnis gelden dan ook, in afwezigheid van afwijkende bepalingen in de Faillissementswet, de termijnen van gemeen
recht, hetzij overeenkomstig artikel 1051 van het Gerechtelijk Wetboek de termijn van
één maand, zoals volgt uit artikel 2 van het Gerechtelijk Wetboek dat de bepalingen van
dat wetboek van toepassing verklaart op alle rechtsplegingen, behoudens uitdrukkelijk afwijkende regeling, en uit artikel 37, eerste lid, van de Faillissementswet dat uitdrukkelijk
stelt dat tegen de vonnissen in faillissementszaken die niet het vonnis van faillietverklaring en het vonnis tot vaststelling van de datum van staking van betaling zijn, beroep
openstaat overeenkomstig het Gerechtelijk Wetboek.
Besluit
Waar het hof van beroep oordeelt dat het "hoger beroep dat op 17 januari 2007 werd ingesteld, moet worden beschouwd als het hoger beroep tegen een vonnis bedoeld in het
eerste lid van artikel 14 van de Faillissementswet" omdat dit vonnis één geheel vormt met
het faillissementsvonnis dat bij verstek werd uitgesproken, er het verlengde van is en er
zich in integreert, daar waar de rechter, die het rechtsmiddel van verzet, ingesteld tegen
een vonnis van faillietverklaring, ongegrond verklaart, enkel heeft onderzocht of de rechter het faillissement op wettige wijze heeft kunnen uitspreken, en meer bepaald of hij wettig heeft kunnen oordelen dat de faillissementsvoorwaarden inderdaad voorhanden waren
op het tijdstip waarop het vonnis van faillietverklaring werd gewezen, zonder dat hij dat
faillissement opnieuw uitspreekt, miskent het de declaratieve aard van het 'vonnis van
faillietverklaring', waarvan sprake in artikel 14, eerste lid, van de Faillissementswet
(schending van artikelen 2, 11, 14, eerste, tweede en vierde lid, 16 en 37, eerste lid, van de
Faillissementswet van 8 augustus 1997) en heeft het niet wettig kunnen beslissen dat voor
het instellen van hoger beroep tegen het vonnis dat wordt gewezen op een verzet ingesteld
tegen een vonnis van faillietverklaring de termijn van vijftien dagen, waarvan sprake in
artikel 14, vierde lid, van de Faillissementswet, van toepassing is (schending van artikelen
14, eerste, tweede en vierde lid, 37, eerste lid, van de Faillissementswet van 8 augustus
1997, en de artikelen 2 en 1051 van het Gerechtelijk Wetboek).
Derde onderdeel
(...)
Tweede middel
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 33, 34, 35, 38, 42, 5°, 43, 1°, 702, 1°, 703, 744, zoals van toepassing voor
de wijziging bij wet van 26 april 2007, en 1047 van het Gerechtelijk Wetboek;
- de artikelen 13, 14, 16, 41, 46, 47, 50 en 53 van de Faillissementswet van 8 augustus
1997;
- de artikelen 69, 2°, en 453, eerste lid, van het Wetboek van Vennootschappen;
- het algemeen rechtsbeginsel inzake loyaal procesgedrag, zoals afgeleid uit artikelen
6.1 van het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens, ondertekend
te Rome op 4 november 1950 en goedgekeurd bij wet van 13 mei 1955, en 1382 van het
Burgerlijk Wetboek.
Aangevochten beslissingen
Bij het bestreden arrest van 27 juni 2007 verklaart het Hof van Beroep te Brussel eiseres' hoger beroep tegen het vonnis van 17 oktober 2006, waarbij haar verzet ontvankelijk
doch ongegrond werd verklaard onontvankelijk en wijst haar ervan af, na te hebben overwogen:
"Curator Mollekens toont aan dat het vonnis van 17 oktober 2006 op geldige wijze
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werd betekend op het adres van de maatschappelijke zetel van (de eiseres), zoals dat in
alle procedurestukken door haarzelf werd vermeld, en dit op 28 december 2006.
Het hoger beroep dat pas op 17 januari 2007 werd ingesteld is bijgevolg laattijdig en
moet onontvankelijk worden verklaard".
Grieven
1. Overeenkomstig artikel 13 van de Faillissementswet van 8 augustus 1997 wordt het
vonnis van faillietverklaring in opdracht van de curator betekend aan de gefailleerde.
Naar luid van het tweede lid van dat artikel bevat het exploot van betekening op straffe
van nietigheid, benevens de tekst van de artikelen 14 en 15, aanmaning om kennis te nemen van de processen-verbaal van verificatie van de schuldvorderingen. Het exploot bevat eveneens de tekst van artikel 53.
Voornoemde vereiste werd wettelijk ingesteld teneinde zekerheid te hebben dat de gefailleerde in kennis wordt gesteld van het vonnis van faillietverklaring en teneinde aldus
de termijnen voor het aanwenden van een rechtsmiddel tegen het vonnis van faillietverklaring te doen lopen.
Een en ander impliceert dat de gefailleerde daadwerkelijk kennis krijgt van het betekeningsexploot van het vonnis van faillietverklaring, minstens hiervan tijdig kennis kan nemen.
Betreft het vonnis van faillietverklaring een rechtspersoon, dan zal de curator bijgevolg
erover moeten waken dat de betekening het orgaan van de vennootschap, bevoegd tot het
nemen van de beslissing om tegen het vonnis van faillietverklaring een rechtsmiddel aan
te wenden, bereikt of tijdig kan bereiken.
Bovendien is het strijdig met het algemeen rechtsbeginsel inzake loyaal procesgedrag
dat een betekening wordt uitgevoerd op een plaats, waarvan de opdrachtgever weet of
moet weten dat zij door omstandigheden achterhaald is.
2. Blijkens artikel 42, 5°, van het Gerechtelijk Wetboek worden de betekeningen aan
vennootschappen met rechtspersoonlijkheid gedaan op de maatschappelijke zetel, of bij
gebrek daarvan, de bedrijfszetel of, indien er geen is, aan de persoon of aan de woonplaats
van een der beheerders, zaakvoerders of vennoten.
Uit deze bepaling volgt dat er moet worden betekend aan de bestuurders, zaakvoerders
of vennoten wanneer de maatschappelijke zetel niet of niet meer met de werkelijkheid
overeenstemt of wanneer deze onbekend is.
Staat hiermee gelijk de situatie waarin de gebouwen, waarin de maatschappelijke zetel
van de vennootschap is gevestigd, om een wettelijke reden, zoals een beslissing van onbewoonbaarverklaring of een vonnis van faillietverklaring, niet meer vrij toegankelijk zijn
voor de organen van de vennootschap.
3. Naar luid van artikel 16 van de Faillissementswet verliest de gefailleerde, te rekenen
van het vonnis van faillietverklaring dat onmiddellijk uitvoerbaar is, immers van rechtswege het beheer over al zijn goederen, daaronder begrepen de gebouwen waarin de maatschappelijke zetel van de vennootschap is ondergebracht. Indien daartoe grond bestaat
kunnen de curators de verzegeling vorderen, onder meer van de zetel van de gefailleerde
vennootschap, zoals impliciet volgt uit het tweede lid van artikel 41 van de Faillissementswet.
Vanaf datum van faillietverklaring kunnen alle betalingen, verrichtingen en handelingen van de gefailleerde niet aan de boedel worden tegengeworpen en worden alle activiteiten stopgezet, behoudens de uitzondering, bedoeld in artikel 47 van de Faillissementswet. Alleen de curator is nog bevoegd tot het stellen van handelingen die de boedel verbinden en beslist bij toepassing van artikel 46 van de Faillissementswet over de verderzet-
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ting van lopende overeenkomsten, zoals deze van tewerkstelling.
Een en ander impliceert dat vanaf datum van faillietverklaring de organen van de vennootschap geen vrije toegang meer hebben tot de lokalen waar de maatschappelijke zetel
van de vennootschap is gevestigd, terwijl het personeel dat verder wordt tewerkgesteld
door de curatele evenmin nog gevolg dient te geven aan opdrachten die het door die organen zouden worden toevertrouwd.
Artikel 50, eerste lid, van de Faillissementswet bepaalt voorts dat de aan de gefailleerde
gerichte brieven of berichten worden afgegeven aan de curators en door hen geopend; indien de gefailleerde aanwezig is, woont hij de opening bij. De brieven en berichten die
niet uitsluitend betrekking hebben op de handelsactiviteit van de gefailleerde worden door
de curators aan de gefailleerde bezorgd of medegedeeld op het adres door de gefailleerde
aangewezen.
Artikel 53 van de Faillissementswet, waarvan de tekst moet worden opgenomen in het
exploot van betekening van het vonnis van faillietverklaring, legt ten slotte aan de bestuurders en zaakvoerders van de gefailleerde vennootschap de verplichting op om de curators elke adreswijziging mee te delen, hetgeen een aanwijzing bevat dat oproepingen in
beginsel worden gedaan aan de woonplaats van de bestuurders of zaakvoerder.
4. Uit een en ander volgt dat in geval van faillietverklaring van een vennootschap de
betekening niet langer meer kan geschieden op haar maatschappelijke zetel, gelet op de
gevolgen die de wet aan het faillissement verbindt.
Immers, een betekening aan de gefailleerde in persoon op voornoemd adres overeenkomstig de artikelen 33 en 34 van het Gerechtelijk Wetboek is uitgesloten, nu de gefailleerde vanaf de datum van het vonnis van faillietverklaring het beheer over zijn goederen
en derhalve ook over de lokalen waar zijn zetel is gevestigd, verliest en hij derhalve tot
die gebouwen geen vrije toegang meer heeft.
Een betekening aan de zetel van de vennootschap bij toepassing van artikel 35 van het
Gerechtelijk Wetboek is evenzeer uitgesloten, vermits de aldaar aanwezige personen
voortaan door de curator worden tewerkgesteld.
Ten slotte verzet artikel 50 van de Faillissementswet zich tegen de toepassing van artikel 38 van het Gerechtelijk Wetboek, naar luid waarvan de betekening kan plaats vinden
door het achterlaten van een afschrift onder gesloten omslag in de brievenbus, vermits
overeenkomstig voornoemd artikel 50 alle briefwisseling gericht aan de gefailleerde
wordt bezorgd aan de curator, die enkel deze brieven die vreemd zijn aan de handelsactiviteit overmaakt aan de gefailleerde en dit zonder dat hierop enige termijn staat.
Een en ander impliceert dat eenmaal het faillissement is uitgesproken de betekeningen,
uitsluitend bestemd voor de gefailleerde, zoals deze van het vonnis van faillietverklaring
of van het vonnis waarbij het verzet tegen het bij verstek gewezen vonnis van faillietverklaring ongegrond wordt bevonden, op straffe van schending van artikel 42, 5°, van het
Gerechtelijk Wetboek, minstens van het algemeen rechtsbeginsel inzake loyaal procesgedrag, niet langer meer zullen kunnen plaatsvinden aan de maatschappelijke zetel, noch aan
de bedrijfszetel van de vennootschap, doch overeenkomstig artikel 42, 5°, van het Gerechtelijk Wetboek zullen dienen te gebeuren aan de persoon of aan de woonplaats van haar
bestuurders of zaakvoerders, en dit op het adres dat de curator bij toepassing van artikel
53 van de Faillissementswet door de bestuurders werd meegedeeld.
5. Aan het voorgaande wordt geen afbreuk gedaan door de omstandigheid dat de gefailleerde in zijn procedurestukken melding heeft gemaakt van de maatschappelijke zetel,
vermelding die een logisch gevolg is van de wettelijke verplichting om in exploten en
conclusies melding te maken van de woonplaats of maatschappelijke zetel.
Artikel 43 van het Gerechtelijk Wetboek bepaalt aldus dat op straffe van nietigheid het
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exploot van betekening de woonplaats van degene op wiens verzoek het exploot wordt betekend vermeldt, zijnde blijkens artikel 35 van het Gerechtelijk Wetboek de maatschappelijke of administratieve zetel van de rechtspersoon. Artikel 702, 1°, van het Gerechtelijk
Wetboek bevat een gelijkaardige bepaling, terwijl artikel 703 bepaalt dat rechtspersonen
die in rechte optreden om van hun identiteit te doen blijken in de dagvaarding en in elke
akte van rechtspleging hun maatschappelijke zetel opgeven.
Dat geldt onder meer voor het verzet dat overeenkomstig artikel 1047 van het Gerechtelijk Wetboek wordt ingesteld bij gerechtsdeurwaardersexploot dat dagvaarding inhoudt
om te verschijnen voor de rechter die het verstekvonnis heeft gewezen.
Ten slotte bepaalt artikel 744 van het Gerechtelijk Wetboek, zoals van toepassing voor
de wijziging bij wet van 26 april 2007, dat de rechtspersonen in hun conclusie van hun
identiteit doen blijken op de wijze bepaald in artikel 703.
Uit deze bepalingen volgt dat de wet zelf aan de vennootschap de verplichting oplegt
om melding te maken van haar maatschappelijke zetel.
Blijkens de artikelen 69, 2° en 453, eerste lid, van het Wetboek van Vennootschappen
is de maatschappelijke zetel van een naamloze vennootschap de plaats, vermeld in de oprichtingsakte.
Voornoemde verplichting blijft bovendien bestaan, onverminderd de staat van faillietverklaring.
Besluit
Waar het hof van beroep oordeelt dat de betekening van het vonnis van 17 oktober
2006 regelmatig was gebeurd op het adres van de maatschappelijke zetel, zoals dat in alle
procedurestukken door de eiseres zelf werd vermeld, en dit ongeacht de toestand van faillissement met de daaraan door de wet verbonden gevolgen, en derhalve ongeacht of de
vennootschap op voornoemde zetel nog daadwerkelijk kan worden bereikt, verantwoordt
het zijn beslissing niet naar recht (schending van de artikelen 33, 34, 35, 38, 42, 5°, 43, 1°,
702, 1°, 703, 744, zoals van toepassing voor de wijziging bij wet van 26 april 2007, en
1047 van het Gerechtelijk Wetboek, 13, 14, 16, 41, 46, 47, 50, 53 van de Faillissementswet van 8 augustus 1997, 69, 2°, en 453, eerste lid, van het Wetboek van Vennootschappen, evenals van het algemeen rechtsbeginsel inzake loyaal procesgedrag, zoals afgeleid
uit artikelen 6.1 van het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens,
ondertekend te Rome op 4 november 1950 en goedgekeurd bij wet van 13 mei 1955, en
1382 van het Burgerlijk Wetboek.

III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Eerste middel
Eerste onderdeel
1. De vermelding in het arrest dat het verzoekschrift tot hoger beroep "tijdig"
werd neergelegd, berust onmiskenbaar op een verschrijving.
Het onderdeel kan niet worden aangenomen.
Tweede onderdeel
2. Krachtens artikel 14, vierde lid, van de Faillissementswet, is de termijn om
hoger beroep in te stellen tegen het vonnis van faillietverklaring of ieder vonnis
waarbij het tijdstip van staking van betaling wordt vastgesteld, vijftien dagen te
rekenen van de opneming in het Belgisch Staatsblad van het uittreksel bedoeld in
artikel 38 of van de betekening van het vonnis indien het hoger beroep door de
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gefailleerde is ingesteld.
3. Deze bepaling beoogt de faillissementsprocedure te uniformiseren en de
snelle en efficiënte afwikkeling ervan te verzekeren. Zij is bijgevolg ook van toepassing op het vonnis waarbij het verzet tegen een bij verstek gewezen vonnis
van faillietverklaring, hetzij, niet ontvankelijk, hetzij, ongegrond wordt verklaard.
De bepalingen van artikel 14 van de Faillissementswet hebben als bijzonder
recht voorrang op de gemeenrechtelijke regeling.
Het onderdeel dat van een andere rechtsopvatting uitgaat, faalt naar recht.
Derde onderdeel
(...)
Tweede middel
5. Uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan, blijkt niet dat de eiseres het bedoelde verweer dat de openbare orde niet raakt, noch van dwingend
recht is, voor de appelrechters heeft gevoerd.
Het middel is nieuw en bijgevolg niet ontvankelijk.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiseres in de kosten.
7 november 2008 – 1° kamer – Voorzitter: de h. Waûters, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: de h. Dirix – Gelijkluidende conclusie van de h. Van Ingelgem, advocaat-generaal met opdracht – Advocaten: mrs. Geinger en Maes.

Nr. 621
1° KAMER - 7 november 2008

HUUR VAN GOEDEREN — PACHT — EINDE (OPZEGGING. VERLENGING.
TERUGKEER. ENZ) - OPZEGGING - WEGENWERKEN - DRAAGWIJDTE
De verpachter kan op grond van artikel 6, §1, 4° van de Pachtwet een opzegging geven als
de grond waarvoor de opzegging werd gegeven zelf het voorwerp van wegenwerken
moet uitmaken; de wet vereist niet dat de werken de verdere uitvoering van de
pachtovereenkomst onmogelijk maken. (Artt. 6, §1, 4° en 12.2 Pachtwet)
(D. e.a. T. S. e.a.)

ARREST

(A.R. C.08.0112.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een vonnis, op 15 december 2006 in hoger
beroep gewezen door de Rechtbank van Eerste Aanleg te Brugge.
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Raadsheer Eric Stassijns heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal met opdracht André Van Ingelgem heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDEL
De eisers voeren in hun verzoekschrift een middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 6, §1, 4°, van afdeling 3 - regels betreffende de pacht in het bijzonder - van
boek III, titel VIII - huur van het Burgerlijk Wetboek ( hierna de 'Pachtwet');
- artikel 12, 2. van de Pachtwet.
Aangevochten beslissingen
De rechtbank van eerste aanleg beslist dat er in voorliggend geval wegenwerken
moesten worden uitgevoerd die de opzegging van de pachtovereenkomst op grond van artikel 6, §1, 4°, van de Pachtwet, mogelijk maakten, op grond van de volgende overwegingen:
"Aan (de verweersters) werd op 21 juni 2002 door het College van burgemeester en
schepenen van de stad Brugge een verkavelingsvergunning verleend voor de door hen
verpachte gronden.
Dit betrof geen voorwaardelijk afgeleverde verkavelingsvergunning zoals de eisers tevergeefs beweren.
De overeenkomst bij de verkavelingsvergunning legt aan (de verweersters) de verplichting op allerhande infrastructuurwerken uit te voeren en de aansluiting op de nutsvoorzieningen te verzekeren.
Conform artikel 6, §1, 4°, van de Pachtwet werd drie maanden voor het einde van de
pachtperiode aan (de eisers) kennis gegeven van de afgeleverde verkavelingsvergunning
waarbij deze verkavelingsvergunning, de vergunde plannen en de overeenkomst verbonden aan de verkavelingsvergunning aan (de eisers) werd betekend.
In toepassing van artikel 12 van de Pachtwet werd bij gerechtsdeurwaardersexploot,
pachtopzegging aan (de eisers) betekend op 15 december 2003 waarbij een opzeggingsduur van drie maanden werd gegeven. Deze opzeg ging gepaard met een bijkomende betekening van de verkavelingsvergunning, samen met de vergunde plannen, de verkavelingsovereenkomst, alsmede de bevestigingsbrief van de stad Brugge over de aflevering
van bouwvergunningen voor de verkavelde percelen nadat de verkavelingswerken uitgevoerd worden.
In de afgeleverde verkavelingsvergunning en in het bijzonder in de aan de verkavelingsvergunning verbonden overeenkomst blijkt dat in uitvoering van voormelde verkavelingsvergunning een bouwvergunning zal afgeleverd worden mits de eigenaar tal van infrastructuurwerken uitvoert om de verkaveling volledig uit te rusten en dat deze werken
dienen te gebeuren onder toezicht van de wegendienst. In de uit te voeren werken waren
eveneens de aanleg van nutsleidingen voorzien. Bij brief daterend van 20 november 2003
deelde de Stad Brugge aan de raadsman van (de verweersters) mee dat er bij correcte uitvoering van de verkavelingswerken, er een bouwvergunning afgeleverd wordt.
Al deze infrastructuurwerken hebben tot doel de verkaveling volledig uit te rusten teneinde de percelen bouwgrond bouwrijp te maken.
De uit te voeren werken betroffen wel geen stratenaanleg in de enge zin van het woord.
De opzeg op grond van artikel 6, §1, 4°, van de Pachtwet houdt echter niet ipso facto de
aanleg van nieuwe straten in. Uit geen enkele wetsbepaling kan afgeleid worden dat er enkel op basis van artikel 6, §1, 4°, van de Pachtwet mag opgezegd worden als er op het te
verkavelen stuk grond op grond van de verkavelingsvergunning nog straten dienen aange-
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legd te worden. Dit blijkt niet uit de wetsbepalingen. Werken gericht op de noodzakelijke
uitrusting van de weg, dient met wegenwerken gelijkgesteld worden. De interpretatie van
de eerste rechter met wat door hem als wegenwerken beschouwd werd, wordt door deze
rechtbank volledig bijgetreden.
De door de verkavelaar uit te voeren uitrustingswerken betreffen: allerhande grondwerken, zowel binnen de rooilijn als er buiten, en dit om de percelen vanaf de rooilijn te bereiken, rioleringswerken, het verzekeren van de waterafvoer van de bestaande grachten,
de aanleg van openbare verlichting en groenzones, de aanleg van een semi-verharde weg
met inbegrip van de aansluiting op de bestaande wegenis, dienen wel degelijk als wegenwerken in de zin van artikel 6, §1, 4°, van de Pachtwet te worden beschouwd. Deze werken dienen te gebeuren conform de richtlijnen van de wegendienst en gaan gepaard met
een wegonderbreking.
De uit te voeren uitrustingswerken zijn wel degelijk essentieel om de grond overeenkomstig zijn eindbestemming te gebruiken als bouwgrond. De uitvoering van deze werken
zijn een voorwaarde om een bouwvergunning te bekomen". (cf. p. 9 en 10 van het vonnis)
In het vonnis van het vredegerecht, wiens motieven de rechtbank bijtreedt (cf. p. 10,
eerste alinea van het vonnis), werd hierover eerder als volgt geoordeeld:
"Wij kunnen (de verweerders) niet bijtreden in de door hun voorgestane strikte interpretatie van de uit te voeren 'wegenwerken', waar zij deze werken anders begrijpen dan als
de wegenwerken voorgeschreven in de verkavelingsvergunning, namelijk de uitvoering
van grondwerken, de aanleg van rioleringsstelsels, waterafvoer, het verharden van de uitweg naar de achterliggende weiden, openbare verlichting en de aanleg van groenzones.
Onder wegenwerken verstaan we werken aan de netwerken van de verbindingswegen
in of op de grond, het water of de lucht; zo heeft men verkeerswegen, waterwegen, luchtwegen, enz., terwijl werken aan al deze wegen, door ons dan ook begrepen worden als
'wegeniswerken'.
Werken aan de riolen of waterafvoerwegen vallen dan ook onder de noemer van wegeniswerken in de zin van de wet". ( cf. p. 3 van het vonnis van het Vredegerecht van het
3de kanton te Brugge van 25 november 2005).
Grieven
Schending van artikel 6, §1, 4°, van de Pachtwet en, voor zoveel als nodig, van artikel
12, 2., van diezelfde Pachtwet.
1. Overeenkomstig artikel 6, §1, 4°, van de Pachtwet kan de verpachter op ieder ogenblik een einde maken aan de lopende pacht om de verpachte goederen te gebruiken overeenkomstig hun eindbestemming, indien de pachtovereenkomst betrekking heeft op gronden die als bouwgronden of als voor industriële doeleinden bestemde gronden beschouwd
kunnen worden, hetzij, bij de aanvang van de pacht, mits zij als zodanig opgegeven zijn in
de pachtovereenkomst, hetzij, bij een verlenging van de pacht, op voorwaarde dat de verpachter ten minste drie maanden voor de datum van een verlenging hiervan kennis gegeven heeft aan de pachter, en die vooraf het voorwerp dienen uit te maken van wegenwerken.
Overeenkomstig artikel 12, 2., tweede lid, van de Pachtwet kan, indien de bouwvergunning in geval van een verkaveling niet kan worden overgelegd omdat vooraf wegenwerken moeten worden uitgevoerd, de rechter de opzegging geldig verklaren onder overlegging van een eensluidend verklaard afschrift van de verkavelingsvergunning, mits bij dat
afschrift een verklaring van het gemeentebestuur is gevoegd waaruit blijkt dat de bouwvergunning afgegeven zal kunnen worden zodra de bedoelde werken zijn uitgevoerd.
2. De verpachter kan een beroep doen op artikel 6, §1, 4°, van de Pachtwet indien het
gaat om bouw- of industriegronden waarvoor nog wegenwerken moeten worden uitge-
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voerd. De bepaling is de enige die geldt wanneer men een verkaveling wenst aan te leggen.
De wetgever had met dit artikel de zogenaamde 'grote verkavelingen' voor ogen die gepaard gaan met de aanleg van nieuwe wegen op het verkavelde terrein.
Grote verkavelingen impliceren wegenwerken op het te verkavelen perceel, in voorkomend geval wegenwerken op het te verkavelen perceel en aanleg van ontsluitingswegen
naar het te verkavelen perceel.
Gelet op deze wegenwerken kan de pachter dan geen gebruik maken van de pachtgrond, wat een grondslag biedt voor de voortijdige beëindiging ervan.
De 'grote verkaveling' bedoeld in artikel 6, §1, 4°, van de Pachtwet staat tegenover de
kleine verkaveling van terreinen die reeds aan een openbare weg liggen, waarbij geen wegenwerken op het te verkavelen perceel noodzakelijk zijn en die de pachter niet verhinderen om ondanks de verkavelingsvergunning het goed te blijven gebruiken.
3. De eisers voerden in hun conclusie aan dat de percelen die het voorwerp van de verkavelingsvergunning uitmaakten aan de openbare weg lagen, dat er op deze gronden geen
wegenwerken uitgevoerd werden en dat de pachtopzegging niet nodig was voor de uitvoering van de uitrustingswerken (cf. i.h.b. p. 7, derde en vierde alinea en p. 8, voorlaatste
alinea van hun beroepsbesluiten).
De rechtbank van eerste aanleg stelt in voorliggend geval vast dat er weliswaar sprake
was van een bestaande wegenis maar dat er werken gericht op de noodzakelijke uitrusting
van de weg moesten worden uitgevoerd, dat deze werken weliswaar geen stratenaanleg op
de te verkavelen grond uitmaken maar niettemin met wegenwerken in de zin van artikel 6,
§1, 4°, van de Pachtwet moeten worden gelijkgesteld, nu ze essentieel zijn om de grond
overeenkomstig zijn eindbestemming als bouwgrond te gebruiken en de uitvoering van
deze werken een voorwaarde is om een bouwvergunning te verkrijgen (cf. p. 9 en 10, eerste en tweede alinea van het vonnis).
De rechtbank van eerste aanleg geeft aldus echter niet aan dat er sprake is van "wegenwerken" die de uitvoering van de pachtovereenkomst op het te verkavelen perceel verhinderen in de zin van artikel 6, §1, 4°, van de Pachtwet.
Nu de in het vonnis opgesomde werken slechts strekken tot uitrusting van een bestaande weg en de rechtbank niet vaststelt dat deze werken de verdere uitvoering van de pachtovereenkomst verhinderen, verantwoordt de rechtbank van eerste aanleg niet naar recht
haar beslissing dat er op grond van artikel 6, §1, 4°, van de Pachtwet een rechtsgeldige
opzegging van de pachtovereenkomst met eisers voorlag (schending van artikel 6, §1, 4°,
van de Pachtwet, en, voor zoveel als nodig, van artikel 12, 2., van diezelfde Pachtwet).

III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
1. Artikel 6, §1, 4, van de Pachtwet bepaalt dat in afwijking van artikel 4, de
verpachter op ieder ogenblik een einde kan maken aan de lopende pacht om de
verpachte goederen te gebruiken overeenkomstig hun eindbestemming, indien de
pachtovereenkomst betrekking heeft op gronden die als bouwgronden of als voor
industriële doeleinden bestemde gronden beschouwd kunnen worden, hetzij, bij
de aanvang van de pacht, mits zij als zodanig opgegeven zijn in de pachtovereenkomst, hetzij, bij een verlenging van de pacht, op voorwaarde dat de verpachte
ten minste drie maanden voor de datum van een verlenging hiervan kennis gegeven heeft aan de pachter, en die vooraf het voorwerp dienen uit te maken van
wegenwerken.
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Artikel 12.2. van de Pachtwet bepaalt dat indien de opzegging berust op redenen bepaald in de artikelen 6, §1, 1° tot 4°, en 7°, 10°, de opzegging slechts geldig kan worden verklaard onder overlegging van een eensluidend verklaard afschrift van de door het bevoegde bestuur verleende bouwvergunning.
Indien de bouwvergunning in geval van een verkaveling niet kan worden overgelegd omdat vooraf wegenwerken moeten worden uitgevoerd, kan de rechter de
opzegging geldig verklaren onder overlegging van een eensluidend verklaard afschrift van de verkavelingsvergunning, mits bij dat afschrift een verklaring van
het gemeentebestuur is gevoegd waaruit blijkt dat de bouwvergunning afgegeven
zal kunnen worden zodra de bedoelde werken zijn uitgevoerd.
2. Hieruit volgt dat de verpachter op grond van artikel 6, §1, 4°, van de Pachtwet een opzegging kan geven als de grond waarvoor opzegging werd gegeven
zelf het voorwerp van wegenwerken moet uitmaken. De wet vereist niet dat de
werken de verdere uitvoering van de pachtovereenkomst onmogelijk maken.
In zoverre het middel van een andere rechtsopvatting uitgaat, faalt het naar
recht.
3. Omtrent de werken die de verweerster in verband met de geplande verkaveling van hun grond dienen uit te voeren stellen de appelrechters vast:
- de door de verkavelaar uit te voeren uitrustingswerken betreffen: allerhande
grondwerken, zowel binnen de rooilijnen als erbuiten, en dit om de percelen vanaf de rooilijnen te bereiken, rioleringswerken, het verzekeren van de waterafvoer
van de bestaande grachten, de aanleg van openbare verlichting en groenzones, de
aanleg van semi-verharde weg met inbegrip van de aansluiting op de bestaande
wegenis;
- de verweersters beschikten bij de opzegging over een stedenbouwkundige
vergunning voor het aanleggen van riolering en het slopen van hoevegebouwen
en de bijhorende stallingen.
In zoverre het middel ervan uitgaat dat de in het vonnis opgesomde werken
slechts strekken tot uitrusting van een bestaande weg, mist het feitelijke grondslag.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eisers in de kosten.
7 november 2008 – 1° kamer – Voorzitter: de h. Waûters, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: de h. Stassijns – Gelijkluidende conclusie van de h. Van Ingelgem, advocaatgeneraal met opdracht – Advocaat: mr. Maes.
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3° KAMER - 10 november 2008

1º VERBINTENIS - EENZIJDIGE RECHTSHANDELING - GELDIGHEID - OORZAAK - NIET
UITGEDRUKTE OORZAAK - BESTAAN - BEWIJS
2º BEWIJS — BURGERLIJKE ZAKEN — BEWIJSLAST.
BEOORDELINGSVRIJHEID - BEWIJSLAST - EENZIJDIGE RECHTSHANDELING - GELDIGHEID
- OORZAAK - NIET UITGEDRUKTE OORZAAK - BESTAAN - BETWISTING
1º en 2° Wanneer de oorzaak in een eenzijdige rechtshandeling niet is uitgedrukt en het
bestaan ervan betwist wordt, staat het aan de feitenrechter om na te gaan of deze toch
bestaat, terwijl de schuldenaar die deze betwisting aanvoert, dat gebrek aan oorzaak
dient te bewijzen1. (Art. 1132 B.W.)
(R. T. V.)

ARREST (vertaling)

(A.R. C.06.0632.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 2 maart 2006 gewezen door
het Hof van Beroep te Brussel.
De zaak is bij beschikking van 22 augustus 2008 van de eerste voorzitter verwezen naar de derde kamer.
Raadsheer Sylviane Velu heeft verslag uitgebracht.
Procureur-generaal Jean-François Leclercq heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDELEN
De eiseres voert de volgende twee middelen aan.
Eerste middel
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 149 van de Grondwet;
- de artikelen 1108, 1131 en 1132 van het Burgerlijk Wetboek.
Aangevochten beslissing
Het arrest beslist dat de schuldbekentenis van 8 december 1994 geldig is, zonder de
oorzaak ervan te bepalen.
Het verantwoordt die beslissing op alle gronden die thans als volledig weergegeven
worden beschouwd, en in het bijzonder op de volgende gronden:
"Hoewel artikel 1131 van het Burgerlijk Wetboek bepaalt dat 'een verbintenis, aangegaan zonder oorzaak of uit een valse oorzaak of uit een ongeoorloofde oorzaak, geen gevolg kan hebben', bepaalt artikel 1133 van datzelfde wetboek dat 'de overeenkomst niettemin geldig is, hoewel de oorzaak ervan niet is uitgedrukt'.
De belofte die is gedaan zonder oorzaak, dit wil zeggen waarvan de oorzaak niet is uitgedrukt, is dus geldig op zich. Zij ontslaat de schuldeiser van de verplichting tot bewijsvoering en stelt hem in staat om de veroordeling te verkrijgen, alleen al op vertoon van
het geschrift, tenzij de schuldenaar het gebrek aan oorzaak of de ongeoorloofde oorzaak
1 Zie concl. O.M. in Pas. 2008, nr. 622.
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aantoont.
(De eiseres) toont evenwel het gebrek aan oorzaak niet aan of geeft, met andere woorden, geen enkele verantwoording voor of uitleg over het door haar ondertekende stuk.
(...) Uit het voorgaande blijkt dat (de eiseres), ter uitvoering van de schuldbekentenis,
(aan de verweerder) een bedrag van 44.620,83 euro (1.800.000 frank) verschuldigd is,
zonder dat de bewijswaarde van de gegevens die laatstgenoemde voorlegt om de gegrondheid van zijn schuldvordering te verantwoorden, onderzocht dient te worden".
Grieven
De schuldvorderingen tussen echtgenoten vallen onder het gemeen recht van de verbintenissen. Overeenkomstig artikel 1108 van het Burgerlijk Wetboek, zijn vier voorwaarden
vereist voor de geldigheid van een overeenkomst: de toestemming van de partij die zich
verbindt, haar bekwaamheid om overeenkomsten aan te gaan, een bepaald voorwerp als
inhoud van de verbintenis en een geoorloofde oorzaak van de verbintenis.
Artikel 1131 van het Burgerlijk Wetboek bepaalt het volgende:
"Een verbintenis, aangegaan zonder oorzaak of uit een valse oorzaak of uit een ongeoorloofde oorzaak, kan geen gevolg hebben".
In beginsel moet de schuldeiser het bewijs van de oorzaak leveren.
Artikel 1132 van het Burgerlijk Wetboek bepaalt dat "de overeenkomst niettemin geldig is, hoewel de oorzaak ervan niet is uitgedrukt".
De verbintenis aangegaan zonder oorzaak, d.w.z. waarvan de oorzaak niet is uitgedrukt
in het geschrift dat ze vaststelt, is als dusdanig geldig. Het geschrift zonder oorzaak kan
slechts wegens dwaling, bedrog of geweld, ontbreken van een oorzaak of een ongeoorloofde oorzaak worden aangevochten. De bewijslast rust op de schuldenaar, die dat bewijs
door alle rechtsmiddelen kan leveren.
Wanneer de oorzaak niet in een overeenkomst vermeld is en het bestaan of het geoorloofd karakter ervan betwist wordt, moet de feitenrechter vaststellen dat er een oorzaak
bestaat en moet hij die bepalen. De beslissing volgens welke een schuldbekentenis geldig
is, maar de oorzaak ervan niet bepaalt terwijl het bestaan of het geoorloofd karakter ervan
betwist worden, is bijgevolg niet naar recht verantwoord.
Het arrest, dat beslist dat de schuldbekentenis van de eiseres geldig is, zonder de oorzaak ervan te bepalen terwijl de eiseres het bestaan en het geoorloofd karakter ervan betwistte, is niet naar recht verantwoord en schendt bijgevolg de artikelen 1108, 1131 en
1132 van het Burgerlijk Wetboek.
Subsidiair schendt het arrest artikel 149 van de Grondwet, in zoverre het niet de vaststellingen bevat die het Hof in staat stellen te onderzoeken of het arrest de oorzaak van de
litigieuze schuldbekentenis al dan niet heeft bepaald.
(...)

III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Eerste middel
Krachtens artikel 1131 van het Burgerlijk Wetboek, kan een verbintenis, aangegaan zonder oorzaak, geen gevolg hebben.
Luidens artikel 1132 van dat wetboek is de overeenkomst niettemin geldig,
hoewel de oorzaak ervan niet is uitgedrukt.
Wanneer de oorzaak in de overeenkomst niet is uitgedrukt en het bestaan ervan betwist wordt, staat het aan de feitenrechter om na te gaan of deze toch be-
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staat, terwijl de schuldenaar die zulks betwist, dat gebrek aan oorzaak dient te
bewijzen.
Die regels zijn ook van toepassing op de eenzijdige rechtshandelingen.
Het arrest overweegt dat "de belofte die is gedaan zonder oorzaak, dit wil zeggen waarvan de oorzaak niet is uitgedrukt, is geldig op zich, (dat) zij de schuldeiser van de verplichting tot bewijsvoering ontslaat en hem in staat stelt om de veroordeling te verkrijgen, alleen al op vertoon van het geschrift, tenzij de schuldenaar het gebrek aan oorzaak of de ongeoorloofde oorzaak aantoont", en dat de eiseres "evenwel het gebrek aan oorzaak niet aantoont of, met andere woorden,
geen enkele verantwoording voor of uitleg over het door haar ondertekende stuk
geeft".
Op grond van die overwegingen verantwoordt het arrest zijn beslissing naar
recht.
Het middel kan niet worden aangenomen.
(...)
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiseres in de kosten.
10 november 2008 – 3° kamer – Voorzitter: de h. Storck, voorzitter – Verslaggever:
mevr. Velu – Gelijkluidende conclusie van de h. Leclercq, procureur-generaal – Advocaten: mrs. Mahieu en Geinger.

Nr. 623
3° KAMER - 10 november 2008

BEWIJS — BURGERLIJKE ZAKEN — GETUIGEN - BEOORDELINGSVRIJHEID GRENZEN
De rechter oordeelt onaantastbaar in feite of de feiten waarvan het bewijs door getuigen
wordt aangeboden, voldoende nauwkeurig en voor tegenbewijs vatbaar zijn, voor zover
hij het recht van een partij om te bewijzen door getuigen niet miskent1. (Art. 915 Ger.W.)
(D. T. D.)

(A.R. C.07.0332.F)

10 november 2008 – 3° kamer – Voorzitter: de h. Storck, voorzitter – Verslaggever:
mevr. Velu – Gelijkluidende conclusie van de h. Leclercq, procureur-generaal – Advocaat: mr. T'Kint.

1 Cass., 20 jan. 2003, A.R. S.02.0067.N, A.C. 2003, nr. 38.
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Nr. 624
3° KAMER - 10 november 2008

WEGVERKEER — WEGVERKEERSREGLEMENT VAN 01-12-1975 —
REGLEMENTSBEPALINGEN — ARTIKEL 12 — ARTIKEL 12.4 - MANOEUVRE VOORRANG - VOORRANGSPLICHTIGE BESTUURDER - FOUT
De verplichting van artikel 12.4 Wegverkeersreglement, voor de bestuurder die een
manoeuvre wil uitvoeren, om de andere weggebruikers te laten voorgaan, heeft een
algemene strekking en houdt geen verband met de inachtneming van de verkeersregels
door de andere weggebruikers, op voorwaarde evenwel dat hun komst niet
onvoorzienbaar is, zodat de rechter de voorrangsplichtige bestuurder alleen van alle
aansprakelijkheid kan ontslaan door vast te stellen dat de gedragingen van de
voorranghebbende bestuurder de voorrangsplichtige in zijn gerechtvaardigde
verwachtingen hebben bedrogen; die regel heeft alleen betrekking op de beoordeling van
de fout van de voorrangsplichtige bestuurder en niet op de fout van de
voorranghebbende bestuurder1. (Art. 12, §4 Wegverkeersreglement 1975)
(D. e.a. T. FORTIS INSURANCE BELGIUM n.v. e.a.)

ARREST (vertaling)

(A.R. C.07.0362.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een vonnis, dat op 26 februari 2007 in hoger beroep is gewezen door de Rechtbank van Eerste Aanleg te Nijvel.
De zaak is bij beschikking van 22 augustus 2008 van de eerste voorzitter verwezen naar de derde kamer.
Voorzitter Christian Storck heeft verslag uitgebracht.
Procureur-generaal Jean-François Leclercq heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDEL
De eisers voeren volgend middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 12.4 van het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer;
- de artikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek.
Aangevochten beslissing
Het bestreden vonnis verwerpt, met bevestiging van de beroepen beslissing, de vordering van de eisers en veroordeelt de eiser om aan de verweerder een bedrag van 1.153,89
euro, in hoofdsom, te betalen, op de volgende gronden:
"De stelling (van de eisers), de oorspronkelijke eisers, volgens welke (de eiser) bij het
uitrijden van de bocht gemerkt had dat een vrachtwagen op het punt stond de steengroeve
te verlaten, dat die vrachtwagen aan het rijden was, niet is gestopt en de baan in zijn richting is opgereden, wordt niet gestaafd door de gegevens van het dossier; gezien het zicht
waarover de (eiser) bij het uitrijden van de bocht beschikte, kon hij immers niet zien wat
er rechts op de binnenplaats van de steengroeve gebeurde; hij had daarentegen een goed
zicht op de rijbaan zelf; daarenboven wordt de versie (van de eiser) tegengesproken door
het getuigenis van de heer D., vrachtwagenchauffeur, die op de binnenplaats van de steen1 Cass., 28 mei 2002, A.R. P.01.0611.N, A.C. 2002, nr. 321.
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groeve stilstond en die de vrachtwagen (van de verweerder) in achteruit heeft zien manoeuvreren en een derde voertuig heeft zien stoppen tijdens het manoeuvre van de vrachtwagen;
Het getuigenis van de heer D., dat door geen enkele objectieve grond in twijfel kan
worden getrokken, is niet strijdig met dat van mevrouw B., die achter de motorrijder reed
en de plaats van het ongeval heeft bereikt nadat het plaatsgevonden had; uit haar getuigenis blijkt in elk geval dat die dame, wegens de plaatsgesteldheid, geen voortdurend zicht
had op de motorrijder en dat er, bijgevolg, een derde voertuig vóór de motorrijder heeft
kunnen invoegen;
De eerste rechter heeft terecht geoordeeld dat deze getuigenissen elkaar aanvullen en
overeenstemmen met wat de verbalisanten hebben opgetekend; zij hebben immers gewezen op een remspoor van de motor vanaf het midden van de rijbaan of vanaf de doorlopende witte lijn tussen beide rijrichtingen, wat duidelijk betekent dat de motor niet aan de
rechterkant van de rijbaan reed maar, zoals (de verweerder) erop wijst, een derde voertuig
trachtte in te halen, en niet dat (de eiser) de vrachtwagen in een reflexbeweging langs de
rechterkant heeft trachten te ontwijken;
Het staat in elk geval vast dat de lengte van die remsporen (36 meter), die aan de motor
toe te schrijven zijn, in tegenstelling tot wat (de eisers) willen doen geloven (die sporen
eindigen ter hoogte van de aanhangwagen van de vrachtwagen), en de omvang van de
schade aan de motor en aan zijn bestuurder, die ernstig verwond werd, aantonen dat de
motor met een overdreven snelheid reed ((de eiser) heeft toegegeven dat hij met een snelheid van 80-90 km/u reed) van ongeveer 80 km/u (de lengte van 36 meter van die sporen
komt overeen met een remafstand die noodzakelijk is om van 80 km/u tot stilstand te komen, met een remefficiëntie van 70 pct.), wat hoger is dan de op de plaats van de feiten
toegestane snelheid;
(De eisers) betwisten tevergeefs dat (de eiser), gelet op de plaatsgesteldheid en zijn
goede kennis ervan, zich aldus heeft gedragen, wat geenszins uitsloot dat hij de dag van
het ongeval met een overdreven snelheid heeft gereden, gezien de plaatsgesteldheid en de
aanwezigheid van de steengroeven;
De aanwezigheid van een 'stop'-teken aan de uitrit van de steengroeve had (de eiser)
des te meer tot voorzichtigheid moeten aanzetten, daar hij de omgeving zeer goed kende;
Daarenboven mag niet uit het oog verloren worden dat (de eiser), aangezien hij over
een goed zicht beschikte (170 meter volgens de verbalisanten), had moeten zien hoe de
vrachtwagen gedeeltelijk op de rijbaan manoeuvreerde om in achteruit te parkeren en die
vrachtwagen voor hem bijgevolg een zichtbare en te voorziene hindernis vormde;
De aansprakelijkheid voor het ongeval rust krachtens artikel 10.1.1° en 3° van het Wegverkeersreglement dus volledig op (de eiser), terwijl (de verweerder), op grond van artikel
12.4 van datzelfde reglement, geen enkele fout ten laste kan worden gelegd".
Grieven
Krachtens artikel 12.4 van het koninklijk besluit van 1 december 1975, moet de bestuurder die een manoeuvre wil uitvoeren, voorrang verlenen aan de andere weggebruikers. Die verplichting heeft een algemene strekking en houdt geen verband met de inachtneming van de verkeersregels door de andere weggebruikers.
De rechter kan de voorrangsplichtige bestuurder bijgevolg alleen van alle aansprakelijkheid ontslaan door vast te stellen dat de gedragingen van de voorranghebbende bestuurder de voorrangsplichtige in zijn gerechtvaardigde verwachtingen hebben bedrogen
en hem in een onoverkomelijke dwaling heeft gebracht.
Het bestreden vonnis stelt vast dat de vrachtwagen een manœuvre uitvoerde. Het grondt
zijn beslissing immers op de verklaring van de getuige D., " vrachtwagenchauffeur, die op
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de binnenplaats van de steengroeve stilstond en die de vrachtwagen (van de verweerder)
in achteruit heeft zien manoeuvreren ", en stelt vast dat "(de eiser) had moeten zien hoe de
vrachtwagen gedeeltelijk op de rijbaan manoeuvreerde".
Het arrest heeft op die grond niet kunnen beslissen " dat (de verweerder), op grond van
artikel 12.4 van het wegverkeersreglement, geen enkele fout ten laste kan worden gelegd
", aangezien het niet vaststelt dat de komst van de motorfiets niet te voorzien was en de
gerechtvaardigde verwachtingen van de verweerder kon hebben bedrogen.
Het bestreden vonnis, dat op die grond beslist dat de aansprakelijkheid voor de schade
van het ongeval volledig op de eiser rust, schendt derhalve tevens de artikelen 1382 en
1383 van het Burgerlijk Wetboek.

III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
De verplichting van artikel 12.4 van het Wegverkeersreglement voor de bestuurder die een manoeuvre wil uitvoeren, om de andere weggebruikers te laten
voorgaan, heeft een algemene strekking en houdt geen verband met de inachtneming van de voorschriften van dat reglement door de andere weggebruikers, op
voorwaarde evenwel dat hun komst niet kan worden voorzien.
De rechter kan de voorrangsplichtige bestuurder alleen van alle aansprakelijkheid ontslaan door vast te stellen dat de gedragingen van de voorranghebbende
bestuurder de voorrangsplichtige in zijn gerechtvaardigde verwachtingen hebben
bedrogen.
Het bestreden vonnis stelt op grond van het getuigenis van de heer D. vast dat
"de vrachtwagen (van de verweerder) in achteruit manoeuvr(eerde)" en dat "een
derde voertuig (gestopt was) tijdens het manoeuvre van de vrachtwagen". Het
oordeelt alleen dat de eiser "met een overdreven snelheid reed", dat hij "had
moeten zien hoe de vrachtwagen gedeeltelijk op de rijbaan manoeuvreerde om in
achteruit te parkeren" en dat "die vrachtwagen voor hem bijgevolg een zichtbare
en te voorziene hindernis vormde".
Het bestreden vonnis verantwoordt zijn beslissing dat "de aansprakelijkheid
voor het ongeval krachtens artikel 10.1.1° en 3° van het Wegverkeersreglement
(...) volledig op de eiser rust, terwijl de verweerder (...) geen enkele fout ten laste
kan worden gelegd", derhalve niet naar recht.
Het middel is gegrond.
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden vonnis.
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het vernietigde vonnis.
Houdt de kosten aan en laat de beslissing daaromtrent aan de feitenrechter
over.
Verwijst de zaak naar de Rechtbank van Eerste Aanleg te Brussel, zitting houdende in hoger beroep.
10 november 2008 – 3° kamer – Voorzitter en Verslaggever: de h. Storck, voorzitter –
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Gelijkluidende conclusie van de h. Leclercq, procureur-generaal – Advocaat: mr. Draps.

Nr. 625
3° KAMER - 10 november 2008

1º BRIEVEN - BRIEF - BEZITTER - GOEDE TROUW - CASSATIEMIDDEL - BURGERLIJKE ZAKEN NIEUW MIDDEL
2º CASSATIEMIDDELEN — BURGERLIJKE ZAKEN — NIEUW MIDDEL - BRIEF BEZITTER - GOEDE TROUW
3º BRIEVEN - BRIEF - VOORLEGGING IN RECHTE - BETWISTING - BEWIJS - BURGERLIJKE ZAKEN BEWIJSLAST
4º BEWIJS — BURGERLIJKE ZAKEN — BEWIJSLAST.
BEOORDELINGSVRIJHEID - BEWIJSLAST - BRIEF - VOORLEGGING IN RECHTE BETWISTING
1º en 2° Het middel dat in burgerlijke zaken voor het eerst voor het Hof wordt aangevoerd,
is nieuw en derhalve niet ontvankelijk, wanneer de eiser tot cassatie hierin betoogt dat
hij, in de zin van art. 2268 B.W., brieven te goeder trouw in zijn bezit had.
3º en 4° Wanneer een partij een brief die niet voor haar bestemd was, in rechte wil
voorleggen, moet zij, bij betwisting, aantonen dat zij die brief op regelmatige wijze heeft
verkregen1. (Art. 870 Ger.W.)
(T. T. HEENS OFFICE CONSULTING AND SERVICES n.v. e.a.)

ARREST (vertaling)

(A.R. S.06.0029.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 21 oktober 2005 gewezen
door het Arbeidshof te Luik.
Voorzitter Christian Storck heeft verslag uitgebracht.
Procureur-generaal Jean-François Leclercq heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDEL
De eiser voert volgend middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 29 en 149 van de Grondwet;
- de artikelen 1315, 1316, 1349, 1353 en 2268 van het Burgerlijk Wetboek;
- de artikelen 496, 497 (zoals zij van toepassing waren vóór de wijziging ervan door de
wet van 4 juli 2001) en 870 van het Gerechtelijk Wetboek;
1 Zie A. FETTWEIS, Manuel de procédure civil, 2de uitg., Luik, Faculté de droit, 1987, p. 355; R.
MOUGENOT, Droit des obligations, La preuve, 2de uitg., Brussel, Larcier, 1997, nr. 178, p. 179; N.
VERHEYDEN-JEANMART, Droit de la preuve, Brussel, Larcier, 1991, nr. 631, p. 292; P. VAN OMMESLAGHE,
"Examen de jurisprudence (1968-1973) - Les obligations", R.C.J.B. 1975, nr. 130, p. 724.
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- regels betreffende de bewijslast in strafzaken;
- de artikelen 1, 3 en 4 van de Richtlijn nr. 77/187 van 14 februari 1977 van de Raad
van de Europese Gemeenschappen inzake de onderlinge aanpassing van de wetgevingen
der Lidstaten betreffende het behoud van de rechten van de werknemers bij overgang van
ondernemingen, vestigingen of onderdelen daarvan, gewijzigd bij de richtlijn van 29 juni
1998 van de Raad;
- de artikelen 1, 6, 7, 8, 9 en 10 van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 32bis, gesloten op 7 juni 1985 in de Nationale Arbeidsraad, betreffende het behoud van de rechten
van de werknemers bij wijziging van werkgever ingevolge de overgang van ondernemingen krachtens overeenkomst en tot regeling van de rechten van de werknemers die overgenomen worden bij overname van activa na faillissement of gerechtelijk akkoord door
boedelafstand, zoals het van toepassing en genummerd was vóór de wijziging ervan bij de
collectieve arbeidsovereenkomst nr. 32quinquies van 13 maart 2002, verbindend verklaard bij het koninklijk besluit van 14 maart 2002;
- de artikelen 1 van het reglement van de Nationale Orde van Advocaten van 6 juni
1970 en 1 van het reglement van de Nationale Orde van Advocaten van 10 maart 1977,
aangenomen overeenkomstig de artikelen 496 en 497 van het Gerechtelijk Wetboek, zoals
zij van toepassing waren vóór de wet van 4 juli 2001.
Aangevochten beslissing
Het arrest, dat uitspraak doet over de vordering van de eerste verweerster om de door
de eiser voorgelegde en in map III van zijn dossier gebundelde stukken uit het debat te
weren, wijst die vordering toe, bevestigt het beroepen vonnis, verwerpt bijgevolg de vordering van de eiser tegen de eerste verweerster en veroordeelt de eiser in de appelkosten
van die verweerster, op de volgende gronden:
"(De eiser) (heeft zich) (...) de brieven van de advocaat-vereffenaar van de tweede verweerster, die niet voor hem waren bestemd, toegeëigend om er een onregelmatige kopie
van te maken (...). (De eiser) toont niet aan dat hij de regelmatige bezitter (is) van de stukken die gebundeld zijn in de map III die hij (...) neerlegt"
en:
"(De eiser) toont niet aan dat er bij de vereffening van de (tweede verweerster) en bij
zijn ontslag bedrog zou zijn gepleegd. Zijn ontslag is alleen gegrond op economische en
organisatorische redenen die verband houden (met) (eisers) omschakeling (van) (...) activiteitensector (...). Terwijl de echtheid van de economische en organisatorische redenen
voor het ontslag van de (eiser) bewezen is (...), toont (de eiser) niet aan dat (de verweersters) zich met elkaar zouden hebben verstaan (...). De (eiser) behoorde op het ogenblik
van de overgang niet meer tot het personeel van (de tweede verweerster) en zijn ontslag
vóór de overname lijkt niet verdacht".
Grieven
De eiser had in zijn op 12 mei 2005 neergelegde hoofdconclusie in hoger beroep aangevoerd dat "de stukken die gebundeld zijn in de submap III, meer bepaald stuk 27, klaar en
duidelijk aantonen dat de verkrijgers wel degelijk zelf beslist hebben wie zijn werk mocht
behouden en wie ontslagen moest worden. Dit document bewijst dat de overgang de facto
is geschied op 5 maart 2001, dus vóór de vereffening. Vanaf dat tijdstip waren alle voorwaarden voor de overgang immers vervuld: vervreemder en verkrijger zijn gekend; de
over te dragen onderdelen zijn gepreciseerd; het voorwerp van de overname is vermeld;
de overeenkomsten zijn klaar om ondertekend te worden (stuk 29 van (eisers) dossier)".
De eerste verweerster voert tegen de voorlegging van die stukken aan dat de eiser ze
onregelmatig in zijn bezit heeft en verzoekt ze uit het debat te weren. De eiser betwist dit.
Eerste onderdeel
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Een bewijs, ongeacht hetwelk, kan weliswaar slechts worden voorgelegd in zoverre het
regelmatig in het bezit is van de partij die het aanvoert, maar het blijft een feit dat, krachtens artikel 2268 van het Burgerlijk Wetboek, de goede trouw van degene die een roerende zaak in zijn bezit heeft - een eigenschap van de documenten die in het kader van een
procedure kunnen worden neergelegd -, steeds wordt vermoed, en dat hij die zich op de
kwade trouw van die partij beroept, deze moet aantonen.
Voor het overige moet de partij die een bewijskrachtig gegeven uit het debat wil weren,
overeenkomstig de artikelen 1315, 1316 van het Burgerlijk Wetboek en 870 van het Gerechtelijk Wetboek aantonen dat dit bewijsstuk op onregelmatige wijze in het bezit van de
tegenpartij is gekomen, daar eerstgenoemde wat dat betreft eiseres op exceptie wordt.
Dit geldt a fortiori ook wanneer blijkt dat de onregelmatige wijze waarop een voor bewijs bestemd document in het bezit van een partij is gekomen, voortvloeit uit een overtreding van de strafwet. Het doet hierbij niet ter zake dat de partij die betoogt dat het litigieuze stuk niet op geoorloofde wijze in het bezit is gekomen van degene die het wil gebruiken, niet aanvoert dat er een misdrijf is gepleegd om het zich toe te eigenen. De ontvreemding van een document buiten medeweten en tegen de wil van zijn eigenaar, om het tijdelijk te gebruiken en het na gebruik terug te bezorgen, vormt immers het misdrijf gebruiksdiefstal. Krachtens de regels betreffende de bewijslast in strafzaken dient degene die ervan beschuldigd wordt zich een stuk op een dergelijke bedrieglijke wijze te hebben toegeëigend, niet aan te tonen dat hij op regelmatige wijze in het bezit is gekomen van het litigieuze document of stuk.
Wat dat betreft keert het beginsel van de eerbiediging van het bij artikel 29 van de
Grondwet beschermde briefgeheim de regels van de bewijslast niet om, wanneer het bewijs moet worden geleverd dat een bewijsstuk op onregelmatige wijze in het bezit van een
partij is gekomen. Dat beginsel voert evenmin enig vermoeden van ongeoorloofd bezit in
ten aanzien van degene die aan de rechter een brief wil voorleggen waarvan hij noch de
auteur noch de bestemmeling is.
De brieven die hetzij krachtens artikel 458 van het Strafwetboek beschermd worden
door het beroepsgeheim, hetzij door hun aard of door de uitdrukkelijke wil van hun auteur
vertrouwelijk zijn, kunnen weliswaar in de regel niet in rechte worden voorgelegd, maar
krachtens artikel 1 van het reglement van de Nationale Orde der Advocaten, aangenomen
overeenkomstig de artikelen 496 en 497 van het Gerechtelijk Wetboek en zoals zij van
toepassing waren vóór de wijziging ervan bij de wet van 4 juli 2001, zijn echter alleen de
tussen advocaten gevoerde briefwisseling vertrouwelijk. De briefwisseling tussen advocaten en de gerechtelijk gevolmachtigden is, door haar aard, krachtens artikel 1 van het reglement van de Nationale Orde van Advocaten van 10 maart 1977, niet vertrouwelijk. Dit
geldt a fortiori ook voor de brieven die de vereffenaar van een vennootschap aan een derde toezendt die geen advocaat is. Deze brieven mogen in rechte worden voorgelegd, tenzij
het vaststaand bewijs geleverd is dat zij op ongeoorloofde wijze zijn verkregen.
De rechter kan uit feitelijke vermoedens weliswaar het bewijs afleiden van het feit dat
een persoon, die noch de auteur noch de bestemmeling van de brief is, deze op onregelmatige wijze in zijn bezit heeft verkregen, op voorwaarde evenwel dat hij dat wettelijk begrip niet miskent, d.w.z. dat hij uit een gekend feit geen gevolgen afleidt die op basis hiervan geenszins te verantwoorden zijn.
Het arrest heeft de door de eiser voorgelegde en in de map III van zijn dossier gebundelde stukken niet wettig uit het debat kunnen weren en evenmin wettig kunnen weigeren
om hiervan kennis te nemen, omdat die eiser niet aantoonde die stukken op regelmatige
wijze in zijn bezit te hebben gehad: aldus miskent het arrest het vermoeden van goede
trouw, bepaald in artikel 2268 van het Burgerlijk Wetboek, en schendt het die bepaling,
keert het de bewijslast van eisers kwade trouw om (schending van artikel 2268 van dat
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Wetboek), miskent het de regels betreffende de bewijslast en het risico van het bewijs, zoals bepaald in de artikelen 1315, 1316 van het Burgerlijk Wetboek en 870 van het Gerechtelijk Wetboek, miskent het tevens de beginselen betreffende de bewijsvoering in strafzaken, daar de eiser niet hoeft aan te tonen dat de uit het debat verwijderde stukken niet op
bedrieglijke wijze zijn verkregen, aangezien dit inzonderheid voor gebruiksdiefstal niet
vereist is, kent het aan het bij artikel 29 van de Grondwet beschermde briefgeheim een
draagwijdte toe die het niet heeft (schending van die bepaling). Het miskent tevens het
wettelijk begrip feitelijk vermoeden, indien het arrest aldus moet worden opgevat dat het
uit de omstandigheid dat de litigieuze stukken brieven zijn die de advocaat-vereffenaar
van de tweede verweerster aan een derde heeft verzonden, heeft afgeleid dat de eiser die
stukken op bedrieglijke wijze heeft verkregen om er op onregelmatige wijze kopieën van
te maken, aangezien het arrest een dergelijk bewijs niet uit die omstandigheid alleen heeft
kunnen afleiden (schending van de artikelen 1349 en 1353 van het Burgerlijk Wetboek).
Indien het arrest bedoelt dat de uit het debat geweerde stukken niet in rechte konden
worden voorgelegd, daar het brieven van een advocaat betrof die niet aan de eiser gericht
waren en dus vertrouwelijk waren, miskent het daarenboven alle in het middel bedoelde
bepalingen, met uitzondering van artikel 149 van de Grondwet, de bepalingen van de
richtlijn nr. 77/187 en die van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 32bis.
Tweede onderdeel
Het arrest is op zijn minst niet regelmatig met redenen omkleed, daar het de feitelijke
gegevens niet opgeeft op grond waarvan het kan beslissen dat de eiser zich de uit het debat geweerde stukken wederrechtelijk heeft toegeëigend en bijgevolg het Hof niet in staat
stelt om die beslissing op haar wettigheid te toetsen (schending van artikel 149 van de
Grondwet).
Derde onderdeel
Artikel 3, §1, van de richtlijn nr. 77/187 van de Raad van de Europese Gemeenschappen inzake de onderlinge aanpassing van de wetgevingen der Lidstaten betreffende het behoud van de rechten van de werknemers bij overgang van ondernemingen, vestigingen of
onderdelen daarvan, dat krachtens artikel 1, §1, van die richtlijn van toepassing is op de
overgang van ondernemingen ten gevolge van een overdracht krachtens overeenkomst,
bepaalt dat de rechten en verplichtingen die voor de vervreemder voortvloeien uit de op
het tijdstip van de overgang bestaande arbeidsovereenkomst of arbeidsbetrekking in de
zin van artikel 1, §1, door deze overgang op de verkrijger overgaan.
Artikel 4, §1, eerste lid, van die richtlijn voegt hieraan toe dat de overgang van een onderneming, een vestiging of onderdeel van de onderneming of vestiging op zichzelf voor
de vervreemder of de verkrijger geen reden tot ontslag vormt en dat die bepaling geen beletsel vormt voor ontslagen om economische, technische of organisatorische redenen die
wijzigingen voor de werkgelegenheid met zich brengen.
Uit de samenhang tussen die artikelen, zoals zij door het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen uitgelegd worden, volgt dat de arbeidsovereenkomsten en de arbeidsbetrekking die op het tijdstip van de overgang van de onderneming bestaan tussen de
vervreemder en de werknemers die tewerkgesteld zijn in de overgedragen onderneming of
het overgedragen gedeelte van de vestiging, alleen al door de overdracht van de onderneming van rechtswege van de vervreemder op de verkrijger overgaan, zelfs tegen de wil in
van de vervreemder en de verkrijger. De overdracht van de overeenkomsten en van de arbeidsbetrekkingen vindt immers noodzakelijkerwijs plaats op de werkelijke datum van
overgang van de onderneming, d.w.z. op het ogenblik dat de vervreemder en de verkrijger
een wilsovereenstemming hebben bereikt, en die overgang kan niet naar eigen goeddunken van vervreemder en verkrijger naar een latere datum worden uitgesteld. De verkrijger
moet het personeel dat in de overgedragen entiteit is tewerkgesteld, in zijn geheel overne-
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men.
De vervreemder en de verkrijger hebben weliswaar het recht om de arbeidsovereenkomsten en de arbeidsbetrekkingen te beëindigen om economische, technische of organisatorische redenen, op voorwaarde dat de beëindiging uitsluitend door die redenen is ingegeven. Daarentegen moeten enerzijds de werknemers wier arbeidsovereenkomst of arbeidsbetrekking, in strijd met artikel 4, §1, is beëindigd vóór de datum van overgang, beschouwd worden als werknemers die op de datum van de overgang nog steeds in dienst
zijn van de onderneming, zodat, met name, de verplichtingen die de werkgever jegens hen
heeft, van rechtswege van de vervreemder op de verkrijger overgaan en zijn, anderzijds,
de bepalingen van de richtlijn betreffende de bescherming van de werknemers tegen het
ontslag wegens de overgang, van dwingend recht, zodat de arbeidsovereenkomst van de
persoon die kort vóór de overgang ontslagen wordt, moet worden geacht nog steeds te bestaan ten aanzien van de verkrijger, ook al werd de ontslagen werknemer door laatstgenoemde na de overgang van de onderneming niet opnieuw in dienst genomen. Dit geldt a
fortiori wanneer de overgang van de onderneming in werkelijkheid is geschied vóór de
kennisgeving, door de verkrijger, van de beëindiging van de arbeidsovereenkomst of van
de arbeidsbetrekkingen. In dit geval is het ontslag noodzakelijkerwijs onregelmatig en is
het ingegeven door de overgang van de onderneming, zelfs al zouden de vervreemder en
de verkrijger bovendien daartoe aanvaardbare economische, technische of organisatorische redenen aanvoeren.
De collectieve arbeidsovereenkomst nr. 32bis van 7 juni 1985 (zoals het gesteld en genummerd was vóór de overeenkomst nr. 32quinquies van 14 maart 2002), die ertoe strekt
het behoud te waarborgen van de rechten der werknemers in alle gevallen van wijziging
van werkgever ingevolge de overgang van een onderneming of van een gedeelte van een
onderneming krachtens overeenkomst (artikel 1, 1°), bepaalt in artikel 7 (door artikel 6
van toepassing verklaard op de overgang, krachtens overeenkomst, van de onderneming
of van een gedeelte van een onderneming), dat de rechten en verplichtingen, die voor de
vervreemder voortvloeien uit de op het tijdstip van de overgang in de zin van artikel 1, bestaande arbeidsovereenkomsten, door deze overgang op de verkrijger overgaan. Artikel 8
voegt hieraan toe dat de vervreemder en de verkrijger in solidum gehouden zijn tot betaling van de op het tijdstip van de overgang in de zin van artikel 1, 1°, bestaande schulden
die uit de op dat tijdstip bestaande arbeidsovereenkomsten voortvloeien, en artikel 9 preciseert dat de wijziging van de werkgever voor de vervreemder of de verkrijger op zichzelf geen reden tot ontslag vormt en dat de werknemers, die van werkgever veranderen,
nochtans ontslagen kunnen worden om een dringende reden of om economische, technische of organisatorische redenen, die wijzigingen voor de werkgelegenheid met zich meebrengen.
Uit de samenhang tussen die bepalingen volgt tevens dat de verplichtingen die ontstaan
zijn uit de arbeidsovereenkomsten door het feit zelf van de overgang van de onderneming
of van een gedeelte ervan, automatisch op de verkrijger overgaan, daar ofwel die overeenkomsten niet beëindigd waren op het ogenblik dat de overgang tussen de vervreemder en
de verkrijger daadwerkelijk werd overeengekomen, ofwel het ontslag is gegeven wegens
en met het oog op de overgang van onderneming. Wat dat betreft is vereist dat het ontslag
geen enkele onregelmatigheid vertoont. Wanneer blijkt dat het ontslag door een dergelijke
onregelmatigheid is aangetast, maakt het weinig uit dat de vervreemder en de verkrijger
zich daarenboven op economische, technische en organisatorische redenen kunnen beroepen.
De ontslagen werknemer moet weliswaar aantonen dat de overeenkomst onregelmatig
is beëindigd, omdat de kennisgeving ervan was gebeurd op een tijdstip dat de overgang
van de onderneming reeds was geschied door de wilsovereenstemming tussen vervreemder en verkrijger of nog omdat ze is geschied naar aanleiding van de wijziging van werk-
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nemer.
Dat bewijs kan echter vrij en met alle rechtsmiddelen worden geleverd. Hieruit volgt
dat, indien de rechter onwettig weigert acht te slaan op de bewijskrachtige gegevens die
de werknemer hiervoor aanvoert, zijn beslissing dat de arbeidsovereenkomst en de daaruit
voortvloeiende verplichtingen niet op de verkrijger zou zijn overgegaan omdat het ontslag
uitsluitend ingegeven zijn door economische, technische of organisatorische redenen, niet
naar recht is verantwoord.
Het arrest, dat de stukken die in de map III van het dossier van de eiser gebundeld zijn,
onwettig uit het debat weert hoewel de eiser daaruit het bewijs afleidde dat de overgang
van de exploitatiezetel van Brussel van de tweede verweerster was geschied alvorens
laatstgenoemde hem zijn ontslag zonder vergoeding of opzegging ter kennis had gebracht
en dat de bestaansreden of één van de redenen voor dat ontslag op zijn minst bestond in
de overgang van dat gedeelte van de onderneming, zodat de eerste verweerster de uit eisers arbeidsovereenkomst ontstane verplichtingen moest eerbiedigen, verantwoordt zijn
beslissing niet naar recht dat de beëindiging van die arbeidsovereenkomst uitsluitend te
wijten is aan economische, technische en organisatorische redenen, zonder dat aangetoond
werd dat dit ontslag onregelmatig was, en de eerste verweerster bijgevolg geen enkele
verplichting ten aanzien van de eiser heeft (schending van de artikelen 1, inzonderheid §1,
3, inzonderheid §1, en 4, inzonderheid §1, van de richtlijn nr. 77/187 van 14 februari 1977
en van de artikelen 1, 3, 6, 7, 8 en 9 van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 32bis van
7 juni 1985, zoals het gesteld en genummerd was vóór de wijziging ervan bij de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 32quinquies van 14 maart 2002).

III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
De eerste twee onderdelen samen
Het arrest stelt vast dat de litigieuze stukken bestaan uit brieven van de advocaat die in de hoedanigheid van vereffenaar van de tweede verweerster optreedt
en die niet aan de eiser waren gericht.
Uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan, blijkt niet dat de eiser
voor het arbeidshof heeft aangevoerd dat hij, in de zin van artikel 2268 van het
Burgerlijk Wetboek, die brieven te goeder trouw in zijn bezit had.
Het eerste onderdeel, in zoverre het de schending van die wetsbepaling aanvoert, is, zoals de eerste verweerster betoogt, nieuw en derhalve niet ontvankelijk.
Wanneer een partij een brief die niet voor haar bestemd was, in rechte wil
voorleggen, moet zij, bij betwisting, daarenboven aantonen dat zij die brief op
regelmatige wijze heeft verkregen.
Het arrest, dat beslist dat de eiser, die, samen met anderen, zich de door hem
voorgelegde brieven heeft toegeëigend "om er onregelmatige kopieën van te maken", "niet aantoont dat (hij) (deze) op regelmatige wijze in zijn bezit heeft", en
dat de eiser weliswaar een onrechtmatig gebruik van die brieven verwijt, maar
geen gebruiksdiefstal vaststelt en zich noch op het briefgeheim noch op het vertrouwelijk karakter van de betrokken brieven baseert, omkleedt zijn beslissing
om die brieven uit het debat te weren, regelmatig met redenen en verantwoordt
ze naar recht.
Die onderdelen, in zoverre ze ontvankelijk zijn, kunnen niet worden aangeno-
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men.
Derde onderdeel
Uit het antwoord op de eerste twee onderdelen blijkt dat dit onderdeel, dat volledig berust op de bewering dat het arrest de in map III van eisers dossier gebundelde stukken onwettig uit het debat weert, feitelijke grondslag mist.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiser in de kosten.
10 november 2008 – 3° kamer – Voorzitter en Verslaggever: de h. Storck, voorzitter –
Gelijkluidende conclusie van de h. Leclercq, procureur-generaal – Advocaten: mrs. T'Kint
en Oosterbosch.

Nr. 626
3° KAMER - 10 november 2008

VERBINTENIS - EENZIJDIGE RECHTSHANDELING - GELDIGHEID - BEDROG - FEITENRECHTER VASTSTELLING - TOEZICHT VAN HET HOF
Hoewel de feitenrechter het bestaan van het bedrieglijk opzet en van de kunstgrepen die
tot het bedrog hebben geleid, in feite dient vast te stellen, alsook de invloed die deze
kunstgrepen hebben gehad op de voorwaarden waaronder een eenzijdige
rechtshandeling is gesteld, moet het Hof van Cassatie nagaan of de rechter, uit de feiten
die hij vaststelt, wettig het bestaan van bedrog heeft kunnen afleiden die de auteur van
die rechtshandeling ertoe gebracht heeft deze te stellen1. (Artt. 1109 en 1116 B.W.)
(CARMEUSE n.v. T. F.)

ARREST (vertaling)

(A.R. S.08.0063.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 8 november 2007 gewezen
door het Arbeidshof te Luik, afdeling Namen.
Voorzitter Christian Storck heeft verslag uitgebracht.
Procureur-generaal Jean-François Leclercq heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDELEN
De eiseres voert twee middelen aan, waarvan het eerste gesteld is als volgt.
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 1108, 1109, 1116, 1134, derde lid, 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek;
- artikel 39, §1, van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten;
1 Zie concl. O.M. in Pas. 2008, nr. 626.
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- algemeen rechtsbeginsel dat misbruik van recht verbiedt.
Aangevochten beslissing
Het arrest verklaart het hoger beroep ontvankelijk en gegrond, en het veroordeelt de eiseres, met wijziging van alle beschikkingen van het beroepen vonnis, om aan de verweerder een compensatoire opzeggingsvergoeding van 148.170,61 euro te betalen, verhoogd
met de wettelijke interest op dat bedrag te rekenen vanaf 20 september 2003, en het veroordeelt haar daarenboven tot betaling van een vergoeding van 2.500 euro wegens misbruik van het ontslagrecht, verhoogd met de wettelijke interest te rekenen vanaf 20 september 2003, en in de kosten.
Het arrest baseert zijn beslissing op de volgende gronden:
"6. Grondslag
6.1. De beëindiging van de overeenkomst
Niet de (eiseres) heeft de overeenkomst beëindigd, maar (de verweerder) heeft zijn ontslag gegeven. Hij betoogde dat dit ontslag nietig was omdat het hem met geweld zou zijn
afgeperst. De vraag moet in rechte en in feite worden onderzocht om te bepalen wie aan
de oorsprong van de beëindiging ligt;
In zijn appelconclusie grondt hij zijn vordering op moreel geweld, bedrog en het ontbreken van een oorzaak;
Overeenkomstig de bepalingen van het Burgerlijk Wetboek, kan de toestemming aangetast zijn door dwaling, geweld of bedrog. Het bewijs van het bestaan van een gebrek in
de toestemming is ten laste van degene die zich hierop beroept;
Het gebrek in de toestemming bij ontslagneming door een werknemer, moet dus door
hem worden aangetoond;
(...) 6.1.2. Het bedrog
Artikel 1116 van het Burgerlijk Wetboek bepaalt dat bedrog een oorzaak van nietigheid
van de overeenkomst is, wanneer de kunstgrepen, door een van de partijen gebezigd, van
dien aard zijn dat de andere partij zonder die kunstgrepen het contract niet zou hebben
aangegaan;
Bedrog veronderstelt een kunstgreep in de ruime zin. Het kan gaan om 'verschillende
daden die samen het bedrog uitmaken, maar ook om (een) gewone, zelfs mondelinge, leugen of om een aarzeling, met uitzondering van onschuldige kunstgrepen. De bedrieglijke
kunstgrepen (of, meer bepaald, het daaruit voortvloeiende bedrog dat de dwaling heeft
veroorzaakt) moeten de doorslaggevende oorzaak voor het aangaan van de overeenkomst
geweest zijn. Dit is het zogenaamde hoofdbedrog, in tegenstelling tot het incidenteel bedrog, dat niet de doorslaggevende oorzaak voor het aangaan van de overeenkomst is, maar
niettemin de normale voorwaarden ervan gewijzigd heeft, door een van de partijen bijvoorbeeld ertoe aan te zetten de overeenkomst onder bezwarender voorwaarden aan te
gaan (...). Bedrog is op zich een burgerlijk misdrijf, dat steeds bestraft moet worden.
(Hoofdbedrog en incidenteel bedrog) verschillen echter voornamelijk van elkaar door de
straf: hoofdbedrog leidt tot nietigheid van de overeenkomst, terwijl het incidenteel bedrog
slechts leidt tot schadevergoeding;
In dit geval moet nagegaan worden of het bedrog de oorzaak van de overeenkomst geweest is;
(...) Wat deze zaak betreft
(De verweerder) betoogt dat de ontslagneming hem als voordeliger werd voorgesteld
dan het ontslag om dringende reden en dat hem werd beloofd dat hij, indien hij zijn ontslag zou ondertekenen, outplacementbegeleiding en daarenboven, indien nodig, financiële
steun zou krijgen;
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(De verweerder) betoogt evenwel dat hij noch die begeleiding noch die steun ontvangen
heeft, hetgeen zou aantonen dat die beloftes slechts kunstgrepen waren om zijn toestemming te verkrijgen. Hij meent daarenboven dat (de eiseres) hem niet kon ontslaan om
dringende redenen, door nogmaals te verwijzen naar de hierboven aangevoerde middelen;
(De eiseres) betwist niet dat zij zich ertoe verbonden had (de verweerder) te helpen en
dat zij hem tijdens het litigieuze onderhoud in die zin beloftes had gedaan. Zij merkt echter op dat (de verweerder) op eigen kracht opnieuw werk gevonden heeft (nadat zij hem
potentiële werkgevers had aangeduid, aan wie hij zich is gaan voorstellen, zoals (de verweerder) voor de eerste rechter zou hebben toegegeven, hoewel hij dit ontkent) en dat hij,
zonder meer, verzocht heeft om financiële steun na het ontslag, wat hem overigens niet is
verstrekt;
Noch (de verweerder) noch (de eiseres) hebben meer uitleg verschaft over de op bedrog
gegronde oorzaak van de vordering, zoals zij evenwel reeds in de dagvaarding was aangevoerd. Hun dossiers zijn wat dat betreft onvolledig;
Het verband tussen het ontslag en de beloften tot bijstand wordt evenwel niet betwist;
Aan een kaderlid van vijfenveertig jaar met gezinslast, die reeds meer dan tweeëndertig
jaar in de onderneming werkte, werd het indienen van zijn ontslag als de meest geschikte
oplossing voorgesteld, maar die oplossing was aangetast door kunstgrepen die (de verweerder) ertoe gebracht hebben in te stemmen met iets waar hij zonder die kunstgrepen
niet mee zou hebben ingestemd;
Het is weinig waarschijnlijk dat (de verweerder) zou hebben ingestemd met het voorstel
om ontslag te nemen indien hij, als tegenprestatie, geen ernstige garanties op outplacement zou hebben verkregen, (die) dan ook gevolgd had moeten worden door een professionele outplacementbegeleiding die door (de eiseres) of met haar hulp had moeten worden
gegeven; dit is niet geschied, (de verweerder) heeft op eigen initiatief minder goed betaald
werk in het onderwijs moeten vinden;
Zijn ontslag moet bijgevolg wegens bedrog vernietigd worden;
(...) 6.2. Weerslag van de regelmatigheid van de ontslagneming op de gevorderde zaken
6.2.1. Compensatoire opzeggingsvergoeding
Aangezien het ontslag door een gebrek in de toestemming is aangetast, is het (de eiseres) die de overeenkomst onregelmatig beëindigd heeft;
Gelet op de gebruikelijke criteria (leeftijd van 55 jaar, anciënniteit van 32 jaar, loon van
55.563,98 euro), heeft (de verweerder) recht op een compensatoire opzeggingsvergoeding
van 32 maanden of 148.170,61 euro, verhoogd met de wettelijke interest op het nettobedrag vanaf 20 september 2003, zoals (de verweerder) vordert;
6.2.2. Misbruik van het ontslagrecht
Aangezien de ontslagneming is afgeperst door bedrog, is het ontslag klaarblijkelijk willekeurig;
De schade die niet gedekt wordt door de compensatoire opzeggingsvergoeding, bestaat
erin die wijze van beëindiging van de overeenkomst te hebben ondergaan en kan niet in
verband gebracht worden met de moeilijkheden om in de sector opnieuw tewerkgesteld te
worden, aangezien die schade vergoed wordt door de compensatoire opzeggingsvergoeding;
De schade wordt naar behoren vergoed door de toekenning van een vergoeding van
2.500 euro, verhoogd met de interest vanaf 20 september 2003 ".
Grieven
Voor de geldigheid van een rechtshandeling, ook een eenzijdige handeling zoals de ontslagneming waardoor de werknemer een einde maakt aan zijn arbeidsovereenkomst, is

Nr. 626 - 10.11.08

HOF VAN CASSATIE

2585

vereist dat degene die ontslag neemt, zijn wil op een geldige wijze uitdrukt, zoals artikel
1108 van het Burgerlijk Wetboek vereist voor de geldigheid van de overeenkomsten. Die
wilsuiting mag niet door gebreken in de toestemming aangetast zijn. De geldigheid van de
rechtshandeling, en meer bepaald van de wilsuiting, wordt op het tijdstip van die uiting
beoordeeld.
Bedrog veronderstelt een kunstgreep, een misleiding die de doorslaggevende oorzaak is
van de overeenkomst of de handeling (het hoofdbedrog, dat de nietigheid van de overeenkomst of van de handeling tot gevolg heeft) of die de normale voorwaarden ervan wijzigt
(het incidenteel bedrog, dat recht op vergoeding geeft).
Bedrog is een grond van nietigheid wanneer de aangewende kunstgrepen van dien aard
zijn dat de andere partij zonder die kustgrepen de overeenkomst klaarblijkelijk niet zou
hebben aangegaan of de eenzijdige handeling niet zou hebben verricht.
Het arrest stelt te dezen vast dat de verweerder betoogde dat zijn ontslagneming als
voordeliger voorgesteld werd dan het ontslag om dringende reden en dat hem werd beloofd dat hij, indien hij zijn ontslag zou ondertekenen, outplacementbegeleiding en daarenboven, indien nodig, financiële steun zou krijgen.
Het arrest beslist dat het verband tussen de ontslagneming en de beloften van steun niet
werd betwist. Het arrest beslist vervolgens dat het niet waarschijnlijk is dat de verweerder
zou hebben ingestemd met het voorstel van ontslagneming indien hem, als tegenprestatie,
geen ernstige waarborgen op outplacement waren beloofd en dat (de eiseres) die beloften
had moeten nakomen door zelf of met haar steun een professionele outplacementbegeleiding aan te bieden, wat niet is geschied.
De beloften die de werkgever aan de werknemer doet, met name hem een professionele
outplacementbegeleiding en, in geval van nood, financiële steun voor te stellen indien hij
de arbeidsovereenkomst beëindigt door ontslag te nemen, kunnen op zich geen bedrog opleverende kunstgreep vormen.
Het arrest beslist dat "het indienen van zijn ontslag als de meest geschikte oplossing
werd voorgesteld, maar die oplossing was aangetast door kunstgrepen die (de verweerder)
ertoe gebracht hebben in te stemmen met iets waar hij zonder die kunstgrepen niet mee
zou hebben ingestemd", zonder evenwel te preciseren waarin die kunstgrepen bestonden.
Uit het feit alleen dat beloften achteraf niet nagekomen worden, kan niet worden afgeleid dat er op het tijdstip van de wilsuitdrukking bedrog is gepleegd in de zin van de artikelen 1109 en 1116 van het Burgerlijk Wetboek. Het feit alleen dat niet is gedaan wat was
beloofd, vormt daarom nog geen bedrog in de zin van die wetsbepalingen. Het arrest stelt
immers nergens vast dat de eiseres niet van plan was haar beloftes na te komen op het
ogenblik dat zij die deed.
Het arrest heeft bijgevolg niet wettig kunnen besluiten tot het bestaan van bedrog dat de
ontslagneming van de verweerder heeft aangetast en schendt aldus de artikelen 1108,
1109 en 1116 van het Burgerlijk Wetboek.
De beslissing van het arrest, volgens welke de ontslagneming van de verweerder wegens bedrog nietig was, de eiseres de overeenkomst bijgevolg op onregelmatige wijze
heeft beëindigd en de verweerder daarom recht had op de compensatoire opzeggingsvergoeding, bedoeld in artikel 39 van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten, en op een vergoeding wegens willekeurig ontslag, met toepassing van de artikelen 1134, derde lid, 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek en van het algemeen
rechtsbeginsel betreffende het misbruik van recht, is derhalve niet naar recht verantwoord,
zij schendt de voormelde wetsbepalingen en miskent het voormelde algemeen rechtsbeginsel.

III. BESLISSING VAN HET HOF

2586

HOF VAN CASSATIE

10.11.08 - Nr. 626

Beoordeling
Eerste middel
Over de door de verweerder tegen het middel opgeworpen grond van niet-ontvankelijkheid: het middel komt op tegen een feitelijke beoordeling van het arbeidshof:
Terwijl de rechter in feite vaststelt of het oogmerk om te misleiden en de bedrog opleverende kunstgrepen al dan niet bestaan, alsmede wat de invloed van
die kunstgrepen is geweest op de voorwaarden waaronder een eenzijdige handeling is verricht, gaat het Hof na of die rechter uit de feiten die hij vaststelt, naar
recht heeft kunnen afleiden dat er bedrog is geweest dat degene die een handeling heeft verricht, ertoe heeft bewogen die handeling te stellen.
De grond van niet-ontvankelijkheid kan niet worden aangenomen.
Gegrondheid van het middel
Het arrest stelt vast dat niet betwist wordt dat de eiseres, gedurende het onderhoud na afloop waarvan de verweerder haar zijn ontslag heeft aangeboden, zich
ertoe verbonden heeft om, indien hij ontslag zou nemen, hem te helpen nieuw
werk te vinden en indien nodig hem financiële steun te verstrekken.
Het arrest, dat erop wijst dat de partijen "niet meer uitleg verschaft hebben
over (het) bedrog (...) en dat hun dossiers wat dat betreft onvolledig zijn", beslist
vervolgens dat "het verband tussen het ontslag en de beloften tot bijstand niet betwist wordt" en dat "het weinig waarschijnlijk is dat (de verweerder) zou hebben
ingestemd met het voorstel om ontslag te nemen indien hij, als tegenprestatie,
geen ernstige garanties op outplacement zou hebben verkregen, (die) dan ook gevolgd had moeten worden door een professionele outplacementbegeleiding die
door (de eiseres) of met haar hulp had moeten worden gegeven; dit is niet geschied, (de verweerder) heeft op eigen initiatief minder goed betaald werk in het
onderwijs moeten vinden".
Uit die feiten, waaruit niet volgt dat de eiseres van plan was de verweerder te
bedriegen, heeft het arrest niet wettig het bestaan van bedrog kunnen afleiden dat
de vernietiging van de litigieuze ontslagneming verantwoordt.
Het middel is gegrond.
Er bestaat geen grond tot onderzoek van het tweede middel, dat niet kan leiden
tot ruimere cassatie.
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest, behalve in zoverre het het hoger beroep ontvankelijk verklaart.
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het gedeeltelijk vernietigde arrest.
Houdt de kosten aan en laat de beslissing daaromtrent aan de feitenrechter
over.
Verwijst de aldus beperkte zaak naar het Arbeidshof te Bergen.

Nr. 626 - 10.11.08

HOF VAN CASSATIE

2587

10 november 2008 – 3° kamer – Voorzitter en Verslaggever: de h. Storck, voorzitter –
Gelijkluidende conclusie van de h. Leclercq, procureur-generaal – Advocaten: mrs. Geinger en van Eeckhoutte.

Nr. 627
2° KAMER - 12 november 2008

1º AANSPRAKELIJKHEID BUITEN OVEREENKOMST — SCHADE —
MATERIËLE SCHADE. ELEMENTEN EN GROOTTE - MATERIËLE SCHADE OPENBARE WERKGEVER - PERSONEELSLID SLACHTOFFER VAN EEN ONGEVAL - WETTELIJKE OF
REGLEMENTAIRE VERPLICHTING TOT HET BETALEN VAN EEN LOON - GEEN ARBEIDSPRESTATIES IN
RUIL - VERGOEDBARE SCHADE
2º AANSPRAKELIJKHEID BUITEN OVEREENKOMST — SCHADE —
MATERIËLE SCHADE. ELEMENTEN EN GROOTTE - MATERIËLE SCHADE OPENBARE WERKGEVER - PERSONEELSLID SLACHTOFFER VAN EEN ONGEVAL - WETTELIJKE OF
REGLEMENTAIRE VERPLICHTING TOT UITBETALING VAN EEN RENTE WEGENS GEDEELTELIJKE BLIJVENDE
ARBEIDSONGESCHIKTHEID

- PERSONEELSLID BLIJFT ARBEIDSPRESTATIES LEVEREN - VERGOEDBARE

SCHADE

3º CASSATIEMIDDELEN — STRAFZAKEN — VEREISTE VERMELDINGEN GESCHONDEN WETTELIJKE BEPALINGEN
1º De openbare werkgever die, krachtens zijn wettelijke of reglementaire verplichtingen,
een loon moet betalen aan zijn personeelslid dat het slachtoffer is van een ongeval,
zonder daarvoor arbeidsprestaties te ontvangen, heeft het recht om van de derde
aansprakelijke een vergoeding te eisen wanneer hij aldus schade lijdt1. (Artt. 1382 en
1383 B.W.)
2º Wanneer de openbare werkgever, wettelijk of reglementair verplicht is om zijn
personeelslid, naast een loon ook een rente uit te betalen wegens gedeeltelijke blijvende
arbeidsongeschiktheid, ofschoon hij diens prestaties niet moet ontberen, is de betaling
van die rente of van het kapitaal dat daartoe is gevestigd, geen schade in de zin van de
artt. 1382 en 1383 B.W.2
3º Art. 1080 Ger.W. is niet toepasselijk op het cassatieberoep dat tegen de beslissingen
van de strafgerechten is ingesteld, aangezien de eiser de wetsbepalingen niet dient te
vermelden die volgens hem zouden zijn geschonden, op voorwaarde dat hij duidelijk de
aangevoerde onwettigheid preciseert3.
(T. T. A. e.a.)

ARREST (vertaling)

(A.R. P.07.1531.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het vonnis in hoger beroep van de correctionele rechtbank te Charleroi, van 18 september 2007.
1 Zie Cass., 13 juni 2001, A.R. P.01.0431.F, A.C. 2001, nr. 355.
2 Zie Cass., 9 jan. 2006, C.05.0007.N, A.C. 2006, nr. 22.
3 Cass., 25 maart 1980, A.C. 1979-1980, nr. 469.
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Raadsheer Benoît Dejemeppe heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Damien Vandermeersch heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDEL
De eiser voert een middel aan als volgt:
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 1315, 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek;
- de artikelen 870 en 1138, 2°, van het Gerechtelijk Wetboek;
- artikel 149 van de Grondwet;
- het algemeen beginsel van het recht van verdediging.
Aangevochten beslissing
Het bestreden vonnis veroordeelt de eiser om de bedragen van 8.469,64 € (renten die
van 20 mei 1988 tot 8 april 1996 zijn uitgekeerd) en 13.758,96 € (kapitaal dat op 6 juni
1996 is uitbetaald) alsook de compensatoire interesten op deze bedragen tegen de verschillende wettelijke rentevoeten, te betalen aan de verweerster, op grond, wat betreft de
"schade die voor de N.M.B.S. Holding voortvloeit uit de gedeeltelijke blijvende arbeidsongeschiktheid van haar personeelslid A. R.":
" (...) dat de (verweerster) aanvoert dat zij voor het litigieuze ongeval en in zoverre het
een ongeval op de weg van en naar het werk betrof, aan haar personeelslid een jaarlijkse
lijfrente en een kapitaal heeft uitbetaald, respectievelijk van 20 mei 1988 tot 8 april 1996,
en op 6 juni 1996;
(...) dat dient opgemerkt dat de (verweerster) krachtens haar organieke wet, hoewel zij
geen arbeidsongevallenverzekeraar is, belast is met de financiering van een socialezekerheidsstelsel ten gunste van haar personeelsleden, inzonderheid wat de vergoeding van de
gevolgen van arbeidsongevallen betreft;
(...) dat de verplichting die op de (verweerster) rust om de voormelde voordelen en tegemoetkomingen aan haar personeelslid uit te betalen en/of daartoe een kapitaal te vestigen, noodzakelijkerwijs uit de fout van de (eiser) en de daaropvolgende gedeeltelijke blijvende arbeidsongeschiktheid van haar personeelslid A. R. voortvloeit, en dus een bijkomende financiële last is die deel uitmaakt van haar totale schade;
dat niet bewezen is dat de toekenning van die bedragen niet bestemd zou zijn geweest
voor het herstel van de blijvende schade die door het betreffende personeelslid is geleden
ten gevolge van het door de (eiser) veroorzaakte ongeval;
(...) dat uit deze gegevens en de redenen die onder punt II hierboven zijn ontwikkeld,
mutatis mutandis blijkt dat de (verweerster) van de beklaagde de terugbetaling mag vorderen van alle uitbetaalde renten en van het kapitaal dat daartoe is gevestigd",
alsook op grond, wat betreft de "schade (van de verweerster) voortvloeiend uit de volledige tijdelijke arbeidsongeschiktheid van haar personeelslid A. R." waarnaar het "mutatis
mutandis" verwijst:
"(...) dat de (verweerster) uiteenzet dat zij na het litigieuze ongeval waarvan haar personeelslid A. R., op 20 september 1986, op de weg van en naar het werk, het slachtoffer
werd, en tijdens het bovenbedoelde tijdvak van volledige tijdelijke arbeidsongeschiktheid,
aan laatstgenoemde diens wedde bleef doorbetalen en de daarmee samengaande werkgeversbijdragen bleef storten, zonder dat daar evenwel arbeidsprestaties tegenover stonden;
dat de (verweerster) zich op de artikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek wil
beroepen ter compensatie van dat verlies aan arbeidsprestaties, ten belope van het totaalbedrag van de uitgekeerde lonen en lasten;
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(...) dat de (eiser) daartegen inbrengt dat de (verweerster) tegen hem slechts over een
subrogatoire vordering beschikt waarvan zij de grenzen niet kan omzeilen, en niet over
een eigen recht, gegrond op artikel 1382 van het Burgerlijk Wetboek;
(...) dat eraan dient herinnerd dat deze wettelijke bepaling, eenieder die door zijn schuld
aan een ander schade berokkent, verplicht deze schade integraal te vergoeden, wat impliceert dat de benadeelde teruggeplaatst wordt in de toestand waarin hij zich zou hebben bevonden indien de fout waarover hij zich beklaagt, niet zou zijn begaan;
(...) dat de (verweerster), aangezien zij haar personeelslid A. R. na het ongeval diens
vroegere wedde is blijven doorbetalen en de werkgeversbijdrage daarop is blijven betalen,
zonder daar arbeidsprestaties voor in ruil te krijgen, schade heeft geleden als werkgever,
daar zij de hulp moet missen van een werknemer die per definitie noodzakelijk is voor de
werking van het bedrijf (cfr. dienaangaande Cass., 9 maart 1999, Verkeersrecht, 1999,
252);
dat die schade, in concreto, niet had kunnen ontstaan zonder de fout van de (verweerder);
(...) dat de overheid of de publiekrechtelijke rechtspersoon die door de fout van een derde, krachtens de op haar rustende contractuele, wettelijke of reglementaire verbintenis, de
wedde en de op die wedde rustende bijdragen en bedrijfsvoorheffing moet doorbetalen,
zonder daar arbeidsprestaties voor te ontvangen, recht heeft op een vergoeding ten belope
van de aldus geleden schade;
(...) dat een dergelijke verplichting het bestaan van bovenbedoelde schade niet uitsluit,
tenzij uit de overeenkomst, de wet of het reglement volgt dat de betaling definitief voor
rekening moet blijven van degene die ze op die grond moet verrichten (Cass., 10 april
2003, A.R. nr. C.01.0329.F en Cass., 4 maart 2002, A.R. nr. C.01.0284.N);
(...) dat de verplichting van de (verweerster) om ten gunste van haar personeelslid A. R.
tussen te komen bij een ongeval, wat ook de oorzaak daarvan moge zijn, te dezen steunt
op bundel 597 van haar Algemene Reglementering Personeelsstatuut (ARPS), waarvan de
eerste paragraaf die betalingen als 'terugvorderbare voorschotten' omschrijft;
dat paragraaf 10 daarenboven preciseert dat de Maatschappij, in het kader van eventuele aansprakelijkheid van een derde, optreedt als 'borg' voor degene die het ongeval heeft
veroorzaakt, dat zij zich het recht voorbehoudt op 'elk verhaal en alle vorderingen, zowel
voor zich persoonlijk als krachtens de indeplaatsstelling ten laste van de veroorzaker(s)
van het ongeval', en dat zij 'van de aansprakelijke derde (...) de terugbetaling kan vorderen
van de door haar gestorte sociale bijdragen, aangezien dit stelsel door de bepalingen van
bundel 572 wordt uitgebreid tot de ongevallen naar en van het werk;
(...) dat het niet-definitieve of zelfs subsidiaire karakter, ten aanzien van de herstelverplichting van degene die de delictuele of quasi-delictuele fout heeft begaan, van de tenlasteneming door de (verweerster) van de uitbetaling van de betreffende tegemoetkomingen
en voordelen aan de getroffene, duidelijk blijkt uit de bovenbedoelde bepalingen van het
ARPS;
dat er ten slotte, aangezien de voormelde gegevens te dezen onderzocht waren, geen
grond is om daarnaast ten laste van de (verweerster) ook nog het bestaan vast te stellen
van schade die losstaat van de uitvoering van de wettelijke, reglementaire of conventionele verbintenissen op grond waarvan zij haar uitbetalingen had verricht;
(...) dat daaruit volgt dat de (verweerster) op grond van de bovenstaande beginselen en
het voormelde Reglement, dat tegenstelbaar is aan derden, terecht het - op artikel 1382
van het Burgerlijk Wetboek gegronde - recht opeist om van de beklaagde, aansprakelijke
derde, de bedragen terug te vorderen die zij slechts als van die derde terugvorderbare
voorschotten heeft betaald, zonder enige bedoeling die uitgaven in zijn plaats te dragen;

2590

HOF VAN CASSATIE

12.11.08 - Nr. 627

(dat), wat de omvang van de schade betreft die door de (verweerster) wordt aangevoerd, het ARPS voor de invorderbaarheid die erin wordt geregeld geen onderscheid
maakt tussen de uitgaven ten gunste van het arbeidsongeschikte personeelslid, naargelang
het gaat om zijn wedde stricto sensu dan wel om de bijhorende sociale en fiscale lasten;
dat, met andere woorden, dit Reglement niet bepaalt dat enig deel van deze uitgaven,
kan of moet worden uitgesloten van de rechtsvordering tot invordering tegen de aansprakelijke derde;
(dat) overigens (...), binnen de financiële en economische verhoudingen, het nettosalaris van het personeelslid en de fiscale en sociale bijslagen erop, op dezelfde relatieve wijze deel uitmaken van de totale last die de (verweerster) aanvaardt te dragen in ruil voor de
arbeidsprestaties van laatstgenoemde, zodat het nadeel van de burgerlijke partij op grond
van die totale last moet worden berekend, met inbegrip van het gedeelte bestemd voor de
opname van dat personeelslid in de socialezekerheidsstelsels (...);
(...) dat de vergoedbare schade van de burgerlijke partij bijgevolg overeenstemt met het
geheel van de uitbetaalde wedden en werkgeversbijdragen, namelijk de hoofdsom van
14.353,01 euro (...)".
Grieven
Eerste onderdeel
Artikel 13 van de wet van 23 juli 1926 tot oprichting van de Nationale Maatschappij
der Belgische Spoorwegen, die sinds het koninklijk besluit van 19 oktober 2004 het opschrift draagt "wet betreffende N.M.B.S. Holding en haar verbonden vennootschappen",
richt een paritaire commissie op die met name belast is met de vaststelling van de regels
inzake de vergoeding van schade naar aanleiding van arbeidsongevallen, ongevallen op de
weg naar en van het werk en van beroepsziekten. Zoals het bestreden vonnis vaststelt is de
verweerster aldus, krachtens haar organieke wet, belast met de financiering van een socialezekerheidsstelsel ten gunste van haar personeelsleden, met name wat de vergoeding van
de gevolgen van arbeidsongevallen betreft, en regelen de bepalingen in de bundels 572 en
597 haar verplichting tot tussenkomst.
Krachtens de artikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek, is degene die door
zijn schuld aan een ander schade berokkent, verplicht deze schade integraal te vergoeden,
met andere woorden, de benadeelde terug te plaatsen in de toestand waarin hij zich zou
hebben bevonden indien de fout waarover hij zich beklaagt, niet was gepleegd.
Wanneer een overheid de contractuele, wettelijke of reglementaire verplichting heeft
om de getroffene van een arbeidsongeval te vergoeden, sluit dit niet uit dat zij schade kan
hebben geleden in de zin van de artikelen 1382 of 1383 van het Burgerlijk Wetboek, voor
zover uit de inhoud of de draagwijdte van de overeenkomst, de wet of het reglement niet
blijkt dat de te verrichten uitgaven of prestaties definitief voor rekening moeten blijven
van de instanties die zich daartoe hebben verbonden of die ze ingevolge de wet of het reglement moeten verrichten.
De omschrijving van de betreffende uitgaven als vergoedbare schade is geen feit. Integendeel, het staat aan de rechter om door middel van een interpretatie van de overeenkomst, de wet of het reglement, te bepalen of de prestatie al dan niet definitief voor rekening moet blijven van degene die zich daartoe heeft verbonden of die daartoe verplicht is.
De omstandigheid dat de overeenkomst, de wet of het reglement de overheid het recht
voorbehoudt op elk verhaal en alle vorderingen tegen de veroorzaker(s) van het ongeval,
is voor deze omschrijving niet doorslaggevend.
Het doel van de overeenkomst, de wet of het reglement die een werkgever, die optreedt
als verzekeraar, ertoe verplicht sommen te betalen waarvan het bedrag hoger ligt dan wat
hij als werkgever had moeten betalen voor gepresteerde diensten, is immers dat die som-
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men definitief ten laste blijven van de werkgever, ook al kennen de overeenkomst, de wet
of het reglement hem het recht toe om tegen aansprakelijke derden op te treden. De werkgever die geen arbeidsprestaties van zijn personeelslid moet derven en die, omdat hij met
de financiering van een socialezekerheidsstelsel is belast, zijn personeelslid een rente
moet uitbetalen en een kapitaal moet vestigen ter vergoeding van een gedeeltelijke blijvende arbeidsongeschiktheid, treedt op als verzekeraar en betaalt sommen uit waarvan het
bedrag hoger ligt dan wat hij als werkgever heeft betaald voor gepresteerde diensten. Die
werkgever lijdt dus geen schade die hij van de aansprakelijke derde kan terugvorderen.
Daaruit volgt dat de rechter, om te oordelen of de schade van de overheid die een jaarlijkse rente en een kapitaal moet uitkeren aan zijn personeelslid met gedeeltelijke blijvende arbeidsongeschiktheid invorderbaar is, zich "mutatis mutandis" niet kan baseren op het
invorderbare karakter van de schade van die overheid, in zoverre deze, tijdens de periode
van volledige tijdelijke arbeidsongeschiktheid "wegens de fout van een derde, krachtens
de op haar rustende contractuele, wettelijke of reglementaire verplichting, de wedde, bijdragen en bedrijfsvoorheffing op de wedde moet betalen, zonder daarvoor arbeidsprestaties te ontvangen".
De rechter moet integendeel het invorderbare karakter bepalen van de schade, die voor
de overheid voortvloeit uit de gedeeltelijke blijvende arbeidsongeschiktheid van zijn personeelslid, afhankelijk van de feitelijke en wettelijke omstandigheden die deze schade
kenmerken, en alleen déze laten hem toe na te gaan of ze definitief ten laste van de overheid moet blijven.
Het bestreden vonnis schendt de artikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek,
aangezien het de beslissing dat de door de verweerster geleden schade erin bestaat, dat zij
ten gevolge van het door de schuld van de eiser veroorzaakte ongeval haar personeelslid
een rente heeft moeten uitbetalen wegens gedeeltelijke blijvende arbeidsongeschiktheid
en een kapitaal heeft moeten vestigen, grondt op redenen betreffende de gegrondheid van
de rechtsvordering van de verweerster tot terugvordering van de wedden en lasten, die
zijn uitbetaald zonder dat daar arbeidsprestaties tegenover stonden, aangezien het niet nagaat of de verweerster - waarvan het vonnis aanneemt dat zij als opdracht heeft een socialezekerheidsstelsel ten gunste van haar personeelsleden te financieren - in de periode van
gedeeltelijke blijvende arbeidsongeschiktheid niet tussenkomt als verzekeraar die sommen
moet uitbetalen waarvan het bedrag hoger ligt dan de dienstprestaties, hetgeen zijn schade
niet terugvorderbaar maakt.
Aangezien het vonnis de redenen niet vermeldt waarom het doel van de overeenkomst,
de wet of het reglement identiek zou zijn naargelang de overheid zich in de situatie bevindt waarin zij het loon van haar volledig tijdelijk arbeidsongeschikt personeelslid moet
blijven doorbetalen zonder dat daar arbeidsprestaties tegenover staan, of hem, wanneer
het personeelslid het werk heeft hervat, naast zijn loon ook een rente moet uitbetalen wegens gedeeltelijke blijvende arbeidsongeschiktheid en een kapitaal moet vestigen, is het
vonnis op zijn minst niet regelmatig met redenen omkleed en stelt het vonnis het Hof niet
in staat de wettigheid van de beslissing te toetsen (schending van artikel 149 van de
Grondwet).
(...)

III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
A. In zoverre het cassatieberoep gericht is tegen de beslissing op de burgerlijke
rechtsvordering van de verweerder en tegen de beslissing die, op de burgerlijke
rechtsvordering van de verweerster, uitspraak doet over de medische kosten en
de schade die voortvloeit uit de volledige tijdelijke arbeidsongeschiktheid
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De eiser voert geen middel aan.
B. In zoverre het cassatieberoep gericht is tegen de beslissing die, op de burgerlijke rechtsvordering van de verweerster, uitspraak doet over de door haar
aangevoerde schade die het gevolg is van het feit dat zij sommen aan haar personeelslid heeft uitbetaald ter vergoeding van de gedeeltelijke blijvende arbeidsongeschiktheid
Middel
Eerste onderdeel
Eerste middel van niet-ontvankelijkheid dat tegen het onderdeel wordt opgeworpen en dat aanvoert dat het onderzoek het Hof tot het onderzoek van feitelijke gegevens zou verplichten
Uit het onderling verband tussen de redenen van het bestreden vonnnis betreffende de schade voortvloeiende uit de volledige tijdelijke arbeidsongeschiktheid
en deze betreffende de schade ten gevolge van de gedeeltelijke blijvende arbeidsongeschiktheid, volgt dat de verweerster geen arbeidsprestaties van haar personeelslid diende te ontberen tijdens het tijdvak van diens gedeeltelijke blijvende
arbeidsongeschiktheid, wat het voorwerp van de grief uitmaakt.
Tweede middel van niet-ontvankelijkheid dat tegen het onderdeel wordt opgeworpen en dat aanvoert dat de geschonden wetsbepalingen niet worden vermeld
Artikel 1080 van het Gerechtelijk Wetboek is niet toepasselijk op het cassatieberoep dat tegen de beslissingen van de strafgerechten is ingesteld, aangezien de
eiser de wetsbepalingen niet dient te vermelden die volgens hem zouden zijn geschonden, op voorwaarde dat hij duidelijk de aangevoerde onwettigheid preciseert.
Derde middel van niet-ontvankelijkheid dat tegen het onderdeel wordt opgeworpen en dat aanvoert dat de eiser niet preciseert op welke wijze de door hem
aangevoerde wetsbepalingen zouden zijn geschonden
Volgens de eiser moeten de bedragen die de verweerster, krachtens het op haar
toepasselijke reglement, aan haar personeelslid heeft uitgekeerd, ten hare laste
blijven omdat die geen schade uitmaken die door het ongeval is veroorzaakt
waarvan hij het slachtoffer werd. Het onderdeel geeft aldus aan hoe de artikelen
1382 en 1383 van het Wetboek werden geschonden.
De middelen van niet-ontvankelijkheid kunnen niet worden aangenomen.
Grondslag van het onderdeel
De openbare werkgever die, krachtens zijn wettelijke of reglementaire verplichtingen, een loon moet betalen aan zijn personeelslid zonder daarvoor arbeidsprestaties te ontvangen, heeft recht op een vergoeding als hij aldus schade
lijdt.
Wanneer de openbare werkgever, wettelijk of reglementair verplicht is om zijn
personeelslid, naast een loon ook een rente uit te betalen wegens gedeeltelijke
blijvende arbeidsongeschiktheid, ofschoon hij diens prestaties niet moet ontberen, is de betaling van die rente of van het kapitaal dat daartoe is gevestigd, geen
schade in de zin van de artikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek.
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Door te oordelen dat de bijkomende financiële last die door de verweerster
wordt gedragen, deel uitmaakt van de vergoedbare schade op grond dat de organieke wet en het algemeen statutair reglement haar verplichten die last te dragen,
verantwoorden de appelrechters hun beslissing dat die partij het recht had om, op
grond van de voormelde artikelen, de terugbetaling te vorderen van de rente en
van het daartoe gevestigde kapitaal, niet naar recht.
Het onderdeel is gegrond.
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden vonnis in zoverre het de eiser veroordeelt tot betaling
van de bedragen van 8.469,64 en 13.758,96 euro aan de verweerster.
Verwerpt het cassatieberoep voor het overige.
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het gedeeltelijk vernietigde vonnis.
Veroordeelt de eiser in drie vierde van de kosten van zijn cassatieberoep en de
verweerster in het overblijvende vierde.
Verwijst de aldus beperkte zaak naar de correctionele rechtbank te Doornik,
zitting houdende in hoger beroep.
12 november 2008 – 2° kamer – Voorzitter: de h. de Codt, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: de h. Dejemeppe – Gelijkluidende conclusie van de h. Vandermeersch, advocaat-generaal – Advocaten: mrs. Draps, Oosterbosch en Mahieu.

Nr. 628
2° KAMER - 12 november 2008

1º VORDERING IN RECHTE - BURGERLIJKE ZAKEN - VORDERING VAN DE BURGERLIJKE
PARTIJ - VOORWERP - AMBTSHALVE WIJZIGING DOOR DE RECHTER - WIJZIGING VAN DE
KWALIFICATIE - DRAAGWIJDTE
2º RECHTBANKEN — ALGEMEEN - VORDERING IN RECHTE - VORDERING VAN DE
BURGERLIJKE PARTIJ - VOORWERP - AMBTSHALVE WIJZIGING DOOR DE RECHTER - WIJZIGING VAN
DE KWALIFICATIE - DRAAGWIJDTE
3º BURGERLIJKE RECHTSVORDERING - BURGERLIJKE RECHTSVORDERING VOOR DE
STRAFRECHTER - VORDERING VAN DE BURGERLIJKE PARTIJ - VOORWERP - AMBTSHALVE WIJZIGING
DOOR DE RECHTER - WIJZIGING VAN DE KWALIFICATIE - DRAAGWIJDTE
1º, 2° en 3° Wanneer het bestreden arrest aan de vordering zoals door de burgerlijke partij
verwoord, een andere omschrijving geeft dan die welke in conclusie is voorgesteld,
wijzigen de appelrechters het voorwerp van de vordering niet en doen zij geen uitspraak
over een niet gevorderde zaak.
(J. T. G.)

ARREST (vertaling)
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(A.R. P.07.1627.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep te Bergen,
correctionele kamer, van 10 oktober 2007, op verwijzing gewezen ingevolge het
arrest van het Hof van 29 juni 2005.
Afdelingsvoorzitter Jean de Codt heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Damien Vandermeersch heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDEL
De eiseres voert het volgende middel aan:
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 1138, inzonderheid 2°, van het Gerechtelijk Wetboek;
- het algemeen rechtsbeginsel, beschikkingsbeginsel genaamd, krachtens welk de rechter het voorwerp van een vordering niet kan wijzigen, door ze ofwel aan te vullen ofwel
een eis door een andere te vervangen
Aangevochten beslissingen en redenen
Nadat het bestreden arrest heeft vastgesteld dat
1) (bij arrest van het hof van beroep te Brussel van 15 november 2004) definitief is bewezen dat de beklaagden P. G. en (de eiseres):
valsheid in geschrifte hebben gepleegd (zoals geherkwalificeerd door het hof van beroep) omdat zij op 31 december 1991 valse rekeningen hebben opgesteld van de BVBA
Goffin Fils, door een onbestaande schuld van 4.521.000 frank (telastlegging B3) in aanmerking te nemen;
'een bedrag van 4.521.000 frank dat met name in 1991 door de vennootschap BVBA
Goffin Fils aan de NV GF Holding is betaald, bedrieglijk hebben verduisterd ten nadele
van de BVBA Goffin Fils en de burgerlijke partij' (telastlegging C1);
'een bedrag van 5.003.220 frank en 465.954 frank' dat beschouwd wordt als grotendeels
fictieve huurgelden, die de BVBA Goffin Fils verschuldigd was aan de NV GF Holding,
bedrieglijk hebben verduisterd ten nadele van de BVBA Goffin Fils en de burgerlijke partij (telastlegging C3);
dat de strafrechtelijke veroordeling van de beklaagden de vaststelling erga omnes impliceert dat zij een onrechtmatige daad hebben begaan en dat er een oorzakelijk verband
bestaat tussen die daad en de schade van de [verweerster] tegen wie de telastleggingen C1
en C3 definitief bewezen werden verklaard; dat bijgevolg alleen de aard van de schade
van de [verweerster] dient te worden onderzocht en de omvang van die schade dient te
worden vastgesteld, in oorzakelijk verband met de misdrijven die tegen de beklaagden bewezen zijn verklaard";
2) de [verweerster] "de veroordeling in solidum vordert van de beklaagden om haar, ter
vergoeding haar schade, het bedrag van 247.893,52 euro te betalen; de [verweerster] "aanvoert dat haar schade erin bestaat dat zij haar erfdeel in de nalatenschap van haar vader
niet heeft kunnen vrijwaren wegens de bewezen strafbare gedragingen van de
beklaagden";
en nadat het heeft beslist dat "de schade van de [verweerster] niet kan bestaan in het
verlies van een verworven recht, met name, zoals de burgerlijke partij aanvoert, de waarde
van haar erfdeel in de nalatenschap van H. G.";
veroordeelt het de eiseres en P. G. hoofdelijk tot betaling aan de verweerster van het
bedrag van 100.000 euro vermeerderd met de compensatoire interesten tegen 5% vanaf 1
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juli 1992, plus moratoire interesten, alsook tot betaling van het bedrag van 5.000 euro tot
dekking van haar gerechtskosten.
Het bestreden arrest grondt deze beslissing op de volgende redenen:
"De [verweerster] voert aan (...) dat zij ingevolge het bedrieglijk optreden van de beklaagden onmogelijk haar aandelen kon vrijwaren of ze onder normale voorwaarden aan
een derde kon verkopen.
Ook al ontkent de [verweerster] dit ten stelligste, bestaat de schade zoals door haar gedefinieerd, eigenlijk in het verlies van een kans.
De onrechtmatige daad van de beklaagden die bestaat in het opzetten van een systeem
waarbij de NV GF Holding de deelbewijzen van T. J. en J. G. in de BVBA Goffin Fils
zou terugkopen met aanzienlijke eigen middelen van die bvba, heeft onvermijdelijk de financiële toestand van dat bedrijf aangetast en heeft zowel laatstgenoemde als de [verweerster] schade berokkend, zoals definitief is bewezen.
De financiële moeilijkheden van de BVBA Goffin Fils, die tot haar faillissement hebben geleid, vloeien voort uit de verduisteringen van de beklaagden, ook al dateren die van
ruim voor de datum van het faillissement.
Inderdaad, ook al zijn de verduisteringen, zoals de beklaagden beweren, begin 1994 gestopt, hebben de gevolgen ervan zwaar en progressief op de financiële toestand van de
bvba doorgewogen.
De gerechtelijk deskundige Anne Liégeois heeft overigens erop gewezen dat de vooruitbetaalde en overdreven huurgelden één van de oorzaken zijn die het bedrijf hebben ondermijnd en, einde 1994, het bedrijf Goffin Fils aan de rand van het faillissement hebben
gebracht.
De schade van de [verweerster] vindt bijgevolg haar oorzaak niet in het faillissement
dat in maart 1996 is uitgesproken. Dat faillissement is slechts het onvermijdelijke gevolg
van de verduisteringen door de beklaagden.
Met inachtneming van de tabel op bladzijde 11 van de conclusie van de [verweerster]
waarnaar de (eiseres) onrechtstreeks verwijst om aanzienlijke winsten van de BVBA Goffin Fils aan te tonen van 1990 tot 1992, dient daarenboven erop te worden gewezen dat de
winst is gedaald na 1992, i.e. in het tijdvak waarvan bewezen is dat de betaalde huurgelden grotendeels fictief waren, en dat het bedrijf vanaf het boekjaar 1993 verliezen begon
te lijden die vervolgens alleen maar zwaarder werden.
De schade van de [verweerster] bestaat er dus wel degelijk in dat haar de mogelijkheid
werd ontnomen om, ofwel gedurende onbepaalde tijd haar deelbewijzen te vrijwaren in
een bedrijf met een normale handelsactiviteit, ofwel ze aan een derde te verkopen tegen
een niet nader bepaalde waarde zoals zij daartoe trouwens voordien de wens uitgesproken
had tijdens onderhandelingen die op niets zijn uitgedraaid.
Dit is duidelijk het verlies van een kans, voortvloeiende uit de onrechtmatige daad van
de beklaagden".
Grieven
Eerste onderdeel
Krachtens het beschikkingsbeginsel en artikel 1138, 2°, van het Gerechtelijk Wetboek,
kan de rechter het voorwerp van een vordering niet ambtshalve wijzigen, door het ofwel
aan te vullen ofwel een vordering in de plaats te stellen die niet door de eiser was geformuleerd. De rechter heeft weliswaar het recht om de grondslag en het voorwerp van de
vordering juridisch te herkwalificeren. Deze bevoegdheid om te herkwalificeren staat hem
evenwel niet toe het voordeel of het door de eiser gewenste resultaat te wijzigen.
Te dezen vorderde de [verweerster] het herstel van de materiële schade die ze daadwer-
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kelijk geleden had door "de teloorgang van de waarde van haar deel van het familievermogen waarop zij bij het overlijden van haar vader recht had", en het verlies van de waarde van haar participatie in de bvba Goffin Fils.
De [verweerster] heeft nooit aangevoerd dat zij schade heeft geleden door het verlies
van een kans, bestaande in het feit "dat haar de mogelijkheid werd ontnomen om, ofwel
gedurende onbepaalde tijd haar deelbewijzen te behouden in een bedrijf met een normale
handelsactiviteit, ofwel ze aan een derde tegen een niet nader bepaalde waarde te verkopen". Integendeel, uit de conclusie van de [verweerster] blijkt dat zij uitdrukkelijk uitsloot
dat haar schade in het verlies van een kans bestaat.
Het bestreden arrest wijst er overigens zelf op dat de [verweerster] uitsloot dat haar
schade in het verlies van een kans bestaat.
Door bijgevolg de eiseres en P. G. te veroordelen om de [verweerster] in hoofdsom een
vergoeding van 100.000 euro te betalen, ter vergoeding van het verlies van een kans, ofschoon de [verweerster] dat niet vorderde, vergoedt het [bestreden] arrest een andere
schade dan die waarvoor de verweerster vergoeding eist en doet het bijgevolg uitspraak
over niet gevorderde zaken (schending van artikel 1138, 2°, van het Gerechtelijk Wetboek
en miskenning van het beschikkingsbeginsel).
Tweede onderdeel
Indien de voormelde gronden aldus uitgelegd moeten worden dat de [verweerster] in
werkelijkheid het herstel heeft gevorderd van een schade bestaande in het verlies van een
kans "dat haar de mogelijkheid wordt ontzegd om, ofwel gedurende onbepaalde tijd haar
deelbewijzen te behouden in een bedrijf met een normale handelsactiviteit, ofwel ze aan
een derde tegen een niet nader bepaalde waarde af te staan, miskent het bestreden arrest
bijgevolg de bewijskracht van de door de [verweerster] voor het hof van beroep te Bergen
genomen conclusie, door aan die stukken vermeldingen toe te schrijven die deze niet bevatten (schending van de artikelen 1319, 1320 en 1322 van het Burgerlijk Wetboek).

III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Eerste onderdeel
De verweerster heeft voor de appelrechters aangevoerd dat de materiële schade
die door de tegen de eiseres bewezen verklaarde misdrijven is berokkend, bestaat
in het feit "dat zij de waarde niet heeft kunnen behouden van het deel van het familievermogen waarop zij bij het overlijden van haar vader recht had en dat, in
voorkomend geval, niet heeft kunnen te gelde maken door haar participatie onder
normale voorwaarden ofwel aan een derde ofwel aan een familielid te verkopen".
Het bestreden arrest vermeldt dat de verweerster opwerpt dat "zij ingevolge
het bedrieglijk optreden van de beklaagden onmogelijk haar aandelen kon vrijwaren of ze onder normale voorwaarden aan een derde kon verkopen (bladzijde
11 van haar conclusie); dat, ook al ontkent zij dit ten stelligste, de schade zoals
door [haar] gedefinieerd, eigenlijk in het verlies van een kans bestaat".
Met deze overwegingen geeft het arrest aan de vordering zoals door de verweerster verwoord, een andere omschrijving dan die welke in conclusie wordt
voorgesteld.
Door aldus te beslissen wijzigen de appelrechters het voorwerp van de vordering niet en doen zij geen uitspraak over een niet gevorderde zaak.
Het onderdeel kan niet worden aangenomen.
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Tweede onderdeel
Het arrest vermeldt dat de verweerster "eveneens de onmogelijkheid opwerpt
om haar deelbewijzen te vrijwaren of ze onder normale voorwaarden te verkopen
ingevolge het bedrieglijk optreden van de beklaagden [...]; dat, ook al ontkent zij
dit ten stelligste, de schade zoals die door de burgerlijke partij wordt gedefinieerd, eigenlijk in het verlies van een kans bestaat".
Door aldus uitspraak te doen, geeft het arrest dat de vordering overneemt zoals
die in conclusie is geformuleerd en de kwalificatie van de verweerster vervangt
door een andere dan die welke zij voorstelt, aan de voormelde conclusie geen
uitlegging die onverenigbaar is met de bewoordingen ervan en miskent het bijgevolg de bewijskracht van die akte niet.
Het onderdeel kan niet worden aangenomen.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiseres in de kosten.
12 november 2008 – 2° kamer – Voorzitter en Verslaggever: de h. de Codt, afdelingsvoorzitter – Gelijkluidende conclusie van de h. Vandermeersch, advocaat-generaal – Advocaten: mrs. Kirkpatrick en S. Nudelholc, Brussel.

Nr. 629
2° KAMER - 12 november 2008

1º GEMEENSCHAP EN GEWEST - VERTEGENWOORDIGING IN RECHTE - WAALS GEWEST
2º VORDERING IN RECHTE - VORDERING INGESTELD DOOR HET WAALS GEWEST VERTEGENWOORDIGING IN RECHTE
3º GEMEENSCHAP EN GEWEST - WAALS GEWEST - AKTE VAN RECHTSPLEGING VERRICHT
IN NAAM VAN DE RECHTSPERSOON - GEEN VERMELDING VAN DE IDENTITEIT VAN DE ORGANEN GEVOLG
4º VORDERING IN RECHTE - RECHTSPERSOON - VERTEGENWOORDIGING IN RECHTE - AKTE
VAN RECHTSPLEGING VERRICHT IN NAAM VAN DE RECHTSPERSOON - GEEN VERMELDING VAN DE
IDENTITEIT VAN DE ORGANEN - GEVOLG
5º GEMEENSCHAP EN GEWEST - WAALS GEWEST - AKTE VAN RECHTSPLEGING VERRICHT
DOOR EEN ADVOCAAT - VERMOEDEN VAN REGELMATIGE LASTGEVING
6º VORDERING IN RECHTE - RECHTSPERSOON - VERTEGENWOORDIGING IN RECHTE - AKTE
VAN RECHTSPLEGING VERRICHT DOOR EEN ADVOCAAT - VERMOEDEN VAN REGELMATIGE LASTGEVING
7º ADVOCAAT - VERSCHIJNING IN RECHTE VOOR EEN RECHTSPERSOON - VERMOEDEN VAN
REGELMATIGE LASTGEVING

1º en 2° De regering van het Waals Gewest vertegenwoordigt het Gewest in rechte en het
rechtsgeding wordt namens de regering gevoerd, ten verzoeke van het door haar
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aangewezen lid; wanneer de minister de bevoegdheid om in rechte op te treden in de
materies die tot zijn bevoegdheid behoren, delegeert aan een ambtenaar die onder zijn
gezag staat, ontneemt dit die bevoegdheid niet aan de voormelde minister, zodat de
ontvankelijkheid van de vordering die ten verzoeke van die minister is ingesteld in de
hem wettelijk opgedragen materies, niet onderworpen is aan de voorwaarde dat in rechte
het bewijs wordt overgelegd dat die ambtenaar beslist heeft de voormelde vordering in te
stellen. (Art. 82 Bijzondere wet tot hervorming der instellingen van 8 aug. 1980, gew. bij
de wet van 8 aug. 1988)
3º en 4° Het ontbreken van de vermelding van de identiteit van de natuurlijke personen die
de organen zijn van een rechtspersoon, levert niet het afdoende bewijs dat de akte van
rechtspleging die in naam van de rechtspersoon is verricht, door hem niet was
toegestaan1. (Art. 703, derde en vierde lid Ger.W.)
5º, 6° en 7° Behalve indien de wet een bijzondere lastgeving vereist, wordt de advocaat die
in een akte van rechtspleging voor een rechtscollege van de rechterlijke orde, verklaart
op te treden in naam van een rechtspersoon die naar behoren is geïdentificeerd, wettelijk
vermoed daartoe een regelmatige lastgeving van het bevoegde orgaan van die
rechtspersoon te hebben gekregen, behoudens bewijs van het tegendeel door de partij
die de regelmatigheid van de lastgeving betwist2. (Art. 440, tweede lid Ger.W.)
(V. T. WAALS GEWEST)

ARREST (vertaling)

(A.R. P.08.0723.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het vonnis in hoger beroep van de correctionele Rechtbank te Charleroi, van 1 april 2008.
De eiser voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, een middel aan.
Raadsheer Jocelyne Bodson heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Damien Vandermeersch heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Middel
Eerste onderdeel
De bewijsregels in strafzaken houden geen verband met de beoordeling van de
ontvankelijkheid van de burgerlijke rechtsvordering die voor en namens een
rechtspersoon is ingesteld.
Krachtens artikel 82 van de bijzondere wet tot hervorming der instellingen van
8 augustus 1980, vertegenwoordigt de Regering het Gewest in rechte en voert dat
Gewest het rechtsgeding namens de Regering, ten verzoeke van het door deze
aangewezen lid.
Het feit dat de minister de bevoegdheid om in rechte op te treden in de materies die tot zijn bevoegdheid behoren, delegeert, ontneemt die bevoegdheid niet
aan de overheid die haar delegeert.
1 Cass., 17 april 1997, A.R. C.96.0051.F, A.C. 1997, nr. 189.
2 Cass., 17 april 1997, A.R. C.96.0051.F, A.C. 1997, nr. 189; Cass., 9 jan. 2007, A.R. P.06.1175.N,
A.C. 2007, nr. 11.
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Uit de delegatie die is toegekend aan een ambtenaar die onder het hiërarchisch
gezag van de minister staat, kan niet worden afgeleid dat de ontvankelijkheid van
de vordering die ten verzoeke van die minister is ingesteld in de hem wettelijk
opgedragen materies, onderworpen is aan de voorwaarde dat in rechte het bewijs
wordt overgelegd dat die ambtenaar beslist heeft de voormelde vordering in te
stellen.
In zoverre faalt het onderdeel naar recht.
Voor het overige is het niet tegenstrijdig om enerzijds te vermelden dat de burgerlijke rechtsvordering van de verweerster ontvankelijk is omdat zij ten verzoeke van de bevoegde minister wordt ingesteld, en, anderzijds, dat de beslissing om
het rechtsgeding in te stellen geldig werd genomen door de ambtenaar die onder
het hiërarchisch gezag van die minister staat en daartoe over een bevoegdheidsdelegatie beschikt.
Het onderdeel mist in zoverre feitelijke grondslag.
Tweede onderdeel
De appelrechters wordt verweten dat zij hebben beslist dat de eiser, in zoverre
hij aanvaardt dat de lastgeving van de raadsman van de verweerster regelmatig
is, niet kan betwisten dat de beslissing om in rechte op te treden regelmatig door
de bevoegde overheid van de verweerster werd genomen en evenmin de overlegging van deze beslissing kan eisen.
In zoverre het onderdeel de regels betreffende het bewijs in strafzaken aanvoert, welke geen verband houden met de beoordeling van de ontvankelijkheid
van de burgerlijke rechtsvordering die voor en namens een rechtspersoon is ingesteld, faalt het naar recht.
Voor het overige heeft, luidens artikel 703, derde en vierde lid, Gerechtelijk
Wetboek, de partij tegen wie een akte van rechtspleging wordt ingeroepen die in
naam van een rechtspersoon is verricht, weliswaar het recht om in elke stand van
het geding te eisen dat de rechtspersoon haar de identiteit meedeelt van de natuurlijke personen die zijn organen zijn en kan het vonnis over de zaak worden
uitgesteld zolang aan die eis niet is voldaan. De wetgever heeft deze regel evenwel alleen ingevoerd om die partij de inlichtingen te kunnen verschaffen waarop
zij recht heeft, en het ontbreken ervan levert op zich niet het afdoende bewijs dat
de akte die aldus in naam van de rechtspersoon is verricht, door hem niet was
toegestaan.
Artikel 440, tweede lid, Gerechtelijk Wetboek, dat toepasselijk is in strafzaken, bepaalt overigens dat de advocaat verschijnt als gevolmachtigde van de partij zonder dat hij van enige volmacht moet doen blijken, behalve indien de wet
een bijzondere lastgeving eist. Buiten laatstgenoemd geval wordt de advocaat die
een akte van rechtspleging voor een rechtscollege van de rechterlijke orde verricht en alleen verklaart op te treden in naam van een rechtspersoon die naar behoren is geïdentificeerd door de vermelding van zijn benaming, zijn rechtskarakter en zijn maatschappelijke zetel, wettelijk vermoed daartoe een regelmatige
lastgeving van het bevoegde orgaan van die rechtspersoon te hebben gekregen.
Dat vermoeden is weerlegbaar. Een partij kan aanvoeren dat de beslissing om
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een akte van rechtspleging te verrichten niet werd goedgekeurd door de organen
van de rechtspersoon en niet van laatstgenoemde uitgaat, maar de bewijslast rust
op die partij.
Uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan, blijkt dat de advocaat van
de verweerster verklaard heeft in het geding dat tegen de eiser is ingesteld, tussen te komen als burgerlijke partij voor het Waals Gewest, vertegenwoordigd
door zijn regering, ten verzoeke van de minister van Begroting, Huisvesting, Uitrusting en Openbare Werken. Het vonnis wijst er overigens op dat de eiser "de
lastgeving niet betwist die aan de raadsman van de [verweerster] is verleend om
zich burgerlijke partij te stellen en evenmin aanvoert dat die lastgeving hem zou
zijn ontnomen".
De appelrechters schenden aldus de aangevoerde wettelijke bepalingen niet,
door de burgerlijke rechtsvordering ontvankelijk te verklaren zonder dat de verweerster de administratieve beslissing moet overleggen die de uitoefening ervan
toestaat.
Het onderdeel kan in zoverre niet worden aangenomen.
Derde onderdeel
Het vonnis oordeelt niet dat de eiser binnen een bepaalde termijn een afschrift
van de administratieve beslissing diende aan te vragen. Het beslist evenmin dat
de eiser bij verzuim daarvan, zijn rechten heeft verzaakt.
Het vonnis beperkt zich ertoe erop te wijzen dat de eiser, die de administratie
niet heeft gevraagd om inzage te mogen nemen van die beslissing of hem een afschrift ervan te bezorgen, voor de rechtbank het vermoeden niet heeft weerlegd
dat het bevoegde orgaan van de rechtspersoon een lastgeving heeft verstrekt aan
de advocaat die voor en namens hem optreedt.
Het onderdeel dat op een foutieve interpretatie van het vonnis steunt, mist feitelijke grondslag.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiser in de kosten.
12 november 2008 – 2° kamer – Voorzitter: de h. de Codt, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: mevr. Bodson – Gelijkluidende conclusie van de h. Vandermeersch, advocaatgeneraal – Advocaten: mrs. T'Kint, Simont en Foriers.

Nr. 630
2° KAMER - 12 november 2008

1º CASSATIE — ALLERLEI - ARREST VAN HET HOF - INTREKKING - VORDERING TOT
INTREKKING UITGAANDE VAN DE PROCUREUR-GENERAAL BIJ HET HOF - BETEKENING AAN DE
PARTIJEN
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2º OPENBAAR MINISTERIE - CASSATIE - INTREKKING VAN EEN ARREST VAN HET HOF VORDERING TOT INTREKKING UITGAANDE VAN DE PROCUREUR-GENERAAL BIJ HET HOF BETEKENING AAN DE PARTIJEN
3º CASSATIE — ALLERLEI - ARREST VAN HET HOF - INTREKKING - STRAFZAKEN NEERLEGGING VAN EEN VERZOEKSCHRIFT - GEEN WEET VAN DE NEERLEGGING - VERGISSING NIET
AAN EISER TE WIJTEN - GEVOLG
1º en 2° De vordering tot intrekking van een arrest van het Hof die uitgaat van de
procureur-generaal bij het Hof van Cassatie, dient niet aan de partijen te worden
betekend1.
3º Wanneer het Hof, dat geen weet had van de neerlegging door de eiseres van een
verzoekschrift op de griffie van het rechtscollege dat het bestreden vonnis heeft
gewezen, verzuimd heeft te antwoorden op de middelen die in dat verzoekschrift worden
aangevoerd, zodat de voormelde eiseres, door omstandigheden buiten haar wil om, het
recht werd ontzegd op een arrest dat haar middelen beantwoordt, trekt het Hof het arrest
in naar luid waarvan de eiseres geen middel heeft aangevoerd en doet het uitspraak over
de middelen die zij in haar verzoekschrift heeft aangevoerd2.
(Procureur-generaal bij het Hof van Cassatie in zake L'EAU VIVE c.v.b.a. T. L. e.a.)

ARREST (vertaling)

(A.R. P.08.1432.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
De procureur-generaal bij het Hof heeft een vordering neergelegd die luidt als
volgt:
"Aan de tweede kamer van het Hof van Cassatie,
Ondergetekende procureur-generaal heeft de eer hierbij uiteen te zetten dat het
Hof op 27 februari 2008 onder rolnummer A.R. P.07.1675.F een arrest heeft gewezen dat het cassatieberoep verwerpt dat de c.v.b.a. L'EAU VIVE had ingesteld
tegen het vonnis in hoger beroep van de correctionele rechtbank te Dinant, van 8
oktober 2007.
In dat arrest stelt het Hof vast dat de eiseres geen middel aanvoert. Uit het
schrijven van Meester Véronique Tordeur van 27 maart 2008 en de correspondentie van 8 en 16 april 2008 van de correctionele griffie van de rechtbank van
eerste aanleg te Dinant blijkt nochtans dat de eiseres op die griffie een verzoekschrift had neergelegd met drie middelen.
Het Hof had geen weet van de neerlegging van dat verzoekschrift en heeft niet
geantwoord op de drie middelen die in het voormelde verzoekschrift worden
aangevoerd zodat de eiseres, door omstandigheden buiten haar wil om, het recht
werd ontzegd op een arrest dat die middelen beantwoordt.
Derhalve is er grond tot intrekking van het voormelde arrest van 27 februari
2008.
Om die reden,
1 Cass., 3 okt. 2005, A.R. C.05.0377.F, met concl. eerste adv.-gen. J.-F. LECLERCQ, Pas. 2005, nr. 473;
R. DECLERCQ, Cassation en matière répressive, Brussel, Bruylant, 2006, p. 675.
2 Cass., 25 sept. 2001, A.R. P.01.1091.N, A.C. 2001, nr. 494.
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Vordert de ondergetekende procureur-generaal dat het aan het Hof behage zijn
arrest A.R. P.07.1675.F van 27 februari 2008 in te trekken en bij wege van een
nieuwe beslissing uitspraak te doen over het cassatieberoep van de eiseres,
Brussel, 2 oktober 2008
Voor de procureur-generaaal,
de advocaat-generaal,
(get.) D. Vandermeersch".
Raadsheer Paul Mathieu heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Damien Vandermeersch heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
A. Vordering tot intrekking
Om de in de vordering van de procureur-generaal vermelde reden is er grond
om het arrest van het Hof van 27 januari 2008, naar luid waarvan de eiseres geen
middel heeft aangevoerd, in te trekken en uitspraak te doen over de middelen die
zij in het verzoekschrift waarvan een eensluidend verklaard afschrift aan dit arrest is gehecht, heeft aangevoerd.
B. Cassatieberoep
Derde middel
In haar appelconclusie had de eiseres het bedrag van 46.785 euro gevorderd tot
herstel van de schade die voortvloeit uit het verlies van de verongelukte tractor
waarvan zij eigenares was. In hun conclusie hadden de verweerders met dat bedrag ingestemd.
Bijgevolg werpen de appelrechters, door van dat bedrag 11.262, 76 euro af te
trekken en door aan de eiseres een bedrag toe te kennen dat is teruggebracht op
35.522, 24 euro, een geschil op dat de partijen in hun conclusie hadden uitgesloten.
Het bestreden vonnis schendt bijgevolg artikel 1138, 2°, van het Gerechtelijk
Wetboek.
Het middel is in zoverre gegrond.
Er is geen grond om te antwoorden op de overige middelen die niet tot ruimere
vernietiging kunnen leiden.
Dictum
Het Hof,
Trekt het arrest P.07.1675.F van 27 februari 2008 van het Hof in en, bij wege
van een nieuwe beschikking, vernietigt het bestreden vonnis in zoverre het de
vergoeding die het aan de vennootschap L'Eau Vive toekent, tot vergoeding van
de schade die voortvloeit uit het verlies van de verongelukte tractor, vaststelt op
35.522,24 euro.
Verwerpt het cassatieberoep voor het overige.
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het ge-
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deeltelijk vernietigde vonnis en van het ingetrokken arrest.
Veroordeelt de vennootschap L'Eau Vive in één vierde van de kosten van haar
cassatieberoep.
Laat het resterende gedeelte van de voormelde kosten alsook de kosten van de
procedure tot intrekking ten laste van de Staat.
Verwijst de aldus beperkte zaak naar de correctionele rechtbank te Namen, zitting houdende in hoger beroep.
12 november 2008 – 2° kamer – Voorzitter: de h. de Codt, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: de h. Mathieu – Gelijkluidende conclusie van de h. Vandermeersch, advocaatgeneraal – Advocaten: mrs. V. Tordeur, Hoei en S. Weynant, Dinant.

Nr. 631
1° KAMER - 14 november 2008

1º BENELUX — VERDRAGSBEPALINGEN - ARTIKEL 4, EERSTE LID EENVORMIGE
BENELUXWET - DWANGSOM - VORDERING TOT OPHEFFING, OPSCHORTING OF VERMINDERING DWANGSOMRECHTER - BEVOEGDHEID - DRAAGWIJDTE
2º DWANGSOM - VORDERING TOT OPHEFFING, OPSCHORTING OF VERMINDERING DWANGSOMRECHTER - BEVOEGDHEID - DRAAGWIJDTE
1º en 2° De rechter die kennisneemt van een vordering tot opheffing, opschorting of
vermindering van de dwangsom, is in zijn hoedanigheid van dwangsomrechter niet
bevoegd om kennis te nemen van een vordering die strekt tot vaststelling dat de
hoofdveroordeling werd nagekomen1. (Art. 4, eerste lid Eenvormige Beneluxwet
betreffende de dwangsom, Bijlage; Art. 1385quinquies Ger.W.)
(OOSTERBOSCH RENE ELITE VLOER-TUINSHOP B.V.B.A. T. H. e.a.)

ARREST

(A.R. C.05.0421.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest, op 24 mei 2005 gewezen door
het Hof van Beroep te Antwerpen.
Het Hof heeft op 25 mei 20072 een prejudiciële vraag gesteld aan het BeneluxGerechtshof.
Het Benelux-Gerechtshof heeft die vraag op 27 juni 2008 beantwoord.
De verweerders hebben na het arrest van het Benelux-Gerechtshof een nota
neergelegd.
Advocaat-generaal Dirk Thijs heeft aanvullend ter zitting geconcludeerd.
1 Benelux Hof nr. A.2007/2/11, 27 juni 2008, www.courbeneluxhof.info, met concl. van plv.
advocaat-generaal DUBRULLE.
2 Arrest hiervoor gepubliceerd onder nr. 273.
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II. CASSATIEMIDDEL
De eiseres voert in haar verzoekschrift een middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 793, 795, 1385bis, 1385quinquies en 1395 van het Gerechtelijk Wetboek.
Aangevochten beslissingen
De appelrechters beslissen dat zij niet bevoegd zijn om te oordelen over de vordering
van de eiseres tot vaststelling dat de hoofdveroordeling werd uitgevoerd, op grond van de
volgende overwegingen:
“Het onderdeel van de vordering van (de eiseres) tot vaststelling dat de hoofdveroordeling werd uitgevoerd, betreft de uitvoering van de betrokken veroordeling, waarover de
dwangsomrechter niet vermag te oordelen” (blz. 6 van het bestreden arrest).
Grieven
Artikel 1395 van het Gerechtelijk Wetboek bepaalt dat alle vorderingen betreffende
middelen tot tenuitvoerlegging worden gebracht voor de beslagrechter. Onder middelen
van tenuitvoerlegging worden verstaan: alle vorderingen die strekken tot de uitwinning
van het vermogen van de debiteur. De beslagrechter is derhalve enkel bevoegd voor uitvoeringshandelingen op de goederen van de debiteur. De beslagrechter is daarentegen niet
bevoegd om te oordelen over problemen die kunnen rijzen bij reële executie.
Met betrekking tot de dwangsom is de beslagrechter bevoegd om te oordelen over de
geschillen die bij de invordering van de dwangsom rijzen.
Overeenkomstig de artikelen 793, 795, 1385bis en 1385quinquies van het Gerechtelijk
Wetboek komt het daarentegen enkel aan de dwangsomrechter toe om de beslissing met
betrekking tot de dwangsom te interpreteren. Verder kan enkel de dwangsomrechter 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
(1385quinquies van het Gerechtelijk Wetboek).
Uit hetgeen voorafgaat volgt dat de beslagrechter, bij een geschil omtrent de invordering van de dwangsom, bevoegd is om te oordelen of de hoofdveroordeling werd uitgevoerd.
Ingeval echter het geschil niet de invordering van de dwangsom betreft, maar wel de interpretatie van de beslissing van de dwangsomrechter en/of “de opheffing van de dwangsom wegens onmogelijkheid voor de veroordeelde om aan de hoofdveroordeling te voldoen, dan kan de dwangsomrechter overeenkomstig de artikelen 793, 795 1385bis en
1385quinquies van het Gerechtelijk Wetboek wel oordelen of de hoofdveroordeling al dan
niet werd uitgevoerd.
Terzake betrof het tussen partijen bestaande geschil niet de invordering van de dwangsom, maar wel de opheffing van de dwangsom, de interpretatie van de draagwijdte van de
hoofdveroordeling die door de dwangsomrechter werd opgelegd en, de vraag of de eiseres, gelet op de precieze draagwijdte van de hoofdveroordeling, hieraan had voldaan. De
dwangsomrechter was in die omstandigheden wel degelijk bevoegd om te oordelen of de
hoofdveroordeling al dan niet werd uitgevoerd.
Hieruit volgt dat de appelrechters, door te beslissen dat zij niet vermogen te oordelen of
de hoofdveroordeling werd uitgevoerd, de artikelen 793, 795, 1385bis, 1385quinquies en
1395 van het Gerechtelijk Wetboek schenden.

III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
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1. Artikel 1385quinquies, eerste lid, van het Gerechtelijk 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, eerste lid, van de Eenvormige
Beneluxwet betreffende de dwangsom.
2. 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, eerste lid, 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”.
3. De appelrechters oordelen dat de dwangsomrechter die kennisneemt van een
vordering tot opheffing, opschorting of vermindering van de dwangsom als bedoeld in artikel 1385quinquies, eerste lid, van het Gerechtelijk Wetboek, niet bevoegd is om kennis te nemen van een vordering die strekt tot de vaststelling dat
de hoofdveroordeling werd nagekomen.
3. Door op die gronden de vordering van de eiseres tot vaststelling dat de
hoofdveroordeling werd uitgevoerd af te wijzen en dienvolgens hun hoger beroep ongegrond te verklaren, verantwoorden de appelrechters hun beslissing naar
recht.
Het middel kan niet worden aangenomen.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiseres in de kosten.
14 november 2008 – 1° kamer – Voorzitter: de h. Verougstraete, voorzitter – Verslaggever: de h. Dirix – Gelijkluidende conclusie van de h. Thijs, advocaat-generaal – Advocaten: mrs. Verbist en Geinger.

Nr. 632
1° KAMER - 14 november 2008

1º BORGTOCHT - FAILLISSEMENT - PERSOONLIJKE ZEKERHEIDSSTELLING - BEVRIJDING NATUURLIJKE PERSONEN - BEGRIP
2º BORGTOCHT - FAILLISSEMENT - PERSOONLIJKE ZEKERHEIDSSTELLING - KOSTELOZE AARD BEGRIP
3º FAILLISSEMENT, FAILLISSEMENTSAKKOORD EN GERECHTELIJK
AKKOORD — GEVOLGEN (PERSONEN, GOEDEREN, VERBINTENISSEN) BORGTOCHT - PERSOONLIJKE ZEKERHEIDSSTELLING - KOSTELOZE AARD - BEGRIP
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4º BORGTOCHT - FAILLISSEMENT - PERSOONLIJKE ZEKERHEIDSSTELLING - KOSTELOOSHEID BEOORDELING DOOR DE RECHTER - TIJDSTIP
5º FAILLISSEMENT, FAILLISSEMENTSAKKOORD EN GERECHTELIJK
AKKOORD — GEVOLGEN (PERSONEN, GOEDEREN, VERBINTENISSEN) BORGTOCHT - PERSOONLIJKE ZEKERHEIDSSTELLING - KOSTELOOSHEID - BEOORDELING DOOR DE
RECHTER - TIJDSTIP
6º BORGTOCHT - FAILLISSEMENT - PERSOONLIJKE ZEKERHEIDSSTELLING - BESTUURDER VAN
EEN VENNOOTSCHAP - VERGOEDINGEN IN EEN ANDERE HOEDANIGHEID DAN PERSOONLIJKE
ZEKERHEIDSSTELLER - BEOORDELING DOOR DE FEITENRECHTER
1º Het is de bedoeling van de wetgever dat de rechtbank enkel de natuurlijke personen die
zich persoonlijk zeker stelden voor de gefailleerde kan bevrijden, die door hun
bereidwilligheid verplicht zijn om de schulden van de gefailleerde te delgen, terwijl zij
geen persoonlijk belang hebben bij de betaling van die schulden. (Art. 80, derde lid
Faillissementswet 1997; Art. 10, 4°, tweede lid Wet 20 juli 2005)
2° en 3° De kosteloze aard van de persoonlijke zekerheidsstelling is het ontbreken van enig
economisch voordeel, zowel rechtstreeks als onrechtstreeks, dat de persoonlijke
zekerheidssteller kan genieten ten gevolge van de zekerheidsstelling 1. (Art. 80, derde lid
Faillissementswet 1997; Art. 10, 4°, tweede lid Wet 20 juli 2005)
4º en 5° Voor de beoordeling van de kosteloosheid van de borgstelling, dient de rechter
zich te plaatsen op het ogenblik waarop de zekerheidsstelling werd verleend2. (Art. 80,
derde lid, Faillissementswet 1997; Art. 10, 4°, tweede lid Wet 20 juli 2005)
6º De omstandigheid dat de zekerheidsseteller voor de gefailleerde uit de vennootschap
waarvan hij de bestuurder is, vergoedingen betrekt in een andere hoedanigheid dan
persoonlijk zekerheidsteller, sluit niet uit dat de feitenrechter kan vaststellen dat deze
vergoedingen een economisch voordeel uitmaken voor de zekerheidssteller. (Art. 80, derde
lid Faillissementswet 1997; Art. 10, 4°, tweede lid Wet 20 juli 2005)
(H. T. K.B.C. BANK N.V. e.a.)

ARREST

(A.R. C.07.0417.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 15 februari 2007 gewezen
door het Hof van Beroep te Antwerpen.
Raadsheer Eric Dirix heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Jean-Marie Genicot heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDEL
De eiser voert in zijn verzoekschrift een middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 72bis, 72ter, en 80 van de wet van 8 augustus 1997 Faillissementswet, zoals
door de wet van 20 juli 2005 ingevoerd en gewijzigd en artikel 10, in het bijzonder lid 2
1 Cass., 26 juni 2008, AR.07.0546.N, A.C., 2008, nr. 403, met conclusie van advocaat-generaal met
opdracht VAN INGELGEM. Art. 80, derde lid van de Faillissementswet, zoals ingevoerd bij artikel 7, 2°
van de wet van 20 juli 2005 tot wijziging van de Faillissementswet van 8 aug. 1997 en houdende
diverse fiscale bepalingen.
2 Ibid.
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(laatste lid) van de Wet van 20 juli 2005 tot wijziging van de Faillissementswet van 8 augustus 1997, en houdende diverse fiscale bepalingen;
- de artikelen 1105 en 1106 van het Burgerlijk Wetboek.
Aangevochten beslissingen
Het bestreden arrest bevestigt het vonnis van de eerste rechter en oordeelt dat de heer
M. en de eiser zich niet kosteloos hadden borg gesteld.
Het verantwoordt zijn beslissing o.a. met de overwegingen dat:
"Het doel en de grondslag van de vorderingen werden, zo in feite als in rechte, in de
hieraan voorafgaande procedurestukken uiteengezet. Het hof van beroep verwijst ernaar.
De door de eerste rechter weergegeven feitelijke omstandigheden worden als dusdanig
niet betwist: de (heer) M. en (de eiser) waren, ten tijde van het door nv KBC Bank verstrekte krediet, de oprichters, aandeelhouders en zaakvoerders van bvba M. Concept en zij
hebben, samen met drie anderen, bvba Clozuys opgericht met als doel de door bvba M.
Concept vervaardigde producten in Vlaanderen te commercialiseren. Ter zitting werd verduidelijkt dat het door nv KBC Bank aan bvba Clozuys toegekende krediet - toekenning
onderworpen aan de voorwaarde van het verstrekken van een solidaire borg door de heren
M. en (de eiser) - door bvba Clozuys werd aangewend voor de financiering van de opstart-en inrichtingskosten.
Vermits bvba Clozuys was opgericht om het verwerven van inkomsten door bvba M.
Concept te bevorderen, en meteen van de heren M. en (de eiser) die, zoals hoger gezegd,
de vennoten en zaakvoerders van die vennootschap waren, en het aan bvba Clozuys verstrekte krediet nodig was om deze vennootschap operationeel te maken, beoogden de heren M. en (de eiser) een economisch voordeel bij het verstrekken van de borg, zodat hun
borgstelling niet als kosteloos kan worden beschouwd.
De stelling van de heren M. en (de eiser) dat, als gevolg van door hen toegelichte factoren, zij uiteindelijk dit verhoopte voordeel niet hebben genoten, doet aan deze vaststelling
geen afbreuk, vermits de kosteloosheid dient beoordeeld op het ogenblik van het verstrekken van de borg.
De eerste rechter heeft daarom terecht geoordeeld dat de heren M. en (de eiser) zich
niet in de wettelijke voorwaarden bevinden om te worden bevrijd van hun verbintenissen,
die voortvloeien uit de door hen verschafte borgstelling".
Grieven
Eerste onderdeel
Artikel 10, 4°, lid 2, van de hoger vermelde wet van 20 juli 2005 bepaalt, inzake de
faillissementen die niet zijn afgesloten op het ogenblik van de inwerkingtreding van die
wet, dat de rechtbank geheel of gedeeltelijk de natuurlijke persoon bevrijdt die zich kosteloos persoonlijk zeker stelde voor de gefailleerde, wanneer zij vaststelt dat diens verbintenis niet in verhouding is met zijn inkomsten en met zijn patrimonium (behoudens het geval van organisatie van frauduleus onvermogen).
Een ten gunste van de gefailleerde gestelde borgstelling is kosteloos wanneer de persoon die zich persoonlijk borg stelde niet heeft bedongen dat hij in ruil daarvoor een tegenprestatie (van financiële of andere aard) ontvangt. Het loutere feit dat die persoon zelf
een bepaald belang heeft bij het feit dat de borgstelling plaatsvindt, brengt niet met zich
mee dat de zekerheidstelling niet kosteloos is in zijnen hoofde. Om de bevrijding van de
borg te weigeren, dient de rechter vast te stellen dat de steller van de persoonlijke zekerheid het recht op een concrete tegenprestatie verkreeg wegens het aangaan van de borgstelling.
Te dezen wijzen de appelrechters het kosteloos karakter van de borg af op grond van

2608

HOF VAN CASSATIE

14.11.08 - Nr. 632

het besluit dat de eiser een economisch voordeel beoogde bij het verstrekken van de borg.
Door aldus het kosteloos karakter van de borgstelling door de eiser te verwerpen op
grond van de loutere vaststelling dat de eiser een economisch voordeel beoogde bij de
borgstelling, zonder vast te stellen dat de door hem aangegane borgstelling hem recht gaf
op een concrete vergoeding of tegenprestatie, hebben de appelrechters het begrip "kosteloos" geschonden en hun beslissing niet naar recht verantwoord (schending van alle in het
middel aangehaalde wetsbepalingen).
Tweede onderdeel
Artikel 10, 4°, lid 2, van de Wet van 20 juli 2005 bepaalt inzake de faillissementen die
niet zijn afgesloten op het ogenblik van de inwerkingtreding van die wet, dat de rechtbank
geheel of gedeeltelijk de natuurlijke persoon bevrijdt die zich kosteloos persoonlijk zeker
stelde voor de gefailleerde, wanneer zij vaststelt dat diens verbintenis niet in verhouding
is met zijn inkomsten en met zijn patrimonium (behoudens het geval van organisatie van
frauduleus onvermogen).
De kosteloosheid moet bijgevolg betrekking hebben op de persoonlijke zekerheidsstelling, in casu op de borgtocht. Vergoedingen aan de borgsteller die geen tegenprestatie zijn
voor zijn borgstelling, kunnen het kosteloos karakter van die zekerheidstelling niet beïnvloeden.
De vergoedingen die aan een zaakvoerder of aandeelhouder van een vennootschap worden toegekend vormen geen tegenprestatie voor enige borgstelling door die zaakvoerder
of aandeelhouder aangegaan voor de schulden van de vennootschap, maar zijn de tegenprestatie voor de uitoefening van een mandaat van zaakvoerder respectievelijk rechten die
voortkomen uit het aandeelhouderschap, onafhankelijk van de hoedanigheid van borgsteller.
De appelrechters stellen vast dat de gefailleerde vennootschap, de bvba Clozuys, opgericht was "om het verwerven van inkomsten door bvba M. Concept te bevorderen, en meteen van de (heer) M. en (de eiser) die, zoals hoger gezegd, de vennoten en zaakvoerders
van die vennootschap waren, en het aan bvba Clozuys verstrekte krediet nodig was om
deze vennootschap operationeel te maken" en leiden daaruit af dat de eiser een economisch voordeel beoogde bij het verstrekken van de borg, zodat zijn borgstelling niet als
kosteloos kan worden beschouwd.
Uit de loutere vaststelling dat de eiser in zijn hoedanigheid van zaakvoerder en aandeelhouder bepaalde inkomsten zou ontvangen uit de failliete vennootschap, ten gunste van
wie de borgstelling plaatsvond, konden de appelrechters derhalve niet wettig afleiden dat
de borgstelling door de eiser geen kosteloos karakter had, aangezien dergelijk "verhoopt
voordeel" geen tegenprestatie vormt voor de borgstelling (schending van alle in het middel aangehaalde wetsbepalingen).
Derde onderdeel (ondergeschikt)
De rechter dient de kosteloosheid van de zekerheidsstelling bedoeld in artikel 10, 4°,
tweede lid, van de Wet van 20 juli 2005 te beoordelen op grond van de concrete omstandigheden van de zaak en met name de daadwerkelijk door de borgsteller genoten voordelen.
De appelrechters stellen vast dat de bvba Clozuys opgericht was "om het verwerven
van inkomsten door bvba M. Concept te bevorderen, en meteen van de (heer) M. en (de
eiser) die, zoals hoger gezegd, de vennoten en zaakvoerders van die vennootschap waren"
en dat "het aan bvba Clozuys verstrekte krediet nodig was om deze vennootschap operationeel te maken".
De appelrechters stellen daarbij echter niet vast of de eiser daadwerkelijk enig concreet
voordeel heeft genoten in casu en of zonder het stellen van de borg, eiser geen voordelen
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uit de vennootschap zou hebben verkregen. Bijgevolg konden de appelrechters uit de vaststellingen van het bestreden arrest niet wettig het niet-kosteloos karakter van de borgstelling van de eiser afleiden (schending van alle in het middel aangehaalde wetsbepalingen).
Door verder te beslissen dat "de stelling van de heren M. en (de eiser) dat, als gevolg
van door hen toegelichte factoren, zij uiteindelijk dit verhoopte voordeel niet hebben genoten" aan de vaststelling dat de borgstelling niet als kosteloos kan worden beschouwd
geen afbreuk doet en door aldus als irrelevant te beoordelen dat eiser geen daadwerkelijke
voordelen heeft genoten, hebben de appelrechters het begrip "kosteloos" geschonden
(schending van alle in het middel aangehaalde wetsbepalingen).

III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Eerste onderdeel
1. Krachtens artikel 80, derde lid, van de Faillissementswet, zoals ingevoerd
bij artikel 7, 2°, van de wet van 20 juli 2005 tot wijziging van de Faillissementswet van 8 augustus 1997 en houdende diverse fiscale bepalingen, evenals artikel
10, 4°, tweede lid, van deze wet van 20 juli 2005, bevrijdt de rechtbank geheel of
gedeeltelijk elke natuurlijke persoon die zich kosteloos persoonlijk zeker stelde
voor de gefailleerde, wanneer zij vaststelt dat diens verbintenis niet in verhouding staat tot zijn inkomsten en met zijn patrimonium, tenzij deze natuurlijke
persoon zijn onvermogen frauduleus organiseerde.
Uit de parlementaire voorbereiding blijkt de bedoeling van de wetgever om enkel de natuurlijke personen te bevrijden die door hun bereidwilligheid verplicht
zijn om de schulden van de gefailleerde te delgen, terwijl zij geen persoonlijk belang hebben bij de betaling van die schulden.
2. De kosteloze aard van de persoonlijke zekerheidsstelling is het ontbreken
van enig economisch voordeel, zowel rechtstreeks als onrechtstreeks, dat de persoonlijke zekerheidssteller kan genieten ten gevolge van de zekerheidsstelling.
3. Het onderdeel dat ervan uitgaat dat een persoonlijke zekerheidsstelling
slechts kosteloos is wanneer voor de zekerheidsstelling geen concrete tegenprestatie werd bedongen, berust op een onjuiste opvatting.
Het onderdeel faalt naar recht.
Tweede onderdeel
4. Uit het antwoord op het eerste onderdeel blijkt dat voor het bepalen van het
kosteloos karakter van een persoonlijke zekerheid moet worden nagegaan of de
zekerheidssteller niet enig economisch voordeel, zowel rechtstreeks als onrechtstreeks, kan genieten ten gevolge van de zekerheidsstelling.
5. De omstandigheid dat de eiser uit de vennootschap waarvan hij de bestuurder is, vergoedingen betrekt in een andere hoedanigheid dan persoonlijk zekerheidssteller, sluit niet uit dat de feitenrechter kan vaststellen dat deze vergoedingen een economisch voordeel uitmaken voor de zekerheidssteller.
Het onderdeel kan niet worden aangenomen.
Derde onderdeel
6. Uit het antwoord op de vorige onderdelen blijkt dat om tot het kosteloos karakter van de zekerheidsstelling te besluiten, het niet voldoende is om vast te
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stellen dat geen concrete vergoeding als tegenprestatie voor de zekerheidsstelling
werd bedongen.
7. De appelrechters stellen vast dat:
- de eiser en de tot bindendverklaring van het arrest opgeroepen partij ten tijde
van het door de verweerster verstrekte krediet, de oprichters, aandeelhouders en
zaakvoerders waren van de bvba M. Concept;
- zij samen met drie anderen de gefailleerde vennootschap hebben opgericht
om het verwerven van inkomsten van de bvba M. Concept te bevorderen en meteen ook van hun inkomsten aangezien zij vennoten en zaakvoerders waren van
de bvba M. Concept;
- het krediet waarvoor de eiser zich persoonlijk borg heeft gesteld, werd aangegaan met het oog op het operationeel maken van de gefailleerde vennootschap.
Zij vermochten op grond hiervan wettig te beslissen dat de borgstelling niet
kosteloos was.
Het onderdeel kan in zoverre niet worden aangenomen.
8. Voor de beoordeling van de kosteloosheid van de borgstelling, dient de
rechter zich te plaatsen op het ogenblik waarop de zekerheidsstelling werd verleend.
9. Aldus vermochten de appelrechters wettig te beslissen dat "de stelling van
(de eiser en de tot bindendverklaring van het arrest opgeroepen partij) dat, als gevolg van door hen toegelichte factoren, zij uiteindelijk dit verhoopte voordeel
niet hebben genoten, aan deze vaststelling geen afbreuk (doet)".
Het onderdeel kan in zoverre niet worden aangenomen.
Vordering tot bindendverklaring
10. Gelet op de verwerping van het cassatieberoep vertoont de vordering tot
bindendverklaring geen belang meer.
Dictum
Het Hof,
eenparig beslissend,
Verwerpt het cassatieberoep en de vordering tot bindendverklaring.
Veroordeelt de eiser in de kosten.
14 november 2008 – 1° kamer – Voorzitter: de h. Waûters, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: de h. Dirix – Gelijkluidende conclusie van de h. Genicot, advocaat-generaal –
Advocaten: mrs. Mahieu en Geinger.

Nr. 633
1° KAMER - 14 november 2008

1º HUUR VAN DIENSTEN - AANNEMING VAN WERK - OPEENVOLGENDE VERKOPEN VORDERING WEGENS VERBORGEN GEBREK - VORDERING WEGENS GEBREKKIGE UITVOERING -
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ONDERSCHEID
2º KOOP - HUUR VAN DIENSTEN - AANNEMING VAN WERK - OPEENVOLGENDE VERKOPEN VORDERING WEGENS VERBORGEN GEBREK - VORDERING WEGENS GEBREKKIGE UITVOERING ONDERSCHEID
3º HUUR VAN DIENSTEN - AANNEMING VAN WERK - GEBREKKIGE UITVOERING - VORDERING
- BELANG - BOUWPROMOTOR - HOOFDAANNEMER - BOUWHEER - AFHANKELIJKHEID
4º HUUR VAN DIENSTEN - AANNEMING VAN WERK - GEBREKKIGE UITVOERING BOUWPROMOTOR - HOOFDAANNEMER - VRIJWARINGSVORDERING - TERMIJN - BEOORDELING
1º en 2° In het geval van een vordering op grond van verborgen gebreken bij
opeenvolgende verkopen, gaat het om een verborgen gebrek in de verkochte zaak,
terwijl in het geval van de vordering van de bouwpromotor tegen de uitvoerder van een
op te richten gebouw of van de hoofdaannemer tegen de onderaannemer wegens
gebrekkige uitvoering van de werken gaat het om de gebrekkige uitvoering van eenzelfde
werk, met name het niet-uitvoeren van een opgenomen verbintenis tot uitvoering van
werken tegenover de bouwpromotor of de onderaannemer.
3º Het belang van de bouwpromotor of van de hoofdaannemer om een vordering in te
stellen wegens de gebrekkige uitvoering van werken is niet noodzakelijk afhankelijk van
een vordering van de bouwheer.
4º Inzake aanneming van werken dient de rechter in feite te onderzoeken of de
vrijwaringsvordering van de bouwpromotor tegen de aannemer of van de hoofdaannemer
tegen de onderaannemer wegens de gebrekkige uitvoering van werken tijdig werd
ingesteld en dient hij daarbij niet noodzakelijk uit te gaan van het tijdstip waarop de
vordering van de bouwheer tegen de bouwpromotor of de hoofdaannemer is ingesteld1.
(S.D.M. N.V. T. ENTREPRISES MIOT ET BRESCIANI B.V.B.A.)

ARREST

(A.R. C.07.0634.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 13 maart 2007 gewezen door
het Hof van Beroep te Brussel.
Raadsheer Beatrijs Deconinck heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Jean-Marie Genicot heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDELEN
De eiseres voert in haar verzoekschrift twee middelen aan.
Eerste middel
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 1051, eerste lid, 1054, eerste lid, en 1068, eerste lid, van het Gerechtelijk
Wetboek.
Aangevochten beslissingen
Het bestreden arrest hervormt het bestreden vonnis van de eerste rechter door de vordering in vrijwaring ingesteld door de eiseres tegen de verweerster te verwerpen als laattijdig. De eerste rechter had in het bestreden vonnis geoordeeld dat die vordering in vrijwaring niet-verjaard (p. 6, 2° alinea), ontvankelijk en gegrond is.
1 Zie Cass., 8 april 1988, A.R. 5623, A.C. 1987-88, nr. 482.
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Grieven
De termijn om een principaal hoger beroep aan te tekenen is één maand te rekenen vanaf de betekening van het vonnis (artikel 1051, eerste lid, van het Gerechtelijk Wetboek).
Enkel de gedaagde in hoger beroep kan ten allen tijde incidenteel beroep instellen (artikel 1054, eerste lid, van het Gerechtelijk Wetboek). Een partij van wie door diegene die
het hoger beroep heeft ingesteld niets wordt gevorderd, kan niet worden beschouwd als
een gedaagde in hoger beroep die incidenteel beroep kan instellen.
De appelrechter mag enkel beslissen binnen de perken van het hoger beroep (artikel
1068, eerste lid, van het Gerechtelijk Wetboek).
De verweerster heeft op 26 september 2001 tegen het vonnis van 13 juli 2001 een principaal hoger beroep ingesteld bij verzoekschrift.
Dit hoger beroep was gericht tegen de beslissing van dit vonnis waarbij de vordering in
vrijwaring van de eiseres tegen de verweerster gegrond werd verklaard. De verweerster
bekritiseerde niet de beslissing dat de vrijwaringsvordering niet-verjaard was (p. 6, tweede alinea van het vonnis van 13 juli 2001) noch de impliciete doch zekere beslissing dat
de vrijwaringsvordering tijdig is ingesteld, noch de beslissing dat de vrijwaringsvordering
ontvankelijk is. Het hoger beroep van de verweerster bekritiseerde enkel de beslissing van
de eerste rechter volgens dewelke zij aansprakelijk is voor de gebreken.
In haar beroepsconclusie gedateerd van 2 mei 2002 (p. 4) en in haar syntheseconclusie
in graad van beroep gedateerd van 9 september 2002 (p. 4) maakt de verweerster melding
van het feit dat na de neerlegging door haar op 26 september 2001 van haar beroepsverzoekschrift, het bestreden vonnis op verzoek van de eiseres aan haar werd betekend op 19
november 2001 (voor de akte van betekening: zie stuk gevoegd bij de voorziening).
In die conclusies stelde de verweerster eveneens dat de eiseres "in elk geval geen kosten van betekening kan terugvorderen van concluante; er was immers geen enkele reden
om, na neerlegging van het beroepsverzoekschrift, nog tot betekening over te gaan t.o.v.
concluante" (p. 22, in fine van de beroepsconclusie van verweerster gedateerd van 2 mei
2002; p. 23 van de syntheseconclusie in graad van beroep van de verweerster gedateerd
van 9 september 2002).
In repliek hierop heeft de eiseres in haar samenvattende conclusie neergelegd voor het
hof van beroep gesteld dat zij tot de betekening van het vonnis aan de verweerster diende
over te gaan in het kader van de gedwongen uitvoering van dit vonnis (p. 36, punt 2).
Het bestreden arrest beslist wat betreft de kosten van betekening van het bestreden vonnis door de eiseres aan de verweerster dat gezien "de vrijwaringsvordering van (de eiseres) tegen (de verweerster) verworpen is, de betekeningskosten van het bestreden vonnis
aan (de verweerster) ten laste van (de eiseres) (blijven)" (p. 18, nr. 23).
Het hof van beroep, dat aldus kennis had van de betekening van het bestreden vonnis
door de eiseres aan de verweerster, hervormt het bestreden vonnis door de vrijwaringsvordering van de eiseres tegen de verweerster te verwerpen als laattijdig, dit terwijl:
- het verzoekschrift waarbij de verweerster hoger beroep instelde het bestreden vonnis
slechts aanvecht in zoverre de eerste rechter de aansprakelijkheid van de verweerster bewezen acht, zonder dit vonnis te bekritiseren in zoverre het de vrijwaringsvordering nietverjaard, tijdig (impliciete beslissing) en ontvankelijk verklaart;
- de verweerster pas in haar beroepsconclusie gedateerd van 2 mei 2002, dit is meer dan
één maand na de betekening op verzoek van de eiseres aan haar op 19 november 2001 van
het bestreden vonnis, voor het eerst de hervorming van het bestreden vonnis vraagt op het
vlak van de tijdigheid van de vordering in vrijwaring door te stellen dat een vordering op
grond van verborgen gebreken binnen een korte termijn moet worden ingesteld, wat in
casu niet het geval zou zijn daar de problemen in 1991 zijn ontstaan en zij pas in 1994
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werd gedagvaard;
- de verweerster in het kader van het principaal hoger beroep van de eiseres tegen het
bestreden vonnis geen incidenteel beroep kon instellen tegen het bestreden vonnis, nu de
eiseres in het kader van haar hoger beroep niets vorderde van de verweerster en deze laatste dus geen gedaagde in hoger beroep was, hetgeen het bestreden arrest trouwens aanneemt door de verweerster niet te beschouwen als een geïntimeerde ingevolge het hoger
beroep van de eiseres, maar als een partij "mede inzake" (p. 3 van het bestreden arrest).
De hervorming van het bestreden vonnis, waardoor in hoger beroep de vrijwaringsvordering van de eiseres tegen de verweerster als laattijdig wordt verworpen, gebeurde aldus
met schending van de artikelen 1051, eerste lid, 1054, eerste lid, en 1068, eerste lid, van
het Gerechtelijk Wetboek, nu de verweerster haar principaal hoger beroep enkel had gericht tegen de beslissing van de eerste rechter dat zij aansprakelijk is voor de gebreken,
zonder daarbij enige kritiek uit te oefenen op andere beslissingen van de eerste rechter in
verband met de vrijwaringsvordering (te weten dat de vrijwaringsvordering niet-verjaard,
tijdig en ontvankelijk is), zij meer dan een maand na de betekening aan haar van het bestreden vonnis niet meer tijdig een principaal hoger beroep bij conclusie kon instellen tegen dit vonnis waarbij zij dit vonnis (bijkomend) aanvecht op het vlak van de tijdigheid
van de vrijwaringsvordering, zij geen gedaagde in hoger beroep was in de zin van artikel
1054, eerste lid, van het Gerechtelijk Wetboek en dus geen incidenteel beroep kon instellen, en de appelrechters, door te beslissen dat de vrijwaringsvordering laattijdig was ingesteld, buiten de perken van het principaal hoger beroep van de verweerster ingesteld bij
verzoekschrift neergelegd op 26 september 2001 hebben beslist.
Tweede middel
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 17, 18, 49 en 857 van het Gerechtelijk Wetboek;
- de artikelen 1134, derde lid, 1142, 1143, 1144, 1146, 1147, 1788, 1789, 1790, 1792,
2257, tweede lid, 2270 en, voor zoveel als nodig bij analogie 1648 van het Burgerlijk
Wetboek;
- het algemeen rechtsbeginsel van de eerbiediging van het recht van verdediging;
- het algemeen rechtsbeginsel waarvan ondermeer artikel 1045, derde lid, van het Gerechtelijk Wetboek toepassing maakt, volgens hetwelk afstand van recht strikt moet worden uitgelegd en slechts mag worden afgeleid uit feiten die voor geen andere uitlegging
vatbaar zijn; voor zoveel als nodig artikel 1045, derde lid, van het Gerechtelijk Wetboek.
Aangevochten beslissingen
Het bestreden arrest beslist dat de vrijwaringsvordering van de eiseres tegen de verweerster wegens lichte verborgen gebreken niet tijdig is ingesteld en verwerpt derhalve
die vordering, dit op volgende gronden:
"De door (de verweerster) ingeroepen laattijdigheid betreft de proceduretermijn, dit is
de termijn waarbinnen concreet moet worden gevorderd in rechte, zodra het gebrek niet
meer verborgen is, zichtbaar is geworden en dus bekend is.
De proceduretermijn waarbinnen de opdrachtgever de aannemer moet aanspreken voor
lichte verborgen gebreken moet redelijk zijn. In casu was reeds in de loop van 1991 duidelijk dat ook de chape barsten vertoonde. Dit was toen reeds de bevinding van de B.
V.B.A. Carrelages Giovanni, die op dat ogenblik werd aangesproken door C. en die haar
factuur van 26 september 1991 richtte aan (de eiseres), die overging tot betaling. Bij de latere klachten van einde 1992 - begin 1993 nam (de eiseres) de aansprakelijkheid op zich,
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zonder daarbij (de verweerster) te betrekken, hoewel hij weet had van de aard van het probleem. Op 4 december 1992 schreef de promotor immers aan zijn verzekeraar dat 'de geplaatste chape onvoldoende cement zou bevatten'. Ook de verzekeraar achtte het kennelijk
niet nodig om (de verweerster) in te lichten van de problemen. Uit de houding die (de eiseres) op dat ogenblik aannam moet men te deze afleiden dat (de eiseres) de gebrekkige
toestand aanvaard heeft ten aanzien van (de verweerster). Deze laatste werd immers niet
bij de vaststellingen betrokken en werd niet om enig verbintenis gevraagd. Het is pas
wanneer de kopers de promotor hebben gedagvaard, dat de promotor (de verweerster) in
de procedure betrok met het oog op volledige vrijwaring, wat, in het licht van het bovenstaande, niet redelijk is. De vrijwaringsvordering van (de eiseres) tegen (de verweerster) is
niet tijdig".
Grieven
Eerste onderdeel
De redelijke termijn waarbinnen de opdrachtgever van een aannemingswerk zijn vrijwaringsvordering op grond van verborgen gebreken dient in te stellen tegen de aannemer,
begint eerst te lopen vanaf het tijdstip waarop hij zelf door zijn koper van het aannemingswerk in rechte wordt aangesproken. Voordien heeft de opdrachtgever immers niet een
reeds verkregen en dadelijk belang om de aannemer in vrijwaring te dagvaarden. Bovendien volgt vermelde regel tevens uit artikel 2257, tweede lid, van het Burgerlijk Wetboek.
Alhoewel de rechters ten gronde in feite en derhalve op onaantastbare wijze in toepassing van artikel 49 van het Gerechtelijk Wetboek oordelen of inzake aannemings-overeenkomsten de vordering op grond van verborgen gebreken binnen een redelijke termijn is
ingesteld (het vereiste van de redelijke termijn volgt uit de artikelen 1134, derde lid, 1142,
1143, 1144, 1146, 1147, 1788, 1789, 1790, 1792, 1799, 2270, en bij analogie 1648 van
het Burgerlijk Wetboek) vermag het Hof toezicht uit te oefenen op de toepassing door de
rechter van vermelde regel.
In casu, zoals blijkt uit de procedure stukken en uit de eigen vaststellingen van het bestreden arrest (p. 7) werden de vorderingen van W. en C. (de kopers van de eiseres) ingesteld op 9 maart 1994 en heeft de eiseres op 17 maart 1994 een vordering ingesteld tegen
de verweerster teneinde deze laatste aansprakelijk te horen verklaren voor de schade
waarvoor zij aangesproken werd.
Door te beslissen dat die vrijwaringsvordering niet binnen een redelijke termijn is ingesteld en die termijn te beoordelen vanaf het ontdekken van de gebreken door de kopers
van de eiseres, zonder acht te slaan op het tijdstip waarop de eiseres door haar kopers
werd gedagvaard, schendt het bestreden arrest de artikelen 17, 18, 49, en voor zoveel als
nodig artikel 857 van het Gerechtelijk Wetboek, artikel 2257, tweede lid van het Burgerlijk Wetboek en de artikelen 1134, derde lid, 1142, 1143, 1144, 1146, 1147, 1788, 1789,
1790, 1792, 2270, en voor zoveel als nodig, bij analogie 1648 van het Burgerlijk Wetboek.
Tweede onderdeel
Voor het hof van beroep heeft de verweerster enkel in haar voor dit hof neergelegde
conclusies de laattijdigheid van de vrijwaringsvordering van de eiseres betwist, dit door
slechts het volgende voor te houden:
"Dat het daarenboven in elk geval zo is dat er niet op korte termijn werd ingegrepen;
dat een vordering op grond van verborgen gebreken immers, naar analogie met de vordering op grond van koopvernietigende gebreken, binnen een korte termijn moet worden ingesteld;
Aangezien terzake de problemen zijn ontstaan in 1991;
Dat concluante pas gedagvaard werd in 1994;
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Dat de vordering opzichtens concluante dan ook in elk geval laattijdig is;
Dat op dit vlak het vonnis waartegen beroep dan ook dient hervormd te worden"; (beroepsconclusie dd. 2 mei 2002, p. 18; syntheseconclusie in graad van beroep dd. 9 september 2002, pp. 18-19).
Op geen enkel ogenblik en in geen enkel procedurestuk heeft de verweerster aangevoerd dat de eiseres de gebreken in de vloeren ten opzichte van haar zou hebben aanvaard.
Door ambtshalve, zonder aan de eiseres de gelegenheid te geven zich op dit punt te verdedigen, te beslissen dat de eiseres de gebrekkige toestand van de vloeren had aanvaard
ten aanzien van de verweerster, schendt het bestreden arrest de rechten van verdediging
van de eiseres (schending van het algemeen rechtsbeginsel van de eerbiediging van de
rechten van verdediging).
Derde onderdeel
Krachtens een algemeen rechtsbeginsel waarvan ondermeer artikel 1045, derde lid, van
het Gerechtelijk Wetboek toepassing maakt, moet de afstand van recht strikt worden uitgelegd en mag slechts worden afgeleid uit feiten die voor geen andere uitlegging vatbaar
zijn.
De aanvaarding door de opdrachtgever ten opzichte van de aannemer van lichte gebreken in de door deze laatste uitgevoerde werken, een afstand meebrengt door de opdrachtgever van de vordering die hij tegen de aannemer kan instellen wegens het bestaan van
die gebreken.
De feiten die het bestreden arrest in de hierboven bestreden motieven aangeeft niet met
zekerheid doen blijken dat de eiseres de gebrekkige toestand van de vloeren ten aanzien
van de verweerster heeft aanvaard.
Het bestreden arrest heeft aldus vermeld algemeen rechtsbeginsel en artikel 1045, derde
lid, van het Gerechtelijk Wetboek geschonden.

III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Eerste middel
1. Uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan blijkt dat de verweerster
in haar verzoekschrift tot hoger beroep beoogde "het bestreden vonnis te horen
vernietigen en doende hetgeen de eerste rechter had behoren te doen, alle vorderingen opzichtens verzoekster ongegrond te verklaren; de eisende partijen er van
af te wijzen (...)", terwijl de verweerster onder "aard van het geding" preciseerde
dat het een geschil betrof inzake "aanneming bouw - verborgen gebreken - tijdigheid van de vordering".
Anders dan de eiseres voorhoudt, volgt hieruit geenszins dat de tijdigheid van
de vrijwaringsvordering buiten de perken van het met voormeld verzoekschrift
ingestelde hoger beroep door de verweerster was gehouden.
2. Het middel dat ervan uitgaat dat de verweerster met het voormeld verzoekschrift tot hoger beroep enkel de beslissing van de eerste rechter bekritiseerde
omtrent de aansprakelijkheid, met uitzondering van de verjaring, het tijdig karakter en ontvankelijkheid van de vordering, mist feitelijke grondslag.
3. Voor het overige maken de aangevoerde grieven geen zelfstandige grief uit,
maar zijn zij afgeleid uit de tevergeefs voorgehouden beperking van het hoger
beroep, en zijn zij dienvolgens niet ontvankelijk.
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Tweede middel
Eerste onderdeel
4. De vordering op grond van verborgen gebreken bij opeenvolgende verkopen
is te onderscheiden van de vordering van de bouwpromotor tegen de uitvoerder
van een op te richten gebouw of van de hoofdaannemer tegen de onderaannemer
wegens gebrekkige uitvoering van de werken.
In het eerste geval gaat het om een verborgen gebrek in de verkochte zaak in
de opeenvolgende verkopen, terwijl het in het tweede geval de gebrekkige uitvoering betreft van eenzelfde werk, met name het niet-uitvoeren van een opgenomen verbintenis tot uitvoering van werken tegenover de bouwpromotor of de onderaannemer.
Het belang van de bouwpromotor of van de hoofdaannemer om een vordering
in te stellen wegens de gebrekkige uitvoering van de werken is niet noodzakelijk
afhankelijk van een vordering van de bouwheer.
Aldus dient de rechter in zake aanneming van werken in feite te onderzoeken
of de vrijwaringsvordering van de bouwpromotor tegen de aannemer of van de
hoofdaannemer tegen de onderaannemer tijdig werd ingesteld en dient hij daarbij
niet noodzakelijk uit te gaan van het tijdstip waarop de vordering van de bouwheer tegen de bouwpromotor of de hoofdaannemer is ingesteld.
Ook uit artikel 2257, tweede lid, van het Burgerlijk Wetboek volgt niet dat de
rechter van dit tijdstip moet uitgaan.
Het onderdeel dat uitgaat van een andere rechtsopvatting, faalt naar recht.
Tweede onderdeel
5. De verweerster steunde haar verweer omtrent de laattijdigheid van de vrijwaringsvordering van de eiseres op de niet-naleving van de vereiste van een redelijke termijn inzake verborgen gebreken in een aannemingsovereenkomst.
De appelrechters dienden derhalve op grond van de feitelijke gegevens te onderzoeken of aan de voorwaarden hiertoe was voldaan.
Door te oordelen zoals in randnummer 4 is weergegeven, zonder de partijen in
de gelegenheid te stellen daarover verweer te voeren, miskennen de appelrechters het recht van verdediging niet.
Het onderdeel kan niet worden aangenomen.
Derde onderdeel
6. Anders dan het onderdeel aanvoert, beslissen de appelrechters niet tot een
afstand van de vrijwaringsvordering door de eiseres ten gevolge van de aanvaarding, maar oordelen zij dat de proceshouding van de eiseres niet redelijk is en
haar vrijwaringsvordering niet tijdig in het licht van het tijdsverloop en de aanvaardende houding van de eiseres ten aanzien van de verweerster nog voor de
vrijwaringsvordering werd ingesteld.
Het onderdeel dat uitgaat van een onjuiste lezing, mist feitelijke grondslag.
Dictum
Het Hof,
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eenparig beslissend,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiseres in de kosten.
14 november 2008 – 1° kamer – Voorzitter: de h. Waûters, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: mevr. Deconinck – Gelijkluidende conclusie van de h. Genicot, advocaat-generaal – Advocaten: mrs. Van Ommeslaghe en Mahieu.

Nr. 634
1° KAMER - 14 november 2008

1º BEWIJS — BURGERLIJKE ZAKEN — GESCHRIFTEN — BEWIJSKRACHT REGLEMENT - UITLEGGING - BEWIJSKRACHT VAN DE AKTEN - TOEPASSELIJKHEID
2º CASSATIEMIDDELEN — BURGERLIJKE ZAKEN — VEREISTE
VERMELDINGEN - REGLEMENT - UITLEGGING - BEWIJSKRACHT VAN DE AKTEN TOEPASSELIJKHEID - ONTVANKELIJKHEID
1º en 2° De artikelen 1319, 1320 en 1322 B.W., die de bewijskracht van de akten betreffen,
zijn niet van toepassing op de uitlegging van een reglement; het cassatiemiddel dat die
uitlegging betwist en daarvoor die artikelen als geschonden aanwijst is dus niet
ontvankelijk1. (Artt. 1319, 1320 en 1322 B.W.)
(INTERGEM B.V.C.V. T. AXA BELGIUM N.V. e.a.)

ARREST

(A.R. C.08.0049.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 19 april 2007 gewezen door
het Hof van Beroep te Gent.
Afdelingsvoorzitter Ernest Waûters heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Jean-Marie Genicot heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDEL
De eiseres voert in haar verzoekschrift een middel aan.
Het verzoekschrift is aan dit arrest gehecht en maakt er deel van uit.
III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
1. Het arrest beantwoordt met de in het middel weergegeven redenen het bedoelde verweer.
In zoverre mist het middel feitelijke grondslag.
1 Het reglement waarvan sprake is het Reglement voor de aftakking, de terbeschikkingstelling en de
afname van elektriciteit in laagspanning van eiseres; zie Cass., 23 nov. 1987, A.R. 7584, A.C. 198788, nr. 175 en Cass., 11 sept. 1997, A.R. C.94.0219.N, A.C. 1997, nr. 347.
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2. Het arrest oordeelt op grond van een reglement en die grond van de vordering is als dusdanig niet bekritiseerd.
Aldus geeft het arrest een uitlegging van een reglement en niet van een akte,
zodat de als geschonden aangewezen artikelen 1319, 1320 en 1322 van het Burgerlijk Wetboek, die de bewijskracht van akten betreffen op de grief niet toepasselijk zijn en begaat het arrest aldus evenmin de op de aangevoerde miskenning
van bewijskracht van akten gesteunde schending van de artikelen 1384, eerste
lid, 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek.
In zoverre kan het middel niet worden aangenomen.
Dictum
Het Hof,
eenparig beslissend,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiseres in de kosten.
14 november 2008 – 1° kamer – Voorzitter en Verslaggever: de h. Waûters, afdelingsvoorzitter – Gelijkluidende conclusie van de h. Genicot, advocaat-generaal – Advocaten:
mrs. Maes en Wouters.

Nr. 635
1° KAMER - 14 november 2008

INKOMSTENBELASTINGEN — PERSONENBELASTING —
BEROEPSINKOMEN — ANDERE AFTREKBARE POSTEN - INVESTERINGSAFTREK
- UITSLUITING - VASTE ACTIVA - GEBRUIK OVERGEDRAGEN - VERHURING AAN EEN NATUURLIJKE
PERSOON - TERBESCHIKKINGSTELLING AAN DERDEN-PARTICULIEREN - DRAAGWIJDTE
De investeringsaftrek is uitgesloten voor ondernemingen die vaste activa aan particulieren
ter beschikking stellen, zelfs wanneer de hoofdactiviteit van de onderneming die de
investeringsaftrek wil genieten, bestaat in het ter beschikking stellen van vaste activa aan
derden-particulieren1. (Art. 75, 2° en 3° W.I.B. (1992); Art. 42ter, §6, tweede lid, 2° en 4°
W.I.B. (1964))
(EUROPA-TENTEN DE VREEZE B.V.B.A. T. BELGISCHE STAAT - Minister van Financiën)

Conclusie van de heer advocaat-generaal D. Thijs:
1. Onderhavige zaak heeft betrekking op de vraag of een vennootschap die
beroepsmatig tenten en bijhorend materieel koopt en het gebruik daarvan op basis van een
huurovereenkomst afstaat aan derden die deze activa niet beroepsmatig aanwenden,
aanspraak kan maken op een investeringsaftrek voor de aanschaffingsprijs van de tenten
en het bijhorende materieel.
2. Met betrekking tot de aanslagjaren 1989, 1990, 1991, 1994 en 1995 heeft de eiseres
op de door haar nieuw aangeschafte tenten en het bijhorende materieel de
investeringsaftrek toegepast.
Voor al deze jaren werd aan de eiseres een bericht van wijziging verzonden waarbij
1Zie de conclusie van het O.M.
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deze aftrekken door de administratie werden verworpen. Ondanks het niet akkoord van de
eiseres werden de aanvullende aanslagen, conform de berichten van wijziging
ingekohierd.
Op 24 maart 1998 werden de bezwaarschriften van de eiseres tegen al deze aanvullende
aanslagen bij directoriale beslissing verworpen.
Daarop legde de eiseres een verzoekschrift neer ter griffie van het Hof van Beroep te
Gent.
Op 8 juni 2000 wees het Hof van Beroep te Gent de voorziening van de eiseres als
ongegrond af. Het Hof stelde daarbij dat de tenten en het bijhorende materieel niet in
aanmerking kwamen voor de investeringsaftrek, omdat deze niet gold voor activa
waarvan het gebruik werd afgestaan aan derden die deze niet beroepsmatig aanwenden.
Op 5 september 2000 stelde de eiseres cassatieberoep in.
Op 22 november 2001 werd voormeld arrest van het Hof van Beroep te Gent door het
Hof van Cassatie verbroken en werd de zaak verwezen naar het Hof van Beroep te
Brussel. Het Hof van Cassatie oordeelde dat de appelrechters hun beslissing niet naar
recht verantwoorden door te beslissen dat de eiseres niet kan genieten van de
investeringsaftrek met betrekking tot de tenten en het bijhorende materieel, op grond van
de vaststellingen dat enerzijds de eiseres in het kader van haar bedrijfsactiviteit tenten en
het erbij behorende materieel aankoopt en het gebruik ervan aan derden afstaat op basis
van een huurovereenkomst en anderzijds dat de derden als eindgebruikers deze tenten niet
beroepsmatig aanwenden, hun beslissing niet naar recht verantwoorden.
Het verwijzingshof heeft op 21 september 2006 opnieuw beslist dat de eiseres niet kan
genieten van de investeringsaftrek voor de tenten en het bijhorende materieel.
3. De eiseres voert tegen de tweede beslissing dezelfde middelen aan als tegen de
eerste, zodat de zaak, met toepassing van artikel 1119 van het Gerechtelijk Wetboek voor
de verenigde kamers van het Hof van Cassatie wordt gebracht.
4. Krachtens artikel 42ter, § 6, tweede lid, 2° van het Wetboek van de
Inkomstenbelastingen 1964 (verder WIB 64) is de investeringsaftrek niet van toepassing
op vaste activa die zijn verkregen of tot stand gebracht teneinde het recht tot gebruik
ervan aan een derde te geven krachtens een leasingcontract of een overeenkomst van
erfpacht, van opstal of gelijkaardige onroerende rechten, in de gevallen waarin die vaste
activa afschrijfbaar zijn ten name van de onderneming die over die rechten beschikt.
Krachtens artikel 42ter, § 6, tweede lid, 4° WIB 64 is de investeringsaftrek niet van
toepassing “op vaste activa waarvan het gebruik, niet zijnde het in 2° bedoelde gebruik, is
afgestaan aan derden, tenzij die afstand is geschied ten voordele van bedrijven in de zin
van artikel 20, 1°, die het gebruik van die vaste activa bestemmen voor de uitoefening van
hun beroepswerkzaamheden in België zonder het geheel of gedeeltelijk over te dragen
aan een derde”.
Krachtens artikel 75, 2° van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992 (verder
WIB 92), is de investeringsaftrek niet van toepassing op vaste activa die zijn verkregen of
tot stand gebracht met het doel het recht van gebruik ervan bij leasingcontract of bij een
overeenkomst van erfpacht, opstal of enig gelijkaardig onroerend recht aan een derde over
te dragen, ingeval de vaste activa kunnen worden afgeschreven door de onderneming die
het recht heeft verkregen.
Krachtens artikel 75, 3° WIB 92, zoals gewijzigd bij wet van 28 december 1992, is de
investeringsaftrek niet van toepassing op “vaste activa, indien het recht van gebruik ervan
anders dan op de wijze vermeld sub 2°, is overgedragen aan een andere
belastingplichtige, tenzij de overdracht gebeurt aan een natuurlijke persoon die de vaste
activa in België gebruikt voor het behalen van winst of baten en die het recht van gebruik
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daarvan geheel noch gedeeltelijk aan een derde overdraagt”.
5. Uit de voormelde artikelen 42ter, § 6, tweede lid, 2° WIB 64 en 42ter, § 6, tweede
lid, 4° WIB 64 volgt dat voor de vaste activa waarvan het gebruik aan een derde is
overgedragen op een andere wijze dan via een leasing-, erfpacht-, opstal- of soortgelijke
overeenkomst, geen investeringsaftrek kan worden genoten, tenzij de gebruiker een
nijverheids-, handels- en landbouwbedrijf is dat de activa in België gebruikt voor zijn
beroepswerkzaamheden, en voor zover hij het recht van gebruik van die activa op zijn
beurt niet geheel of gedeeltelijk aan een derde overdraagt.
6. Uit de voormelde artikelen 75, 2° WIB 92 en 75, 3° WIB 92 volgt dat vaste activa
waarvan het gebruik aan een derde is overgedragen op een andere wijze dan bij wege van
een leasing- erfpacht-, opstal- of soortgelijke overeenkomst, geen recht geven op
investeringsaftrek, tenzij de gebruiker een natuurlijke persoon is die de activa in België
gebruikt voor de exploitatie van een onderneming of voor de uitoefening van een vrij
beroep, ambt, post of winstgevende activiteit, en voor zover hij het recht van gebruik van
die activa op zijn beurt niet geheel of gedeeltelijk aan een derde overdraagt.
7. Uw Hof vernietigde niettemin bij arrest van 22 november 2001 (A.R. F.00.0090.N,
nr. 639) het arrest van het Hof van Beroep te Gent van 8 juni 2000 (Gent 8 juni 2000,
T.F.R. 2002, nr. 2002/28) dat aan de eiseres de investeringsaftrek voor de verhuurde
tenten weigerde onder meer omdat het gebruik ervan aan derden werd afgestaan en niet
betwist werd dat deze derden deze vaste activa niet beroepsmatig aanwenden.
Uw Hof overwoog nochtans dat luidens artikel 75, 3° WIB 92, de investeringsaftrek
niet van toepassing is “op vaste activa waarvan het gebruik, indien het recht van gebruik
ervan anders dan op de wijze als vermeld sub 2° is overgedragen aan een andere
belastingplichtige, tenzij de overdracht gebeurt aan een natuurlijke persoon die de vaste
activa in België gebruikt voor het behalen van winst of baten en die het recht van gebruik
daarvan geheel noch gedeeltelijk aan een derde overdraagt”. Het Hof voegde daar
evenwel onmiddellijk aan toe dat uit de samenhang van voormelde wetsbepalingen en uit
hun wetsgeschiedenis blijkt dat het de bedoeling was van de wetgever te verhinderen dat
twee onderscheiden belastingplichtigen met betrekking tot dezelfde vaste activa zouden
kunnen genieten van de investeringsaftrek. Uw Hof besloot dat de appelrechters op grond
van de vaststellingen dat enerzijds de eiseres, in het kader van haar bedrijfsactiviteit,
tenten en het bijhorende materiaal aankoopt en het gebruik ervan aan derden afstaat op
basis van een huurovereenkomst en anderzijds dat de derden als eindgebruikers deze
tenten niet beroepsmatig aanwenden, te beslissen dat eiseres niet kan genieten van de
investeringsaftrek met betrekking tot de tenten en het bijhorende materiaal, hun beslissing
niet naar recht verantwoorden.
8. In het eerste onderdeel van het enig middel voert de eiseres thans aan dat uit de
samenlezing van de voormelde fiscale bepalingen volgt dat de uitsluiting voorzien in
artikel 42ter § 6, tweede lid, 4° WIB 64 en in artikel 75, 3° WIB 92 niet raakt aan de
investeringsaftrek waarop een Belgische vennootschap gerechtigd is wegens door haar
nieuw aangeschafte of tot stand gebrachte vaste activa, die zij in België voor de
uitoefening van haar beroepswerkzaamheid gebruikt, ook al bestaat deze
beroepswerkzaamheid in het laten gebruiken van deze vaste activa door de afnemers
ervan, die deze activa niet voor de uitoefening van hun beroepswerkzaamheid gebruiken.
Particulieren, die de gehuurde activa gebruiken voor private doeleinden, kunnen, volgens
de eiseres, immers geen aanspraak maken op enige fiscale afschrijving op die goederen en
hebben zelfs nooit enige roeping daarop beroep te moeten of te kunnen doen.
De eiseres voert aldus aan dat er in het beoogde geval geen gevaar voor een dubbele
aftrek bestaat.
9. Het arrest van uw Hof van 22 november 2001 (A.R. F.00.0090.N, nr. 639) stelt
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voorop dat de wetgever met de beperkingen van de investeringsaftrek door de artikelen
42ter, tweede lid, § 6, 2° WIB 64, 42ter, § 6, 4° WIB 64 en 75, 3° WIB 92, de bedoeling
had te verhinderen dat twee onderscheiden belastingplichtigen met betrekking tot dezelfde
vaste activa zouden kunnen genieten van de investeringsaftrek.
10. Hoewel de leer van dit arrest door enkele auteurs werd toegejuicht, werd het arrest
in de rechtsleer toch fel bekritiseerd (H. VAN OUTRYVE, “Investeringsaftrek en afstand van
het recht van gebruik aan andere belastingplichtigen “, T.F.R. 2005, 508), terwijl het
arrest ook geen gerechtelijke vrede tot stand kon brengen.
11. De rechtsleer en ook het bestreden arrest hebben opgeworpen dat het Hof van
Cassatie zich vergist heeft over de ratio legis van artikel 75, 3° WIB 92.
Auteur GARBEDIAN stelt dat enkel artikel 75, 2° WIB 92 tot doel heeft te vermijden dat
twee belastingplichtigen de investeringsaftrek zouden genieten voor hetzelfde vast actief.
Artikel 75, 3° WIB 92 heeft dat doel niet en zou het niet kunnen hebben vermits het
precies de overdrachten van het recht van gebruik beoogt in de gevallen waarin de
gebruiker het overgedragen goed niet als vast actief boekt, hetgeen een essentiële
voorwaarde is om van de investeringsaftrek te kunnen genieten. De auteur vindt deze
vergissing des te verrassender omdat het cassatiemiddel exact het doel van die bepaling
weergaf zoals dit blijkt uit de parlementaire voorbereiding. Hij stelt dat deze vergissing
elke precedentswaarde ontneemt aan het arrest van 21 november 2001 (D. G ARABEDIAN,
“Un cas d’interprétation de la loi fiscale”, in Liber Amicorum L. HINNEKENS, Brussel,
Bruylant, 2002, 214).
Ook auteurs JANSSENS en PELGROMS stellen dat uw Hof de ratio legis van de
uitsluitingsgevallen van de artikelen 75, 2° en 75, 3° WIB 92 al te beperkt uitlegt en dat
de wetgever met de invoering van artikel 75, 3° WIB 92 wou vermijden dat op een vast
activum een investeringsaftrek wordt toegepast waarop de eigenlijke gebruiker van het
goed, wettelijk geen aanspraak had kunnen maken indien hij de eigendom ervan zou
hebben gehad (L JANSSENS en W. PELGROMS, “Herziening investeringsaftrek dringt zich op”,
Fisc.Act. 2004, nr. 16, 14; in dezelfde zin X, “Verhuur aan vennootschap: aftrek altijd
uitgesloten”, Fiscoloog 2002, nr. 863, 3).
Auteur GARABEDIAN stelt dat de investeringsaftrek wordt geweigerd voor elk vast actief
waarvan het gebruik aan een derde wordt overgedragen, behoudens in de gevallen waarin
die derde van de aftrek zou hebben kunnen genieten indien hij zelf het vast actief zou
hebben verworven. Door in artikel 75, 3° WIB 92 te eisen dat de natuurlijke persoon het
goed zelf voor een beroepsactiviteit aanwendt, gaat de tekst verder dan de hypothese die
in de parlementaire voorbereiding wordt beschreven, maar de wetgever heeft mogelijk
willen voorkomen dat niet alleen een vreemde vennootschap, maar ook een particulier
zijn toevlucht neemt tot het procédé dat er in bestaat het goed niet zelf te verwerven, maar
het te laten verwerven door een verbonden Belgische vennootschap en het vervolgens te
huren. Deze toestand is niet zeer waarschijnlijk, maar niet onmogelijk (D. G ARABEDIAN,
“Un cas d’interprétation de la loi fiscale”, in Liber Amicorum L. HINNEKENS, Brussel,
Bruylant, 2002, 215). Misbruik kan eveneens in hoofde van particulieren voorhanden zijn
(JVD, “Verhuur en investeringsaftrek: slaat Cassatie de bal mis?”, Fiscoloog 2002, nr.
835, 7).
12. Ook het bestreden arrest leidt uit de wetshistoriek af dat artikel 75, 3° WIB 92 ertoe
strekt te vermijden dat belastingplichtigen die zelf geen recht hebben op de
investeringsaftrek, het voordeel daarvan toch onrechtstreeks zouden genieten door de
investering te laten verrichten door een andere belastingplichtige die wel recht heeft op
investeringsaftrek en die het recht van gebruik op deze investering vervolgens afstaat
(anders dan bij leasing) aan de eerste belastingplichtige. Volgens het bestreden arrest leidt
de verweerder uit de wetshistoriek met reden af dat de wetgever heeft willen vermijden
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dat de investeringsaftrek wordt toegepast in alle gevallen waarin de activa worden
gebruikt door huurders die, indien ze zelf eigenaar van de activa zouden zijn, de
investeringsaftrek niet kunnen genieten. Dit is volgens het bestreden arrest dus ook het
geval met activa die worden verhuurd aan natuurlijke personen die deze activa niet voor
de uitoefening van de beroepswerkzaamheid gebruiken.
13. Auteur GARABEDIAN stelt ook dat uw Hof in het arrest van 22 november 2001 (A.R.
F.00.0090.N, nr. 63) een oplossing heeft bekrachtigd die tegen de wettekst ingaat, door de
in de parlementaire voorbereiding uitgedrukte doelstelling te laten prevaleren op de duidelijke tekst van de wet (D. GARABEDIAN, “Un cas d’interprétation de la loi fiscale”, in Liber
Amicorum L. HINNEKENS, Brussel, Bruylant, 2002, 211). Auteur S ALENS is eveneens van
oordeel dat artikel 75, 3° WIB 92 een duidelijke wettekst is die geen interpretatie behoeft
(P. SALENS, “Noot bij Gent 8 juni 2000”, A.F.T. 2001, 93).
Ook het Hof van Beroep te Antwerpen (Antwerpen 7 nov. 2006, Fisc.Act. 2007, afl. 6,
13; bestreden arrest in de zaak F.07.0051.N) gaat er klaarblijkelijk van uit dat de tekst van
artikel 75, 3 WIB 92 klaar en duidelijk is.
Deze kritiek lijkt terecht. Waar artikel 42ter, § 6, tweede lid, 4° WIB 64 stelt dat de investeringsaftrek niet van toepassing is “op vaste activa waarvan het gebruik, niet zijnde
het in 2° bedoelde gebruik, is afgestaan aan derden, tenzij die afstand is geschied ten
voordele van bedrijven in de zin van artikel 20, 1°, die het gebruik van die vaste activa
bestemmen voor de uitoefening van hun beroepswerkzaamheden in België zonder het geheel of gedeeltelijk over te dragen aan een derde” en waar artikel 75, 3° WIB 92 stelt dat
de investeringsaftrek niet van toepassing is op “vaste activa, indien het recht van gebruik
ervan anders dan op de wijze vermeld sub 2°, is overgedragen aan een andere belastingplichtige, tenzij de overdracht gebeurt aan een natuurlijke persoon die de vaste activa in
België gebruikt voor het behalen van winst of baten en die het recht van gebruik daarvan
geheel noch gedeeltelijk aan een derde overdraagt”, lijken deze teksten klaar en duidelijk. Een beroepsmatige aanwending van het afgestane vaste actief is uitdrukkelijk vereist
opdat de investeringsaftrek kan worden genoten. Waar de wet geen onderscheid maakt,
mag geen onderscheid gemaakt worden (Cass. 30 juni 2006, A.R. C.05.0117.F, www.cass.be).
14. De rechtspraak van uw Hof is in die zin gevestigd dat de parlementaire
voorbereiding van een wet niet kan worden aangevoerd tegen de klare en duidelijke tekst
ervan (o.m. Cass. 22 dec. 1994, A.R. C.94.0035.F, nr. 572; Cass. 7 mei 2001, A.R.
C.98.0300.N, nr. 257; Cass. 30 juni 2006, A.R. C.05.0117.F, www.cass.be)
15. In zijn arrest van 27 juni 2002 (A.R. F.00.0095.N, nr. 388) is uw Hof overigens zelf
teruggekomen op het standpunt ingenomen in het arrest van 22 november 2001 (A.R.
F.00.0090.N, nr. 63), om terug nauwer aan te sluiten bij de letter van de wet.
Het Hof van Beroep te Antwerpen (Antwerpen 7 nov. 2006, Fisc.Act. 2007, afl. 6, 13;
bestreden arrest in de zaak F.07.0051.N) gaat er duidelijk van uit dat uw Hof met zijn
arrest van 27 juni 2002 is teruggekeerd naar de regel die vervat is in de tekst van artikel
75, 3° WIB 92.
Uw Hof oordeelt in dat arrest : “Dat uit de samenhang van het voornoemde artikel 75,
2°, met artikel 75, 3°, volgt dat vaste activa, waarvan het gebruik aan een derde is
overgedragen op een andere wijze dan via een leasing-, erfpacht-, opstal- of soortgelijke
overeenkomst, geen recht geven op investeringsaftrek, tenzij wanneer een gebruiker een
natuurlijke persoon is die de activa in België gebruikt voor de exploitatie van een
onderneming of voor de uitoefening van een vrij beroep, ambt, post of winstgevende
activiteit, en voor zover hij het recht van gebruik van die activa op zijn beurt niet geheel
of gedeeltelijk aan een derde overdraagt”.
Uw Hof gaat bij zijn interpretatie van de voormelde wetsbepalingen nog steeds uit van
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de bedoeling van de wetgever, maar het vat de bedoeling van de wetgever, in
overeenstemming met voormelde kritiek in de rechtsleer, veel ruimer op dan het eerdere
arrest van 22 november 2001. Het Hof overweegt:
“Overwegende dat hieruit blijkt dat artikel 75, 3°, zoals het gewijzigd is, er niet alleen
toe strekt te voorkomen dat belastingplichtigen die geen recht hebben tot investeringsaftrek de wet zouden omzeilen door het goed te laten kopen door een onderneming die wel
in aanmerking kwam om het vervolgens te verhuren aan de buitenlandse of moedervennootschap, maar dat hierbij tevens de bedoeling voorzat te vermijden dat de vennootschappen de begrenzing van de investeringsaftrek zouden omzeilen”.
Aldus stapt uw Hof duidelijk af van de opvatting dat alleen in geval van mogelijkheid
van dubbele aftrek, de investeringsaftrek uitgesloten is. Uw Hof erkent thans dat de
investeringsaftrek ook uitgesloten is wanneer personen die geen aanspraak kunnen maken
op investeringsaftrek of slechts in beperkte mate van de investeringsaftrek kunnen
genieten, de wettelijke beperkingen aan de investeringsaftrek kunnen omzeilen door het
vast actief te laten verwerven door een vennootschap die wel de volledige
investeringsaftrek kan genieten en het vervolgens in huur te nemen. Uw Hof erkent aldus
dat de wetgever de bedoeling had om mogelijke misbruiken te voorkomen.
Uw Hof overweegt in hetzelfde arrest nog dat de uitsluiting van elke overdracht aan een
vennootschap beantwoordt aan de bedoeling van de wetgever de mogelijkheden van de
investeringsaftrek te beperken.
16. In een arrest van 1 september 2008 (nr. 127/2008) oordeelde het Grondwettelijk
Hof weliswaar dat artikel 75, 3° WIB 92 de artikelen 10 en 11 van de Grondwet schendt,
in zoverre het tot gevolg heeft dat een vennootschap die beantwoordt aan de kenmerken
van een kmo in de zin van artikel 201, eerste lid, 1° WIB 92 en die, wegens de uitoefening
van haar vennootschapsactiviteit, het gebruik van de verkregen vaste activa overdraagt
aan een vennootschap die zelf beantwoordt aan de kenmerken van een kmo in de zin van
die laatste bepaling, van de investeringsaftrek wordt uitgesloten.
Dit arrest van het Grondwettelijk Hof heeft tot gevolg dat een kmo die het recht van
gebruik van de vaste activa in het kader van haar beroepsactiviteit overdraagt aan een
andere kmo, in beginsel aanspraak kan maken op investeringsaftrek.
Het Grondwettelijk Hof oordeelde dat in deze hypothese “de in artikel 75, 3°, van het
WIB 92 vervatte maatregel niet pertinent is om het doel van de wetgever te bereiken”
ervan uitgaande dat “de kans dat het aftrekverbod wordt omzeild, in een dergelijke
hypothese immers onbestaande (is), vermits de overdragende vennootschap en de
overnemende vennootschap beide aanspraak kunnen maken op de investeringsaftrek op
grond van artikel 201, eerste lid, 1°, van het WIB 1992”. (arrest, p. 11, randnr. B.4.2.)
17. In onderhavige casus is de litigieuze maatregel wel degelijk pertinent om het doel
van de wetgever te bereiken.
De uitsluiting van de investeringsaftrek bij afstand van het recht van gebruik aan
natuurlijke personen die het afgestane goed niet beroepsmatig aanwenden, is immers in
overeenstemming met het doel van de wetgever om misbruiken te voorkomen.
Misbruik kan, zoals hoger reeds gezegd, immers ook in hoofde van particulieren voorhanden zijn (D. GARABEDIAN, “Un cas d’interprétation de la loi fiscale”, in Liber Amicorum
L. HINNEKENS, Brussel, Bruylant, 2002, 216; JVD, “Verhuur en investeringsaftrek: slaat
Cassatie de bal mis?”, Fiscoloog 2002, nr. 835, 7). Particulieren hebben geen recht op investeringsaftrek. Indien zij een vast actief doen verwerven door een verbonden vennootschap die wel investeringsaftrek kan genieten en het vervolgens huren, genieten zij onrechtstreeks toch van de investeringsaftrek. Zo kunnen verschillende particulieren overeenkomen om via een vennootschap vaste activa aan te schaffen, waarna het gebruik afwisselend op basis van huurovereenkomsten aan die particulieren wordt overgedragen. Op
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die manier kunnen ook die particulieren op onrechtstreekse wijze genieten van de investeringsaftrek waarop zij geen recht hebben. De uitsluiting van de investeringsaftrek bij afstand aan particulieren, belet aldus dat personen die er geen recht op hebben toch van de
investeringsaftrek genieten.
18. De beslissing van het bestreden arrest om de investeringsaftrek te weigeren, is dan
ook niet alleen in overeenstemming met de tekst van de wet, maar ook met de interpretatie
van de wet die door Uw Hof wordt aangehouden in het inmiddels tussengekomen arrest
van 27 juni 2002 (A.R. F.00.0095.N, nr. 388).
Het onderdeel faalt bijgevolg naar recht.
19. In het tweede onderdeel voert de eiseres aan dat indien de uitsluiting voorzien door
de artikelen 42ter , § 6, 4° WIB 64 en 75, 3° WIB 92 betekent dat de investeringsaftrek
wordt geweigerd wanneer de belastingplichtige de activa verhuurt aan particulieren die ze
gebruiken voor private doeleinden, deze uitsluiting verder reikt dan de bedoeling die bij
de wetgever voorzat en die er, volgens de eiseres, enkel in bestond de investeringsaftrek te
weigeren aan buitenlandse ondernemingen die in België een vennootschap oprichten met
als doel materiële vaste activa te verhuren aan hun thuishaven. In die interpretatie zou de
bedoelde uitsluiting strijdig zijn met het gelijkheidsbeginsel en een door de Grondwet verboden discriminatie in het leven roepen.
20. Zoals is aangetoond bij de bespreking van het eerste onderdeel, is de
veronderstelling waar het onderdeel van uitgaat, namelijk dat de wetgever enkel de
bedoeling had om de investeringsaftrek te ontzeggen aan buitenlandse ondernemingen die
in België een vennootschap oprichten met als doel materiële vaste activa te verhuren aan
de thuishaven, verkeerd.
21. Nu het onderdeel de aangevoerde schending van de artikelen 10 en 11 van de
Grondwet laat berusten op een verkeerde premisse, bestaat er geen aanleiding toe een
prejudiciële vraag te stellen aan het Grondwettelijk Hof (Cass. 27 juni 2002, A.R.
F.00.0095.N., nr. 388).
Besluit: Verwerping.
ARREST

(A.R. F.06.0129.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 21 september 2006 op verwijzing gewezen door het Hof van Beroep te Brussel, ingevolge een arrest van
het Hof van 22 november 2001.
Voorzitter Ivan Verougstraete heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Dirk Thijs heeft geconcludeerd.
II. FEITEN
Eiseres verhuurt, blijkens het arrest, feesttenten en -materiaal aan particulieren.
Zij heeft met betrekking tot de aanslagjaren 1989, 1990, 1991, 1994 en 1995 op
de door haar aangeschafte tenten en bijhorend materiaal de investeringsaftrek
toegepast.
De Belgische Staat heeft de investeringsaftrek geweigerd om reden dat de activa werden gebruikt door huurders die, indien ze zelf eigenaar zouden zijn, de investeringsaftrek niet zouden hebben genoten omdat ze de activa niet beroepsmatig aanwenden.
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III. CASSATIEMIDDEL
De eiseres voert in haar verzoekschrift een middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
de artikelen 10 en 11 van de gecoördineerde Grondwet;
de artikelen 20, 1°, 45, 4°, 45ter, §1, §6, 2°, zoals ingevoerd door het koninklijk besluit
nr. 489 van 22 juni 1982, 4°, zoals ingevoerd door de wet van 31 juli 1984, 48, 94, 96 en
110 van het Wetboek van Inkomstenbelastingen zoals gecoördineerd bij koninklijk besluit
van 26 februari 1964, 23, §1, 52, 61, 68, 75, 2°, 75, 3°, 179, 183 en 199 van het Wetboek
van Inkomstenbelastingen zoals gecoördineerd bij koninklijk besluit van 10 april 1992 en
goedgekeurd bij wet van 12 juni 1992 en 75, 3°, WIB (1992) in de versie ervan zoals gewijzigd door de wet van 28 december 1992.
Aangevochten beslissingen
Het bestreden arrest: "Verklaart de voorziening ontvankelijk maar ongegrond; Veroordeelt (de eiseres) tot de kosten van de voorziening, begroot op 10,11 euro",
op grond van de motieven op p. 4-6:
"b) Wat de wetshistoriek van artikel 75, 3°, WIB (1992) betreft
In hoofdorde verwijst (de eiseres) naar de wetshistoriek van artikel 75, 3°, WIB (1992).
Van bij de invoering van de investeringsaftrek werden een aantal situaties uitdrukkelijk
van dit voordeel uitgesloten, teneinde te vermijden dat de investeringsaftrek tweemaal zou
worden toegekend voor dezelfde activa in hoofde van verschillende belastingplichtigen.
In geval het recht op gebruik bij leasingovereenkomst of bij overeenkomst van erfpacht of
opstal of enig gelijkaardig onroerend recht aan een derde werd overgedragen, komt het
recht op afschrijving van de activa toe aan de 'economische eigenaar', aan wie dan ook de
investeringsaftrek werd toegekend.
Bij de wet van 31 juli 1984 werd het stelsel gewijzigd teneinde te voorkomen dat de investeringsaftrek werd toegekend voor goederen die in het buitenland worden gebruikt.
Bij de wet van 28 december 1992 werd een nieuw ontwijkingsmaneuver de pas afgesneden. Artikel 75, 3°, WIB (1992) stelde voortaan dat de investeringsaftrek niet van toepassing was op vaste activa indien het recht van gebruik ervan anders dan op de wijze vermeld in sub 2 werd overgedragen aan een andere belastingplichtige, tenzij de overdracht
gebeurde aan een natuurlijke persoon die de vaste activa gebruikte voor het behalen van
winsten of baten en die het recht van gebruik daarvan geheel noch gedeeltelijk aan een
derde overdroeg.
(De eiseres) meent dat uit de betrokken wetteksten kan worden afgeleid dat de wetgever welbepaalde oneigenlijke gebruiken heeft willen anticiperen, zodat de betrokken uitzonderingsbepaling geen nadelig effect mag hebben ten aanzien van vennootschappen
wier investeringen juist gericht zijn op de terbeschikkingstelling van de activa aan derden,
waarbij zij hun maatschappelijk doel zelf verwezenlijken zonder een ontwijkingsmaneuver in te houden.
Met reden doet (de verweerder) evenwel gelden dat de stelling van het Hof van Cassatie dat de bepalingen in verband met de investeringsaftrek tot doel hebben te verhinderen
dat twee verschillende belastingplichtigen de investeringsaftrek zouden toepassen op dezelfde vaste activa, enkel opgaat voor artikel 75, 2°, WIB (1992), maar niet voor artikel
75, 3°, WIB (1992).
Deze laatste bepaling strekt ertoe te vermijden dat belastingplichtigen, die zelf geen
recht hebben op de investeringsaftrek, het voordeel daarvan toch onrechtstreeks zouden
genieten door de investering te laten verrichten door een andere belastingplichtige die wel
recht heeft op de investeringsaftrek en die het recht van gebruik op deze investering ver-
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volgens afstaat (anders dan bij leasing) aan de eerste belastingplichtige.
Met reden leidt (de verweerder) uit de wetshistoriek af dat de wetgever heeft willen
vermijden dat de investeringsaftrek wordt toegepast in alle gevallen waarin de activa worden gebruikt door huurders die, indien ze zelf eigenaar van de activa zouden zijn, de investeringsaftrek niet kunnen genieten. Dit is dus ook het geval met activa die worden verhuurd aan natuurlijke personen die deze activa niet voor de uitoefening van de beroepswerkzaamheid gebruiken.
Derhalve dient de grief van (de eiseres), zoals geformuleerd in hoofdorde, te worden afgewezen".
Grieven
Onder de benaming "investeringsaftrek", worden krachtens artikel 42ter, §1, WIB
(1964) voor de aanslagjaren 1989, 1990 en 1991, de in artikel 20, 1°, WIB (1964) bedoelde winst vrijgesteld ten belope van een deel van de als berekeningsgrondslag voor de afschrijvingen dienende aanschaffings- of beleggingswaarde van de materiële vaste activa
die in nieuwe staat zijn verkregen of tot stand gebracht, en van de nieuwe immateriële
vaste activa, indien die vaste activa in België voor het uitoefenen van de beroepswerkzaamheid van de belastingplichtige worden gebruikt.
Krachtens artikel 68 WIB (1992) worden met ingang van het aanslagjaar 1992 op dezelfde wijze de winsten en baten vrijgesteld tot een deel van de aanschaffings- of beleggingswaarde van de materiële vaste activa die in nieuwe staat zijn verkregen of tot stand
gebracht en van de nieuwe immateriële vaste activa, indien die vaste activa in België voor
het uitoefenen van de beroepswerkzaamheid worden gebruikt.
Aldus is elke belastingplichtige die nieuwe vaste activa aanschaft of tot stand brengt
gerechtigd op genoemde investeringsaftrek zo hij deze activa in België gebruikt voor het
uitoefenen van zijn beroepswerkzaamheid, waarbij de noodzakelijke maar voldoende
grondvoorwaarde telkens is dat de in aanmerking komende activa door de betrokken belastingplichtige als vaste activa moeten worden gebruikt.
Bij wijze van uitzondering van deze investeringsaftrek zijn uitgesloten,
- o.m. krachtens artikel 42ter, §6, 2°, WIB (1964) voor de aanslagjaren 1989, 1990,
1991 en krachtens artikel 75, 2°, WIB (1992) voor de aanslagjaren 1992 en volgende, de
vaste activa die zijn verkregen of tot stand gebracht met het doel het recht van gebruik ervan bij leasingcontract of bij overeenkomst van erfpacht of opstal, of enig gelijkaardig onroerend recht aan een derde over te dragen, ingeval die vaste activa kunnen worden afgeschreven door de onderneming die het recht heeft verkregen; de bedoeling van deze uitsluiting van het recht op een investeringsaftrek in hoofde van de "juridische eigenaar" in
de genoemde gevallen er toe strekt te vermijden dat deze twee maal zou moeten verleend
worden door te preciseren dat de aftrek kan bekomen worden door de "economische gebruiker", in wiens hoofde de aldus nieuw aangeschafte of tot stand gebrachte activa vaste
activa zijn, die krachtens artikel 45, 4°, en 48, §1, WIB (1964), respectievelijk 52, 6°, en
61 WIB (1992) in zijn hoofde vatbaar zijn voor afschrijving en dus beantwoorden aan de
hoger vermelde regel van artikel 45ter, §1, WIB (1964) en 68 WIB (1992) mits hij die
nieuwe activa in België voor zijn beroepswerkzaamheid gebruikt.
- o.m. krachtens artikel 42ter, §6, 4°, WIB (1964), voor de aanslagjaren 1989, 1990 en
1991, de vaste activa waarvan het gebruik, niet zijnde het in 2° bedoelde gebruik, is afgestaan aan derden, tenzij die afstand is geschied ten voordele van bedrijven in de zin van
artikel 20, 1°, die het gebruik van die vaste activa bestemmen voor de uitoefening van hun
beroepswerkzaamheid in België zonder het geheel of gedeeltelijk over te dragen aan een
derde; krachtens artikel 75, 3°, WIB (1992), voor het aanslagjaar 1992, de vaste activa, indien het recht van gebruik ervan anders dan op de wijze als vermeld sub 2° aan een andere
belastingplichtige is overgedragen, tenzij de overdracht ten goede komt aan een onderne-
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ming die de vaste activa gebruikt voor de uitoefening van haar beroepswerkzaamheid in
België en het recht van gebruik daarvan geheel noch ten dele aan een derde overdraagt;
krachtens dezelfde bepaling, zoals gewijzigd door de wet van 28 december 1992, voor het
aanslagjaar 1993, 1994 en 1995, de vaste activa indien het recht van gebruik ervan anders
dan op de wijze als vermeld sub 2° aan een andere belastingplichtige is overgedragen, tenzij de overdracht gebeurt aan een natuurlijke persoon die de vaste activa in België gebruikt voor het behalen van winst of baten en die het recht van gebruik daarvan geheel
noch ten dele aan een derde overdraagt.
De bedoeling van deze laatste anti-misbruikuitsluiting bestaat er enkel in te verhinderen
dat buitenlandse ondernemingen, buiten de reeds in artikel 45ter, §6, 2°, WIB (1964), respectievelijk 75, 2°, WIB (1992) geregelde gevallen, op onrechtstreekse wijze de investeringsaftrek zouden kunnen bekomen op nieuwe investeringen, die zij als zodanig gebruiken via een aan hen toegestaan gebruiksrecht door een Belgische vennootschap die deze
goederen nieuw heeft aangeschaft of tot stand gebracht en waarop zij de investeringsaftrek zelf niet kunnen bekomen indien zij deze investeringen zelf zouden aanschaffen of tot
stand brengen.
Eerste onderdeel
Uit het samenlezen van al deze bepalingen volgt dat de uitsluiting voorzien in artikel
45ter, §6, 4°, WIB (1964), respectievelijk 75, 3°, WIB (1992) niet raakt aan de investeringsaftrek waarop een Belgische vennootschap gerechtigd is wegens door haar nieuw
aangeschafte of tot stand gebrachte vaste activa die zij in België voor de uitoefening van
haar beroepswerkzaamheid gebruikt, ook al houdt deze beroepswerkzaamheid in het laten
gebruiken van deze vaste activa door de afnemers ervan, die deze activa niet voor de uitoefening van hun beroepswerkzaamheid gebruiken.
Particulieren, die de gehuurde activa gebruiken voor private doeleinden, kunnen immers geen aanspraak maken op enige fiscale afschrijving op die goederen en hebben zelfs
nooit enige roeping daarop beroep te moeten of kunnen doen.
Hieruit volgt dat het bestreden arrest onwettig beslist dat de eiseres niet gerechtigd is op
de investeringsaftrek voor de aanslagjaren 1989, 1990, 1991, 1994 en 1995 en dat geen
investeringsaftrek kan worden overgedragen naar het aanslagjaar 1995, om reden "dat de
wetgever heeft willen vermijden dat de investeringsaftrek wordt toegepast in alle gevallen
waarin de activa worden gebruikt door huurders die, indien ze zelf eigenaar van de activa
zouden zijn, de investeringsaftrek niet kunnen genieten" en "Dit dus ook het geval is met
activa die worden verhuurd aan natuurlijke personen die deze activa niet voor de uitoefening van de beroepswerkzaamheid gebruiken", zoals dit het geval is met de verhuring van
de feesttenten van de eiseres aan particulieren, vermits dergelijke verhuring aan particulieren van de nieuw aangeschafte vaste activa het gebruik ervan in België voor de beroepswerkzaamheid van en door de eiseres uitmaakt in de zin van artikel 45ter, §1, WIB
(1964), respectievelijk artikel 68 WIB (1992) (schending van de artikelen 20, 1°, 45, 4°,
45ter, §1, §6, 2°, 4°, 48, 94, 96 en 110 WIB (1964) zoals van toepassing op de aanslagjaren 1989, 1990 en 1991; 23, §1, 52, 61, 68, 75, 2°, en 75, 3°, zoals gewijzigd door de wet
van 28 december 1992; 179, 183 en 199 WIB (1992) zoals van toepassing op de aanslagjaren 1994 en 1995) en niet valt onder het uitgesloten afstaan van het gebruik als vaste activa door en aan een derde in de zin van artikel 45ter, §6, 4°, WIB (1964) zoals van toepassing op de aanslagjaren 1989, 1990 en 1991 en artikel 75, 3°, WIB (1992) zoals van
toepassing op de aanslagjaren 1994 en 1995 (schending van de artikelen 20,1°, 45 ter, §1,
§6, 2°, 4°, 48, 94, 96 en 110 WIB (1964) zoals van toepassing op de aanslagjaren 1989,
1990 en 1991; 23, §1, 52, 61, 68, 75, 2°, 75, 3°, zoals gewijzigd door de wet van 28 december 1992; 179, 183 en 199 W1B (1992) zoals van toepassing op de aanslagjaren 1994
en 1995).
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Tweede onderdeel
Zo de anti-misbruikuitsluiting, voorzien door de artikelen 45ter, §6, 4°, WIB (1964)
voor de aanslagjaren 1989, 1990 en 1991, respectievelijk 75, 3°, WIB (1992) voor het
aanslagjaar 1992 en 75, 3°, WIB (1992) zoals gewijzigd door de wet van 28 december
1992 voor het aanslagjaar 1993, 1994 en 1995, betekent dat de investeringsaftrek wordt
geweigerd wanneer de belastingplichtige de activa verhuurt aan particulieren die ze gebruiken voor private doeleinden, alsdan deze uitsluiting verder reikt dan de bedoeling die
bij de wetgever voorzat en die er enkel in bestond de investeringsaftrek te weigeren aan
buitenlandse ondernemingen die in België een vennootschap oprichten met als doel materiële vaste activa te verhuren aan hun thuishaven.
In dergelijk begrip de geviseerde uitsluiting strijdig is niet alleen met het gelijkheidsbeginsel zoals vervat in artikel 10 van de gecoördineerde Grondwet, hetgeen inhoudt dat belastingplichtigen die zich niet in dezelfde toestand bevinden niet op dezelfde wijze kunnen
behandeld worden, maar ook een door artikel 11 van de gecoördineerde Grondwet verboden discriminatie in het leven roept die geen enkele redelijke verantwoording kent.
Hieruit volgt dat het bestreden arrest niet wettig, zonder de artikelen 45ter, §6, 4°, WIB
(1964) voor de aanslagjaren 1989, 1990 en 1991, respectievelijk 75, 3°, WIB (1992) voor
het aanslagjaar 1992 en 75, 3°, WIB (1992) zoals gewijzigd door de wet van 28 december
1992 voor het aanslagjaar 1993, 1994 en 1995, evenals de artikelen 10 en 11 van de gecoördineerde Grondwet te miskennen, heeft kunnen beslissen dat de eiseres geen aanspraak
kan maken op enige investeringsaftrek voor door haar in de uitoefening van haar beroepswerkzaamheid in België aan particulieren verhuurde tenten en bijhorend materieel zonder
dat de eiseres enig door de wetgever beoogd misbruik begaat (schending van de artikelen
10 en 11 van de gecoördineerde Grondwet, 45ter, §6, 4°, WIB (1964) voor de aanslagjaren 1989, 1990 en 1991, respectievelijk 75, 3°, WIB (1992) voor het aanslagjaar 1992 en
75, 3°, WIB (1992) zoals gewijzigd door de wet van 28 december 1992 voor het aanslagjaar 1993, 1994 en 1995).

IV. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
1. De beslissing waartegen het middel is gericht is niet verenigbaar met het
verwijzingsarrest van 22 november 2001. Dit middel heeft dezelfde draagwijdte
als het in dat arrest beoordeelde middel.
De zaak moet bijgevolg worden onderzocht door de verenigde kamers van het
Hof.
Eerste onderdeel
2. Krachtens artikel 42ter, §6, tweede lid, 2°, van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen (1964) is de investeringsaftrek niet van toepassing op vaste activa die zijn verkregen of tot stand gebracht teneinde het recht tot gebruik ervan
aan een derde te geven krachtens een leasingcontract of een overeenkomst van
erfpacht, van opstal of gelijkaardige onroerende rechten, in de gevallen waarin
die vaste activa afschrijfbaar zijn ten name van de onderneming die over die
rechten beschikt.
Krachtens artikel 42ter, §6, tweede lid, 4°, van dit wetboek is de investeringsaftrek niet van toepassing "op vaste activa waarvan het gebruik, niet zijnde het in
2° bedoelde gebruik, is afgestaan aan derden, tenzij die afstand is geschied ten
voordele van bedrijven in de zin van artikel 20, 1°, die het gebruik van die vaste
activa bestemmen voor de uitoefening van hun beroepswerkzaamheden in België
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zonder het geheel of gedeeltelijk over te dragen aan een derde".
Uit de voornoemde artikelen 42ter, §6, tweede lid, 2°, en 42ter, §6, tweede lid,
4°, volgt dat de vaste activa waarvan het gebruik aan een derde is overgedragen
op een andere wijze dan via een leasing-, erfpacht-, opstal- of soortgelijke overeenkomst, geen recht geven op investeringsaftrek, tenzij wanneer de gebruiker
een nijverheids-, handels- en landbouwbedrijf is die de activa in België gebruikt
voor zijn beroepswerkzaamheden, en voor zover hij het recht van gebruik van
die activa op zijn beurt niet geheel of gedeeltelijk aan een derde overdraagt.
3. Vaste activa waarvan het gebruik door verhuring aan een natuurlijke persoon werd afgestaan, komen zodoende niet in aanmerking voor de investeringsaftrek, tenzij de huurder die activa in België aanwendt in zijn nijverheids-, handels- of landbouwbedrijf zonder het recht tot gebruik ervan aan een derde over te
dragen.
De uitsluiting van elke overdracht aan een natuurlijke persoon, die niet als ondernemer het gebruiksrecht op het goed verkrijgt in zijn nijverheids-, handels- of
landbouwbedrijf, beantwoordt aan de bedoeling van de wetgever de mogelijkheden van investeringsaftrek te beperken en alle mogelijke misbruiken tegen te
gaan.
4. Krachtens artikel 75, 2°, van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen
(1992) is de investeringsaftrek niet van toepassing op vaste activa die zijn verkregen of tot stand gebracht met het doel het recht van gebruik ervan bij leasingcontract of bij een overeenkomst van erfpacht of opstal, of enig gelijkaardig
onroerend recht aan een derde over te dragen, ingeval die vaste activa kunnen
worden afgeschreven door de onderneming die het recht heeft verkregen.
Krachtens artikel 75, 3°, van dit wetboek, zoals gewijzigd bij wet van 28 december 1992, is de investeringsaftrek niet van toepassing op vaste activa indien
het recht van gebruik ervan anders dan op de wijze als vermeld sub 2° is overgedragen aan een andere belastingplichtige, tenzij de overdracht gebeurt aan een
natuurlijke persoon die de vaste activa in België gebruikt voor het behalen van
winst of baten en die het recht van gebruik daarvan geheel noch gedeeltelijk aan
een derde overdraagt.
Uit de voornoemde artikelen 75, 2°, en 75, 3°, volgt dat vaste activa, waarvan
het gebruik aan een derde is overgedragen op een andere wijze dan via een leasing-, erfpacht-, opstal- of soortgelijke overeenkomst, geen recht geven op investeringsaftrek, tenzij wanneer de gebruiker een natuurlijke persoon is die de activa
in België gebruikt voor de exploitatie van een onderneming of voor de uitoefening van een vrij beroep, ambt, post of winstgevende activiteit, en voor zover hij
het recht van gebruik van die activa op zijn beurt niet geheel of gedeeltelijk aan
een derde overdraagt.
5. Vaste activa waarvan het gebruik door verhuring aan een natuurlijke persoon werd afgestaan, komen zodoende evenmin in aanmerking voor de investeringsaftrek, tenzij de huurder die activa in België gebruikt voor de exploitatie
van een onderneming of voor de uitoefening van een vrij beroep, ambt, post of
winstgevende activiteit zonder het recht tot gebruik ervan aan een derde over te
dragen.
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De uitsluiting van elke overdracht aan een natuurlijke persoon, die niet in het
raam van zijn professionele activiteit het gebruiksrecht op het goed verkrijgt, beantwoordt aan de bedoeling van de wetgever de mogelijkheden van investeringsaftrek te beperken en alle mogelijke misbruiken tegen te gaan.
6. Zodoende is zowel krachtens artikel 42ter, §6, tweede lid, 4°, van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen (1964) als krachtens artikel 75, 3°, van het
Wetboek van de Inkomstenbelastingen (1992) de investeringsaftrek uitgesloten
voor ondernemingen die vaste activa aan particulieren ter beschikking stellen,
zelfs wanneer de hoofdactiviteit van de onderneming die de investeringsaftrek
wil genieten, bestaat in het ter beschikking stellen van vaste activa aan derdenparticulieren.
7. Het onderdeel dat aanvoert dat de verhuring van feesttenten door een vennootschap aan particulieren niet valt onder de uitgesloten afstand van gebruik in
de zin van artikel 42ter, §6, 4°, van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen
(1964) of artikel 75, 3°, van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen (1992),
faalt naar recht.
Tweede onderdeel
8. Het onderdeel gaat uit van de onderstelling dat de uitsluiting van investeringsaftrek gebaseerd is op de bedoeling van de wetgever alleen buitenlandse ondernemingen uit te sluiten die in België een vennootschap oprichten met als doel
materiële vaste activa te verhuren aan hun " thuishaven".
9. Het onderdeel dat, zoals blijkt uit het antwoord op het eerste onderdeel, gebaseerd is op een onjuiste premisse, faalt naar recht.
10. Er is derhalve ook geen reden tot het stellen van een prejudiciële vraag aan
het Grondwettelijk Hof.
Dictum
Het Hof, verenigde kamers,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiseres in de kosten.
14 november 2008 – Verenigde kamers – Voorzitter: de h. Londers, eerste voorzitter –
Verslaggever: de h. Verougstraete – Gelijkluidende conclusie van de h. Thijs, advocaatgeneraal – Advocaten: mrs. Wouters en Claeys Boúúaert.

Nr. 636
3° KAMER - 17 november 2008

1º ZIEKTE- EN INVALIDITEITSVERZEKERING — ALGEMEEN GEMEENSCHAPPELIJK MOTORWAARBORGFONDS - RECHT OP TERUGVORDERING VAN VERLEENDE
PRESTATIES - EIGEN RECHT VAN DE VERZEKERINGSINSTELLING - DRAAGWIJDTE
2º VERZEKERING — ALGEMEEN - ZIEKTE- EN INVALIDITEITSVERZEKERING GEMEENSCHAPPELIJK MOTORWAARBORGFONDS - TERUGVORDERING VAN VERLEENDE PRESTATIES -
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EIGEN RECHT VAN DE VERZEKERINGSINSTELLING - OMVANG
3º ZIEKTE- EN INVALIDITEITSVERZEKERING — ALGEMEEN GEMEENSCHAPPELIJK MOTORWAARBORGFONDS - RECHT OP TERUGVORDERING VAN VERLEENDE
PRESTATIES - EIGEN RECHT VAN DE VERZEKERINGSINSTELLING - UITSLUITING VAN DE BENADEELDE GEVOLG
4º VERZEKERING — ALGEMEEN - ZIEKTE- EN INVALIDITEITSVERZEKERING GEMEENSCHAPPELIJK MOTORWAARBORGFONDS - TERUGVORDERING VAN VERLEENDE PRESTATIES EIGEN RECHT VAN DE VERZEKERINGSINSTELLING - UITSLUITING VAN DE BENADEELDE - GEVOLG
1º en 2° Uit de artikelen 80, §1, eerste en tweede lid van de wet van 9 juli 1975 betreffende
de controle op de verzekeringsondernemingen, artikel 17, §1, 5° van het koninklijk besluit
van 16 december 1981 en artikel 136, §2, achtste lid van de ZIV - wet volgt dat de
verzekeringsinstelling alleen over een eigen recht van terugvordering beschikt in de
gevallen en in dezelfde mate als de benadeelde recht zou hebben op vergoeding ten
laste van het Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds, zodat de omstandigheid dat de
verzekeringsinstelling van haar eigen recht gebruik maakt, de verplichtingen van het
Fonds niet kan verzwaren in vergelijking met de verplichtingen die het zou hebben indien
de benadeelde zelf vergoeding van zijn schade zou vorderen 1. (Art. 80, §1, eerste en
tweede lid Controlewet Verzekeringen 9 juli 1975; Art. 17, §1, 5° K.B. 16 dec. 1981
houdende inwerkingstelling en uitvoering van de artt. 79 en 80 Wet 9 juli 1975
betreffende de controle der verzekeringsondernemingen; Art. 136, §2, achtste lid, Z.I.V.Wet)
3º en 4° Wanneer de benadeelde uitgesloten is van het recht van vergoeding ten laste van
het Fonds op grond van artikel 17, §1 van het koninklijk besluit van 16 december 1981,
kan het Fonds niet gehouden zijn tot terugbetaling aan de verzekeringsinstelling van de
prestaties die deze heeft verleend aan de benadeelde2. (Art. 80, §1, eerste en tweede lid
Controlewet Verzekeringen 9 juli 1975; Art. 17, §1, 5° K.B. 16 dec. 1981 houdende
inwerkingstelling en uitvoering van de artt. 79 en 80 Wet 9 juli 1975 betreffende de
controle der verzekeringsondernemingen; Art. 136, §2, achtste lid Z.I.V.-Wet)
(GEMEENSCHAPPELIJK MOTORWAARBORGFONDS, onderlinge verzekeringsvereniging T. LANDSBOND DER
CHRISTELIJKE MUTUALITEITEN)

Advocaat-generaal Mortier heeft in substantie gezegd:
Verweerder keerde prestaties uit aan een slachtoffer van een verkeersongeval, dat als
inzittende van een gestolen voertuig zware verwondingen opliep.
Verweerder poogde deze uitkeringen terug te vorderen van eiser. De appelrechters
oordeelden dat het slachtoffer minstens als medeplichtige aan de diefstal moest
beschouwd worden en hij geen vordering kon stellen ten opzichte van eiser
overeenkomstig artikel 17, §1, 5° van het KB van 16 december 1981. De appelrechters
stelden dat eiser wel gehouden was tot vergoeding van verweerder vermits verweerder op
grond van artikel 136, §2, achtste lid van de ZIV wet over een eigen recht tot
terugvordering van verleende prestaties ten opzichte van eiser beschikt. Gezien
verweerder dus niet in de plaats treedt van het slachtoffer kunnen de uitsluitingsgronden
die ten opzichte van het slachtoffer gelden niet aan verweerder worden tegengeworpen,
aldus de appelrechters.
Eiser voert in het eerste onderdeel van het enig middel aan dat deze redenering een
schending inhoudt van de aangevoerde wetsbepalingen.
De appelrechters hebben het bij het rechte eind wanneer zij stellen dat verweerder als
ziekenfonds overeenkomstig artikel 136, §2, achtste lid van de ZIV wet over een eigen
1 Zie conclusie O.M.
2 Ibid.
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recht tot terugvordering van verleende prestaties beschikt ten opzichte van eiser in de door
artikel 80 van de Controlewet bepaalde gevallen.
Reeds bij arrest van 10 mei 19733 beklemtoonde Uw Hof dat de benadeelde en de verzekeringsinstelling elk een eigen recht tegenover het GMWF hebben waardoor de benadeelde vergoeding voor de niet door de verzekeringsinstelling gedekte schade kan verkrijgen en de verzekeringsinstelling terugbetaling van de verleende prestaties kan verkrijgen.
Bij arrest van 11 september 19954 werd herhaald dat de verzekeringsinstelling die zijn
eigen recht van terugvordering van verleende prestaties uitoefent tegenover het GMWF,
niet in de plaats komt van de rechthebbende, en dit eigen recht niet het subrogatoir kenmerk bepaald in artikel 76quater, §2, vierde lid ZIV-wet heeft.
De uitoefening van dit eigen recht heeft evenwel beperkingen.
Zo werd bij arrest5 van 29 september 1995 geoordeeld dat wanneer de aansprakelijkheid voor een ongeval wordt verdeeld tussen de door het ongeval benadeelde persoon en
een derde die een niet-geïdentificeerd of een niet verzekerd voertuig bestuurde, het eigen
recht waarover de ZIV- instelling tegenover het GMWF beschikt beperkt blijft enerzijds
tot het bedrag van de door de verzekeringsinstelling aan de benadeelde verleende prestaties, anderzijds tot het maximumbedrag van de schadeloosstelling waartoe de derde die de
schade heeft veroorzaakt jegens het slachtoffer gehouden is inzake vergoeding van de geldelijke lichamelijke schade.
Uw Hof6 oordeelde bij arrest van 10 oktober 2000, dat de uitoefening van het eigen
recht tot terugvordering door het ziekenfonds evenwel de positie en de verplichtingen van
het Fonds niet mag verzwaren in vergelijking met de positie en de verplichtingen die het
Fonds zou gehad hebben indien de benadeelde hem zelf voor de vergoeding van de schade
zou kunnen aanspreken. Zo heeft het ziekenfonds slechts recht tot terugvordering in dezelfde gevallen en in dezelfde mate als de benadeelde een recht van vergoeding ten laste
van het Fonds heeft.
Uit voormeld principe volgt dat indien de benadeelde zich, omwille van de
uitsluitingsgronden voorzien in artikel 17 van het KB van 16 december 1981 niet kan
wenden tot het Fonds om vergoeding te bekomen, ook het ziekenfonds dit niet kan doen
voor prestaties verleend aan de persoon ten aanzien van wie die uitsluitingsgrond geldt.
De appelrechters hebben dus verkeerdelijk geoordeeld dat de uitsluitingsgrond in
hoofde van de benadeelde niet kon tegen geworpen worden aan het ziekenfonds omdat het
ziekenfonds een eigen recht uitoefent.
Het onderdeel is gegrond.
Conclusie: Vernietiging.
ARREST

(A.R. C.08.0117.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een vonnis, op 23 oktober 2007 in hoger
beroep gewezen door de Rechtbank van Eerste Aanleg te Mechelen.
De zaak is bij beschikking van de eerste voorzitter van 23 oktober 2008 verwezen naar de derde kamer.
3 Cass.,10 mei 1973, A.C. 1973, 856.
4 Cass., 11 sept. 1995, A.R. C.93.0475.N; A.C. 1995, nr.373.
5 Cass., 29 sept. 1995, A.R. C.95.0003.F; A.C. 1995, nr.408.
6 Cass., 10 okt. 2000, A.R. P.00.1267.N, A.C. 2000, nr. 534.
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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
- artikel 136, §2, achtste lid, van de bij koninklijk besluit van 14 juli 1994 gecoördineerde wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen;
- de artikelen 79 en 80 van de wet van 9 juli 1975 betreffende de controle der verzekeringsondernemingen, zoals van kracht vóór opheffing bij wet van 22 augustus 2002;
- de artikelen 14, 16, zoals van kracht vóór en na wijziging bij koninklijk besluit van 23
oktober 1995, en 17 van het koninklijk besluit van 16 december 1981 houdende inwerkingstelling en uitvoering van de artikelen 79 en 80 van de wet van 9 juli 1975 betreffende de controle der verzekeringsondernemingen, zoals van kracht vóór opheffing bij koninklijk besluit van 11 juli 2003;
- de artikelen 1319, 1320 en 1322 van het Burgerlijk Wetboek.
Aangevochten beslissing
In het vonnis van 23 oktober 2007 bevestigt de Rechtbank van Eerste Aanleg te Mechelen het beroepen vonnis, gewezen door de Politierechtbank te Mechelen op 30 maart
2001, in de mate waarin het de oorspronkelijke vordering van de verweerder ontvankelijk
heeft verklaard en de kosten heeft begroot, doch doet dit vonnis voor het overige teniet en,
opnieuw uitspraak doende, veroordeelt de eiser tot betaling aan de verweerder van
196.875,28 euro, vermeerderd met de vergoedende intresten tegen de wettelijke rentevoet
vanaf 1 mei 1996 tot de datum van het vonnis, en het geheel te vermeerderen met gerechtelijke intresten sedertdien. Tevens verleent de rechtbank aan de verweerder voorbehoud
voor het opvorderen van verdere schade in causaal verband met het ongeval.
De rechtbank stoelt deze beslissing op volgende motieven:
"2. Beoordeling
2.1.
(De verweerder) stelt dat (hij) als mutualiteit, overeenkomstig artikel 136, §2, lid 8, van
de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen (verder ZIV-wet) en artikel 16 van het koninklijk besluit van 16.12.1981 houdende de
inwerkingstelling en de uitvoering van de artikelen 79 en 80 van de controlewet op de
verzekeringsinstellingen, over een eigen recht beschikt tegenover (de eiser) waarop de uitsluitingen van artikel 17, §1, van het koninklijk besluit van 16 december 1981 niet van
toepassing zijn.
Dit eigen recht van (de verweerder) zou rechtstreeks zijn en gebaseerd op de artikelen
1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek.
2.3.
(De eiser) meent vooreerst dat het eigen recht waarover (de verweerder) zou beschikken geen afbreuk doet aan het subrogatoir karakter van (zijn) vordering waardoor ook aan
(hem) de uitsluitingsgronden ex artikel 17, §1, van het koninklijk besluit van 16 december
1981 kunnen worden tegengeworpen.
Verder concludeert (de eiser):
'De ziekte- en invaliditeitsverzekeraar wordt in de uitsluiting van artikel 17, alinea 1-1°,
niet genoemd. Deze tekst biedt derhalve geen grondslag om (de verweerder) een verhaal
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tegenover het Fonds te ontzeggen. Artikel 17, alinea 1-1°, van het genoemd koninklijk besluit heeft onder meer de personen willen uitsluiten die op één of andere manier schuld
hebben aan de niet-verzekering van de schade die door het motorrijtuig wordt veroorzaakt.
(De verweerder) stelt bij besluiten dan ook terecht dat (hij) als ziekteverzekeraar volledig vreemd was aan het gebeuren.
Deze interpretatie van de wet zou er echter aanleiding kunnen toe geven dat de mutualiteit haar prestaties kan terugvorderen die ze heeft geleverd voor een verzekerde die bestuurder was van het motorvoertuig door wiens fout de schade werd veroorzaakt.
Deze absurde stelling is dan in casu ook niet toepasselijk.
Het GMWF neemt immers de plaats in van de gewone verzekeraar. Het zal dus enkel
zijn tussenkomst verlenen wanneer in hetzelfde geval de verzekeraar zijn waarborg had
moeten verlenen. Het slachtoffer (lees (de verweerder)) zal niet meer rechten kunnen laten
gelden tegenover het Fonds dan tegenover de aansprakelijke bestuurder of diens gewone
verzekeraar.
(De verweerder) kan dan ook (zijn) prestaties niet terugvorderen voor een verzekerde
die bestuurder was van het voertuig dat de schade heeft veroorzaakt, omdat de gewone
verzekeraar onder geen enkel beding zou kunnen verplicht worden tussen te komen voor
de schade eigen aan de bestuurder'.
2.4.
De rechtbank is van oordeel dat (de verweerder) wel degelijk over een eigen recht tegenover (de eiser) beschikt.
Artikel 136, §2, lid 8, van de ZIV-wet bepaalt immers uitdrukkelijk:
'De verzekeringsinstelling heeft een eigen recht van terugvordering van de verleende
prestaties tegenover het Gemeenschappelijk waarborgfonds bedoeld in artikel 49 van de
wet van 9 juli 1975 betreffende de controle der verzekeringsondernemingen, in de gevallen bedoeld bij artikel 50 van diezelfde wet'.
Ook artikel 16, lid 2, van het koninklijk besluit van 16 december 1981 kent de mutualiteiten een eigen recht toe.
Dit eigen recht bestaat naast het subrogatoir recht opgenomen in artikel 136, §2, lid 4,
van de ZIV-wet.
Beide leden dienen als twee afzonderlijke rechtsgronden te worden beschouwd: indien
zij dezelfde inhoud en modaliteiten zouden dekken, zou er immers geen noodzaak bestaan
ze afzonderlijk in een zelfde wetsbepaling op te nemen.
Daar artikel 136, §2, lid 8, van de ZIV-wet aan duidelijkheid niets te wensen overlaat,
dient het dan ook niet het voorwerp uit te maken van een exhaustieve interpretatie en a
fortiori een interpretatie tegen de wet in.
Bovendien legt (de eiser) nergens enig stuk voor (vb. parlementaire werken,...) dat
(zijn) visie omtrent de 'andersluidende wil' van de wetgever ondersteunt.
Een verzekeringsinstelling die haar eigen recht van terugvordering uitoefent, komt niet
in de plaats van de rechthebbende en dit eigen recht van de verzekeringsinstelling heeft
geen subrogatoir karakter (Cass. 11.09.1995, Arr. Cass. 1995, 762).
Daar (de verweerder) een eigen recht uitoefent en dus niet in de plaats treedt van de
heer J. kunnen de uitsluitingsgronden opgenomen bij artikel 17 (hem) niet worden tegengeworpen.
Zelf valt (de verweerder) niet onder één van de uitsluitinggronden en is (hij) volledig
vreemd aan het verkeersongeval en zijn gevolgen.
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Het hoger beroep is dan ook gegrond, evenals de oorspronkelijke vordering van (de
verweerder)" (vonnis, pp. 2-5).
Grieven
1. Eerste onderdeel
1.1 Artikel 79, §2, van de wet van 9 juli 1975 betreffende de controle der verzekeringsondernemingen, zoals van kracht vóór diens opheffing bij wet van 22 augustus 2002,
geeft de Koning de bevoegdheid onder de voorwaarden die Hij bepaalt, een Gemeenschappelijk Waarborgfonds toe te laten met als opdracht de schade te vergoeden door een
motorrijtuig veroorzaakt in de bij het artikel 80 van deze wet vermelde gevallen.
Artikel 80, §1, van de wet van 9 juli 1975, zoals van kracht vóór diens opheffing bij
wet van 22 augustus 2002, geeft de gevallen aan waarin elke benadeelde van het Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds de vergoeding kan verkrijgen van de schade voortvloeiend uit lichamelijke letsels die door een motorrijtuig zijn veroorzaakt.
Uit artikel 80, §1, 3°, van de wet van 9 juli 1975, zoals van kracht vóór diens opheffing
bij wet van 22 augustus 2002, volgt dat elke benadeelde van het Gemeenschappelijk
Waarborgfonds vergoeding kan bekomen van de schade voortvloeiend uit lichamelijke
letsels die door een motorrijtuig zijn veroorzaakt wanneer ingeval van diefstal, geweldpleging of heling, de burgerrechtelijke aansprakelijkheid waartoe het motorrijtuig aanleiding
kan geven, niet verzekerd is, overeenkomstig de wettelijke geoorloofde uitsluiting.
Artikel 80, §1, voorlaatste lid, van de wet van 9 juli 1975, zoals van kracht vóór diens
opheffing bij wet van 22 augustus 2002, geeft de Koning de bevoegdheid om de voorwaarden tot toekenning van het recht op vergoeding te bepalen. Dit gebeurde bij het koninklijk besluit van 16 december 1981.
1.2 Artikel 136, §2, achtste lid, van de bij koninklijk besluit van 14 juli 1994 gecoördineerde wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, voorziet dat de verzekeringsinstelling een eigen recht van terugvordering van de
verleende prestaties heeft tegenover het Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds in de
gevallen bedoeld in artikel 50 van de wet van 9 juli 1975 betreffende de controle der verzekeringsondernemingen (lees: artikel 80 van de wet van 9 juli 1975, ingevolge hernummering bij koninklijk besluit van 12 augustus 1994, zoals van kracht vóór opheffing bij
wet van 22 augustus 2002).
1.3 Naar luid van (artikel) 14 van het koninklijk besluit van 16 december 1981 houdende inwerkingstelling en uitvoering van de artikelen 79 en 80 van de wet van 9 juli 1975
betreffende de controle der verzekeringsondernemingen, zoals van kracht vóór opheffing
bij koninklijk besluit van 11 juli 2003, kan elke benadeelde persoon van het Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds de vergoeding bekomen van schade veroorzaakt door de
motorrijtuigen in de gevallen bedoeld bij artikel 80, §1, van de wet van 9 juli 1975, onder
de voorwaarden en volgens de nadere regels bepaald in hoofdstuk IV van dit koninklijk
besluit.
Artikel 16 van het koninklijk besluit van 16 december 1981, zoals van kracht vóór opheffing bij koninklijk besluit van 11 juli 2003, stelt dat wanneer ten gevolge van een ongeval de benadeelde persoon, bedoeld in artikel 14, tevens gerechtigd is op prestaties bepaald in de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en
uitkeringen gecoördineerd op 14 juli 1994 (of, vóór de wijziging van dit artikel 16 bij koninklijk besluit van 23 oktober 1995: de wet van 9 augustus 1963 tot instelling en tot organisatie van een regeling van verplichte ziekte- en invaliditeitsverzekering), de vergoeding van het Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds beperkt is tot het bedrag van de
schade dat het bedrag van voormelde prestaties overtreft. Dit doet geen afbreuk aan het
recht van terugvordering, waarover de verzekeringsinstelling krachtens artikel 136, §2,
laatste (lees: achtste) lid, van de op 14 juli 1994 gecoördineerde wet (of, vóór de wijziging
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van dit artikel 16 bij koninklijk besluit van 23 oktober 1995: artikel 76quater, §2, laatste
lid, van de wet van 9 augustus 1963 tot instelling en tot organisatie van een regeling van
verplichte ziekte- en invaliditeitsverzekering), ten aanzien van het Gemeenschappelijk
Motorwaarborgfonds beschikt.
Artikel 17 van het koninklijk besluit van 16 december 1981, zoals van kracht vóór
diens opheffing bij koninklijk besluit van 11 juli 2003, somt de gevallen op waarin het
Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds niet tot vergoeding is gehouden.
Artikel 17, §1, 5°, van het koninklijk besluit van 16 december 1981, zoals van kracht
vóór diens opheffing bij koninklijk besluit van 11 juli 2003, stelt dat het Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds niet tot vergoeding gehouden is tegenover de persoon die zich
van het motorrijtuig dat de schade veroorzaakt heeft, meester heeft gemaakt door diefstal
of geweldpleging, de heler van het motorrijtuig en de mededader of de medeplichtige van
de diefstal, het geweld of de heling.
1.4 Uit al deze bepalingen volgt dat de ziekteverzekeraar een eigen recht van terugvordering bezit in dezelfde gevallen en in dezelfde mate als de benadeelde een recht van vergoeding ten laste van het Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds heeft.
De ziekteverzekeraar van de persoon die zich van het motorrijtuig dat de schade veroorzaakt heeft, meester heeft gemaakt door diefstal of geweldpleging, van de heler van
het motorrijtuig, van de mededader of de medeplichtige van de diefstal, het geweld of de
heling, zal, hoewel hij over een eigen recht en geen subrogatoir recht beschikt, derhalve
vanwege het Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds geen aanspraak kunnen maken op
terugbetaling van de uitkeringen aan zijn verzekerde.
2. In het tussenvonnis van 21 december 2004 besliste de Rechtbank van Eerste Aanleg
te Mechelen dat de heer K. J., verzekerde van de verweerder, zich minstens medeplichtig
had gemaakt aan de diefstal of de heling van het gestolen voertuig, dat het verkeersongeval veroorzaakte, zodat de eiser zich zou kunnen beroepen op artikel 17, §1, 5°, van het
koninklijk besluit van 16 december 1981.
In het aangevochten vonnis van 23 oktober 2007 beslist de rechtbank vervolgens dat de
in artikel 17 van het koninklijk besluit van 16 december 1981 opgenomen uitsluitingsgronden niet kunnen worden tegengeworpen aan de verweerder en de eiser zich derhalve
niet kan beroepen op artikel 17, §1, 5°, van het koninklijk besluit van 16 december 1981
om aan de verweerder terugbetaling van de uitkeringen ten voordele van zijn verzekerde
K. J. te weigeren.
De rechtbank stoelt deze beslissing op het feit dat artikel 136, §2, achtste lid, van de gecoördineerde wet van 14 juli 1994 en artikel 16, tweede lid, van het koninklijk besluit van
16 december 1981 aan de mutualiteit een eigen recht, en geen subrogatoir recht, toekennen tegenover de eiser, zodat de verweerder niet in de plaats treedt van de heer J., niet onder de uitsluitingsgronden van artikel 17 van het koninklijk besluit van 16 december 1981
valt en volledig vreemd is aan het verkeersongeval en zijn gevolgen.
De omstandigheid dat de mutualiteit over een eigen recht van terugvordering beschikt
ten opzichte van het Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds, en niet gesubrogeerd is in
de rechten van haar verzekerde ten aanzien van dit Fonds, doet echter geen afbreuk aan
het feit dat de mutualiteit ten aanzien van het Fonds slechts over een recht van terugvordering beschikt in dezelfde mate als de benadeelde en de uitsluitingsgronden van artikel 17
van het koninklijk besluit van 16 december 1981 derhalve wel degelijk tegenstelbaar zijn
aan de mutualiteit.
Door de eiser te veroordelen tot terugbetaling aan de verweerder van de bedragen die
door de verweerder aan zijn verzekerde werden uitbetaald, schendt het aangevochten vonnis derhalve de in de aanhef van het middel aangehaalde bepalingen, de artikelen 1319,
1320 en 1322 van het Burgerlijk Wetboek uitgezonderd.
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(...)

III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Eerste onderdeel
1. Artikel 80, §1, eerste lid, van de wet van 9 juli 1975 betreffende de controle
op de verzekeringsondernemingen, zoals in deze zaak van toepassing, bepaalt de
gevallen waarin elke benadeelde van het Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds de vergoeding kan verkrijgen van de schade voortvloeiend uit lichamelijke
letsels die door een motorrijtuig zijn veroorzaakt.
Krachtens artikel 80, §1, eerste lid, 3°, van deze wet, kan elke benadeelde van
het Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds vergoeding bekomen van de schade voortvloeiend uit lichamelijke letsels die door een motorrijtuig zijn veroorzaakt wanneer in geval van diefstal, geweldpleging of heling, de burgerrechtelijke aansprakelijkheid waartoe het motorrijtuig aanleiding kan geven, niet verzekerd is overeenkomstig de wettelijk geoorloofde uitsluiting.
Krachtens artikel 80, §1, tweede lid, van deze wet, worden de omvang en de
voorwaarden tot toekenning van dit recht op vergoeding bepaald door de Koning.
2. Artikel 17, §1, 5°, van het koninklijk besluit van 16 december 1981 houdende inwerkingstelling en uitvoering van de artikelen 79 en 80 van de wet van 9
juli 1975 betreffende de controle der verzekeringsondernemingen, zoals in deze
zaak van toepassing, bepaalt dat het Fonds niet gehouden is tot vergoeding tegenover de persoon die zich van het motorrijtuig dat de schade veroorzaakt heeft
meester gemaakt door diefstal of geweldpleging, de heler van het motorrijtuig en
de mededader of de medeplichtige van de diefstal, het geweld of de heling.
3. Artikel 136, §2, achtste lid, van de ZIV-wet, verleent aan de verzekeringsinstelling een eigen recht van terugvordering van de verleende prestaties tegenover het Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds in de gevallen bedoeld in artikel 50 (artikel 80 ingevolge hernummering bij koninklijk besluit van 12 augustus
1994) van de wet van 9 juli 1975 betreffende de controle der verzekeringsondernemingen.
4. Uit deze bepalingen volgt dat de verzekeringsinstelling alleen over een eigen recht van terugvordering beschikt in de gevallen en in dezelfde mate als de
benadeelde recht zou hebben op vergoeding ten laste van het Fonds.
De omstandigheid dat de verzekeringsinstelling van haar eigen recht gebruik
maakt, kan de verplichtingen van het Fonds niet verzwaren in vergelijking met
de verplichtingen die het zou hebben indien de benadeelde zelf vergoeding van
zijn schade zou vorderen.
Wanneer de benadeelde uitgesloten is van het recht van vergoeding ten laste
van het Fonds op grond van artikel 17, §1, van het koninklijk besluit van 16 december 1981, kan het Fonds derhalve niet gehouden zijn tot terugbetaling aan de
verzekeringsinstelling van de prestaties die deze heeft verleend aan de benadeelde.
5. In het tussenvonnis van 21 december 2004 oordelen de appelrechters dat de
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verzekerde van de verweerder, zich minstens medeplichtig had gemaakt aan de
diefstal of heling van het gestolen voertuig dat het verkeersongeval veroorzaakte.
In het bestreden vonnis oordelen de appelrechters dat de uitsluitingsgronden
van artikel 17 van het koninklijk besluit van 16 december 1981 niet kunnen worden tegengeworpen aan de verweerder, aangezien deze een eigen recht uitoefent
en dus niet in de plaats treedt van haar verzekerde, en de verweerder zelf niet onder een van deze uitsluitingsgronden valt en volledig vreemd is aan het verkeersongeval en zijn gevolgen.
6. Door op grond hiervan de eiser te veroordelen tot terugbetaling aan de verweerder van de bedragen die door de verweerder aan zijn verzekerde werden uitbetaald, schenden de appelrechters de voornoemde wettelijke bepalingen.
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 Turnhout, zitting
houdend in hoger beroep.
17 november 2008 – 3° kamer – Voorzitter en Verslaggever: de h. Boes, afdelingsvoorzitter – Gelijkluidende conclusie van mevr. Mortier, advocaat-generaal – Advocaten: mrs.
Geinger en Verbist.

Nr. 637
3° KAMER - 17 november 2008

1º LOON — BESCHERMING - LOONOVERDRACHT - AKTE VAN LOONOVERDRACHT - INHOUD
2º RECHTBANKEN — BURGERLIJKE ZAKEN — ALGEMEEN - NIETIGHEID VERZUIM OF ONREGELMATIGHEID - DRAAGWIJDTE
1º Uit artikel 27 van de Loonbeschermingswet en de bedoeling van de wetgever om aan de
overdrager een afdoende rechtsbescherming te bieden, vloeit voort dat de akte van
loonoverdracht dient te vermelden welke hoofdverbintenis wordt gewaarborgd en ten
belope van welk bedrag1. (Art. 27 Loonbeschermingswet van 12 april 1965)
2º Door artikel 867 Ger.W. toe te passen op de loonoverdracht, die een overeenkomst is en
geen proceshandeling, past het bestreden vonnis deze wetsbepaling toe buiten zijn
toepassingsgebied2. (Art. 867 Ger.W.)

1 Zie conclusie O.M.
2 Ibid.
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(V. T. ARGENTA SPAARBANK N.V.)

Advocaat-generaal Mortier heeft in substantie gezegd:
In het eerste onderdeel van het enig middel voert eiser aan dat de vrederechter ten
onrechte besliste dat de akte van loonoverdracht de hoofdverbintenis, noch het bedrag,
noch het voorwerp van de loonoverdracht dient te vermelden.
Uw Hof oordeelde bij arrest van 20 oktober 20013 nochtans het tegenovergestelde maar
het bestreden vonnis meent dat dergelijke interpretatie van artikel 27 van de loonbeschermingswet te verregaand is omdat op die wijze een sanctie gevestigd wordt die niet uitdrukkelijk bij wet werd opgelegd.
Bij voormeld arrest van 20 oktober 2001 oordeelde Uw Hof:
- Luidens artikel 27 van de Loonbeschermingswet moet de overdracht van loon gebeuren bij een akte onderscheiden van die welke de hoofdverbintenis bevat waarvan zij de
uitvoering waarborgt; de gewaarborgde verbintenis en de overeenkomst van loonoverdracht zijn nauw met elkaar verbonden en de overdracht staat niet los van de basisovereenkomst.
- Uit deze bepaling en de bedoeling van de wetgever om aan de overdrager een afdoende rechtsbescherming te bieden, vloeit voort dat de akte van loonoverdracht dient te vermelden welke hoofdverbintenis wordt gewaarborgd en ten belope van welk bedrag.
Dit standpunt werd herhaald bij arrest van 21 november 20054.
Bij arrest van 9 oktober 20035 verduidelijkte Uw Hof dat het middel dat aanvoert dat
artikel 27, eerste lid van de loonbeschermingswet de eis stelt dat de loonoverdracht en de
hoofdverbintenis moeten worden neergelegd in afzonderlijke papieren dragers, faalt naar
recht.
De akte van loonoverdracht kan dus opgenomen worden als afzonderlijke akte in de
akte waarin de hoofdverbintenis wordt opgenomen, maar zij moet hiervan onderscheiden
zijn. De beslissing van de vrederechter in voorliggend geval dat een loonoverdracht,
opgenomen in een afzonderlijk kader en afzonderlijk ondertekend, naast een andere kader
over de kredietlijn, in hetzelfde document als een rechtsgeldige loonoverdracht kan
beschouwd worden, werd dus aanvaard.
De essentie is immers dat degene die de akte ondertekent duidelijk ingelicht wordt van
wat hij ondertekent, en hij zich ervan bewust is dat hij naast de aangegane
leningsovereenkomst ook nog een verbintenis tot loonoverdracht aangaat.
In zijn conclusie vóór het arrest van 20 oktober 2001 stelde advocaat-generaal Werquin
dat loonoverdracht een overeenkomst is waarbij de schuldvordering met betrekking tot het
loon wordt overgedragen tot zekerheid van een bestaande schuld. Het bijkomend of
accessoir karakter van deze overeenkomst betekent dat de zekerheidsovereenkomst haar
bestaansgrond en finaliteit ontleent aan een hoofdovereenkomst tot waarborg waarvan zij
strekt.
De artikelen 27 en volgende van de loonbeschermingswet zijn dwingende bepalingen
die een formalisme instellen dat als bescherming moet dienen van de lener, in die zin dat
hij hierdoor aan het denken wordt gezet over wat hij ondertekent.
Aangezien het gaat om een waarborg tegen de wanuitvoering van een voorafgaandelijk,
preciese en welomschreven verbintenis, die door de rechter kan worden getoetst, van een
werknemer die hoort te worden beschermd, aangezien hij instemt met verrichtingen die
3 Cass., 20 okt. 2001, A.R. C.99.0125.N, A.C. 2001, nr. 579, met conclusie advocaat-generaal T H.
WERQUIN.
4 Cass., 21 nov. 2005, A.R. C.05.0020.N, Pas. 2005, III, nr. 610.
5 Cass., 9 okt. 2003, A.R. C.01.0332.N, A.C. 2003, nr. 484.
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zijn levensstandaard kunnen ontwrichten, dient de akte van loonoverdracht op straffe van
nietigheid een verwijzing te bevatten naar de verbintenis die de werknemer heet
aangegaan en bijgevolg, de vermelding van het bedrag van die verbintenis, tot beloop
waarvan de werkgever afhoudingen van het loon van de werknemer zou dienen te
verrichten.
Het eerste onderdeel stelt terecht dat de akte van loonoverdracht, als akte moet voldoen
aan is bijgevolg gegrond.
Ook het tweede onderdeel is gegrond. Artikel 27 van de loonbeschermingswet stelt dat
de bepalingen van dit artikel voorgeschreven zijn op straffe van nietigheid.
De vrederechter stelt dat eiser meer dan duidelijk geïnformeerd is over de precieze
omvang van zijn verplichtingen, wat wel degelijk blijkt uit de gedingstukken van
verweerder.
Met deze beoordeling volgt de vrederechter de stelling van verweerder dat artikel 867
Ger.W. bepaalt dat een verzuim of een onregelmatigheid in de vorm niet tot nietigheid
kan leiden wanneer uit de gedingstukken blijkt dat de handeling het normdoel heeft
bereikt.
Eiser stelt terecht dat artikel 867 Ger.W betrekking heeft op nietigheidsexcepties als
tussengeschil in het geding en derhalve als procedurele exceptie een verweermiddel is dat
enkel tot doel heeft de procedure op zich of bepaalde procedurehandelingen onregelmatig
te laten verklaren. Het artikel heeft dus enkel betrekking op proceshandelingen en niet op
onderliggende overeenkomsten.
Conclusie: Vernietiging.
(A.R. C.08.0259.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een vonnis, op 4 december 2007 gewezen
door de Vrederechter van het 5de kanton te Antwerpen.
De zaak is bij beschikking van de eerste voorzitter van 23 oktober 2008 verwezen naar de derde kamer.
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 1108, 1129 en 1591 van het Burgerlijk Wetboek;
- artikel 867 (zoals vervangen bij artikel 38 van de wet van 3 augustus 1992, gewijzigd
door artikel 2 van de wet van 23 november 1998 en door artikel 27 van de wet van 26
april 2007) van het Gerechtelijk Wetboek;
- artikel 27 (zoals aangevuld bij artikel 113 van de wet van 12 juni 1991) van de wet
van 12 april 1965 (hierna Loonbeschermingswet).
Aangevochten beslissing
Het aangevochten vonnis verklaart de litigieuze loonafstand afgesloten tussen de verweerster en de eiser geldig op grond van de volgende motieven:
"(De eiser) verwijt (de verweerster) dat zij het bedrag noch de hoofdverbintenis zou
hebben vermeld.
Artikel 27 van de Loonbeschermingswet bepaalt dat: 'de overdracht van het loon moet
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gebeuren bij een akte onverscheiden van die welke de hoofdverbintenis waarvan zij de
uitvoering waarborgt, bevat. Die akte wordt opgemaakt in zoveel exemplaren als er partijen zijn met een onderscheiden belang. De bepalingen van dit artikel zijn voorgeschreven
op straffe van nietigheid'.
Terecht werpt (de verweerster) op dat nergens in dit artikel uitdrukkelijk bepaald wordt
dat de akte de overdracht dient te vermelden welke hoofdverbintenis wordt gewaarborgd
en ten belope van welk bedrag.
Om geldig te zijn dient een nietigheid uitdrukkelijk bij wet gestipuleerd te zijn wat in
casu niet het geval is zoals (de verweerster) terecht opwerpt.
Bijgevolg is de interpretatie gegeven in het Cassatiearrest van 29 oktober 2001 al te
verregaand vermits het Hof een sanctie wenst te vestigen, die niet uitdrukkelijk bij wet
werd opgelegd en dan nog wel voortgaande op een gevolgtrekking.
Bovendien is de debiteur in casu meer dan duidelijk geïnformeerd over de precieze omvang van zijn verplichtingen, wat wel degelijk blijkt uit de gedingstukken van (de verweerster)" (aangevochten beslissing, p. 3, 6 eerste alinea's).
Grief
Eerste onderdeel
Artikel 27 van de Loonbeschermingswet bepaalt dat "de overdracht van het loon moet
gebeuren bij akte onderscheiden van die welke de hoofdverbintenis waarvan zij uitvoering
waarborgt, bevat" en dat "die akte wordt opgemaakt in zoveel exemplaren als er partijen
zijn met een onderscheiden belang" en verder dat "in de gevallen waarin de wet van 12
juni 1991 op het consumentenkrediet toepasselijk is, (...) de bepalingen van artikelen 28
tot 32 in de akte (moeten) voorkomen" en tenslotte dat "de bepalingen van dit artikel zijn
voorgeschreven op straffe van nietigheid".
Krachtens artikel 27 van de Loonbeschermingswet, dient de overeenkomst tot overdracht van loon dus te worden vastgelegd in een afzonderlijke akte zodat die akte moet
voldoen aan artikel 1325 van het Burgerlijk Wetboek en in zoveel exemplaren moet opgesteld worden als er partijen met onderscheiden belangen zijn.
Aangezien de loonoverdracht derhalve als een overeenkomst dient te worden beschouwd is deze onderworpen aan de grondvoorwaarden van elke overeenkomst zoals,
onder meer, zijn voorwerp en oorzaak.
Artikel 1108 van het Burgerlijk Wetboek somt de vier voorwaarden van geldigheid van
een overeenkomst op, zijnde de toestemming van de partij die zich verbindt, haar bekwaamheid om te contracteren, een bepaald voorwerp als inhoud van de verbintenis en
een geoorloofde oorzaak.
Krachtens artikel 1129 van het Burgerlijk Wetboek, moet de verbintenis "tot voorwerp
hebben een zaak die ten minste ten aanzien van haar soort bepaald is" en mag "de hoeveelheid van de zaak (...) onzeker zijn, mits deze hoeveelheid nader bepaald kan worden".
Dit beginsel wordt in artikel 1591 van het Burgerlijk Wetboek herhaald door te stellen dat
"de koopprijs moet bepaald zijn en door de partijen worden vastgesteld".
In tegenstelling tot het voorwerp, vereist artikel 1132 van het Burgerlijk Wetboek niet
dat de oorzaak van de overeenkomst erin tot uitdrukking wordt gebracht.
Indien de oorzaak uit de vermelding van het contractnummer kan blijken, moet de overeenkomst tot loonoverdracht, zoals elke overeenkomst, overeenkomstig de artikelen 1108,
1129 en 1591 van het Burgerlijk Wetboek, duidelijkheid verschaffen omtrent zijn voorwerp.
Deze vereiste van voorwerp impliceert dat de hoofdverbintenis en, in het raam van een
loonoverdracht, vooral het bedrag, voorwerp van de loonoverdracht, worden vermeld en
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anders worden omschreven dan aan de hand van een cijfermatige referentie naar een ander contract.
Met betrekking tot het verwijt dat de akte van loonoverdracht van loon geen vermelding bevat van de hoofdverbintenis en van het bedrag dat door de overdracht wordt gewaarborgd, stelt het aangevochten vonnis dat deze vereiste van dubbele vermelding nergens in artikel 27 van de Loonbeschermingswet uitdrukkelijk wordt vereist, noch met betrekking tot de vermelding van de hoofdverbintenis noch met betrekking tot de vermelding ten belope van welk bedrag de overdracht van loon plaats vindt.
Het aangevochten vonnis voegt daaraan toe dat "om geldig te zijn (...) de nietigheid uitdrukkelijk bij wet gestipuleerd (dient) te zijn wat in casu niet het geval is zoals (de verweerster) terecht opmerkt" zodat hij besluit dat "de interpretatie gegeven in het Cassatiearrest van 29 oktober 2001 (bijgevolg) al te verregaand (is) vermits het Hof een sanctie
wenst te vestigen, die niet uitdrukkelijk bij wet werd opgelegd en dat nog wel voortgaande op een gevolgtrekking" (aangevochten vonnis, derde bladzijde, 4de en 5de paragraaf).
Door te beslissen dat de akte van loonoverdracht noch de hoofdverbintenis noch het bedrag, voorwerp van de loonoverdracht, hoeft te vermelden, schendt het aangevochten vonnis telkens de artikelen 1108, 1129 en 1591 van het Burgerlijk Wetboek en artikel 27 van
de Loonbeschermingswet.
Tweede onderdeel
Artikel 867 van het Gerechtelijk Wetboek dat de gevolgen van "het verzuim of de onregelmatigheid van de vorm van een proceshandeling, met inbegrip van de niet-naleving
van de in deze afdeling bedoelde termijnen of van de vermelding van een vorm" regelt, is
enkel van toepassing op proceshandelingen en niet op overeenkomsten tussen partijen afgesloten.
Het aangevochten vonnis stelt, ten overvloede, dat de verweerster de eiser "in casu
meer dan duidelijk informeert over de precieze omvang van zijn verplichtingen, wat wel
degelijk blijkt uit de gedingstukken van (de verweerster)" (aangevochten vonnis, derde
bladzijde, 6de paragraaf).
De verweerster had in conclusies, ten subsidiaire titel, gesteld dat zelfs al was het vereist dat de hoofdverbintenis die door de loonoverdracht wordt gewaarborgd een expliciete
en dus op straffe van nietigheid voorgeschreven vereiste was, quod non, de nietigheidssanctie toch niet van toepassing was aangezien "artikel 867 van het Gerechtelijk Wetboek
bepaalt dat het verzuim of de onregelmatigheid van de vorm van een proceshandeling of
van de vermelding van de vorm niet tot nietigheid kan leiden wanneer uit de gedingstukken blijkt dat de handeling het normdoel bereikte" hetgeen deze partij afleidde uit de vermelding op de loonoverdracht van het contractnummer van de kredietovereenkomst en uit
het bestaan van een uitvoerbaar vonnis (conclusie verweerster, pagina 3).
Door artikel 867 van het Gerechtelijk Wetboek toe te passen op (een) akte van loonoverdracht die een overeenkomst is en geen akte van rechtspleging, past het aangevochten
vonnis artikel 867 van het Gerechtelijk Wetboek toe op een situatie waarop het niet van
toepassing is en schendt, mitsdien, dit artikel.

III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Eerste onderdeel
1. Luidens artikel 27 van de Loonbeschermingswet, moet de overdracht van
loon gebeuren bij een akte onderscheiden van die welke de hoofdverbintenis bevat waarvan zij de uitvoering waarborgt.
De gewaarborgde verbintenis en de overeenkomst van loonoverdracht zijn
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nauw met elkaar verbonden. De overeenkomst staat niet los van de basisovereenkomst.
2. Uit de voormelde wetsbepaling en de bedoeling van de wetgever om aan de
overdrager een afdoende rechtsbescherming te bieden, vloeit voort dat de akte
van loonoverdracht dient te vermelden welke hoofdverbintenis wordt gewaarborgd en ten belope van welk bedrag.
3. Het bestreden vonnis dat anders beslist, schendt artikel 27 van de Loonbeschermingswet.
Het onderdeel is gegrond.
Tweede onderdeel
4. Krachtens artikel 867 van het Gerechtelijk Wetboek, kan het verzuim of de
onregelmatigheid van de vorm van een proceshandeling niet tot nietigheid leiden, wanneer uit de gedingstukken blijkt dat de handeling het doel heeft bereikt
dat de wet ermee beoogt.
Door dit artikel in ondergeschikte orde toe te passen op de loonoverdracht, die
een overeenkomst is en geen proceshandeling, past het bestreden vonnis deze
wetsbepaling toe buiten zijn toepassingsgebied.
Zodoende schendt het bestreden vonnis artikel 867 van het Gerechtelijk Wetboek.
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 Vrederechter van het eerste kanton te Antwerpen.
17 november 2008 – 3° kamer – Voorzitter en Verslaggever: de h. Boes, afdelingsvoorzitter – Gelijkluidende conclusie van mevr. Mortier, advocaat-generaal – Advocaat: mr.
Lefèbvre.

Nr. 638
3° KAMER - 17 november 2008

1º RECHTBANKEN — BURGERLIJKE ZAKEN — ALGEMEEN - BESLISSING OVER
HET RECHT OP MAATSCHAPPELIJKE BIJSTAND OF DIENSTVERLENING - BEROEP - BEVOEGDHEID VAN
DE ARBEIDSRECHTBANK - OMVANG
2º BEVOEGDHEID EN AANLEG — BURGERLIJKE ZAKEN — ALGEMEEN BESLISSING OVER HET RECHT OP MAATSCHAPPELIJKE BIJSTAND OF DIENSTVERLENING - BEROEP -
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BEVOEGDHEID VAN DE ARBEIDSRECHTBANK - OMVANG
3º VORDERING IN RECHTE - BESLISSING OVER HET RECHT OP MAATSCHAPPELIJKE BIJSTAND
OF DIENSTVERLENING - BEROEP - BEVOEGDHEID VAN DE ARBEIDSRECHTBANK - BIJKOMENDE
AANSPRAKEN HANGENDE DE PROCEDURE

1º en 2° De rechter die, krachtens de hem bij artikel 580, 8°, d van het Gerechtelijk
Wetboek toegekende bevoegdheid, uitspraak doet over geschillen betreffende de
toepassing van de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor
maatschappelijk welzijn, doet over die geschillen uitspraak door een toetsing met volle
rechtsmacht uit te oefenen op de beslissing van het openbaar centrum, mits eerbiediging
van het recht van verdediging en binnen het kader van het geding, zoals dit door de
partijen regelmatig is bepaald. (Art. 580, 8°, d Ger.W.)
3º De rechter kan hierbij kennis nemen van aanspraken, gegrond op feiten die zich na de
beslissing van het OCMW hebben voorgedaan, maar hieruit volgt niet dat de rechter ook
kennis kan nemen van nieuwe of bijkomende aanspraken, buiten de voorwaarden
bepaald bij de artikelen 807 en 808 van het Gerechtelijk Wetboek, of, indien deze
aanspraken het voorwerp zijn van een nieuwe beslissing van het OCMW, zonder dat die
beslissing regelmatig is aangevochten overeenkomstig artikel 71 van de OCMW-wet.
(Artt. 807 en 808 Ger.W.)
(G. e.a. T. O.C.M.W. STADEN)

ARREST

(A.R. S.07.0069.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 13 april 2007 gewezen door
het Arbeidshof te Gent.
Raadsheer Beatrijs Deconinck heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Ria Mortier heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDELEN
De eisers voeren in hun verzoekschrift drie middelen aan.
(...)
2. Tweede middel
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 149 van de gecoördineerde Grondwet;
- de artikelen 580, 8°, d), 807 en 808 van het Gerechtelijk Wetboek;
- de artikelen 1, 57, §1 en 60, §1, eerste lid, van de Organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn (OCMW-Wet).
Aangevochten beslissing
Na de nietigheid te hebben vastgesteld van de bestreden beslissing van de verweerder
van 6 september 2005 waarin tot territoriale onbevoegdheid van het OCMW te Staden
was beslist (p. 11, derde al.), na te hebben vastgesteld dat geen steun kan worden verleend
voor de periode voorafgaand aan de op 6 september 2005 ingediende aanvraag bij de verweerder (p. 9, sub 4.4.1 t/m p. 10, sub 4.4.3) en na te hebben vastgesteld dat de eisers van
de verweerder steun hadden gekregen in de periode tussen 15 december 2005 en 1 november 2006 (d.i. hangende de vernietigingsprocedure voor de Raad van State) (arrest p. 11,
vierde al. en p. 12, sub 4.7, tweede al.), verwerpt het bestreden arrest de vordering van de

Nr. 638 - 17.11.08

HOF VAN CASSATIE

2645

eisers strekkende tot een maandelijkse financiële tegemoetkoming, tot tussenkomst in de
studiekosten van hun dochter (de derde eiseres) en tot tussenkomst in andere kosten,
waaronder medische en tandheelkundige kosten, zowel voor de periode vanaf 6 september
2005 tot en met 14 december 2005, als voor enige periode na 1 november 2006, deze beslissing als volgt motiverend:
"4.5.
(...)
Terecht vernietigde de eerste rechter aldus de beslissing van de Raad van het OCMW te
Staden van 6 september 2005 genomen ten aanzien van (de eisers) waar het zich territoriaal onbevoegd heeft verklaard.
Bij beslissing van 3 januari 2006 kende de Raad van het OCMW te Staden opnieuw
steun toe aan het gezin G. met ingang van 15 december 2005, gelet op de nog hangende
beroepen bij de Raad van State.
Het huidig geschil is bijgevolg beperkt tot de steunverlening voor de periode van 6 september 2005 tot en met 14 december 2005.
4.6. Met betrekking tot de periode vanaf 6 september 2005 tot en met 14 december
2005 geldt eveneens het principe dat de rechter op het ogenblik van zijn beslissing enkel
dienstverlening kan toekennen voor de toekomst en niet voor de tot dan toe verlopen periode, tenzij betrokkenen op het ogenblik van de rechterlijke beslissing nog de negatieve
gevolgen ondergaan van een mensonwaardig bestaan dat voorheen werd geleid, en die
hen beletten heden een leven te leiden dat beantwoordt aan de menselijke waardigheid.
Een wezenlijk kenmerk van maatschappelijke dienstverlening is dat zij enkel ogenblikkelijk en in de toekomst kan worden verstrekt.
Voor wat de periode vanaf 6 september 2005 tot en met 14 december 2005 betreft tonen (de eisers) ook niet dat zij in de onmogelijkheid waren om een leven te leiden dat beantwoordt aan de menselijke waardigheid. Er is geen bewijs van bijvoorbeeld schulden of
leningen waardoor (de eisers) thans nog negatieve gevolgen ondergaan en die hen beletten
heden een leven te leiden dat beantwoordt aan de menselijke waardigheid. Een wezenlijk
kenmerk van maatschappelijke dienstverlening is dat zij enkel ogenblikkelijk en in de toekomst kan worden verstrekt.
Terecht wees de eerste rechter erop dat uit het verslag van 30 maart 2006 van (de verweerder) blijkt dat (de eisers) zonder noemenswaardige problemen werden opgevolgd
door het OCMW te Roeselare en door het OCMW te Staden. Uit de voorgelegde stukken
en gegevens kan niet afgeleid worden dat dit verslag valse gegevens zou bevatten.
4.7. Het staat vast dat ingevolge vermelde arresten van de Raad van State de asielprocedure thans definitief beëindigd is en dat (de eisers) als uitgeprocedeerde asielzoekers illegaal in het land verblijven, zodat toepassing dient gemaakt te worden van artikel 57, §2,
1°, OCMW-wet.
Bij beslissing van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van het OCMW te Staden
van 5 december 2006 werd met ingang van 1 november 2006 de financiële tussenkomsten
stopgezet aangezien de asielprocedure definitief beëindigd was ingevolge de vermelde arresten van de Raad van State. Wel werd nog humanitaire hulp voorzien. Deze beslissing
maakt het voorwerp van huidige zaak niet uit.
4.9. Samen met het openbaar ministerie stelt het arbeidshof verder vast dat ook de overige nieuwe vorderingen van (de eisers) geformuleerd in hun beroepsconclusies, naast de
genomen vordering inzake de studiekosten van hun dochter O., hoe dan ook ongegrond
zijn omdat deze vorderingen duidelijk niet het voorwerp uitmaken van huidig geschil" (arrest p. 10, onderaan t/m p. 13, bovenaan).
Grieven
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(...)
Tweede onderdeel
Overeenkomstig artikel 580, 8°, d), van het Gerechtelijk Wetboek, neemt de arbeidsrechtbank kennis van de geschillen inzake de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de
openbare centra voor maatschappelijk welzijn, inzake de betwistingen betreffende de toekenning, de herziening, de weigering en de terugbetaling door de gerechtigde, van de
maatschappelijke dienstverlening en de toepassing van de administratieve sancties bepaald door wetgeving terzake.
Voormelde wetsbepaling houdt in dat de arbeidsrechtbank een toezicht met volle
rechtsmacht uitoefent op de beslissing van het openbaar centrum voor maatschappelijk
welzijn, hetgeen hem toelaat in de beoordeling van de feiten te treden en uitspraak te doen
over het recht op maatschappelijke dienstverlening.
Aldus moet de arbeidsrechtbank, na vernietiging van de beslissing van het openbaar
centrum voor maatschappelijk welzijn, bij toepassing van de artikelen 1, 57, §1, en 60, §1,
van de OCMW-wet van 8 juli 1976, niet alleen oordelen over de aanvraag zoals die bij het
centrum was ingediend, maar kan en moet zij ook kennis nemen van aanspraken op maatschappelijke dienstverlening die bijkomend, hangende de procedure voor de arbeidsrechtbank, zouden worden geformuleerd en al dan niet bij toepassing van de artikelen 807 en
808 van het Gerechtelijk Wetboek in de loop van het geding zouden worden uitgebreid.
Ook voor de beoordeling van deze vorderingen moet de rechtbank zich principieel stellen op het ogenblik waarop de aanspraak wordt geformuleerd en niet op grond van een a
posteriori-beoordeling van de toestand van de betrokkene op dat ogenblik.
In casu hadden de eisers, bij het instellen van hun beroep tegen de bestreden beslissing
van de verweerder op 21 oktober 2005, bovenop hun vraag tot maandelijkse financiële
uitkering, ook een vordering tot tussenkomst in de studiekosten van hun dochter (de derde
eiseres) ingesteld. In de procedure in hoger beroep hadden de eisers tevens een tussenkomst in andere kosten, waaronder medische en tandheelkundige kosten, gevraagd. Naast
dit alles hadden de eisers benadrukt dat hun aanvraag zich uitstrekte tot na de procedure
voor de Raad van State, en dus ook tot na 1 november 2006 (d.i. de datum vanaf wanneer
het OCMW de financiële hulp heeft stopgezet die tijdens de procedure voor de Raad van
State was verleend), nu nog geen uitspraak was gedaan over hun eerder ingediende regularisatieaanvraag.
Het bestreden arrest wijst echter elke maatschappelijke dienstverlening in het algemeen, behalve dringende medische hulpverlening in de zin van artikel 57, §2, van de
OCMW-wet, af vanaf 1 november 2006 (d.i. na de verwerpingsarresten van de Raad van
State), en dit niet alleen omdat een regularisatieaanvraag geen rechten zou doen ontstaan
(zie infra: derde middel), maar ook om de reden dat "bij beslissing van de Raad voor
Maatschappelijk Welzijn van het OCMW te Staden van 5 december 2006 met ingang van
1 november 2006 de financiële tussenkomst werd stopgezet aangezien de asielprocedure
definitief beëindigd was ingevolge de vermelde arresten van de Raad van State" en "deze
beslissing het voorwerp van huidige zaak niet uitmaakt" (p. 12, sub 4.7, tweede al.).
Door te weigeren rekening te houden met elke vorm van maatschappelijke dienstverlening vanaf 1 november 2006, en dus nog tijdens het geding, om de reden dat er geen beroep zou zijn aangetekend tegen de beslissing van de verweerder om vanaf 1 november
2006 een einde te stellen aan de steun toegekend tijdens de procedure voor de Raad van
State, miskent het bestreden arrest de regels inzake de volle rechtsmacht van de arbeidsrechtbank en schendt het bijgevolg de artikelen 580, 8°, d), 807 en 808 van het Gerechtelijk Wetboek en, voor zoveel als nodig, ook de artikelen 1, 57, §1, en 60, §1, eerste lid,
van de OCMW-wet van 8 juli 1976.
Met betrekking tot de vorderingen tot tussenkomst in de studiekosten en tot tussen-
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komst in andere kosten, waaronder medische en tandheelkundige kosten, die hangende het
geding voor de arbeidsrechtbank en voor het arbeidshof waren geformuleerd en die dus
ook betrekking hebben op een periode vóór 1 november 2006, stelt het bestreden arrest
dat zij "nieuw" zijn en dat zij "hoe dan ook ongegrond zijn omdat deze vorderingen duidelijk niet het voorwerp uitmaken van huidig geschil" (p. 13, sub 4.9).
Door aldus te weigeren rekening te houden met de in de loop van het geding ingestelde
vorderingen tot tussenkomst in studiekosten en in andere kosten, waaronder medische en
tandheelkundige kosten, om de reden dat deze vorderingen niet onder het te beoordelen
geschil zouden vallen of om de reden dat ze nieuw zouden zijn, miskent het bestreden arrest opnieuw de regels inzake de volle rechtsmacht van de arbeidsrechtbank en schendt
het bijgevolg de artikelen 580, 8°, d), 807 en 808 van het Gerechtelijk Wetboek en, voor
zoveel als nodig, ook de artikelen 1, 57, §1, en 60, §1, eerste lid, van de OCMW-wet van
8 juli 1976.
In de mate ook geen rekening zou zijn gehouden met deze vorderingen omdat en in de
mate ze zouden slaan op een periode voorafgaand aan de uitspraak (zie de in het eerste
onderdeel aangevochten motieven), is het bestreden arrest eveneens onwettig wegens miskenning van de volle rechtsmacht van de arbeidsrechtbank (schending van artikel 580, 8°,
d), van het Gerechtelijk Wetboek en, voor zoveel als nodig, ook van de artikelen 1, 57, §1,
en 60, §1, eerste lid, van de OCMW-wet van 8 juli 1976.
(...)

III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
(...)
Tweede middel
(...)
Tweede onderdeel
5. Krachtens artikel 580, 8°, d), van het Gerechtelijk Wetboek, neemt de arbeidsrechtbank kennis van de geschillen betreffende de toepassing van de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk
welzijn, inzake de betwistingen betreffende de toekenning, de herziening, de
weigering en de terugbetaling door de gerechtigde, van de maatschappelijke
dienstverlening, en de toepassing van de administratieve sancties bepaald door
de wetgeving terzake.
6. De rechter doet over die geschillen uitspraak door een toetsing met volle
rechtsmacht uit te oefenen op de beslissing van het openbaar centrum, mits eerbiediging van het recht van verdediging en binnen het kader van het geding, zoals dit door de partijen regelmatig is bepaald en kan hierbij kennis nemen van
aanspraken, gegrond op feiten die zich na de beslissing van het OCMW hebben
voorgedaan.
Hieruit volgt evenwel niet dat de rechter ook kennis kan nemen van nieuwe of
bijkomende aanspraken, buiten de voorwaarden bepaald bij de artikelen 807 en
808 van het Gerechtelijk Wetboek of, indien deze aanspraken het voorwerp zijn
van een nieuwe beslissing van het OCMW, zonder dat die beslissing regelmatig
is aangevochten overeenkomstig artikel 71 van de OCMW-wet.
7. In zoverre het onderdeel ervan uitgaat dat de arbeidsrechtbank bij betwisting
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van een beslissing van het OCMW, ook kennis moet nemen van aanspraken op
maatschappelijke dienstverlening die bijkomend, tijdens die procedure, worden
geformuleerd, zelfs wanneer die aanspraken niet voldoen aan de voorwaarden
van de artikelen 807 en 808 van het Gerechtelijk Wetboek of, indien die aanspraken het voorwerp uitmaken van een latere beslissing van het OCMW, zelfs indien tegen die latere beslissing geen verhaal regelmatig werd ingesteld, faalt het
naar recht.
8. In zoverre het onderdeel in het midden laat of de nieuwe of bijkomende aanspraken die de eisers hebben geformuleerd, aan de voorwaarden van de artikelen
807 en 808 van het Gerechtelijk Wetboek beantwoorden of dat de beslissing van
het OCMW van 5 december 2006 regelmatig is aangevochten, is het bij gebrek
aan nauwkeurigheid niet ontvankelijk.
(...)
Kosten
10. Krachtens artikel 1017, tweede lid, van het Gerechtelijk Wetboek, dient de
verweerder in de kosten te worden veroordeeld.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de verweerder in de kosten.
17 november 2008 – 3° kamer – Voorzitter: de h. Boes, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: mevr. Deconinck - Gelijkluidende conclusie van mevr. Mortier, advocaat-generaal
– Advocaat: mr. De Baets.

Nr. 639
3° KAMER - 17 november 2008

AFSTAND VAN RECHT - ALGEMEEN RECHTSBEGINSEL - AFLEIDING UIT FEITELIJKE GEGEVENS TOEPASSING
Uit de vaststellingen dat er een akkoord is tot stand gekomen over de ontslagvergoeding na
het beëindigen van de arbeidsovereenkomst, dat door de partijen is uitgevoerd en door
de eiser niet werd betwist gedurende zeven maanden, hoewel hij de hele tijd werd
bijgestaan door een raadsman, konden de appelrechters zonder schending van het
algemeen rechtsbeginsel dat de afstand van recht niet kan worden vermoed en enkel kan
afgeleid worden uit feiten die voor geen andere interpretatie vatbaar zijn, afleiden dat de
eiser afstand heeft gedaan van de rechten die hij haalt uit artikel 40, §1 van de
Arbeidsovereenkomstenwet. (Algemeen rechtsbeginsel dat de afstand van recht niet kan
worden vermoed en enkel kan afgeleid worden uit feiten die voor geen andere
interpretatie vatbaar zijn; Art. 40, §1, Arbeidsovereenkomstenwet van 3 juli 1978)
(M. e.a. T. EUROPEAN SUPPORT LIMITED, vennootschap naar Engels recht)

ARREST
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(A.R. S.08.0070.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 7 november 2006 gewezen
door het Arbeidshof te Brussel.
Raadsheer Eric Stassijns heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Ria Mortier heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDEL
De eisers voeren in hun verzoekschrift een middel aan.
Het verzoekschrift is aan dit arrest gehecht en maakt er deel van uit.
III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
1. Na een onderzoek van de feitelijke omstandigheden van de zaak, oordelen
de appelrechters dat gelet op de inhoud van de voorliggende stukken, de uitvoering die daar verder aan is gegeven en het uitblijven van enige betwisting gedurende zeven maanden, er reden is om aan te nemen dat er een akkoord tot stand
kwam, waarbij voor wat de heer M. betreft minstens overeenstemming bestond
over de omvang van de ontslagvergoeding en van de bijkomende bonus.
Door deze overweging geven de appelrechters te kennen dat de eiser afstand
heeft gedaan van de rechten die artikel 40, §1, van de Arbeidsovereenkomstenwet hem toekent.
In zoverre het middel schending aanvoert van de artikelen 1, 6 en 40, §1, van
de Arbeidsovereenkomstenwet berust het op het een onjuiste lezing van het arrest en mist het mitsdien feitelijke grondslag.
2. In zoverre het middel schending aanvoert van artikel 149 van de Grondwet,
is het afgeleid uit de vergeefs aangevoerde schending van de artikelen 1, 6 en 40,
§1, van de Arbeidsovereenkomstenwet, en is het mitsdien niet ontvankelijk.
3. Uit de vaststellingen dat er een akkoord is tot stand gekomen over de ontslagvergoeding na het beëindigen van de arbeidsovereenkomst, dat door de partijen is uitgevoerd en door de eiser niet werd betwist gedurende zeven maanden,
hoewel hij de hele tijd werd bijgestaan door een raadsman, konden de appelrechters zonder schending van het algemeen rechtsbeginsel dat de afstand van recht
niet kan worden vermoed en enkel kan afgeleid worden uit feiten die voor geen
andere interpretatie vatbaar zijn, afleiden dat de eiser afstand heeft gedaan van de
rechten die hij haalt uit artikel 40, §1, van de Arbeids-overeenkomstenwet.
In zoverre mist het middel feitelijke grondslag.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eisers in de kosten.
17 november 2008 – 3° kamer – Voorzitter: de h. Boes, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: de h. Stassijns - Gelijkluidende conclusie van mevr. Mortier, advocaat-generaal –
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Advocaten: mrs. van Eeckhoutte en Nelissen Grade.

Nr. 640
3° KAMER - 17 november 2008

1º ZIEKTE- EN INVALIDITEITSVERZEKERING —
ARBEIDSONGESCHIKTHEIDSVERZEKERING - ONDERBREKING VAN DE STAAT VAN
INVALIDITEIT - GEVOLG
2º ZIEKTE- EN INVALIDITEITSVERZEKERING —
ARBEIDSONGESCHIKTHEIDSVERZEKERING - BEPALING VAN STAAT EN DUUR VAN
DE PRIMAIRE ARBEIDSONGESCHIKTHEID - BEVOEGDHEID
1º Uit artikel 93, tweede lid van de Z.I.V.-wet volgt dat de gerechtigde die na een periode
van drie maanden of langer waarin hij de staat van invaliditeit niet meer bezit, opnieuw
arbeidsongeschikt wordt erkend, zich alsdan bevindt in de staat van primaire
arbeidsongeschiktheid bepaald bij de artikelen 87, eerste lid en 100 van de Z.I.V.-wet.
(Artt. 82, eerste lid, 1°, 87, eerste lid, 90, eerste lid, 93, eerste en tweede lid, 94, eerste lid
en 100, §1, eerste lid Gecoördineerde Z.I.V.-wet van 14 juli 1994)
2º Zoals blijkt uit artikel 90 van de Z.I.V.- wet, komt de beslissing omtrent het bestaan van
de primaire arbeidsongeschiktheid, behoudens het geval bepaald in het tweede lid van
dit artikel, toe aan de adviserend geneesheer van de verzekeringsinstelling van de
gerechtigde, zodat zonder verslag van deze geneesheer de eiser niet vermag zodanige
staat te erkennen, noch de duur ervan vast te stellen. (Artt. 82, eerste lid, 1°, 87, eerste
lid, 90, eerste lid, 93, eerste en tweede lid, 94, eerste lid en 100, §1, eerste lid
Gecoördineerde Z.I.V.-wet van 14 juli 1994)
(R.I.Z.I.V. T. D.)

ARREST

(A.R. S.08.0085.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 21 februari 2008 gewezen
door het Arbeidshof te Brussel.
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 82, eerste lid, 1°, 87, eerste lid, 90, eerste lid, 93, eerste en tweede lid, en
94, eerste lid, en 100, §1, eerste lid, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor
geneeskundige verzorging en uitkeringen gecoördineerd op 14 juli 1994;
- de artikelen 17, 18 en 1042 van het Gerechtelijk Wetboek;
- het algemeen rechtsbeginsel van de autonomie van de procespartijen, beschikkingsbeginsel genoemd, zoals onder meer neergelegd in artikel 1138, 2°, van het Gerechtelijk
Wetboek;

Nr. 640 - 17.11.08

HOF VAN CASSATIE

2651

- het algemeen rechtsbeginsel dat de rechter verbiedt uitspraak te doen over niet gevorderde zaken;
- het algemeen rechtsbeginsel van de eerbiediging van het recht van verdediging.
Aangevochten beslissing
In de bestreden beslissing verklaart het arbeidshof, recht sprekend over de vordering
van de verweerster tot vernietiging van de beslissing van 21 augustus 2001 van de geneeskundige raad voor invaliditeit van de eiser waarbij werd vastgesteld dat de verweerster
vanaf 27 augustus 2001 niet meer arbeidsongeschikt was als bedoeld in artikel 100 van de
wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen,
gecoördineerd op 14 juli 1994, hieronder afgekort als Ziektewet, het hoger beroep van de
verweerster gedeeltelijk gegrond en hervormt het het vonnis van de arbeidsrechtbank van
3 november 2003 en de voornoemde beslissing van de geneeskundige raad voor invaliditeit van de eiser in die zin dat de verweerster vanaf 1 januari 2004 een graad van arbeidsongeschiktheid heeft overeenkomstig de criteria van artikel 100 van de Ziektewet en dat
op grond van de volgende motieven:
"Ingevolge de opdracht van (het arbeidshof) legde de deskundige op 15 juni 2007 zijn
verslag neer bij (het arbeidshof) en kwam tot het advies:
'1. (de verweerster) bezat vanaf 27 augustus 2001 tot en met 31 december 2003 geen
graad van arbeidsongeschiktheid overeenkomstig de criteria van artikel 100.
2. (de verweerster) bezat vanaf 1 januari 2004 een graad van arbeidsongeschiktheid en
(is) deze blijven bezitten waarbij haar verdienvermogen verminderd is tot een derde of
minder dan een derde overeenkomstig de criteria van artikel 100 van de gecoördineerde
wet van 14 juli 1994 en de bepalingen in de opdracht omschreven'.
Uit het expertiseverslag volgt tevens dat de raadsgeneesheren van beide partijen zich
konden akkoord verklaren met dit voorstel.
Dit deskundig verslag is nauwkeurig gemotiveerd en gefundeerd zodat het kan bekrachtigd worden".
Grieven
1. Luidens artikel 100, eerste lid, van de Ziektewet, wordt als arbeidsongeschikt erkend
als bedoeld in die wet, de werknemer die alle werkzaamheid heeft onderbroken als rechtstreeks gevolg van het intreden of het verergeren van letsels of functionele stoornissen
waarvan erkend wordt dat ze zijn vermogen tot verdienen verminderen tot een derde of
minder dan een derde van wat een persoon, van dezelfde stand en met dezelfde opleiding,
kan verdienen door zijn werkzaamheid in de beroepencategorie waartoe de beroepsarbeid
behoort, door betrokkene verricht toen hij arbeidsongeschikt is geworden, of in de verschillende beroepen die hij heeft of zou kunnen uitoefenen hebben uit hoofde van zijn beroepsopleiding.
Krachtens artikel 87, eerste lid, van de Ziektewet, ontvangt de gerechtigde die arbeidsongeschikt is als omschreven in artikel 100 van de wet, over elke werkdag van een éénjarig tijdvak ingaande op de aanvangsdag van zijn arbeidsongeschiktheid of over elke dag
van datzelfde tijdvak die wordt gelijkgesteld met een werkdag, een uitkering "primaire
ongeschiktheidsuitkering" genoemd.
Op grond van artikel 90, eerste lid, van de Ziektewet stelt de adviserend geneesheer van
de verzekeringsinstelling de in artikel 100 bedoelde staat van primaire arbeidsongeschiktheid vast en stelt hij de duur ervan vast.
Artikel 93, eerste lid, van de Ziektewet bepaalt dat indien de arbeidsongeschiktheid
voortduurt na het tijdvak van primaire arbeidsongeschiktheid, over elke werkdag van de
arbeidsongeschiktheid of voor elke daarmee gelijkgestelde dag een zogenaamde "invalidi-
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teitsuitkering" wordt betaald. Krachtens het tweede lid van artikel 93, onderbreekt de omstandigheid dat de gerechtigde over een tijdvak van minder dan drie maanden waarover
geen uitkeringen worden betaald, niet langer in een staat van invaliditeit is als bedoeld in
artikel 100, de loop van het tijdvak van invaliditeit niet. Daaruit volgt dat de gerechtigde
die na een dergelijke periode opnieuw arbeidsongeschiktheid wordt erkend, zich dan bevindt in de staat van primaire arbeidsongeschiktheid bepaald bij de artikelen 87 en 100
van de Ziektewet.
Op grond van artikel 82, eerste lid, 1°, en artikel 94, eerste lid, van de Ziektewet stelt de
geneeskundige raad voor invaliditeit van de eiser de staat van invaliditeit als bedoeld in
artikel 100 vast, bepaalt hij de duur ervan en stelt hij het einde ervan vast.
2. Uit de vaststellingen van het tussenvonnis van de Arbeidsrechtbank te Brussel van 27
augustus 2002 blijkt dat de verweerster als arbeidsongeschikt was erkend sinds 30 april
1999 (2de blad, midden, van dat vonnis). Volgens de artikelen 87, eerste lid, en 93, eerste
lid, van de Ziektewet, verstreek de periode van primaire arbeidsongeschiktheid aldus één
jaar later en ving vanaf dan een periode van invaliditeit aan.
Uit de stukken van het dossier waarop het Hof vermag acht te slaan blijkt dat de geneeskundige raad voor invaliditeit van de eiser bij beslissing van 21 augustus 2001 vaststelde dat de verweerster vanaf 27 augustus 2001 niet meer arbeidsongeschikt was in de
zin van artikel 100 van de Ziektewet.
Het arbeidshof bevestigt de voornoemde beslissing in het bestreden vonnis in zoverre
zij inhoudt dat de eiseres vanaf 27 augustus 2001 tot en met 31 december 2003, dit is voor
een tijdvak van langer dan drie maanden, geen graad van arbeidsongeschiktheid meer had
in de zin van artikel 100 van de Ziektewet.
Uit die beslissing volgt dat, met toepassing van artikel 93, tweede lid, van de Ziektewet,
de loop van het tijdvak van invaliditeit was onderbroken.
1. Eerst onderdeel
Het arbeidshof beslist dat de verweerster vanaf 1 januari 2004 een graad van arbeidsongeschiktheid heeft overeenkomstig artikel 100 van de Ziektewet. Gelet op wat voorafgaat,
beslist het arbeidshof aldus over de staat van arbeidsongeschiktheid in een periode van
primaire arbeidsongeschiktheid.
Uit het in artikel 90, eerste lid, van de Ziektewet bepaalde blijkt dat de beslissing omtrent het bestaan van de staat van primaire arbeidsongeschiktheid enkel de adviserend geneesheer van de verzekeringsinstelling van de gerechtigde toekomt, zodat de eiser zodanige staat niet vermag te erkennen, noch de duur ervan vast te stellen.
Door ten aanzien van de eiser te beslissen dat de verweerster, wier staat van invaliditeit,
blijkens de beslissing van het arbeidshof in het bestreden arrest, vanaf 27 augustus 2001
een einde had genomen, vanaf 1 januari 2004 een graad van arbeidsongeschiktheid heeft
overeenkomstig de criteria van artikel 100 van de Ziektewet, schendt het arbeidshof de
wettelijke begrippen primaire arbeidsongeschiktheid en invaliditeit (schending van de artikelen 100, §1, eerste lid, 87, eerste lid, en 93, eerste en tweede lid, van de Ziektewet) en
de regels over de bevoegdheid tot vaststelling van de arbeidsongeschiktheid (schending
van de artikelen 82, eerste lid, 1°, 90, eerste lid, en 94, eerste en derde lid, van de Ziektewet).
Conclusie
Het arbeidshof hervormt niet wettig het vonnis van de eerste rechter en de beslissing
van de geneeskundige raad voor invaliditeit van de eiser van 21 augustus 2001 in die zin
dat de verweerster vanaf 1 januari 2004 een graad van arbeidsongeschiktheid heeft overeenkomstig de criteria van artikel 100 van de Ziektewet (schending van de artikelen 82,
eerste lid, 1°, 87, eerste lid, 90, eerste lid, 93, eerste en tweede lid, en 94, eerste lid, en
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100, §1, eerste lid, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige
verzorging en uitkeringen gecoördineerd op 14 juli 1994).
(...)

III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Eerste onderdeel
1. Het arrest bevestigt de beslissing van de Geneeskundige Raad voor Invaliditeit, volgens dewelke de verweerster vanaf 27 augustus 2001 geen graad van arbeidsongeschiktheid had in de zin van de criteria van artikel 100 van de Z.I.V.Wet van 14 juli 1994.
Overeenkomstig het advies van de door het arbeidshof aangestelde deskundige, beslist het arrest ten aanzien van de eiser dat de verweerster vanaf 1 januari
2004 een graad van arbeidsongeschiktheid had overeenkomstig de criteria van
voormeld artikel 100.
2. Krachtens artikel 93, tweede lid, van de Z.I.V.-Wet wordt het tijdvak van invaliditeit onderbroken, wanneer de gerechtigde gedurende drie maanden of langer niet meer de staat van invaliditeit bezit, bedoeld in artikel 100 van dezelfde
wet.
Hieruit volgt dat de gerechtigde die na zulke periode opnieuw als arbeidsongeschikt wordt erkend, zich alsdan bevindt in de staat van primaire arbeidsongeschiktheid, bepaald bij de artikelen 87, eerste lid, en 100 van de Z.I.V.-Wet.
3. Zoals blijkt uit artikel 90 van de Z.I.V.-Wet, komt de beslissing omtrent het
bestaan van de primaire arbeidsongeschiktheid, behoudens het te dezen niet toepasselijk geval, bepaald in het tweede lid van dit artikel, toe aan de adviserend
geneesheer van de verzekeringsinstelling van de gerechtigde, zodat zonder verslag van deze geneesheer de eiser niet vermag zodanige staat te erkennen, noch
de duur ervan vast te stellen.
4. Door zonder voorafgaandelijk verslag van de adviserend geneesheer van de
verzekeringsinstelling van de verweerster ten aanzien van de eiser te beslissen
dat de verweerster, wiens staat van invaliditeit op 27 augustus 2001 een einde
nam, vanaf 1 januari 2004 arbeidsongeschikt was in de zin van artikel 100 van de
Z.I.V.-Wet, schendt het arrest de in het onderdeel als geschonden aangewezen
wetsbepalingen.
Het onderdeel is gegrond.
Overige grieven
5. De overige grieven kunnen niet tot ruimere cassatie leiden.
Kosten
6. Overeenkomstig artikel 1017, tweede lid, van het Gerechtelijk Wetboek,
dient de eiser te worden veroordeeld in de kosten.
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest in zoverre het oordeelt dat de verweerster vanaf
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l januari 2004 een graad van arbeidsongeschiktheid heeft overeenkomstig de criteria van artikel 100 van de Z.I.V.-Wet van 14 juli 1994.
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het gedeeltelijk vernietigde arrest.
Veroordeelt de eiser in de kosten.
Verwijst de aldus beperkte zaak naar het Arbeidshof te Gent.
17 november 2008 – 3° kamer – Voorzitter en Verslaggever: de h. Boes, afdelingsvoorzitter – Gelijkluidende conclusie van mevr. Mortier, advocaat-generaal – Advocaat: mr.
van Eeckhoutte.

Nr. 641
2° KAMER - 18 november 2008

1º GERECHTSKOSTEN — STRAFZAKEN — PROCEDURE VOOR DE
FEITENRECHTER - BURGERLIJKE PARTIJ - BURGERLIJKE PARTIJSTELLING VOOR DE
ONDERZOEKSRECHTER - GELIJKTIJDIGE VERVOLGING VAN TWEE BEKLAAGDEN WEGENS DEZELFDE
MISDRIJVEN - VERVOLGING VAN ÉÉN VAN HEN OOK WEGENS ANDERE MISDRIJVEN - VRIJSPRAAK VAN
DE BEKLAAGDE DIE SLECHTS VOOR HET GEMEENSCHAPPELIJKE GEDEELTE VAN DE FEITEN IS
VERVOLGD

- VEROORDELING VAN DE ANDERE BEKLAAGDE VOOR ALLE FEITEN - VEROORDELING VAN

DE BURGERLIJKE PARTIJ IN EEN DEEL VAN DE GEMEENSCHAPPELIJKE KOSTEN VAN DE
STRAFVORDERING EN VAN DE BURGERLIJKE RECHTSVORDERING

- VOORWAARDE

2º CASSATIE — VERNIETIGING. OMVANG — STRAFZAKEN —
STRAFVORDERING — BURGERLIJKE PARTIJ - BURGERLIJKE PARTIJSTELLING VOOR
DE ONDERZOEKSRECHTER - GELIJKTIJDIGE VERVOLGING VAN TWEE BEKLAAGDEN WEGENS DEZELFDE
MISDRIJVEN - VERVOLGING VAN ÉÉN VAN HEN OOK WEGENS ANDERE MISDRIJVEN - VRIJSPRAAK VAN
DE BEKLAAGDE DIE SLECHTS VOOR HET GEMEENSCHAPPELIJKE GEDEELTE VAN DE FEITEN IS
VERVOLGD

- VEROORDELING VAN DE ANDERE BEKLAAGDE VOOR ALLE FEITEN - VEROORDELING VAN

DE BURGERLIJKE PARTIJ IN EEN DEEL VAN DE GEMEENSCHAPPELIJKE KOSTEN VAN DE
STRAFVORDERING EN VAN DE BURGERLIJKE RECHTSVORDERING

- VASTSTELLING DAT DIE KOSTEN

UITSLUITEND OF MEDE WERDEN VEROORZAAKT DOOR HET ONDERZOEK EN DE VERVOLGING VAN DE
FEITEN TEN LASTE VAN DE VRIJGESPROKEN BEKLAAGDE

- VERZUIM - GEVOLG

3º CASSATIE — VERNIETIGING. OMVANG — STRAFZAKEN —
BURGERLIJKE RECHTSVORDERING — BURGERLIJKE PARTIJ - BURGERLIJKE
PARTIJSTELLING VOOR DE ONDERZOEKSRECHTER - GELIJKTIJDIGE VERVOLGING VAN TWEE
BEKLAAGDEN WEGENS DEZELFDE MISDRIJVEN - VERVOLGING VAN ÉÉN VAN HEN OOK WEGENS
ANDERE MISDRIJVEN - VRIJSPRAAK VAN DE BEKLAAGDE DIE SLECHTS VOOR HET
GEMEENSCHAPPELIJKE GEDEELTE VAN DE FEITEN IS VERVOLGD - VEROORDELING VAN DE ANDERE
BEKLAAGDE VOOR ALLE FEITEN - VEROORDELING VAN DE BURGERLIJKE PARTIJ IN EEN DEEL VAN DE
GEMEENSCHAPPELIJKE KOSTEN VAN DE STRAFVORDERING EN VAN DE BURGERLIJKE
RECHTSVORDERING

- VASTSTELLING DAT DIE KOSTEN UITSLUITEND OF MEDE WERDEN VEROORZAAKT

DOOR HET ONDERZOEK EN DE VERVOLGING VAN DE FEITEN TEN LASTE GELEGD VAN DE
VRIJGESPROKEN BEKLAAGDE

- VERZUIM - GEVOLG

1º Wanneer, ingevolge burgerlijke partijstelling voor de onderzoeksrechter, tegen twee
beklaagden gelijktijdig vervolgingen worden ingesteld wegens dezelfde misdrijven en
tegen een van hen tevens wegens andere misdrijven, en de strafrechter de beklaagde

Nr. 641 - 18.11.08

HOF VAN CASSATIE

2655

die slechts voor het gemeenschappelijke gedeelte van de feiten is vervolgd, vrijspreekt
en de andere beklaagde veroordeelt wegens het geheel van de hem te laste gelegde
feiten, kan de rechter de burgerlijke partij, die ten aanzien van de vrijgesproken
beklaagde in het ongelijk werd gesteld, slechts in een deel van de gemeenschappelijke
kosten van de strafvordering en van de burgerlijke rechtsvordering veroordelen mits de
vaststelling dat die kosten uitsluitend of mede werden veroorzaakt door het onderzoek en
de vervolging van de feiten ten laste gelegd van de vrijgesproken beklaagde. (Artt. 162bis
en 194 Sv.)
2º en 3° Wanneer, ingevolge burgerlijke partijstelling voor de onderzoeksrechter, tegen
twee beklaagden gelijktijdig vervolgingen worden ingesteld wegens dezelfde misdrijven
en tegen een van hen tevens wegens andere misdrijven, de strafrechter de beklaagde
die slechts voor het gemeenschappelijke gedeelte van de feiten is vervolgd vrijspreekt,
de andere beklaagde veroordeelt wegens het geheel van de hem te laste gelegde feiten
en de burgerlijke partij, die ten aanzien van de vrijgesproken beklaagde in het ongelijk
werd gesteld, veroordeelt in een deel van de gemeenschappelijke kosten van de
strafvordering en van de burgerlijke rechtsvordering, zonder vast te stellen dat die kosten
uitsluitend of mede werden veroorzaakt door het onderzoek en de vervolging van de
feiten ten laste gelegd van de vrijgesproken beklaagde, vernietigt het Hof het bestreden
arrest in zoverre het uitspraak doet over de kosten ten aanzien van die burgerlijke partij
en verwijst het de zaak naar een ander hof van beroep.
(KREDIETBANK N.V. T. S. e.a.)

ARREST

(A.R. P.08.0694.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het Hof van Beroep te Antwerpen, correctionele kamer, van 26 maart 2008.
De eiseres voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, een middel aan.
Raadsheer Jean-Pierre Frère heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Marc Timperman heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Eerste onderdeel
1. Het middel voert schending aan van de artikelen 162, 194 en 211 Wetboek
van Strafvordering, en artikel 149 Grondwet alsook miskenning van het algemeen rechtsbeginsel houdende het recht van verdediging: het arrest veroordeelt
de eiseres ten onrechte in de helft van de gerechtskosten.
2. Artikel 162, tweede lid, Wetboek van Strafvordering bepaalt dat de burgerlijke partij die in het ongelijk wordt gesteld veroordeeld kan worden in de kosten
jegens de Staat en jegens de beklaagde of in een gedeelte ervan. Zij wordt veroordeeld in alle kosten door de Staat en de beklaagde gemaakt, wanneer zij het
initiatief tot de rechtstreekse dagvaarding heeft genomen of wanneer een onderzoek is geopend tengevolge van haar optreden als burgerlijke partij. De kosten
worden door het vonnis bepaald.
3. Met toepassing van de artikelen 194 en 211 Wetboek van Strafvordering,
dient het arrest van het hof van beroep aldus de kosten te bepalen waartoe de
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burgerlijke partij die in hoger beroep, zelfs gedeeltelijk, in het ongelijk wordt gesteld, wordt veroordeeld.
4. Wanneer, ingevolge burgerlijke partijstelling voor de onderzoeksrechter, tegen twee beklaagden gelijktijdig vervolgingen worden ingesteld wegens dezelfde
misdrijven en, bovendien, tegen een van hen tevens wegens andere misdrijven,
en de strafrechter de beklaagde die slechts voor het gemeenschappelijke gedeelte
van de feiten is vervolgd, vrijspreekt en de andere beklaagde veroordeelt wegens
het geheel van de hem telastgelegde feiten kan de rechter de burgerlijke partij,
die ten aanzien van de vrijgesproken beklaagde in het ongelijk werd gesteld, niet
in een deel van de gemeenschapppelijke kosten van de strafvordering en van de
burgerlijke rechtsvordering veroordelen, wanneer deze kosten alle werden veroorzaakt door het onderzoek en de vervolging van de tegen de mede-beklaagde
bewezen verklaarde feiten.
5. In zoverre de strafrechter in het voorkomend geval de burgerlijke partij wèl
in kosten van de strafvordering en van de burgerlijke rechtsvordering veroordeelt, is dat slechts mogelijk mits de vaststelling dat die kosten uitsluitend of
mede werden veroorzaakt door het onderzoek en de vervolging van de feiten ten
laste gelegd van de vrijgesproken beklaagde.
6. Het arrest dat de burgerlijke partij zonder meer veroordeelt in de helft van
de kosten, zo strafrechtelijk als burgerrechtelijk, verantwoordt die beslissing niet
naar recht.
Het onderdeel is gegrond.
(...)
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest in zoverre het uitspraak doet over de kosten ten
aanzien van de burgerlijke partij.
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het gedeeltelijk vernietigde arrest.
Laat de kosten ten laste van de Staat.
Verwijst de aldus beperkte zaak naar het Hof van Beroep te Brussel.
18 november 2008 – 2° kamer – Voorzitter: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: de h. Frère – Gelijkluidende conclusie van de h. Timperman, advocaat-generaal – Advocaat: mr. R. Verstraeten, Brussel.

Nr. 642
2° KAMER - 18 november 2008

1º CASSATIEMIDDELEN — STRAFZAKEN — NIEUW MIDDEL - GERECHTSKOSTEN
- RECHTSPLEGINGSVERGOEDING - VORDERING VOOR DE APPELRECHTER TOT BETALING VAN EEN
RECHTSPLEGINGSVERGOEDING - AFWEZIGHEID VAN VERWEER - VEROORDELING TOT BETALING VAN
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- CASSATIEBEROEP - MIDDEL DAT DIE VEROORDELING
- ONTVANKELIJKHEID

DE RECHTSPLEGINGSVERGOEDING
BEKRITISEERT

2º GERECHTSKOSTEN — STRAFZAKEN — PROCEDURE IN CASSATIE RECHTSPLEGINGSVERGOEDING - VORDERING VOOR DE APPELRECHTER TOT BETALING VAN EEN
RECHTSPLEGINGSVERGOEDING - AFWEZIGHEID VAN VERWEER - VEROORDELING TOT BETALING VAN
DE RECHTSPLEGINGSVERGOEDING - CASSATIEBEROEP - MIDDEL DAT DIE VEROORDELING
BEKRITISEERT - ONTVANKELIJKHEID
1º en 2° Is nieuw, en dus niet ontvankelijk, het middel dat de veroordeling tot betaling van
een rechtsplegingsvergoeding bekritiseert, terwijl uit de stukken van de rechtspleging
blijkt dat voor de appelrechters de veroordeling tot betaling van een
rechtsplegingsvergoeding werd gevorderd en de eisers in cassatie daarover geen
verweer hebben gevoerd. (Art. 1022 Ger.W.)
(LED DESIGN INNOVATION N.V. e.a. T. V. e.a.)

ARREST

(A.R. P.08.0768.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
De cassatieberoepen zijn gericht tegen het arrest van het Hof van Beroep te
Gent, kamer van inbeschuldigingstelling, van 8 april 2008.
De eisers voeren 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 de artikelen 128 en 135 Wetboek van
Strafvordering, artikel 1022 Gerechtelijk Wetboek, van de artikelen 2 en 3 van
het koninklijk besluit van 26 oktober 22007 tot vaststelling van het tarief van de
rechtsplegingsvergoeding bedoeld in artikel 1022 van het Gerechtelijk Wetboek
en tot vaststelling van de datum van inwerkingtreding van de artikelen 1 en 3 van
de wet van 21 april 2007 betreffende de verhaalbaarheid van de erelonen en de
kosten verbonden aan de bijstand van de advocaat: de appelrechters hebben de
eisers onterecht veroordeeld tot betaling van een rechtsplegingsvergoeding aan
de verweerders.
2. Uit de stukken van de rechtspleging blijkt dat de verweerders voor de appelrechters de veroordeling van de eisers tot betaling van een rechtsplegingsvergoeding hebben gevorderd en dat de eisers daarover geen verweer hebben gevoerd.
Het middel is nieuw en dus niet ontvankelijk.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt de cassatieberoepen.
Veroordeelt de eisers in de kosten.
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18 november 2008 – 2° kamer – Voorzitter en Verslaggever: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter – Gelijkluidende conclusie van de h. Timperman, advocaat-generaal – Advocaat: mr. W. Van Steenbrugge, Gent.

Nr. 643
2° KAMER - 18 november 2008

HOGER BEROEP — STRAFZAKEN (DOUANE EN ACCIJNZEN INBEGREPEN)
— RECHTSPLEGING IN HOGER BEROEP - EÉN ENKELE STRAF DOOR DE EERSTE
RECHTER UITGESPROKEN WEGENS VERSCHILLENDE MISDRIJVEN - VRIJSPRAAK IN HOGER BEROEP
VOOR EEN TENLASTELEGGING - HANDHAVING VAN DE DOOR DE EERSTE RECHTER UITGESPROKEN
STRAF - GEVOLG
De enkele omstandigheid dat een beslissing in hoger beroep tegen de beklaagde dezelfde
straf uitspreekt als deze uitgesproken door de eerste rechter, maar de beklaagde van
een tenlastelegging vrijspreekt, houdt geen strafverzwaring in1. (Art. 211bis Sv.)
(W. e.a. T. V.)

ARREST

(A.R. P.08.1232.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
De cassatieberoepen zijn gericht tegen het arrest van het Hof van Beroep te
Antwerpen, correctionele kamer, van 12 juni 2008.
De eiser II voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, twee middelen
aan.
De eiser I voert geen middel aan.
Raadsheer Paul Maffei heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Marc Timperman heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
(....)
Tweede middel van de eiser II
5. Het middel voert schending aan van artikel 211bis Wetboek van Strafvordering: het arrest spreekt de eiser vrij wegens een telastlegging en veroordeelt hem
voor de overige bewezen gebleven telastleggingen tot dezelfde straf als deze uitgesproken door de eerste rechter; hierdoor spreekt het arrest een zwaardere straf
uit zonder evenwel vast te stellen dat het met éénparigheid is gewezen.
6. Het arrest spreekt tegen de eiser dezelfde straf uit als deze uitgesproken
door de eerste rechter. De enkele omstandigheid dat het arrest de eiser van een
telastlegging vrijspreekt, houdt geen strafverzwaring in.
1 Cass., 4 nov. 1992, A.R. 122, A.C. 1991-1992, nr. 715; Cass., 6 jan. 2004, A.R. P.03.0797.N, A.C.
2004, nr. 2.
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Het middel kan niet worden aangenomen.
Ambtshalve onderzoek van de beslissing op de strafvordering
7. De substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen
zijn in acht genomen en de beslissingen zijn overeenkomstig de wet gewezen.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt de cassatieberoepen.
Veroordeelt de eisers in de kosten van hun cassatieberoep.
18 november 2008 – 2° kamer – Voorzitter: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: de h. Maffei – Gelijkluidende conclusie van de h. Timperman, advocaat-generaal – Advocaat: mr. T. Versompel, Antwerpen.

Nr. 644
2° KAMER - 18 november 2008

1º STRAFUITVOERING - STRAFUITVOERINGSRECHTBANK - VONNIS - CASSATIEBEROEP CASSATIE MET VERWIJZING - GEEN UITSPRAAK BINNEN VEERTIEN DAGEN TE REKENEN VAN HET
CASSATIEARREST - GEVOLG
2º STRAFUITVOERING - STRAFUITVOERINGSRECHTBANK - VONNIS - TERMIJN VAN
BETEKENING - AARD - VERZUIM - GEVOLG
1º De omstandigheid dat, na een cassatiearrest met verwijzing, het vonnis niet
uitgesproken werd binnen veertien dagen te rekenen van de uitspraak, tast de wettigheid
van dit vonnis niet aan. (Art. 98 Wet Strafuitvoering)
2º De termijn die bij artikel 58, §1, eerste lid Wet Strafuitvoering is bepaald, is noch
substantieel, noch op straffe van nietigheid voorgeschreven; de omstandigheid dat de
kennisgevingen van het vonnis niet binnen vierentwintig uur werden verricht tast de
wettigheid van dit vonnis niet aan1. (Art. 58, §1, eerste lid Wet Strafuitvoering)
(V.)

ARREST

(A.R. P.08.1555.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het vonnis van de Strafuitvoeringsrechtbank te Gent van 15 oktober 2008, op verwijzing gewezen ingevolge het arrest
van het Hof van 30 september 2008.
De eiser voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, twee middelen aan.
Raadsheer Luc Huybrechts heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Marc Timperman heeft geconcludeerd.
1 Zie: Cass., 10 okt. 2007, A.R. P.07.1362.F, A.C. 2007, nr. 644.
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II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Eerste middel
1. Het middel voert schending aan van artikel 98 Wet Strafuitvoering: het bestreden vonnis werd niet uitgesproken binnen de veertien dagen na het arrest van
verwijzing.
2. De omstandigheid dat, na een cassatiearrest met verwijzing, het vonnis niet
uitgesproken werd binnen veertien dagen te rekenen van de uitspraak, tast de
wettigheid van dit vonnis niet aan.
Het middel faalt naar recht.
Tweede middel
3. Het middel voert schending aan van artikel 58, §1, eerste lid, Wet Strafuitvoering: het bestreden vonnis werd de eiser niet binnen de vierentwintig uur ter
kennis gebracht bij gerechtsbrief; het werd anderzijds de directeur van de instelling waar de eiser gedetineerd was, slechts ter kennis gebracht op 23 oktober
2008.
4. De termijn die bij artikel 58, §1, eerste lid, Wet Strafuitvoering is bepaald, is
noch substantieel noch op straffe van nietigheid voorgeschreven.
De omstandigheid dat de kennisgevingen van het vonnis niet binnen de vierentwintig uur werden verricht, tast derhalve de wettigheid van dit vonnis niet aan.
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.
18 november 2008 – 2° kamer – Voorzitter: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: de h. Huybrechts – Gelijkluidende conclusie van de h. Timperman, advocaatgeneraal – Advocaten: mrs. M. Langerock, Brugge en M. Desimpelaere, Brussel.

Nr. 645
2° KAMER - 18 november 2008

1º VOORLOPIGE HECHTENIS — HANDHAVING - ONDERZOEKSGERECHT BETWISTING VAN DE REGELMATIGHEID VAN DE VRIJHEIDSBENEMING - BEOORDELING DOOR DE
RECHTER - HETERDAAD
2º ONDERZOEKSGERECHTEN - VOORLOPIGE HECHTENIS - HANDHAVING - BETWISTING
VAN DE REGELMATIGHEID VAN DE VRIJHEIDSBENEMING - BEOORDELING DOOR DE RECHTER -
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HETERDAAD
3º MISDRIJF — ALGEMEEN. BEGRIP. MATERIEEL EN MOREEL
BESTANDDEEL. EENHEID VAN OPZET - OP HETERDAAD ONTDEKT MISDRIJF - ARTIKEL
41 SV. - TOEPASSELIJKHEID - DRAAGWIJDTE
4º ONDERZOEK IN STRAFZAKEN - OP HETERDAAD ONTDEKT MISDRIJF - ARTIKEL 41 SV.
- TOEPASSELIJKHEID - DRAAGWIJDTE
1º en 2° Wanneer de verdachte voor het onderzoeksgerecht de regelmatigheid van zijn
vrijheidsbeneming betwist, is het voor hem redelijkerwijze voorzienbaar dat de rechter het
wel of niet bestaan van heterdaad onderzoekt; door aldus te handelen verschalkt hij niet
de verdachte. (Artt. 1, 2, 21 en 30 Wet Voorlopige Hechtenis 1990)
3º en 4° Voor de toepasselijkheid van artikel 41 van het Wetboek van Strafvordering, dat
het op heterdaad ontdekt misdrijf definieert, volstaat het dat aan een van de voorwaarden
in die wetsbepaling vermeld, is voldaan; die bepaling vereist niet dat de aanwezigheid
van de mededader op de plaats van het op heterdaad ontdekte misdrijf, of zijn daad van
medewerking aan dat misdrijf, eveneens op heterdaad is vastgesteld. (Art. 41 Sv.)
(O.)

ARREST

(A.R. P.08.1632.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het Hof van Beroep te Antwerpen, kamer van inbeschuldigingstelling, van 6 november 2008.
De eiser voert in een memorie die aan dit arrest wordt gehecht, twee middelen
aan.
Raadsheer Etienne Goethals heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Marc Timperman heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Eerste middel
Grief a
1. De grief voert schending aan van artikel 1 Voorlopige Hechteniswet en artikel 41 Wetboek van Strafvordering samen met artikel 5.4 EVRM: de appelrechters stellen vast dat de arrestatie van de eiser bij betrapping op heterdaad geschiedde, zonder dat dienaangaande enig debat werd gevoerd.
2. Artikel 1 Voorlopige Hechteniswet bepaalt de vrijheidsbeneming van de
misdrijfpleger op heterdaad.
Wanneer de verdachte voor het onderzoeksgerecht de regelmatigheid van zijn
vrijheidsbeneming betwist, is het voor hem redelijkerwijze voorzienbaar dat de
rechter het wel of niet bestaan van heterdaad onderzoekt. Door aldus te handelen
verschalkt hij niet de verdachte.
De grief kan niet worden aangenomen.
Grief b
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3. De grief voert schending aan van artikel 1 Wet Voorlopige Hechtenis en artikel 41 Wetboek van Strafvordering samen met artikel 5.4 EVRM: het bestreden
arrest miskent de begrippen 'op heterdaad ontdekte misdaad' en 'op heterdaad
ontdekt wanbedrijf' daar uit de dossiergegevens blijkt dat de eiser zich niet op de
plaats van de vermeende drugtransactie bevond en bij de observatie geen enkele
medewerkingshandeling ook van de eiser werd vastgesteld.
4. Voor de toepasselijkheid van artikel 41 Wetboek van Strafvordering dat het
op heterdaad ontdekt misdrijf definieert, volstaat het dat aan een van de voorwaarden in die wetsbepaling vermeld is voldaan. De bepaling vereist niet dat de
aanwezigheid van de mededader op de plaats van het op heterdaad ontdekte misdrijf of zijn daad van medewerking aan dat misdrijf eveneens op heterdaad is
vastgesteld.
De grief faalt in zoverre naar recht.
5. De grief vraagt voor het overige een onderzoek van feiten waarvoor het Hof
geen bevoegdheid heeft.
De grief is in zoverre niet ontvankelijk.
(...)
Ambtshalve onderzoek van de beslissing
10. 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.
18 november 2008 – 2° kamer – Voorzitter: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: de h. Goethals – Gelijkluidende conclusie van de h. Timperman, advocaat-generaal – Advocaten: mrs. P. Vandemeulebroucke, Antwerpen, T. Decaigny, Antwerpen en
S. De Baere, Brussel.

Nr. 646
2° KAMER - 19 november 2008

GERECHTSKOSTEN — STRAFZAKEN — PROCEDURE VOOR DE
FEITENRECHTER - BURGERLIJKE PARTIJ HEEFT RECHTSTREEKS GEDAGVAARD - VRIJSPRAAK
VAN DE BEKLAAGDE - RECHTSPLEGINGSVERGOEDING - VEROORDELING VAN DE BURGERLIJKE PARTIJ
De burgerlijke partij die rechtstreeks heeft gedagvaard en die in het ongelijk wordt gesteld,
wordt, ook zonder vordering in die zin, ambtshalve veroordeeld tot het betalen, aan de
beklaagde, van de rechtsplegingvergoeding als bedoeld in art. 1022 Ger.W. (Art. 162bis
Sv.; Art. 1022 Ger.W.)
(B. e.a. T. M.)
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ARREST (vertaling)

(A.R. P.08.0807.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
De cassatieberoepen zijn gericht tegen het arrest van het hof van beroep te
Luik, correctionele kamer, van 16 april 2008.
De eisers voeren in een memorie die aan dit arrest is gehecht, vijf middelen
aan.
Raadsheer Paul Mathieu heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Damien Vandermeersch heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
(...)
Vierde middel
Het middel verwijt het arrest dat het de eisers veroordeelt tot betaling, aan de
verweerder, van de in artikel 1022bis van het Gerechtelijk Wetboek bedoelde
rechtsplegingsvergoeding, die het arrest op 1.100 euro vaststelt. Het voert aan
dat de appelrechters door die ambtshalve veroordeling uit te spreken, artikel
1138, 2°, van datzelfde wetboek schenden alsook het beschikkingsbeginsel miskennen.
Krachtens artikel 162bis van het Wetboek van Strafvordering wordt de burgerlijke partij die rechtstreeks heeft gedagvaard en die in het ongelijk wordt gesteld,
veroordeeld tot het betalen, aan de beklaagde, van de rechtsplegingsvergoeding
als bedoeld in artikel 1022 van het Gerechtelijk Wetboek, en wordt deze vergoeding door het vonnis begroot.
Het middel dat eigenlijk aanvoert dat de strafrechter de burgerlijke partij alleen
kan veroordelen tot betaling van de rechtsplegingsvergoeding aan de vrijgesproken beklaagde voor zover deze een dergelijke vordering bij hem aanhangig heeft
gemaakt, ofschoon dergelijke veroordeling ambtshalve moet worden uitgesproken, faalt naar recht.
Vijfde middel
Uit het antwoord op het vierde middel blijkt dat de appelrechters, met toepassing van het voormelde artikel 162bis, ook zonder vordering in die zin, de eisers
dienden te veroordelen tot het betalen aan de verweerder van de rechtsplegingsvergoeding als bedoeld in artikel 1022 van het Gerechtelijk Wetboek, en het bedrag ervan dienden te begroten.
In zoverre het middel aanvoert dat het hof van beroep het recht van verdediging miskent en artikel 6 van het Verdrag tot Bescherming van de Rechten van
de Mens en de Fundamentele Vrijheden schendt, door de eiser niet te verzoeken
conclusie te nemen over een eventuele dergelijke veroordeling, terwijl het hof
deze, als daartoe grond bestaat, ambtshalve diende uit te spreken, faalt het naar
recht.
In zoverre het middel voor het overige aanvoert dat de verweerder gratis bijstand van zijn advocaten genoot, veronderstelt dit een onderzoek van feitelijke
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gegevens waarvoor het Hof niet bevoegd is en is het niet ontvankelijk.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt de cassatieberoepen.
Veroordeelt de eisers in de kosten van hun cassatieberoep.
19 november 2008 – 2° kamer – Voorzitter: de h. Close, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: de h. Mathieu – Gelijkluidende conclusie van de h. Vandermeersch, advocaat-generaal – Advocaten: mrs. B. Collins, Luik en J.-D. Fraikin, Luik.

Nr. 647
2° KAMER - 19 november 2008

1º MISDRIJF — TOEREKENBAARHEID — NATUURLIJKE PERSONEN VEROORDELING MET DE VERANTWOORDELIJKE RECHTSPERSOON - VOORWAARDEN
2º MISDRIJF — TOEREKENBAARHEID — RECHTSPERSONEN VERANTWOORDELIJKE RECHTSPERSOON WEGENS HET OPTREDEN VAN GEÏDENTIFICEERDE
NATUURLIJKE PERSOON - CUMULATIE VAN VERANTWOORDELIJKHEDEN - VOORWAARDEN
1º en 2° Art. 5, tweede lid Sw., dat de gevallen regelt waarin de verantwoordelijkheid van
een natuurlijke persoon en van een rechtspersoon in het gedrang komen wegens
eenzelfde misdrijf, sluit de cumulatie van de verantwoordelijkheden uit door alleen diè in
aanmerking te nemen van degene die de zwaarste fout heeft begaan, met als enige
uitzondering, het geval waarin de geïdentificeerde natuurlijke persoon willens en wetens
heeft gehandeld; deze cumulatie is zowel van toepassing op misdrijven die opzettelijk zijn
gepleegd als op misdrijven die uit onachtzaamheid zijn gepleegd1.
(B. e.a.)

ARREST (vertaling)

(A.R. P.08.1037.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
De cassatieberoepen zijn gericht tegen het vonnis in hoger beroep van de correctionele rechtbank te Brussel, van 14 mei 2008.
De eiser M. S. voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, drie middelen aan.
Afdelingsvoorzitter Frédéric Close heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Damien Vandermeersch heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
A. Cassatieberoepen van J. B. en R. R.
De substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen zijn
1 Zie Cass., 8 nov. 2006, A.R. P.06.0060.F. - P.06.0765.F, A.C. 2006, nr. 544, met concl. O.M.
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in acht genomen en de beslissingen zijn overeenkomstig de wet gewezen.
B. Cassatieberoep van M. S.
(...)
Derde middel
Het middel verwijt het vonnis dat het de eiser veroordeelt, samen met de
rechtspersoon waarvan hij de bediende was, zonder zich uit te spreken over de
ernst van hun respectieve fouten of over het bewuste en vrijwillige karakter ervan
Artikel 5, tweede lid, van het Strafwetboek regelt de gevallen waarin de verantwoordelijkheid van een natuurlijk persoon en van een rechtspersoon in het gedrang komen wegens eenzelfde misdrijf. Het sluit de cumulatie van de verantwoordelijkheden uit door alleen diè in aanmerking te nemen van degene die de
zwaarste fout heeft begaan, met als enige uitzondering het geval waarin de geïdentificeerde natuurlijke persoon willens en wetens heeft gehandeld. Deze cumulatie is zowel van toepassing op misdrijven die opzettelijk zijn gepleegd als op
misdrijven die uit onachtzaamheid zijn gepleegd.
Het vonnis vermeldt "dat de misdrijven betrekking hebben op het vervoer van
personen, dat de reglementering niet werd nageleefd (geen schijven, sjoemelen
met werkuren, onduidelijke aansprakelijkheid, niet-meedelen van de namen van
de bestuurders, spookrijders, ontduiken van sociale zekerheidsbijdragen), dat [de
eiser] zich ertoe had verbonden zijn professionele capaciteiten in te brengen en
bijgevolg als deelnemer aan de gezamenlijke feiten moet worden beschouwd, dat
zonder hem de feiten niet zouden zijn gepleegd, dat op hem de plicht rustte zijn
capaciteiten daadwerkelijk in te zetten, dat niet is bewezen dat hij misleid zou
zijn geweest vermits hij bewust werd bezoldigd en de voormelde bezoldigingen
zonder meer heeft aanvaard, dat de daad van deelneming duidelijk is bewezen".
Met deze vermeldingen oordelen de appelrechters dat de eiser de misdrijven
willens en wetens had gepleegd.
Door deze beslissing dienden zij de ernst van de respectieve fouten van de
rechtspersoon en van de eiser niet te beoordelen.
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
Het Hof,
Verwerpt de cassatieberoepen.
Veroordeelt de eisers in de kosten van hun cassatieberoep.
19 november 2008 – 2° kamer – Voorzitter en Verslaggever: de h. Close, afdelingsvoorzitter – Gelijkluidende conclusie van de h. Vandermeersch, advocaat-generaal – Advocaat: mr. J. Bailly, Verviers.
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Nr. 648
2° KAMER - 19 november 2008

1º MILIEURECHT - WAALS GEWEST - EXPLOITATIE VAN EEN INGEDEELDE INRICHTING - GEEN
MILIEUVERGUNNING - EXPLOITANT - RECHTSPERSOON - BESTUURDERS VAN DE RECHTSPERSOON VERVOLGINGEN - WETTIGHEID
2º MILIEURECHT - WAALS GEWEST - EXPLOITATIE VAN EEN INGEDEELDE INRICHTING MILIEUVERGUNNING - VOORSTELLINGSZALEN EN AMUSEMENTSLOKALEN - INSTALLATIES VOOR HET
DRAAIEN VAN ELEKTRONISCH VERSTERKTE MUZIEK - INSTALLATIES - BEGRIP
1º Uit geen enkele wettelijke bepaling vloeit voort dat, wanneer de exploitant van een
ingedeelde inrichting waarvan de exploitatie een milieuvergunning vereiste, een
rechtspersoon is, de bestuurders ervan niet kunnen worden vervolgd. (Art. 5 Sw.; Art 1,
8° Decr.W.Gew. 11 maart 1999)
2º Voor de exploitatie van voorstellingszalen en amusementslokalen met een capaciteit van
meer dan 150 personen en voorzien van installaties voor het draaien van elektronisch
versterkte muziek, is een milieuvergunning vereist, ook als de voormelde installaties
tijdelijk of mobiel zijn. (Artt. 1, 3°, 10, §1 en 58, §1 Decr.W.Gew. 11 maart 1999; Bijlage I,
rubriek 92.34.01, B.W.Reg. 4 juli 2002 (III) tot bepaling van de lijst van de aan een
milieueffectstudie onderworpen projecten en van de ingedeelde installaties en
activiteiten)
(D. e.a. T. F. e.a.)

ARREST (vertaling)

(A.R. P.08.1047.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
De cassatieberoepen zijn gericht tegen het arrest van het hof van beroep te
Luik, correctionele kamer, van 26 mei 2008.
De eisers voeren in een memorie die aan dit arrest is gehecht, drie middelen
aan.
Raadsheer Benoît Dejemeppe heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Damien Vandermeersch heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
A. In zoverre de cassatieberoepen gericht zijn tegen de beslissingen op de
strafvordering
Eerste middel
De eisers voeren aan dat zij in de hoedanigheid van natuurlijk persoon niet beschouwd konden worden als exploitanten van de ingedeelde inrichting waarvan
de exploitatie een milieuvergunning vereiste, en dat de aanvraag van dergelijke
vergunning uitsluitend toekwam aan de vereniging zonder winstoogmerk waarvan zij achtereenvolgens de raad van bestuur hadden voorgezeten, zodat de strafvordering die tegen hen is ingesteld niet ontvankelijk is.
In zoverre het middel kritiek uitoefent op de feitelijke beoordeling van de appelrechters of een onderzoek van feitelijke gegevens vergt, waarvoor het Hof
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niet bevoegd is, is het niet ontvankelijk.
Krachtens artikel 1, 8°, van het Decreet van 11 maart 1999 betreffende de milieuvergunning, wordt beschouwd als exploitant: iedereen die een ingedeelde inrichting exploiteert of voor wiens rekening een ingedeelde inrichting wordt geëxploiteerd.
Uit geen enkele bepaling van het voormelde decreet noch uit artikel 5 van het
Strafwetboek vloeit evenwel voort dat wanneer de exploitant een rechtspersoon
is, de bestuurders ervan niet kunnen worden vervolgd.
Het middel faalt dienaangaande naar recht.
Door te oordelen dat de eisers de feiten wetens en willens hebben gepleegd in
de loop van het tijdvak waarin zij de betwiste activiteiten, zonder vergunning,
zijn blijven uitoefenen, verantwoorden de appelrechters hun beslissing naar
recht.
In zoverre kan het middel niet worden aangenomen.
Tweede middel
Het middel voert aan dat, vermits de zaal, geëxploiteerd door de vereniging
zonder winstoogmerk die door de eisers wordt bestuurd, niet was uitgerust met
vaste installaties voor het draaien van elektronisch versterkte muziek, doch alleen met mobiele installaties, de exploitatie van dergelijke ruimte geen milieuvergunning vereiste en, bijgevolg, de overschrijding van de geluidsnormen geen
overtreding kan uitmaken van de artikelen 10, §1, en 58, §1, van het Decreet van
11 maart 1999 betreffende de milieuvergunning.
Naar luid van artikel 1, 3°, van het voormelde decreet, is een inrichting waarvoor een milieuvergunning is vereist een "technisch-geografische eenheid bestaande uit één of meer installaties en/of activiteiten ingedeeld op het gebied van
milieubescherming, alsmede elke andere installatie en/of activiteit die daarmee
rechtstreeks verband houdt en een weerslag op de emissies en de verontreiniging
kan hebben".
Onder de rubriek 92.34.01 van de bijlage I van het Besluit van de Waalse Regering van 4 juli 2002 (III) tot bepaling van de lijst van de aan een milieueffectstudie onderworpen projecten en van de ingedeelde installaties en activiteiten,
slaat de reglementering op "andere voorstellingszalen en amusementslokalen
(met uitzondering van tenten) met een capaciteit van meer dan 150 personen en
voorzien van installaties voor het draaien van elektronisch versterkte muziek".
Uit de parlementaire werkzaamheden van het voormelde decreet blijkt dat het
met name de bedoeling van de wetgever was om een systeem te creëren van een
algemene vergunning voor een zo ruim mogelijk aantal vormen van hinder die
een installatie aan de mens en zijn omgeving kan veroorzaken.
Bij gebrek aan afbakening van het begrip installatie, vloeit uit de algemeenheid van de in de voormelde bepalingen aangewende bewoordingen voort dat
deze uitdrukking de tijdelijke of mobiele installaties niet uitsluit.
Het middel faalt in zoverre naar recht.
De eisers werpen anderzijds de onzekerheid op die inherent is aan de draag-
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wijdte van de inhoud van rubriek 92.34.01 van bijlage I van het Besluit van de
Waalse Regering van 4 juli 2002 (III) en voeren aan dat het arrest de door hen
opgeworpen onoverkomelijke dwaling in aanmerking had moeten nemen.
In zoverre de eisers kritiek uitoefenen op de feitelijke beoordeling van de appelrechters, is het middel niet ontvankelijk.
De gegevens in de voormelde rubriek zijn gesteld in bewoordingen die voldoende klaar en duidelijk zijn, zodat de rechtzoekende in de mogelijkheid wordt
gesteld te weten of hij, zodra hij zich op een bepaalde manier gedraagt, al dan
niet strafbaar is. Aldus is aan het beginsel van de wettigheid van het misdrijf voldaan.
Door te oordelen dat zij in de mogelijkheid waren om zich tot de bevoegde
diensten te wenden voor de aanvraag van een eenmalige vergunning en zij niet
aantonen dat zij door een contactpersoon zijn misleid aan wie zij vertrouwen op
het eerste gezicht dienden te schenken, zoals een gespecialiseerd openbaar bestuur, beslissen de appelrechters naar recht dat de eisers zich niet op onoverkomelijke dwaling konden beroepen.
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 beslissingen zijn overeenkomstig de wet gewezen.
(...)
Dictum
Het Hof,
Verwerpt de cassatieberoepen.
Veroordeelt de eisers in de kosten van hun cassatieberoep.
19 november 2008 – 2° kamer – Voorzitter: de h. Close, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: de h. Dejemeppe – Gelijkluidende conclusie van de h. Vandermeersch, advocaatgeneraal – Advocaten: mrs. L. Michel, Aarlen en M. Limbourg, Aarlen.

Nr. 649
2° KAMER - 19 november 2008

1º STRAFVORDERING - VERVAL - HERSTELBEMIDDELING - UITWERKING
2º VONNISSEN EN ARRESTEN — STRAFZAKEN — STRAFVORDERING VEROORDELING - HERSTELBEMIDDELING - VERMELDING - VERPLICHTING
3º ONDERZOEKSGERECHTEN - REGELING VAN DE RECHTSPLEGING - BESLISSING TOT
VERWIJZING NAAR HET VONNISGERECHT - HERSTELBEMIDDELING - VERMELDING - VERPLICHTING
4º CASSATIEBEROEP — STRAFZAKEN — TERMIJNEN VOOR
CASSATIEBEROEP EN BETEKENING — STRAFVORDERING —
VOORBARIG CASSATIEBEROEP (GEEN EINDBESLISSING) -
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ONDERZOEKSGERECHTEN - RAADKAMER - BESCHIKKING TOT VERWIJZING - HOGER BEROEP KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING - ARREST - HOGER BEROEP TEGEN DE BESCHIKKING TOT
VERWIJZING ONGEGROND VERKLAARD - VERZOEK TOT OPSCHORTING VAN DE UITSPRAAK VAN DE
VEROORDELING - VERWERPING - ONMIDDELLIJK CASSATIEBEROEP - ONTVANKELIJKHEID
5º ONDERZOEKSGERECHTEN - RAADKAMER - BESCHIKKING TOT VERWIJZING - HOGER
BEROEP - KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING - ARREST - HOGER BEROEP TEGEN DE
BESCHIKKING TOT VERWIJZING ONGEGROND VERKLAARD - VERZOEK TOT OPSCHORTING VAN DE
UITSPRAAK VAN DE VEROORDELING - VERWERPING - ONMIDDELLIJK CASSATIEBEROEP ONTVANKELIJKHEID
1º In tegenstelling tot de bemiddeling die door het openbaar ministerie wordt georganiseerd
en die het verval van de strafvordering tot gevolg heeft wanneer de dader van het misdrijf
aan alle door hem aanvaarde voorwaarden heeft voldaan, heeft de herstelbemiddeling
niet het voormelde gevolg. (Art. 216ter Sv.; Art. 3ter V.T.Sv.)
2º Wanneer gegevens van de herstelbemiddeling ter kennis worden gebracht van het
vonnisgerecht, dient dit melding daarvan te maken in het vonnis of het arrest en kan het
ermee rekening houden bij de motivering van de veroordeling 1. (Art. 3ter V.T.Sv.; Artt.
163, vijfde lid, 195, vijfde lid, 211 en 555, §1 Sv.)
3º Wanneer het onderzoeksgerecht, bij de regeling van de rechtspleging, de zaak naar het
vonnisgerecht verwijst, spreekt het geen veroordeling uit; in dat geval is het niet
gehouden om in zijn beslissing de gegevens over de herstelbemiddeling te vermelden.
(Art. 3ter V.T.Sv.; Art. 130 Sv.)
4º en 5° Het onmiddellijk cassatieberoep van de inverdenkinggestelde, vóór de
eindbeslissing op de strafvordering, tegen de beslissing van de kamer van
inbeschuldigingstelling die, nadat zij het hoger beroep van de voormelde
inverdenkinggestelde tegen de beschikking tot verwijzing ongegrond heeft verklaard,
diens verzoek tot opschorting van de uitspraak van de veroordeling verwerpt, is niet
ontvankelijk2. (Art. 416 Sv.)
(V. T. P. e.a.)

ARREST (vertaling)

(A.R. P.08.1054.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
De cassatieberoepen zijn gericht tegen het arrest van het hof van beroep te
Bergen, kamer van inbeschuldigingstelling, van 16 mei 2008.
De eisers sub II voeren in een memorie die aan dit arrest is gehecht, vier middelen aan.
Afdelingsvoorzitter Frédéric Close heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Damien Vandermeersch heeft geconcludeerd.
II. FEITEN
De beschikking waarbij de eisers naar de correctionele rechtbank worden verwezen had een protocol van akkoord uit het debat geweerd dat dezen in het kader
van een herstelbemiddeling als bedoeld in de artikelen 3ter van de Voorafgaande
1 Zie H.-D. BOSLY, D. VANDERMEERSCH en M.-A. BEERNAERT, Droit de la procédure pénale, Die Keure,
2008, 3de uitg., p. 334.
2 Zie Cass., 30 nov. 1977, A.C. 1978, nr. 349.
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Titel van het Wetboek van Strafvordering en 553 van het Wetboek van Strafvordering, hadden getekend, op grond van de overweging dat niet bewezen was dat
degene die niet kwam opdagen op de rechtszitting van de raadkamer, ermee had
ingestemd om dit stuk over te leggen.
De eisers die voor de kamer van inbeschuldigingstelling hoger beroep hadden
ingesteld tegen deze beschikking concludeerden in hoofdzaak dat de strafvordering door de voormelde bemiddeling vervallen was en vorderden subsidiair de
opschorting van de uitspraak van de veroordeling. De eiser C. V. verklaarde bovendien dat hij in zijn hoedanigheid van burgerlijke partij in hoger beroep niets
eiste van de mede-inverdenkinggestelden waartegen hij zich voor de onderzoeksrechter burgerlijke partij had gesteld.
III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
A. Cassatieberoep van C. V.
1. In zoverre het gericht is tegen de beslissing die het hoger beroep van de eiser in zijn hoedanigheid van inverdenkinggestelde niet ontvankelijk verklaart
Uit de artikelen 135, §2, en 416, tweede lid, van het Wetboek van Strafvordering blijkt dat de inverdenkinggestelde alleen onmiddellijk cassatieberoep kan instellen op het ogenblik van de regeling van de rechtspleging in zoverre de kamer
van inbeschuldigingstelling zijn hoger beroep ontvankelijk heeft verklaard of
wanneer zij het, verkeerdelijk, niet ontvankelijk heeft verklaard.
Welnu, het arrest stelt terecht vast dat het hoger beroep van de eiser niet ontvankelijk is, aangezien niet blijkt dat hij een grief of een geschil zou hebben opgeworpen dat dergelijk rechtsmiddel toestaat.
Het cassatieberoep is niet ontvankelijk.
2. In zoverre het gericht is tegen de beslissing die zijn verzoek tot opschorting
van de uitspraak van de veroordeling verwerpt
De hoger uiteengezette niet-ontvankelijkheid van het cassatieberoep van de inverdenkinggestelde tegen de beslissing tot verwijzing op de strafvordering, houdt
de niet-ontvankelijkheid in van het tegen deze beslissing gerichte cassatieberoep.
3. In zoverre het gericht is tegen de beslissing die het hoger beroep van de eiser in diens hoedanigheid van burgerlijke partij niet ontvankelijk verklaart bij gebrek aan belang
De eiser voert geen middel aan
(...)
Derde middel
In zoverre het middel kritiek uitoefent op het openbaar ministerie, de onderzoeksrechter en de raadkamer, houdt het geen verband met de bestreden beslissing.
Daarenboven verwijt het middel de kamer van inbeschuldigingstelling dat zij
de eisers niet, overeenkomstig artikel 553, §2 van het Wetboek van Strafvordering, heeft geïnformeerd over de mogelijkheid bemiddeling aan te vragen zoals
bij artikel 3ter van de Voorafgaande Titel van het Wetboek van Strafvordering is
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bepaald. De memorie van de eisers stelt evenwel vast dat eerder twee protocollen
van akkoord waren getekend tussen de partijen. Daaruit volgt dat het middel van
de foutieve veronderstelling uitgaat dat de eisers geen weet hadden van de mogelijkheid om van dergelijke procedure gebruik te maken.
Voor het overige mag, zoals het arrest aangeeft, de voormelde bemiddeling
niet worden verward met strafbemiddeling. Het is een wijze om, in alle vertrouwen en zonder dwang, het geschil bij te leggen tussen personen die rechtstreeks
bij een misdrijf zijn betrokken, door de onderlinge communicatie te bevorderen
en door met name de vergoeding mogelijk te maken van de schade die uit dat
misdrijf voortvloeit. In tegenstelling tot de bemiddeling die door het openbaar
ministerie met toepassing van artikel 216ter van het Wetboek van Strafvordering
wordt georganiseerd, en die overeenkomstig §4 van dat artikel het verval van de
strafvordering tot gevolg heeft wanneer de dader van het misdrijf aan alle door
hem aanvaarde voorwaarden heeft voldaan, heeft de bemiddeling die bij artikel
3ter van de Voorafgaande Titel van het Wetboek van Strafvordering is bepaald,
niet het voormelde gevolg dat het middel verkeerdelijk eraan toeschrijft.
Wanneer gegevens van deze bemiddeling, overeenkomstig artikel 555, §1, van
hetzelfde wetboek, ter kennis worden gebracht van het vonnisgerecht, dient dit,
met toepassing van de artikelen 163, vijfde lid, 195, vijfde lid, en 211 van het
Wetboek van Strafvordering, melding daarvan te maken in het vonnis of het arrest en kan het ermee rekening houden bij de motivering van de veroordeling.
Wanneer het onderzoeksgerecht, bij de regeling van de rechtspleging, de zaak
naar het vonnisgerecht verwijst, spreekt het geen veroordeling uit. Daaruit volgt
dat het in dat geval niet gehouden is om, in tegenstelling tot wat het middel aanvoert, de gegevens over de herstelbemiddeling te vermelden in zijn beslissing.
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.
3. In zoverre de cassatieberoepen gericht zijn tegen de beslissing die de verzoeken tot opschorting van de uitspraak van de veroordeling verwerpt
De beslissing van de kamer van inbeschuldigingstelling die, nadat zij de hogere beroepen van de inverdenkinggestelden tegen de beschikking tot verwijzing
ongegrond heeft verklaard, hun verzoek tot opschorting van de uitspraak van de
veroordeling verwerpt, put de tegen hen ingestelde strafvordering niet uit en is
bijgevolg geen eindbeslissing in de zin van artikel 416, eerste lid, van het Wetboek van Strafvordering. Tevens houdt het geen verband met de gevallen die in
het tweede lid van dat artikel worden bedoeld.
De cassatieberoepen zijn niet ontvankelijk.
Het Hof hoeft niet te antwoorden op het vierde middel dat geen verband houdt
met de ontvankelijkheid van de cassatieberoepen.
Dictum
Het Hof,
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Verwerpt de cassatieberoepen.
Veroordeelt de eisers in de kosten van hun cassatieberoep.
19 november 2008 – 2° kamer – Voorzitter en Verslaggever: de h. Close, afdelingsvoorzitter – Gelijkluidende conclusie van de h. Vandermeersch, advocaat-generaal – Advocaat: mr. M. Fadeur, Charleroi.

Nr. 650
2° KAMER - 19 november 2008

POLITIE - VRIJHEIDSBENEMING - OPDRACHTEN VAN BESTUURLIJKE POLITIE - IDENTITEITSCONTROLE
- FOUILLERING - VOORWAARDEN - VERDACHT GEDRAG - BEGRIP
Het arrest van het hof van beroep, kamer van inbeschuldigingstelling, dat aanneemt dat de
politieagenten tot iemands veiligheidsfouillering zijn overgegaan na vaststelling van diens
verdachte gedrag aan het stuur van een wagen die hun dienstwagen de voorrang
afsneed, aan een op die plaats onaangepaste snelheid reed en achtereenvolgens
verschillende kruispunten overstak zonder rekening te houden met het wegverkeer,
beslist naar recht dat de fouillering van de voormelde persoon op redelijke gronden
verantwoord was. (Artt. 28, §1, 1° en 34 Wet 5 aug. 1992 op het politieambt)
(B.)

ARREST (vertaling)

(A.R. P.08.1625.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 november 2008.
De eiser voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, een middel aan.
Raadsheer Benoît Dejemeppe heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Damien Vandermeersch heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
A. Cassatieberoep ter griffie van de gevangenis
Middel
Het middel verwijt het arrest dat het de beschikking van de raadkamer bevestigt waarbij de voorlopige hechtenis van de eiser wordt gehandhaafd, aangezien
het bevel tot aanhouding op een onwettige fouillering volgt.
Krachtens artikel 28, §1, 1° van de Wet van 5 augustus 1992 op het politieambt, kunnen de politieambtenaren bij het vervullen van hun opdrachten van bestuurlijke politie en om zich ervan te vergewissen dat een persoon geen wapen
draagt of enig voorwerp dat gevaarlijk is voor de openbare orde, een veiligheidsfouillering doen indien, op grond van de gedragingen van deze persoon, van materiële aanwijzingen of van de omstandigheden, deze ambtenaren redelijke gron-
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den hebben om te denken dat de persoon die aan een identiteitscontrole wordt
onderworpen in de gevallen en de voorwaarden bepaald in artikel 34, een wapen
zou kunnen dragen of enig voorwerp dat gevaarlijk is voor de openbare orde.
Op grond van het oorspronkelijke proces-verbaal nemen de appelrechters aan
dat de politieagenten tot de veiligheidsfouillering van de eiser zijn overgegaan na
vaststelling van diens verdachte gedrag aan het stuur van een wagen die hun
dienstwagen de voorrang afsneed, aan een op die plaats onaangepaste snelheid
reed en achtereenvolgens verschillende kruispunten overstak zonder rekening te
houden met het wegverkeer.
Met deze overwegingen die toelaten het verdachte gedrag van de eiser objectief vast te stellen, beslist het arrest naar recht dat zijn fouillering, op redelijke
gronden, in de zin van de voormelde bepaling, verantwoord was.
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.
B. Cassatieberoep ter griffie van het hof van beroep
In de regel kan een partij geen tweede maal cassatieberoep instellen tegen eenzelfde beslissing, ook niet wanneer dat cassatieberoep werd ingesteld alvorens
over het eerste uitspraak was gedaan.
Het cassatieberoep is niet ontvankelijk.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt de cassatieberoepen.
Veroordeelt de eiser in de kosten.
19 november 2008 – 2° kamer – Voorzitter: de h. Close, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: de h. Dejemeppe – Gelijkluidende conclusie van de h. Vandermeersch, advocaatgeneraal – Advocaten: mrs. C. Calewaert, Brussel en R. Albelice, Brussel.

Nr. 651
1° KAMER - 20 november 2008

1º INGEBREKESTELLING - HANDELSZAKEN - VORM
2º OVEREENKOMST — VERBINDENDE KRACHT (NIET-UITVOERING) WEDERKERIGE OVEREENKOMST - ONTBINDING - VOORWAARDE - SCHADE
3º VERBINTENIS - WEDERKERIGE OVEREENKOMST - ONTBINDING - VOORWAARDE - SCHADE ONTSTAAN
1º In handelszaken hoeft de ingebrekestelling niet noodzakelijk schriftelijk te geschieden.
(Art. 1139 B.W.)
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2º en 3° De ontbinding van een wederkerige overeenkomst wegens wanprestatie
veronderstelt in de regel niet dat de door de wanprestatie benadeelde partij reeds op de
dag van de ontbinding schade geleden heeft. (Art. 1184 B.W.)
(TOTAL MANAGEMENT ASSOCIATES n.v. T. ENSIVAL-MORET BELGIUM n.v.)

ARREST (vertaling)

(A.R. C.06.0293.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest, op 22 december 2005 gewezen
door het Hof van Beroep te Luik.
Raadsheer Martine Regout heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal met opdracht Philippe de Koster heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDELEN
De eiseres voert de volgende vier middelen aan:
Eerste middel
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 3.1 en 2. 4. 1 en 2, en 10, §1, van het Verdrag van Rome inzake het recht
dat van toepassing is op verbintenissen uit overeenkomst, goedgekeurd bij de wet van 14
juli 1987 en, voor zoveel nodig, die goedkeuringswet;
- het algemeen rechtsbeginsel volgens hetwelk afstand van recht niet wordt vermoed en
enkel kan worden afgeleid uit feiten die niet voor een andere interpretatie vatbaar zijn.
Aangevochten beslissing
Het arrest:
Verklaart de hogere beroepen ontvankelijk maar niet gegrond;
Bevestigt het beroepen vonnis;
Verklaart de tussenvordering van de (eiseres) ontvankelijk en niet gegrond;
Veroordeelt de (eiseres) om aan (de verweerster) het bedrag van 466,04 euro te betalen,
zijnde de rechtsplegingsvergoeding bedoeld in artikel 1022 van het Gerechtelijk
Wetboek"
en, na de antecedenten van de zaak te hebben samengevat, de inhoud van de tussen de
partijen gewisselde brieven te hebben weergegeven en de standpunten van de partijen te
hebben samengevat, grondt het die beslissingen op de volgende redenen:
"De overeenkomst van 6 maart 2001 vertoont de kenmerken van een contract van aanneming;
De ontbinding van het contract op grond van artikel 1184 van het Burgerlijk Wetboek
vereist een effectieve wanprestatie;
De eerste rechter heeft beslist dat de houding van (de eiseres) een contractuele fout opleverde, zodat de beslissing van (de verweerster) niet kan worden beschouwd als een beslissing die ingegeven is door een veronderstelde toekomstige wanprestatie maar als een
wanprestatie zonder meer;
De weergave van de feiten pleit voor die zienswijze;
Het wordt niet betwist dat ten gevolge van interne onenigheid de kern van het kaderpersoneel van (de eiseres) zijn ontslag heeft ingediend;
De (eiseres) is sedert op zijn minst 11 en 12 januari 2002 van die toestand op de hoogte,
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zoals blijkt uit de dagvaarding die (de eiseres) op 22 januari 2003 aan verschillende vroegere tussenkomende partijen in haar vennootschap ter kennis heeft gebracht voor de Arrondissementsrechtbank te Luxemburg (Groothertogdom Luxemburg);
Gelet op de opzeggingstermijn van een maand die klaarblijkelijk ter kennis is gebracht,
heeft de (eiseres) geen enkele bijzondere maatregel getroffen tussen 25 januari, dag waarop zij de verantwoordelijke van (de verweerster) ontmoet heeft en 12 februari daaropvolgend, dag waarop zij schreef dat zij bereid was de kwestie te bespreken;
Die brief is trouwens vrij veelzeggend, aangezien daarin enkel de betaling van de variabele bezoldigingen gevraagd wordt, terwijl geen enkele concrete maatregel getroffen
wordt om het ontslagnemend team te vervangen door een nieuw efficiënt team dat aan de
wensen van de (verweerster)voldoet;
De reactie van (de verweerster) is dan ook te begrijpen, aangezien zij het gevaar liep
binnen afzienbare tijd beroofd te worden van wat zij terecht beschouwde als een belangrijk onderdeel van de uitvoering van haar industriële en commerciële procedures;
Ten onrechte poogt (de eiseres) thans het belang dat zij in de onderneming verkregen
had te minimaliseren;
Uit de overeenkomst zelf blijkt dat de door (de eiseres) afgevaardigde consultants
rechtstreeks betrokken waren bij alle, zowel administratieve, commerciële als technische
bedrijfsprocedures;
Nochtans dient te worden nagegaan of het door (de verweerster) genomen initiatief de
niet-nakoming van de bepalingen van artikel 1184 van het Burgerlijk Wetboek verantwoordde;
Volgens de klassieke rechtsleer vereist de toepassing van artikel 1184 van het Burgerlijk Wetboek de voorafgaande ingebrekestelling en de noodzakelijke tussenkomst van de
rechterlijke macht (zie P. VAN OMMESLAGHE, Les obligations, P.U.B., 2002-2003, p.
1987/298 en volgende);
Nochtans wordt aanvaard dat die regel minder strak wordt gevolgd binnen het kader
van de toepassing van de artikelen 1143 en 1144 van het Burgerlijk Wetboek;
Rechtsleer en rechtspraak stelden zich echter erg terughoudend op toen de vraag moest
worden beantwoord of het mogelijk was om van het voorafgaand beroep op de rechter
vrijgesteld te worden buiten elk uitdrukkelijk contractueel beding (P. VAN OMMESLAGHE,
op. cit., 1985/301),
Nochtans heeft het Hof van Cassatie onlangs beslist dat de regel volgens dewelke de
ontbinding van een wederkerige overeenkomst wegens wanprestatie in rechte moet worden gevorderd, niet belet dat een partij bij een wederkerige overeenkomst, op eigen gezag
en op eigen risico, kan beslissen haar verbintenissen niet uit te voeren en aan de wederpartij ter kennis kan brengen dat zij de overeenkomst als ontbonden beschouwt (zie Cass., 2
mei 2002 (2 arresten), R.C.J.B., 2004, p. 291 en volgende);
Het Hof preciseert dat de beoordeling van de regelmatigheid van deze eenzijdige beslissing door de rechter wordt getoetst als later een vordering tot gerechtelijke ontbinding
wordt ingesteld;
De rechter die over de gerechtelijke ontbinding moet beslissen, kan bij het beoordelen
van de gevolgen van die ontbinding en van de rechten die de beide partijen kunnen laten
gelden, oordelen dat, gelet op de wanprestatie van haar wederpartij, de contractpartij geen
fout heeft begaan door de overeenkomst eenzijdig als ontbonden te beschouwen;
Reeds in 1975 rees bij sommige auteurs de vraag of het in bepaalde gevallen wegens de
behoeften van het zakenleven niet mogelijk was om - zowel voor de toepassing van artikel
1184 als van artikel 1144 - het voorafgaand beroep op de rechter over te slaan, daar beide
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instellingen parallel zijn en het beroep op de rechter in beide gevallen ingegeven is door
het verlangen de schuldenaar te beschermen tegen een schuldeiser die misbruik zou maken van de wettelijke sancties op de niet-uitvoering van de contractuele verbintenissen
(zie Examen de jurisprudence, Les obligations, R.C.J.B., 1975, p. 606, nr. 65bis);
De hierboven vermelde arresten van het Hof van Cassatie liggen in de lijn van een terzake steeds vaker voorkomende rechtspraak (zie Luik, 6 december 1985, R.R.D,, 1987, p.
11);
De arresten van het Hof van Cassatie van 2 mei 2002 preciseren evenwel de voorwaarden niet waaronder eenzijdige ontbinding mogelijk is;
Sommige auteurs preciseren dat de volgende voorwaarden dienen vervuld te zijn, namelijk:
- het bestaan van een contractuele fout die ernstig genoeg is om de gerechtelijke ontbinding van de overeenkomst te rechtvaardigen;
- de voorafgaande ingebrekestelling die de schuldenaar in de mogelijkheid stelt zijn
verbintenissen binnen een redelijke termijn na te komen;
- degene die de nakoming van de verbintenis vordert moet het nodige hebben gedaan
om de wanprestaties van de schuldenaar langs gerechtelijke weg, op een tegensprekelijke
wijze, of door gelijk welk ander middel te doen vaststellen;
- de kennisgeving van de beslissing moet duidelijk en ondubbelzinnig zijn;
- de omstandigheden waarin de buitengerechtelijke ontbinding kan plaatshebben moeten uitzonderlijk zijn (zie P. WERY, 'La résolution unilatérale des contrats synallagmatiques, enfin admise?', R.C.J.B. 2004, p. 331);
Te dezen is hierboven gezegd dat (de eiseres) een contractuele fout heeft begaan, wat
trouwens erkend wordt in een gerechtelijke akte, namelijk de dagvaarding die zij aan de
vennootschap Resultance voor de Arrondissementsrechtbank te Luxemburg ter kennis
heeft gebracht;
Het volgende staat immers te lezen:
"Door toedoen van de heren Coppieters en Richelle hield (de eiseres) dus op een totaal
van 21 consultants van de ene op de andere dag slechts één zaakvoerder en drie jongere
consultants over, van wie één in verlof zonder wedde was, om haar consultancydiensten te
verstrekken;
Deze ontslagen die werden uitgelokt door de heren Coppieters en Richelle, hebben aan
(de eiseres) een zeer ernstig nadeel berokkend, daar zij wegens een personeelsgebrek in de
materiële onmogelijkheid verkeerde om haar verbintenissen jegens haar klanten na te komen en haar clientèle en goede naam te behouden';
Thans tracht (de eiseres) het belang van haar werk in de vennootschap (verweerster) te
minimaliseren;
Deze inschatting achteraf van het aan haar opgedragen werk strookt niet met wat in de
overeenkomst stond, aangezien aan (de eiseres) was opgedragen het nodige te doen om
het geheel van de algemene kosten, de arbeidskosten, de structuur, de grootte van de voorraden en van het aantal te bewerken goederen af te bouwen, en tevens de naleving van de
termijnen diende te worden nageleefd, evenals de inkorting van de administra-tieve termijn van de aanbiedingen;
De consultancy had dus betrekking op de gehele operationele structuur van de onderneming, de hoegrootheid van de honoraria en inzonderheid van de variabele honoraria volstaat trouwens om aan te tonen, als dat nog nodig zou zijn, hoe belangrijk de taak van (de
eiseres) wel was.
Het is niet nodig na te gaan of (de verweerster) tot een objectieve vaststelling van te-
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kortkomingen is overgegaan, aangezien deze duidelijk genoeg blijken uit de geschriften
van (de eiseres) en uit de ontmoeting die haar afgevaardigde bestuurder op 25 januari
2002 met de verantwoordelijke van de (verweerster) heeft kunnen hebben;
Ter gelegenheid van die ontmoeting, heeft de verweerster, zoals blijkt uit de door haar
op 12 februari 2002 aan (de eiseres) gezonden brief, haar aandacht willen vestigen op de
aanzienlijke schade die de bruuske stopzetting van de prestaties van de consultants aan
(de verweerster) kon berokkenen;
Tussen 25 januari 2002 en 11 februari 2002 heeft de (eiseres) tijd genoeg gehad om alle
nuttige maatregelen te treffen om de in gebreke blijvende consultants te vervangen;
In de brief van 11 februari 2002 wordt, zoals kan worden vastgesteld, geen enkele oplossing van het probleem voorgesteld, tenzij dan het voorstel om de te treffen maatregelen
te bespreken, ook al is het niet duidelijk welke maatregelen (de verweerster) zou kunnen
treffen, aangezien zij om de bijstand van consultants verzocht en niet zij maar uitsluitend
(de eiseres) de verplichting had om hun falen te verhelpen;
In handelszaken zijn voor de ingebrekestelling geen bijzondere vormen vereist;
Het volstaat dat ondubbelzinnig het voornemen te kennen wordt gegeven om de verbintenis uitgevoerd te zien, met het verzoek aan de schuldenaar om daartoe over te gaan;
De in de brieven van 12 en 15 februari van (de verweerster) opgenomen verklaringen
die op de vergadering van 25 januari 2002 werden afgelegd, kunnen bij de (eiseres) geen
enkele twijfel hebben laten bestaan over de wil om de overeenkomst te beëindigen, aangezien niet in allerijl een nieuw team was samengesteld;
In haar brief van 26 februari 2002 beroept (de eiseres) zich in geen geval op maatregelen die zij zou hebben getroffen om de vlotte voortzetting van de overeenkomst mogelijk
te maken;
De brief van 26 februari 2002 heeft integendeel geen ander doel dan van de (verweerster) een vergoeding te verkrijgen op grond van artikel 1184 van het Burgerlijk Wetboek,
waartoe, zoals het hof (van beroep) hierboven heeft beklemtoond, (de verweerster) niet
gehouden was gelet op de uitzonderlijke ernst van de toestand;
Derhalve dient hier niet te worden vooruitgelopen op de vaststelling van een wanprestatie, maar dient er te worden vastgesteld dat (de verweerster) niet langer in de mogelijkheid
verkeerde haar verbintenis na te komen;
Aan een normaal bedachtzaam en voorzichtig ondernemingshoofd kan niet worden verweten dat hij alle nodige maatregelen heeft getroffen ter vrijwaring van de wettige belangen die in het gedrang kwamen door de fout die een medecontractant heeft begaan en
waarmee hij niets te maken heeft;
Terecht heeft het beroepen vonnis dus de rechtsvordering ontvankelijk maar niet gegrond verklaard;
Bijgevolg dient de tussenvordering van de (eiseres) die strekt tot terugvordering van het
honorarium van haar raadsman, te worden verworpen".
Grieven
Het arrest dat enkel verwijst naar de Belgische rechtsleer en rechtspraak, grondt de bestreden beslissingen op de Belgische wet en beslist aldus dat deze op het geschil van toepassing was.
De overeenkomst van 6 maart 2001 op de uitvoering waarvan het geschil betrekking
had, bepaalde niet welke wet de partijen hadden gekozen en het arrest maakt daarvan
evenmin gewag.
Deze overeenkomst viel derhalve onder toepassing van het recht van het land waarmee
zij het nauwst verbonden was (artikel 4.1 van het Verdrag van Rome, zoals aangegeven in
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het middel).
Krachtens het in het middel aangegeven artikel 4.2 van het Verdrag van Rome was
deze overeenkomst het nauwst verbonden met het land waar de partij die de kenmerkende
prestatie moet verrichten, op het tijdstip van het sluiten van de overeenkomst, haar gewone verblijfplaats of, wanneer het een vennootschap betreft, haar hoofdbestuur heeft.
De kenmerkende prestatie is de belangrijkste prestatie die het meest specifiek is voor de
betrokken overeenkomst.
"De overeenkomst van 6 maart 2001 vertoont de kenmerken van een aannemingscontract".
Derhalve was de eiseres als aannemer de kenmerkende prestatie verschuldigd en werd
de bezoldiging hiervan als bijkomstig beschouwd.
Hieruit volgt dat de overeenkomst van 6 maart 2001 onder toepassing viel van de wet
van het Groothertogdom Luxemburg, land waar de eiseres haar vestigingsplaats en haar
hoofdbestuur heeft.
Het arrest, dat ter beslechting van het aan het hof van beroep voorgelegde geschil de
Belgische wet op die overeenkomst toepast zonder erop te wijzen dat de partijen overeengekomen waren een andere wet toe te passen dan die welke krachtens het in het middel
vermelde artikel 4.1 en 2 daarop van toepassing was, schendt de in het middel aangegeven
bepalingen, inzonderheid de artikelen 3.1 en 2, en 4.1 en 2, van het Verdrag van Rome.
Indien het arrest aldus zou moeten worden uitgelegd dat het beslist dat de partijen voor
de beslechting van hun geschil stilzwijgend voor de Belgische wet gekozen hebben,
schendt het arrest het in het middel vermelde artikel 3.1 van het Verdrag van Rome, daar
het de omstandigheden van de zaak niet aanwijst waaruit die keuze blijkt.
Indien het arrest aldus zou moeten worden uitgelegd dat het beslist dat de eiseres de
toepassing van de Luxemburgse wet, die de wet van haar vestigingsplaats is en die de normaal toepasselijke wet is, heeft verzaakt, miskent het het in het middel vermelde algemeen rechtsbeginsel, aangezien het zich niet baseert op feiten die niet anders dan als een
dergelijke verzaking kunnen worden uitgelegd.
Tweede middel
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 1139, 1153, 1154 en 1184 van het Belgisch Burgerlijk Wetboek en, voor
zover dat nodig is, de artikelen 1139, 1153, 1154 en 1184 van het Luxemburgs Burgerlijk
Wetboek, genoemd artikel 1153 zoals het is gewijzigd door de Luxemburgse wet van 27
mei 1937.
Aangevochten beslissing
Het arrest:
"Verklaart de hogere beroepen ontvankelijk maar niet gegrond;
Bevestigt het beroepen vonnis;
Verklaart de tussenvordering van de (eiseres) ontvankelijk en niet gegrond;
Veroordeelt de (eiseres) om aan (de verweerster) het bedrag van 466,04 euro te betalen,
zijnde de rechtsplegingsvergoeding bedoeld in artikel 1022 van het Gerechtelijk
Wetboek"
en, na de antecedenten van de zaak te hebben samengevat, de inhoud van de tussen de
partijen gewisselde brieven te hebben weergegeven en de standpunten van de partijen te
hebben samengevat, grondt het die beslissingen op de in het eerste middel aangehaalde redenen, die geacht worden hier weergegeven te zijn, en met name op de volgende redenen:
"Volgens de klassieke rechtsleer vereist de toepassing van artikel 1184 van het Burger-
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lijk Wetboek de voorafgaande ingebrekestelling en de noodzakelijke tussenkomst van de
rechterlijke macht (zie P. Van Ommeslaghe, Les obligations, P.U.B., 2002-2003, p.
1987/298 en volgende);
De arresten van het Hof van Cassatie van 2 mei 2002 preciseren (...) de voorwaarden
niet waaronder eenzijdige ontbinding mogelijk is;
Sommige auteurs preciseren dat de volgende voorwaarden moeten vervuld zijn, namelijk:
- het bestaan van een contractuele fout die ernstig genoeg is om de gerechtelijke ontbinding van de overeenkomst te verantwoorden;
- de voorafgaande ingebrekestelling die de schuldenaar in de mogelijkheid stelt zijn
verbintenissen binnen een redelijke termijn na te komen",
en
"In handelszaken zijn voor de ingebrekestelling geen bijzondere vormen vereist;
Het volstaat dat ondubbelzinnig het voornemen te kennen wordt gegeven om de verbintenis uitgevoerd te zien, met het verzoek aan de schuldenaar om daartoe over te gaan;
De in de brieven van 12 en 15 februari van (de verweerster) opgenomen verklaringen,
die op de vergadering van 25 januari 2002 werden afgelegd, kunnen bij de (eiseres) geen
enkele twijfel hebben laten bestaan over de wil om de overeenkomst te beëindigen, aangezien niet in allerijl een nieuw team was samengesteld".
Grieven
Het arrest beslist dat de verweerster het recht had om eenzijdig de litigieuze overeenkomst van 6 maart 2001, op 11 februari 2002 te ontbinden met ingang van 15 februari
2002.
Het erkent dat een dergelijke eenzijdige ontbinding diende te worden voorafgegaan
door een ingebrekestelling, maar het beslist dat die ingebrekestelling wel degelijk gebeurd
is en op een vergadering op 25 januari 2002 mondeling ter kennis is gebracht.
Uit de in het middel aangegeven bepalingen van het Belgisch Burgerlijk Wetboek blijkt
dat de ingebrekestelling schriftelijk dient te geschieden.
De artikelen van het Luxemburgs Burgerlijk Wetboek die het middel voor zover als nodig aanwijst, leggen dezelfde verplichting op.
Het arrest, dat beslist dat in handelszaken de ingebrekestelling geen bijzondere vormen
vereist en mondeling kan geschieden, schendt derhalve de in het middel aangewezen artikelen van het Belgisch Burgerlijk Wetboek, inzonderheid de artikelen 1139 en 1184 van
dat wetboek.
Indien het arrest het Luxemburgs recht had willen toepassen - quod non - zou het de
eveneens de artikelen van het Luxemburgs Burgerlijk Wetboek die het middel voor zover
als nodig aanwijst, hebben geschonden, inzonderheid de artikelen 1139 en 1184.
Derde middel
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 1142, 1147, 1149 en 1184 van het Belgisch Burgerlijk Wetboek en, voor
zover dat nodig is, de artikelen 1142, 1147, 1149 en 1184 van het Luxemburgs Burgerlijk
Wetboek;
- artikel 149 van de Grondwet.
Aangevochten beslissing
Het arrest:
"Verklaart de hogere beroepen ontvankelijk maar niet gegrond;
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Bevestigt het beroepen vonnis;
Verklaart de tussenvordering van de (eiseres) ontvankelijk en niet gegrond;
Veroordeelt de (eiseres) om aan (de verweerster) het bedrag van 466,04 euro te betalen,
zijnde de rechtsplegingsvergoeding bedoeld in artikel 1022 van het Gerechtelijk
Wetboek"
en, na de antecedenten van de zaak te hebben samengevat, de inhoud van de tussen de
partijen gewisselde brieven te hebben weergegeven en de standpunten van de partijen te
hebben samengevat, grondt het die beslissingen op de in het eerste middel aangehaalde redenen, die geacht worden hier weergegeven te zijn, en meer bepaald op de volgende redenen
"De reactie van (de verweerster) valt daarom te begrijpen, aangezien zij het gevaar liep
dat zij binnen afzienbare tijd beroofd zou worden van wat zij terecht beschouwde als een
belangrijk onderdeel van de uitvoering van haar industriële en commerciële procedures"
en
"Het is niet nodig na te gaan of (de verweerster) tot een objectieve vaststelling van het
bestaan van tekortkomingen is overgegaan, aangezien deze duidelijk genoeg blijken uit de
geschriften van (de eiseres) en uit de ontmoeting die haar afgevaardigde bestuurder op 25
januari 2002 met de verantwoordelijke van de (verweerster) heeft kunnen hebben;
Ter gelegenheid van die ontmoeting blijkt uit de door (de verweerster) op 12 februari
2002 aan (de eiseres) gezonden brief dat eerstgenoemde haar aandacht wilde vestigen op
de aanzienlijke schade die de bruuske stopzetting van de prestaties van de consultants aan
(de verweerster) kon berokkenen".
Grieven
Artikel 1184 van het Burgerlijk Wetboek koppelt een sanctie aan de contractuele aansprakelijkheid.
De ontbinding van een wederkerig contract wegens wanprestatie veronderstelt derhalve
dat die wanprestatie schade heeft berokkend aan de partij, die het slachtoffer ervan is.
Het arrest, dat erop wijst dat de verweerster in cassatie "het gevaar liep dat ze binnen
afzienbare tijd beroofd zou worden" van een belangrijk onderdeel van de uitvoering van
haar procedures en dat tevens wijst op "de aanzienlijke schade die de bruuske stopzetting
van de prestaties van de consultants kon berokkenen" aan de verweerster, stelt hierdoor
vast dat de verweerster op de dag dat zij eenzijdig de overeenkomst van 6 maart 2001 ontbonden had, geen vaststaande schade had opgelopen maar enkel het risico op eventuele
schade.
Het arrest dat beslist dat de oorspronkelijke vordering van de eiseres niet gegrond was
omdat de verweerster de overeenkomst van 6 maart 2001 wettig als ontbonden had kunnen beschouwen, schendt derhalve de in het middel aangegeven bepalingen van het Belgisch Burgerlijk Wetboek betreffende de contractuele aansprakelijkheid, inzonderheid artikel 1184 van dat wetboek.
Het arrest schendt zowel de bepalingen van het Belgisch Burgerlijk Wetboek als, voor
zover dat nodig is, de in het middel aangegeven bepalingen van het Luxemburgs Burgerlijk Wetboek.
Het arrest laat op zijn minst in het ongewisse of het beslist dat de verweerster op de dag
dat zij de overeenkomst eenzijdig heeft ontbonden, vaststaande schade had geleden dan
wel of zij op die dag enkel het risico op eventuele schade gelopen had.
Aangezien het arrest in die tweede uitlegging onwettig is, volgt uit de dubbelzinnigheid
ervan op dat punt dat het niet regelmatig met redenen is omkleed (schending van artikel
149 van de Grondwet).
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...

III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Eerste middel
Het middel berust op de voor de eerste maal voor het Hof aangevoerde stelling
dat de eiseres, wiens hoofdbestuur in het Groothertogdom Luxemburg gevestigd
was, de kenmerkende prestatie verschuldigd was, zodat de tussen de partijen gesloten overeenkomst onder toepassing viel van de Luxemburgse wet.
Uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan blijkt met name niet dat
- de partijen niet de Belgische wet gekozen hebben zoals bepaald wordt in artikel 3.1 van het Verdrag van Rome van 19 juni 1980,
- de kenmerkende prestatie van de tussen de partijen gesloten overeenkomst is
geleverd door de hoofdvestiging van de eiseres, zoals de eiseres aanvoert om de
toepassing van het in artikel 4.2 van dat verdrag bepaalde vermoeden te verantwoorden,
- het contract is niet nauwer met België dan met het Groothertogdom Luxemburg verbonden, wat zou verantwoorden dat het in de bovenvermelde paragraaf
4.2 bedoelde vermoeden buiten toepassing zou worden gelaten.
Het middel dat het Hof ertoe zou verplichten feiten na te gaan is, zoals de verweerster aanvoert, niet ontvankelijk.
Tweede middel
Krachtens artikel 1139 van het Belgisch Burgerlijk Wetboek, waarvan het arrest toepassing maakt, wordt de schuldenaar in gebreke gesteld door een aanmaning of door een andere daarmee gelijkstaande akte; onder gelijkstaande akte
moet worden verstaan iedere akte die een verzoek bevat waaruit de schuldenaar
noodzakelijkerwijs heeft moeten afleiden dat hij in gebreke werd gesteld zijn
verbintenis na te komen.
Het middel, dat aanvoert dat de ingebrekestelling in handelszaken noodzakelijkerwijs schriftelijk moet geschieden, faalt naar recht.
Derde middel
In strijd met wat het middel aanvoert, veronderstelt de ontbinding van een wederkerige overeenkomst wegens wanprestatie op grond van het door het arrest
toegepaste artikel 1184 van het Belgisch Burgerlijk Wetboek in de regel niet dat
de door de wanprestatie benadeelde partij reeds op de dag van de ontbinding
schade geleden heeft.
Het middel faalt naar recht.
...
Dictum
Het Hof
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiseres in de kosten.
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20 november 2008 – 1° kamer – Voorzitter: de h. Parmentier, afdelingsvoorzitter –
Verslaggever: mevr. Regout – Gelijkluidende conclusie van de h. de Koster, advocaat-generaal met opdracht – Advocaten: mrs. Simont en Kirkpatrick.

Nr. 652
1° KAMER - 20 november 2008

CASSATIEMIDDELEN — BURGERLIJKE ZAKEN — BELANG - GROND VAN NIETONTVANKELIJKHEID - GRONDSLAG - NIET BEKRITISEERDE REDEN - TWIJFELACHTIGE REDEN
De tegen het middel aangevoerde grond van niet-ontvankelijkheid volgens welke dat
middel geen belang heeft op grond dat de bestreden beslissing naar recht verantwoord is
door een niet bekritiseerde maar twijfelachtige reden die geen voldoende grondslag
vormt voor de bestreden beslissing, kan niet worden aangenomen.
(D. T. P.)

ARREST (vertaling)

(A.R. C.07.0577.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest, op 6 juni 2007 gewezen door het
Hof van Beroep te Brussel.
Raadsheer Albert Fettweis heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal met opdracht Philippe de Koster heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDELEN
In het verzoekschrift tot cassatie waarvan een eensluidend verklaard afschrift
aan dit arrest is gehecht voert de eiser drie middelen aan.
III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Eerste middel
Over de door de verweerder tegen het middel aangevoerde grond van niet-ontvankelijkheid: het middel heeft geen belang
De verweerder voert aan dat de beslissing volgens welke het faxbericht van 23
november 1999 niet kan worden beschouwd als een bewijs van het bestaan van
een akkoord dat in strijd is met het oorspronkelijk tussen de partijen gesloten akkoord, voldoende verantwoord is door de niet bekritiseerde reden dat dit stuk "op
een ander voorwerp betrekking lijkt te hebben".
Een twijfelachtige reden kan geen voldoende grondslag vormen voor de beslissing.
De grond van niet-ontvankelijkheid kan niet worden aangenomen.
...
Dictum
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Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest, behalve in zoverre het uitspraak doet over de
exceptie van onbevoegdheid.
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 over aan de feitenrechter.
Verwijst de aldus beperkte zaak naar het Hof van Beroep te Bergen.
20 november 2008 – 1° kamer – Voorzitter: de h. Parmentier, afdelingsvoorzitter –
Verslaggever: de h. Fettweis – Gelijkluidende conclusie van de h. de Koster, advocaat-generaal met opdracht – Advocaten: mrs. Simont en T'Kint.

Nr. 653
1° KAMER - 20 november 2008

WRAKING - VERZOEK - INDIENING - AMBTSHALVE AANGEWEZEN ADVOCAAT - WEIGERING GEVOLG
Het feit alleen dat de advocaat die de onderzoeksrechter ambtshalve heeft aangewezen
om de eiser te verdedigen, geweigerd heeft om bij het Hof een verzoek tot onttrekking in
te dienen levert geen geval van overmacht op dat de eiser het recht geeft om de wraking
zonder advocaat te vorderen, aangezien hij de mogelijkheid behoudt om iedere andere
advocaat van zijn keuze te raadplegen. (Art. 835 Ger.W.)
(J.)

ARREST (vertaling)

(A.R. C.08.0530.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
In met redenen omklede en ondertekende akten, die op 6 november 2008 ter
griffie van het Hof van Beroep te Brussel zijn neergelegd vordert de eiser de
wraking van tien magistraten van het Hof van Beroep te Brussel of van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Brussel en meer bepaald van de heren van der Eecken,
Van Lierde en Van Brustem die deel uitmaken van de kamer van inbeschuldigingstelling (10e kamer bis) van het Hof van Beroep te Brussel.
Laatstgenoemden hebben de bij artikel 836, tweede lid, van het Gerechtelijk
Wetboek voorgeschreven verklaring afgelegd.
Raadsheer Martine Regout heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal met opdracht Philippe de Koster heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Krachtens artikel 835 van het Gerechtelijk Wetboek, wordt de vordering tot
wraking op straffe van nietigheid ingeleid bij een ter griffie neergelegde akte die
de middelen bevat en ondertekend wordt door een advocaat die meer dan tien
jaar bij de balie is ingeschreven.
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De akte waarbij de vordering wordt ingeleid is niet door een advocaat ondertekend.
De enkele omstandigheid dat de advocaat die de onderzoeksrechter ambtshalve
heeft aangewezen om de eiser te verdedigen, zou hebben geweigerd om bij het
Hof een verzoek tot onttrekking in te dienen en cassatieberoep in te stellen tegen
de beslissing van de kamer van inbeschuldigingstelling waarbij eisers voorlopige
hechtenis wordt bevestigd en om in zijn conclusie te verwijzen naar de partijdigheid van de rechters te Brussel, levert geen geval van overmacht op dat de eiser
het recht geeft om de wraking zonder advocaat te vorderen, aangezien hij de mogelijkheid behield om iedere andere advocaat van zijn keuze te raadplegen.
De vordering is niet ontvankelijk.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt de vordering tot wraking.
Wijst de gerechtsdeurwaarder Luc Verhulst die kantoor houdt in de rue des
Bannières 28/3 te Sint-Pieters-Woluwe aan om het arrest op verzoek van de griffier aan de partij te betekenen binnen achtenveertig uur.
Veroordeelt de eiser in de kosten, met inbegrip van de kosten van de betekening van het arrest.
20 november 2008 – 1° kamer – Voorzitter: de h. Parmentier, afdelingsvoorzitter –
Verslaggever: mevr. Regout – Gelijkluidende conclusie van de h. de Koster, advocaat-generaal met opdracht.

Nr. 654
1° KAMER - 21 november 2008

1º GEMEENTE - COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN - OPTREDEN IN RECHTE GEMEENTERAAD - MACHTIGING - TERMIJN
2º VORDERING IN RECHTE - GEMEENTE - COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN OPTREDEN IN RECHTE - GEMEENTERAAD - MACHTIGING - TERMIJN
3º CASSATIE — VERNIETIGING. OMVANG — BURGERLIJKE ZAKEN BESLISSING DAT DE VORDERING NIET ONTVANKELIJK IS - VERNIETIGING - BESLISSING OVER DE
RECHTSMACHT - BELANG - GEVOLG
1º en 2° De machtiging van de gemeenteraad aan het college van burgemeester en
schepenen om in rechte op te treden kan tot de sluiting van het debat worden gegeven 1.
(Artt. 123, 8° en 270 Nieuwe Gemeentewet)

1 Cass., 5 sept. 2003, A.R. C.02.0539.F, A.C. 2003, nr. 417; zie Cass., 4 mei 2001, A.R.
C.98.0199.N, nr. 255, met concl. O.M. (hoger beroep) en 16 dec. 2004, A.R. C.03.0579.N, A.C.
2004, nr. 617 (cassatieberoep). De artikelen 123 en 270 Nieuwe Gemeentewet werden opgeheven bij
art. 302, 117° en 166°, Decr. Vl. Parl. 15 juli 2005, B.S. 31 aug. 2005, inwerkingtreding: 1 jan. 2007
(art. 5 B. Vl. Reg. 24 nov. 2006, B.S. 30 nov. 2006).
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3º Ingevolge de beslissing dat de oorspronkelijke vordering van de eiser niet ontvankelijk is,
had geen van de partijen een belang bij het aanvechten van de beslissing over de
rechtsmacht van de burgerlijke rechter, zodat de cassatie tot deze beslissing dient te
worden uitgebreid.
(STAD BILZEN T. BELGISCHE STAAT)

ARREST

(A.R. C.07.0448.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 6 februari 2007 gewezen
door het Hof van Beroep te Antwerpen.
Raadsheer Alain Smetryns heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Guy Dubrulle heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDEL
De eiseres voert in haar verzoekschrift een middel aan.
Het verzoekschrift is aan dit arrest gehecht en maakt er deel van uit.
III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
1. Krachtens artikel 123, 8°, van de te dezen toepasselijke Nieuwe Gemeentewet van 24 juni 1988, is het College van burgemeester en schepenen belast met
het voeren van de rechtsgedingen waarbij de gemeente hetzij als eiser, hetzij als
verweerder betrokken is.
Krachtens artikel 270, eerste lid, van die wet, stelt het College van burgemeester en schepenen de vorderingen in kort geding en de bezitsvorderingen in en
verricht het alle handelingen tot bewaring van recht of tot stuiting van verjaring
en van verval.
Krachtens artikel 270, tweede lid, van die wet, mogen alle andere rechtsvorderingen waarbij de gemeente als eiser optreedt, slechts door het college worden
ingesteld na machtiging van de gemeenteraad.
Deze machtiging van de gemeenteraad aan het College van burgemeester en
schepenen om in rechte op te treden, kan tot de sluiting van het debat worden gegeven.
2. De appelrechter stelt vast dat:
- de rechtsvordering van de eiseres ertoe strekkende de verweerder te doen
veroordelen tot het betalen van een bedrag in hoofdsom van 9.838,73 euro, werd
ingesteld bij dagvaarding betekend op 17 november 2004;
- de gemeenteraad, in het vooruitzicht van de terechtzitting van 27 oktober
2005 van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Tongeren, op 12 juli 2005 machtiging verleende aan het College van burgemeester en schepenen om dit rechtsgeding te voeren.
Verder oordeelt hij dat de vordering van de eiseres als onontvankelijk dient te
worden afgewezen, omdat zij werd ingesteld zonder voorafgaande machtiging
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van de gemeenteraad en de bedoelde rechtsvordering niet als een handeling tot
bewaring van recht of tot stuiting van verjaring en van verval kan worden beschouwd.
3. Door aldus te oordelen dat de vordering van de eiseres, die niet als handeling tot bewaring van recht of tot stuiting van verjaring en van verval kan worden
beschouwd, als onontvankelijk dient te worden afgewezen bij gebrek aan voorafgaande machtiging door de gemeenteraad, terwijl hij vaststelt dat de gemeenteraad het College van burgemeester en schepenen machtiging verleende tot het instellen van die vordering vóór de sluiting van het debat in eerste aanleg, schendt
de appelrechter de artikelen 123, 8°, en 270 van de te deze toepasselijke Nieuwe
Gemeentewet.
Het middel is gegrond.
Omvang cassatie
4. Ingevolge de beslissing dat de oorspronkelijke vordering van de eiseres niet
ontvankelijk is, had geen van de partijen een belang bij het aanvechten van de
beslissing over de rechtsmacht van de burgerlijke rechter, zodat de cassatie tot
deze beslissing dient te worden uitgebreid.
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest, behalve in zoverre dit het 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 Brussel.
21 november 2008 – 1° kamer – Voorzitter: de h. Boes, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: de h. Smetryns – Gelijkluidende conclusie van de h. Dubrulle, advocaat-generaal –
Advocaat: mr. Geinger.

Nr. 655
1° KAMER - 21 november 2008

VERZEKERING — W.A.M.-VERZEKERING - BESTUURDER - VERGOEDINGUITSLUITING SCHADE - BEGRIP
Artikel 29bis W.A.M.-wet maakt geen onderscheid naargelang de bestuurder van het
betrokken voertuig aanspraak maakt op rechtstreeks door hem, dan wel als
rechthebbende van een zwakke weggebruiker-slachtoffer geleden schade; de regel die
uitsluit dat de bestuurder van een motorrijtuig zich kan beroepen op deze bepaling houdt
dan ook geen uitzondering in voor het geval de bestuurder een vergoeding vraagt als
zodanige rechthebbende1. (Art. 29bis W.A.M.-wet 1989)
1 Art. 29bis W.A.M.-wet in de versie zoals gewijzigd door de wet van 13 april 1995, Cass., 17 juni
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(KBC-VERZEKERINGEN N.V. T. D.)

ARREST

(A.R. C.08.0144.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een vonnis, op 24 mei 2007 in hoger beroep gewezen door de Rechtbank van Eerste Aanleg te Brugge.
Afdelingsvoorzitter Robert Boes heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Guy Dubrulle heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDEL
De eiseres voert in haar verzoekschrift een middel aan.
Het verzoekschrift is aan dit arrest gehecht en maakt er deel van uit.
III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
1. Krachtens artikel 29bis, §2, van de wet van 21 november 1989 betreffende
de verplichte aansprakelijkheidsverzekering, zoals te dezen van toepassing op
het ongeval van 21 januari 2001, kunnen de bestuurder van het betrokken voertuig en zijn rechthebbenden zich niet beroepen op de bepaling van dit artikel ten
gunste van de zwakke weggebruiker.
2. Dit artikel maakt geen onderscheid naar gelang de bestuurder van het betrokken voertuig aanspraak maakt op rechtstreeks door hem geleden schade, dan
wel op schade door hem geleden als rechthebbende van een zwakke weggebruiker-slachtoffer.
De regel, die uitsluit dat de bestuurder van het motorrijtuig zich kan beroepen
op de bepaling van dit artikel, houdt dan ook geen uitzondering in voor het geval
de bestuurder een vergoeding vraagt als rechthebbende van een zwakke weggebruiker-slachtoffer, zoals bedoeld in het te dezen toepasselijk artikel 29 bis,§1,
van de WAM-wet".
3. De appelrechters oordelen dat de verweerster binnen het kader van artikel
29bis van de WAM-wet, zoals te dezen van toepassing, aanspraak kan maken op
vergoeding van de schade die zij heeft geleden als rechthebbende van haar overleden echtgenoot, zelfs al was zij de bestuurster van het betrokken voertuig,
waarin haar echtgenoot, die bij het ongeval overleed, was gezeten.
Zodoende schendt het arrest de aangewezen wetsbepaling.
Het middel is gegrond.
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden vonnis in zoverre het de eiseres veroordeelt tot het betalen van vergoedingen aan de verweerster op grond van artikel 29bis van de
WAM-wet en uitspraak doet over de kosten.
2004, A.R. C.02.0488.N, A.C. 2004, nr. 336, met concl. O.M.; zie Cass., 9 jan. 2004, A.R.
C.02.0194.F, A.C. 2004, nr. 11 en T.Strafr. 2004, 358, noot G. JOCQUE (361).
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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 Kortrijk, zitting houdende in hoger beroep.
21 november 2008 – 1° kamer – Voorzitter en Verslaggever: de h. Boes, afdelingsvoorzitter – Gelijkluidende conclusie van de h. Dubrulle, advocaat-generaal – Advocaten: mrs.
Maes en Nelissen Grade.

Nr. 656
3° KAMER - 24 november 2008

1º CASSATIEMIDDELEN — BURGERLIJKE ZAKEN — VEREISTE
VERMELDINGEN - GESCHONDEN WETTELIJKE BEPALINGEN - IRRELEVANTE GRIEF ONTVANKELIJKHEID
2º VERZEKERING — ALGEMEEN - VERZEKERINGSOVEREENKOMST LICHAMELIJKE SCHADE UITSLUITINGSGROND - BEWIJSLAST
3º BEWIJS — BURGERLIJKE ZAKEN — BEWIJSLAST.
BEOORDELINGSVRIJHEID - VERZEKERING - VERZEKERINGSOVEREENKOMST LICHAMELIJKE
SCHADE - UITSLUITINGSGROND - BEWIJSLAST
1º Het middel dat het arrest verwijt te oordelen dat de eisende partij een uitsluitingsgrond
aanvoert terwijl zij alleen betoogde dat het ongeval niet beantwoordde aan de
overeengekomen omschrijving van het risico, is een middel dat geen verband houdt met
de schending van de artt. 1315 B.W. en 870 Ger. W.1
2º en 3° Het arrest dat, zonder rechtsgeldig bekritiseerd te worden, oordeelt dat een
gebeurtenis een grond tot uitsluiting van de verzekeringsdekking vormt, keert de
bewijslast niet om wanneer het beslist dat de verzekeraar het bestaan van de
uitsluitingsgrond dient aan te tonen2. (Art. 1315 B.W.; Art. 870 Ger.W.)
(ZELIA n.v. T. V.)

ARREST (vertaling)

(A.R. C.06.0392.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 6 maart 2006 gewezen door
het Hof van Beroep te Luik.
De zaak is bij beschikking van de eerste voorzitter van 22 augustus 2008 verwezen naar de derde kamer.
1 Cass., 4 jan. 2002, A.R. F.00.0048.F, A.C. 2002, nr. 9.
2 Zie Cass., 2 april 2004, A.R. C.02.0030.F, A.C. 2004, nr. 178, met concl. adv.-gen. DE RIEMAECKER
in Pas. 2004, nr. 178.
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Raadsheer Daniel Plas heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Jean-Marie Genicot heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDELEN
De eiseres voert de volgende twee middelen aan.
Eerste middel
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 1134 en 1315 van het Burgerlijk Wetboek;
- artikel 870 van het Gerechtelijk Wetboek.
Aangevochten beslissing
Het arrest verklaart de oorspronkelijke vordering van de verweerster gegrond en veroordeelt de eiseres om aan de verweerster een bedrag van 18.298,38 euro betalen, verhoogd met de interest tegen de wettelijke rentevoet, met ingang van 3 november 1998.
Het verantwoordt die beslissing op grond van alle redenen die hier als volledig weergegeven worden beschouwd, en in het bijzonder door de volgende overwegingen: "de verweerster voert als bewijs van de oorzaak van het overlijden van E.P. enerzijds de overlijdensakte aan die op 4 november 1998 is opgemaakt door de Egyptische wetsgeneesheer
H.S., waarin vermeld wordt dat het overlijden te wijten is aan 'verstikking, verdrinking',
en, anderzijds, de ongevalsaangifte, die is opgemaakt door de broers L. op 10 november
1998 en waarin op bladzijde 2 vermeld staat: 'de Egyptische wetsgeneesheer heeft verklaard dat E.P. een natuurlijke dood is gestorven door verdrinking'; (...) deze gegevens
zijn voldoende gewichtige, bepaalde en met elkaar overeenstemmende vermoedens die
aantonen dat het overlijden van E.P., op het eerste gezicht, beantwoordt aan de omschrijving van een verzekerd ongeval; indien (de eiseres) dit ongeval weigert te dekken, dient
zij, overeenkomstig artikel 1315, tweede lid, van het Burgerlijk Wetboek, aan te tonen dat
dit overlijden niet gedekt is; (de eiseres) betoogt met het oog hierop, enerzijds, dat het
overlijden van het slachtoffer te wijten zou zijn aan een inwendige oorzaak en, anderzijds,
dat E.P. tijdens zijn duik niet begeleid is geweest; het feit dat (de eiseres) aan de omschrijving van het verzekerde risico een uitsluitingsgrond heeft toegevoegd, hetgeen mogelijk is
op grond van de vrijheid van overeenkomst, ontslaat haar niet van de verplichting om het
bestaan van de door haar aangevoerde uitsluitingsgrond aan te tonen; (de eiseres) betoogt
dat de aangifte van het ongeval, die op 16 maart 1999 is opgemaakt door de broers L.,
aantoont dat het overlijden van E.P. een inwendige oorzaak heeft, op grond dat zij erop
gewezen hebben dat het slachtoffer onwel moet zijn geworden, wat bevestigd wordt door
de getuige D. en door haar deskundige H.; die gegevens tonen niet aan dat het overlijden
van E.P. het gevolg is van een oorzaak in het slachtoffer zelf, aangezien de Egyptische
wetsgeneesheer in zijn attest gepreciseerd heeft: 'verstikking, verdrinking', en aan de
broers L. verklaard heeft dat het overlijden het gevolg was van een natuurlijke dood door
verdrinking; zodra (de eiseres) op de hoogte was gebracht van het overlijden, heeft zij het
volgende geantwoord aan de duikclubfederatie L.: 'het is uiterst belangrijk om de oorzaak
van het overlijden te kennen teneinde te kunnen vaststellen of het overlijden te wijten is
aan uitwendige dan wel aan inwendige factoren. Er moet worden opgemerkt dat, indien
die oorzaak onbekend is, er volgens de overeenkomst een autopsie verricht moet worden';
dokter D., de adviserend geneesheer van de vennootschap A., die de verzekeringspolis
heeft aangegaan, heeft op 4 december 1998 een brief naar (de eiseres) gestuurd, waarin hij
met name erop wees dat 'ik de mening ben toegedaan dat er, zolang het tegendeel niet bewezen is, voorlopig een inwendige oorzaak in aanmerking moet worden genomen. Volgens ons is het in elk geval wenselijk dat uw deskundige een diepgaand onderzoek laat
verrichten en dat hij, indien mogelijk, een autopsie tracht uit te voeren'; (de verweerster)
wees (de eiseres) in haar brief van 3 mei 1999 op artikel 10 van de verzekeringsovereen-
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komst, volgens hetwelk (de eiseres), in geval van betwisting betreffende de doodsoorzaak,
een autopsie dient te verrichten; dit artikel 10 van de algemene voorwaarden is gesteld als
volgt: 'In geval van overlijden behoudt de maatschappij zich het recht voor een autopsie
op het lichaam te verrichten. Tenzij met zekerheid blijkt dat het ongeval onder de toepassing van de polis valt, wordt het overlijden niet gedekt indien de maatschappij haar controlerecht niet heeft kunnen uitoefenen of geen autopsie heeft kunnen doen verrichten ten
gevolge van de niet-naleving van de hiervoor bepaalde verplichtingen'; (de eiseres) antwoordde in haar brief van 11 maart 1999 als volgt: 'zolang de oorzaken van de verdrinking ons niet zijn meegedeeld, zou het misplaatst zijn van onze kant om een autopsie te
eisen'; dit antwoord lijkt totaal ongegrond te zijn, aangezien het doel van de autopsie er
net in bestond de oorzaken van de verdrinking te achterhalen; er moet worden vastgesteld
dat (de eiseres) de autopsie niet heeft doen verrichten die zij had moeten vragen, indien zij
meende dat het overlijden te wijten was aan inwendige oorzaken, zodat zij bijgevolg het
bestaan van de eerste, door haar aangevoerde uitsluitingsgrond niet aantoont".
Grieven
Eerste onderdeel
Artikel 1315 van het Burgerlijk Wetboek bepaalt in het eerste lid dat hij die de uitvoering van een verbintenis vordert, het bestaan daarvan moet bewijzen en in het tweede lid
dat, omgekeerd, hij die beweert bevrijd te zijn, het bewijs moet leveren van de betaling of
van het feit dat het tenietgaan van zijn verbintenis heeft teweeggebracht. Artikel 870 van
het Gerechtelijk Wetboek veralgemeent de in artikel 1315 vastgelegde regel.
Krachtens artikel 1315, eerste lid, van het Burgerlijk Wetboek, moet de verzekerde die
aanspraak maakt op een vergoeding, zijn recht op dekking bewijzen, d.w.z. bewijzen dat
het ongeval binnen het toepassingsgebied van de door de verzekeraar toegekende dekking
valt. De regeling is ook van toepassing op de situaties die a contrario buiten het gebied
van de dekking vallen.
De verzekeraar die zich op een uitsluiting van de dekking beroept, voert daarentegen
een feit aan "dat het tenietgaan van zijn verbintenis heeft teweeggebracht" in de zin van
artikel 1315, tweede lid, van het Burgerlijk Wetboek. De bewijslast rust op hem.
Het staat te dezen vast (zie de conclusie in hoger beroep en de tweede conclusie in hoger beroep van de eiseres, die door de verweerster niet zijn tegengesproken), dat artikel 1
van de algemene voorwaarden van de verzekering "lichamelijke ongevallen", onder de titel "voorwerp en omvang van de verzekering", bepaalt dat "de maatschappij zich binnen
de door deze polis bepaalde grenzen ertoe verbindt de verzekerden te vergoeden voor de
financiële gevolgen van de lichamelijke schade, met als rechtstreekse oorzaak een ongeval
dat overkomen is op de wijze bepaald in de bijzondere voorwaarden", en dat artikel 3 bepaalt dat "onder ongeval een gebeurtenis verstaan wordt waarvan de oorzaak of één van
de oorzaken vreemd is aan het organisme van het slachtoffer en die een lichamelijk letsel
of de dood tot gevolg heeft. De lichamelijke letsels of het overlijden worden eveneens in
de volgende gevallen gedekt, in zoverre ze binnen het toepassingsgebied van het verzekerde risico vallen: (...) verdrinking te wijten aan een niet-interne oorzaak". De bijzondere
voorwaarden van dezelfde polis bepalen, van hun kant, dat de dekking, met uitbreiding tot
artikel 3 van de algemene voorwaarden, zich uitstrekt tot "a) anorexia en hyperaxie, b) de
ongevallen te wijten aan decompressie, c) caissonziekte, de ongevallen die bekend staan
onder de naam 'duikerhelm squeeze', pulmonale overdruk, oorletsels en de buikpijn van
de duiker" (artikel E.5).
De eiseres betoogde dat het overlijden van E.P. het gevolg was van een inwendige oorzaak en voerde aldus geen uitsluitingsgrond aan, maar betoogde alleen dat het ongeval
niet beantwoordde aan de overeengekomen omschrijving van het risico.
Het hof van beroep, dat de eiseres verplicht te bewijzen dat het overlijden van E.P. niet
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gedekt was, keert de bewijslast onwettig om (schending van de artikelen 1315 van het
Burgerlijk Wetboek en 870 van het Gerechtelijk Wetboek) en verantwoordt zijn beslissing
volgens welke voldaan was aan de voorwaarden van de dekking en de verzekeringsovereenkomst dus uitwerking had, bijgevolg niet naar recht (schending van artikel 1134 van
het Burgerlijk Wetboek).
(...)

III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Eerste middel
Eerste onderdeel
Het middel verwijt het arrest te oordelen dat de eiseres een uitsluitingsgrond
aanvoerde terwijl zij, door te vermelden dat het overlijden van het slachtoffer te
wijten was aan een inwendige oorzaak, alleen betoogde dat het ongeval niet beantwoordde aan de overeengekomen omschrijving van het risico.
Die grief houdt geen verband met de schending van de artikelen 1315 van het
Burgerlijk Wetboek en 870 van het Gerechtelijk Wetboek.
Het arrest dat, zonder rechtsgeldig bekritiseerd te worden, oordeelt dat het vereiste van een niet-inwendige oorzaak van overlijden een grond tot uitsluiting van
de dekking vormt, keert de bij die bepalingen geregelde bewijslast niet om wanneer het beslist dat de eiseres het bestaan van de uitsluitingsgrond dient aan te tonen.
Het onderdeel kan niet worden aangenomen.
(...)
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiseres in de kosten.
24 november 2008 – 3° kamer – Voorzitter en Verslaggever: de h. Storck, voorzitter –
Gelijkluidende conclusie van de h. Genicot, advocaat-generaal – Advocaten: mrs. Gérard
en Simont.

Nr. 657
3° KAMER - 24 november 2008

CASSATIEMIDDELEN — BURGERLIJKE ZAKEN — BELANG - MIDDEL UIT NIETBEANTWOORDING VAN CONCLUSIE - GROND VAN NIET-ONTVANKELIJKHEID - ANDERE NIETBEKRITISEERDE REDEN - WEERSLAG
De grond van niet-ontvankelijkheid waarin betoogd wordt dat de beslissing naar recht zou
zijn verantwoord door een reden van het arrest die de eiser niet bekritiseert, heeft geen
weerslag op de ontvankelijkheid van het middel, in zoverre het middel het gebrek aan
antwoord op eisers conclusie aanklaagt.
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(A. T. O.)

ARREST (vertaling)

(A.R. C.06.0490.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 15 juni 2006 gewezen door
het Hof van Beroep te Brussel.
De zaak is bij beschikking van 11 september 2008 van de eerste voorzitter verwezen naar de derde kamer.
Raadsheer Sylviane Velu heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Jean-Marie Genicot heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDELEN
(...)
III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Tweede middel
Over de door de verweerder tegen het middel opgeworpen grond van niet-ontvankelijkheid: het middel vertoont geen belang:
De grond van niet-ontvankelijkheid werpt op dat de beslissing naar recht zou
zijn verantwoord door een reden van het arrest die door de eiser niet bekritiseerd
wordt.
Dit betoog heeft geen weerslag op de ontvankelijkheid van het middel, in zoverre het middel het gebrek aan antwoord op eisers conclusie bekritiseert.
De grond van niet-ontvankelijkheid kan in zoverre niet worden aangenomen.
(...)
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest, behalve in zoverre het het hoger beroep ontvankelijk verklaart.
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het gedeeltelijk vernietigde arrest.
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.
24 november 2008 – 3° kamer – Voorzitter en Verslaggever: de h. Storck, voorzitter –
Gelijkluidende conclusie van de h. Genicot, advocaat-generaal – Advocaten: mrs. Lefèbvre en Geinger.
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Nr. 658
3° KAMER - 24 november 2008

1º VORDERING IN RECHTE - SAMENHANGENDE VORDERINGEN - ZELFDE AKTE PROCESREGEL - NIET VAN OPENBARE ORDE
2º VORDERING IN RECHTE - SAMENHANGENDE VORDERINGEN - ZELFDE AKTE PROCESREGEL - NIET VAN OPENBARE ORDE - BEVOEGDHEID VAN DE RECHTER - GRENZEN
3º VERZEKERING — W.A.M.-VERZEKERING - ONGEVAL - SLACHTOFFER GEDEKT
DOOR EEN VERZEKERING - WEERSLAG - VERZEKERAAR - VERHAAL TEGEN HET
GEMEENSCHAPPELIJK MOTORWAARBORGFONDS - BENADEELDE - BEGRIP
4º VERZEKERING — W.A.M.-VERZEKERING - ONGEVAL - SLACHTOFFER GEDEKT
DOOR EEN VERZEKERING - SCHADEVERZEKERING - GEDEKTE SCHADE - SUBROGATOIR VERHAAL GEMEENSCHAPPELIJK MOTORWAARBORGFONDS
5º CASSATIEMIDDELEN — BURGERLIJKE ZAKEN — BELANG - BESTREDEN
BESLISSING - AANGEVOCHTEN REDENEN - ANDERE REDENEN - NAAR RECHT VERANTWOORD DICTUM
- ONTVANKELIJKHEID
1º De in art. 701 Ger. W. vermelde procesregel raakt de openbare orde niet 1. (Art. 701
Ger.W.)
2º De in art. 701 Ger. W. vermelde procesregel raakt de openbare orde niet en kan door de
rechter derhalve niet ambtshalve opgeworpen worden; die omstandigheid heeft geen
weerslag op zijn bevoegdheid om, voor elke vordering die bij een zelfde akte wordt
ingesteld, over zijn bevoegdheid uitspraak te doen en alle excepties van openbare orde
op te werpen2. (Art. 701 Ger.W.)
3º Wanneer een ongeval veroorzaakt wordt door een niet-verzekerde bestuurder, heeft de
benadeelde die gedekt wordt door een schadeverzekering, voor de gedekte schade geen
enkel verhaal tegen het Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds; de verzekeraar kan
derhalve niet gesubrogeerd worden in rechten die zijn verzekerde zelf niet tegen het
Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds kan doen gelden en kan bijgevolg niet
gelijkgesteld worden met een benadeelde in de zin van art. 80, 1°, 3° W. 9 juli 19753 4.
(Art. 80, §1, 3° Controlewet Verzekeringen 9 juli 1975; Artt. 1249 tot 1252 B.W.)
4º De verzekeraar van de schade die vergoed kan worden volgens de regels van de
aquiliaanse aansprakelijkheid en die gesubrogeerd wordt in de rechten van het
slachtoffer van een wegverkeersongeval, beschikt t.a.v. het Gemeenschappelijk
Motorwaarborgfonds niet over een subrogatoir verhaal tot terugbetaling van de bedragen
die hij t.g.v. het ongeval heeft uitgekeerd 5 6. (Artt. 79 en 80 Controlewet Verzekeringen 9
juli 1975; Artt. 14 en 16 K.B. 16 dec. 1981 houdende inwerkingstelling en uitvoering van
de artt. 49 en 50 Wet 9 juli 1975 betreffende de controle der verzekeringsondernemingen)
5º Aangezien de in een onderdeel van het middel vergeefs bekritiseerde redenen volstaan
om de beslissing van het bestreden arrest te verantwoorden, kunnen de andere
onderdelen van het middel, die gericht zijn tegen overtollige overwegingen van de
beslissing, niet tot cassatie leiden en zijn ze derhalve niet ontvankelijk bij gebrek aan
belang.
1 Zie concl. O.M. in Pas. 2008, nr. 658.
2 Ibid.
3 Zie voetnoot 1.
4 Artt. 79 en 80 W.A.M.-wet, vóór de opheffing ervan bij de W. 22 aug. 2002.
5 Zie voetnoot 1.
6 Zie voetnoot 4.
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(AXA BELGIUM n.v. T. F.C.G.A.)

ARREST (vertaling)

(A.R. C.07.0432.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een vonnis, op 25 januari 2007 in hoger beroep gewezen door de Rechtbank van Eerste Aanleg te Brussel.
De zaak is bij beschikking van 10 november 2008 verwezen naar de derde kamer.
Voorzitter Christian Storck heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Jean-Marie Genicot heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDELEN
De eiseres voert de volgende twee middelen aan.
Eerste middel
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 17, 18, 25, 30, 566, 701, 854, 856, 860 en 864, eerste lid, van het Gerechtelijk Wetboek.
Aangevochten beslissing
Het bestreden arrest stelt eerst in substantie vast dat de eiseres tegen de verweerder bij
een en hetzelfde dagvaardingsexploot drie vorderingen tot schadevergoeding heeft ingesteld voor drie verschillende wegverkeersongevallen waarin verschillende personen waren
betrokken, dat die ongevallen en die personen geenszins met elkaar in verband staan en
dat de eerste rechter hiertegen ambtshalve opgeworpen heeft dat die verschillende vorderingen geen samenhang vertoonden en deze niet-ontvankelijk verklaard heeft, met uitzondering van de eerste ervan, die betrekking heeft op de zaak V., en daarna bevestigt het die
beslissing van de eerste rechter.
Het bestreden vonnis grondt die beslissing op de volgende gronden:
"Artikel 701 van het Gerechtelijk Wetboek bepaalt dat 'verscheidene vorderingen tussen twee of meer partijen, indien zij samenhangend zijn, bij een zelfde akte kunnen worden ingesteld';
De partijen kunnen bovendien hun vordering overeenkomstig artikel 807 van het Gerechtelijk Wetboek uitbreiden of wijzigen, voor zover die vordering een betekenisvol verband met de oorspronkelijke vordering vertoont (in zoverre ze gegrond moet zijn op een
in de dagvaarding aangevoerd feit);
Uit die artikelen moet, a contrario, worden afgeleid dat meerdere vorderingen die niet
samenhangend zijn en die gegrond zijn op onderscheiden feiten zonder onderling verband,
onderscheiden akten van rechtspleging vereisen en dus niet bij een en dezelfde dagvaarding (of bij eender welke andere gedinginleidende akte) kunnen worden ingesteld (...);
In tegenstelling tot wat de (eiseres) voorhoudt, oordeelt de rechtbank in hoger beroep
dat de in artikel 701 van het Gerechtelijk Wetboek bedoelde regel, die een in artikel 3 van
voormeld wetboek bedoelde procesregel is, de openbare orde raakt, in zoverre die regel
op de rechterlijke organisatie betrekking heeft (...);
Er moet immers worden vastgesteld dat, wanneer in een en dezelfde gedinginleidende
akte, tegelijkertijd meerdere vorderingen worden ingesteld die geen onderling verband
vertonen, de regels van de rechtspleging en van de rechterlijke organisatie, zoals de graad
van aanleg, de materiële bevoegdheid van de rechtbanken, enz., kunnen worden omzeild
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en het gerechtelijk apparaat zwaar kan worden ontregeld;
In deze zaak lijkt het weliswaar niet de bedoeling te zijn de regels van materiële bevoegdheid of van rechtsgebied te ontwijken. Een verschillende behandeling, door het gerecht, van twee of meerdere processen die op grond van een en dezelfde dagvaarding zijn
ingeleid, valt echter niet te verantwoorden, aangezien de rechter, bij het inleiden van de
zaak, in de onmogelijkheid kan verkeren om na te gaan of bepaalde regels van rechterlijke
organisatie niet werden ontweken (zo is het denkbaar dat in een zaak geen hoger beroep
mogelijk is wegens de graad van aanleg, zoals deze uit de oorspronkelijke vordering
blijkt, maar dat wel wordt nadat een tegenvordering is ingesteld. Het verschil in behandeling tussen die zaak en een andere zaak waarin 'vanaf het begin' hoger beroep mogelijk is,
zou op dat ogenblik niet langer verantwoord zijn);
Bijgevolg heeft de eerste rechter terecht de vraag naar de eenheid van de dagvaarding
ambtshalve opgeworpen;
De (eiseres) meent eveneens ten onrechte dat de exceptie van samenhang in limine litis
opgeworpen moet worden;
De exceptie van samenhang betreft immers net het tegenovergestelde geval, met name
dat waarin één van de partijen, op grond van de artikelen 30 en 566 van het Gerechtelijk
Wetboek, verzoekt om een zaak die volgens haar samenhang vertoont, met een andere samen te voegen en, bijgevolg, te verzoeken om de uitspraak uit te stellen zolang die zaken
niet samengevoegd zijn;
In dit geval berust de wettelijke grondslag van de betwisting op artikel 701 van het Gerechtelijk Wetboek;
Aangezien dit artikel de openbare orde raakt, is de feitenrechter verplicht ze op eender
welk tijdstip tijdens de rechtspleging op te werpen;
Om te oordelen of de enige dagvaarding van de (eiseres) regelmatig is, moet de rechter
de samenhang tussen de verschillende, daarin vervatte vorderingen onderzoeken;
In dat verband bepaalt artikel 30 van het Gerechtelijk Wetboek dat rechtsvorderingen
als samenhangende zaken kunnen worden behandeld, wanneer zij onderling zo nauw verbonden zijn dat het wenselijk is ze samen te behandelen en te berechten, teneinde oplossingen te vermijden die onverenigbaar kunnen zijn wanneer de zaken afzonderlijk worden
berecht;
De rechter beoordeelt op onaantastbare wijze de voorwaarden waaronder zaken als samenhangend worden beschouwd, aangezien het een feitenkwestie betreft die geval per geval moet worden onderzocht op grond van de bijzondere omstandigheden van de zaak
zelf. Die voorwaarden moeten vervuld zijn op het ogenblik waarop de gedinginleidende
akte ingediend wordt;
Samenhang veronderstelt dus een objectief verband tussen de vorderingen die voor het
gerecht zijn gebracht, op grond waarvan gevreesd kan worden dat een geheel aan geschilpunten, die, hoewel ze op dezelfde grondslag steunen, tot verschillende oplossingen zullen
leiden;
Te dezen bestaat tussen de drie voor de rechtbank gebrachte vorderingen geen dergelijk
verband en is er derhalve geen sprake van samenhang ertussen (...);
Bijgevolg moet worden onderzocht welke sanctie moet worden toegepast wanneer verschillende, niet-samenhangende vorderingen in een en dezelfde gedinginleidende akte
worden ingesteld;
(...) De meest geschikte sanctie bestaat erin alle vorderingen die in de gedinginleidende
akte geformuleerd worden, met uitzondering van de eerste vordering, niet-ontvankelijk te
verklaren;
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Alleen de eerste vordering van de (eiseres), die betrekking heeft op de zaak V., wordt
ontvankelijk verklaard".
Grieven
Eerste onderdeel
Artikel 701 van het Gerechtelijk Wetboek maakt het mogelijk om verschillende samenhangende vorderingen tussen twee of meerdere partijen bij een en dezelfde akte in te stellen.
Deze bepaling, die ertoe strekt het proces te rationaliseren en de goede rechtsbedeling
te verzekeren door de eiser toe te staan bij een en dezelfde akte verschillende vorderingen
tegen één of meerdere verweerders in te stellen en aldus meerdere afzonderlijke processen
te voorkomen, betreft de gerechtelijke organisatie niet en raakt evenmin de openbare orde.
Overeenkomstig de artikelen 854 en 856 van het Gerechtelijk Wetboek moet de verweerder het gebrek aan samenhang tussen de verschillende, bij een en dezelfde akte ingestelde vorderingen en de niet-naleving van artikel 701 van datzelfde wetboek bijgevolg in
limine litis aanvoeren voor elke exceptie of verweer. De rechter kan ze niet ambtshalve
opwerpen.
Wanneer de verweerder, alvorens enig ander middel aan te voeren, niet betoogt dat de
voorwaarden van artikel 701 van het Gerechtelijk Wetboek niet zijn vervuld, dient de
rechter bij een en dezelfde beslissing uitspraak te doen over de verschillende vorderingen,
onverminderd de mogelijke toepassing van de regels betreffende de graad van aanleg of
de volstrekte bevoegdheid of van andere regels van openbare orde.
De verweerder heeft te dezen niet in limine litis betoogd dat de verschillende vorderingen die de eiseres in haar dagvaarding van 21 augustus 1997 had ingesteld, geen samenhang vertoonden.
De rechter mocht de niet-naleving van artikel 701 van het Gerechtelijk Wetboek en de
mogelijke onregelmatigheid van de dagvaarding bijgevolg niet ambtshalve opwerpen.
Het bestreden vonnis, dat beslist dat de eerste rechter het gebrek aan samenhang tussen
de verschillende, bij deurwaardersexploot van 21 augustus 1997 ingestelde vorderingen
terecht ambtshalve heeft opgeworpen en deze niet-ontvankelijk heeft verklaard, met uitzondering van de eerste vordering, is derhalve niet naar recht verantwoord (schending van
de artikelen 30, 566, 701, 854, 856 en 864, eerste lid, van het Gerechtelijk Wetboek).
Tweede onderdeel
De rechtsvordering is krachtens de artikelen 17 en 18 van het Gerechtelijk Wetboek
niet ontvankelijk indien de eiser geen belang en geen hoedanigheid heeft om ze in te stellen.
Overeenkomstig artikel 25 van datzelfde wetboek verhindert het gezag van het rechterlijk gewijsde dat de vordering opnieuw wordt ingesteld.
Volgens artikel 860 van het Gerechtelijk Wetboek kan geen proceshandeling, wat de
verzuimde of onregelmatig verrichte vorm ook zij, nietig worden verklaard indien de wet
de nietigheid ervan niet uitdrukkelijk heeft bevolen.
Uit die bepalingen volgt dat de enige gronden van niet-ontvankelijkheid die de niet-ontvankelijkheid van de rechtsvordering tot gevolg hebben, het gebrek aan belang of hoedanigheid zijn, alsook het gezag van gewijsde, en dat een proceshandeling alleen nietig kan
worden verklaard indien de nietigheid uitdrukkelijk is voorgeschreven bij de wet.
Geen enkele wettekst bepaalt dat het gebrek aan samenhang tussen de verschillende
vorderingen die bij een en dezelfde proceshandeling zijn ingesteld, tot niet-ontvankelijkheid leidt van de daarin vervatte vorderingen, met uitzondering van de eerste van die vorderingen.
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De enige sanctie waarin artikel 701 van het Gerechtelijk Wetboek voorziet in geval van
gebrek aan samenhang en niet-naleving van artikel 701 van het Gerechtelijk Wetboek, is
de splitsing en de afzonderlijke behandeling van de verschillende, niet-samenhangende
vorderingen die bij hetzelfde exploot zijn ingesteld.
Het bestreden vonnis beslist derhalve niet wettig om de beslissing te bevestigen van de
eerste rechter, die de in het exploot van 21 augustus 1997 vervatte vorderingen niet-ontvankelijk heeft verklaard, met uitzondering van de eerste vordering, die betrekking had op
het dossier V. (schending van de artikelen 17, 18, 25, 30, 701 en 860 van het Gerechtelijk
Wetboek).
Tweede middel
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 85bis van het statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen,
vastgesteld door artikel 2 van de verordening (EEG Euratom, EGKS) nr. 259/68 van de
Raad van 29 februari 1968 tot vaststelling van het Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen en de regeling welke van toepassing is op de andere personeelsleden van deze Gemeenschappen, alsmede van bijzondere maatregelen welke tijdelijk op
de ambtenaren van de Commissie van toepassing zijn;
- de artikelen 1249 tot 1252, 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek;
- artikel 80, §1, van de wet van 9 juli 1975 betreffende de controle der verzekeringsondernemingen, vóór de opheffing ervan bij de wet van 22 augustus 2002 houdende diverse
bepalingen betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen;
- de artikelen 14, 16 en 19 van het koninklijk besluit van 16 december 1981 houdende
inwerkingstelling en uitvoering van de artikelen 79 en 80) van de wet van 9 juli 1975 betreffende de controle der verzekeringsondernemingen, vóór de opheffing ervan door het
koninklijk besluit van 11 juli 2003 houdende de vaststelling van de toelatingsvoorwaarden
en de werking van het Belgisch Bureau en het Gemeenschappelijk Waarborgfonds.
Aangevochten beslissing
Het bestreden vonnis, dat eerst in substantie vaststelt dat de eiseres, die in de rechten
getreden is van de Europese Gemeenschappen, die op hun beurt in de rechten waren getreden van V., een ambtenaar die het slachtoffer was geworden van een wegverkeersongeval dat was veroorzaakt door een gestolen voertuig, veroordeelt de verweerder tot terugbetaling van de bedragen die zij uitgekeerd heeft ten gevolge van het aan V. overkomen
ongeval, bevestigt vervolgens de beslissing van de eerste rechter om die vordering nietontvankelijk te verklaren op de volgende gronden:
"Alleen de wet bepaalt aan wie de (verweerder) vergoedingen moet betalen, onder welke voorwaarden en wat het bedrag van die vergoedingen is;
Zo werd, krachtens artikel 80, §1, van de wet van 9 juli 1975 (zoals het ten tijde van de
feiten van toepassing was) tegen hem een eigen recht toegekend aan 'elke benadeelde' en
aan de arbeidsongevallenverzekeraars en ziekenfondsen (koninklijk besluit van 6 mei
1991 en wet van 1 augustus 1985: merk op dat de laatste twee categorieën niet als 'benadeelden' te beschouwen zijn, aangezien zij tegen de (verweerder) een rechtsmiddel kunnen
aanwenden dat hen 'persoonlijk' werd toegekend);
Hoewel de (eiseres) te dezen noch met een arbeidsongevallenverzekeraar noch met een
ziekenfonds gelijkgesteld kan worden, kan zij evenmin beschouwd worden als een 'benadeelde' in de zin van artikel 80, §1, van de wet van 9 juli 1975;
Onder het begrip 'benadeelde' moet immers de persoon worden verstaan 'die schade geleden heeft die volgens de regels van de aquiliaanse aansprakelijkheid kan worden vergoed' (...);
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Dit is te dezen niet het geval, en die vaststelling kan door het bestaan van een indeplaatsstelling niet worden ontkracht;
Zo heeft de rechter beslist dat de verzekering die aan haar verzekerde, die het slachtoffer geworden was van een wegverkeersongeval veroorzaakt door een derde, in omstandigheden die het optreden van de (verweerder) konden rechtvaardigen, bedragen en andere
sociale voordelen heeft betaald, niet wegens die fout, maar ter uitvoering van wettelijke of
overeengekomen verplichtingen, geen 'benadeelde' is in de zin van artikel 80, §1, van de
wet van 9 juli 1975, en geen aanspraak kan maken op de terugbetaling ervan door het Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds;
De extensieve uitlegging die de (eiseres) aan het begrip 'benadeelde' tracht te geven,
kan niet worden aangenomen en is, zoals de eerste rechter zegt, in strijd met de wet van 9
juli 1975, die net tot doel had de nood van slachtoffers van ongevallen te lenigen, wanneer
zij niet op een verzekeraar een beroep konden doen, zodat het begrip 'benadeelde', in de
zin van die wet, strikt moet worden uitgelegd;
Ten slotte, en ten overvloede, volgt zowel uit artikel 85 van het statuut van de ambtenaren van de Europese Unie als uit artikel 4 van de bedoelde verzekeringsovereenkomst dat
de rechten waarin de (eiseres) is getreden, alleen kunnen worden uitgeoefend tegen de
voor het ongeval aansprakelijke derde, met wie de (verweerder) uiteraard niet kan worden
gelijkgesteld;
Het kan weliswaar niet worden betwist dat de (eiseres), door die dubbele indeplaatsstelling, over het recht beschikt om rechtstreeks tegen de voor het ongeval aansprakelijke persoon een rechtsvordering in te stellen tot beloop van de uitgaven die zij gedaan heeft en
die zij volgens de overeenkomst hoort te doen;
De (verweerder), die door de Koning is erkend met als opdracht de door een motorrijtuig veroorzaakte schade in de bij wet bepaalde gevallen te vergoeden, kan daarom nog
niet beschouwd worden als "de voor het ongeval aansprakelijke persoon", alleen op grond
dat hij, in bepaalde gevallen en binnen bepaalde grenzen, een wettelijke of overeengekomen verplichting moet nakomen ten aanzien van het slachtoffer van een door een motorrijtuig veroorzaakt ongeval (...);
De artikelen 85 van het statuut van de ambtenaren en 4 van de verzekeringsovereenkomst geven de (eiseres) te dezen alleen een recht op terugbetaling ten laste van de voor
het ongeval aansprakelijke persoon en niet ten laste van diens verzekeraar of, bij gebrek
aan een verzekeraar die tot vergoeding gehouden is, ten laste van de (verweerder). Die artikelen hebben in geen geval de gelijkstelling van (de eiseres) met de benadeelde tot gevolg (wat zij overigens niet kunnen bewerkstelligen)".
Grieven
Eerste onderdeel
Krachtens artikel 80, §1, van de wet van 9 juli 1975 betreffende de controle der verzekeringsondernemingen en de artikelen 14, 16 en 19 van het koninklijk besluit van 16 december 1981, kan elke benadeelde van het Gemeenschappelijk Waarborgfonds de vergoeding van de door een motorrijtuig veroorzaakte schade verkrijgen in de bij voormeld artikel 80, §1, bepaalde gevallen, met name wanneer, in geval van diefstal, de burgerrechtelijke aansprakelijkheid waartoe het motorrijtuig aanleiding kan geven, niet verzekerd is,
overeenkomstig de wettelijk geoorloofde uitsluiting.
Onder "benadeelde", in de zin van die bepalingen, wordt degene verstaan die schade
geleden heeft die vergoed kan worden overeenkomstig de regels van de aquiliaanse aansprakelijkheid.
Door de indeplaatsstelling moet de gesubrogeerde die de indeplaatssteller in een welbepaalde rechtsverhouding vervangt, net beschouwd worden als de indeplaatssteller die hij

Nr. 658 - 24.11.08

HOF VAN CASSATIE

2699

vervangt.
De verzekeraar, die in de rechten treedt van het slachtoffer van het wegverkeersongeval
of van diens rechthebbenden, moet bijgevolg beschouwd worden als een persoon die
schade geleden heeft die volgens de regels van de aquiliaanse aansprakelijkheid vergoed
kan worden. Hij is, in de zin van de voormelde bepalingen, een benadeelde die het recht
heeft om van het Gemeenschappelijk Waarborgfonds de vergoeding van de gevolgen van
het wegverkeersongeval te verkrijgen.
Het bestreden vonnis, dat vaststelt dat de eiseres rechtsgeldig in de rechten is getreden
van de Europese Gemeenschappen, die zelf rechtsgeldig in de rechten zijn getreden van
V., statutair ambtenaar aan wie een wegverkeersongeval is overkomen dat was veroorzaakt door een gestolen voertuig, verantwoordt zijn beslissing dat de eiseres geen benadeelde is, derhalve niet naar recht (schending van alle in het middel bedoelde bepalingen,
met uitzondering van artikel 85bis van het statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen).
Tweede onderdeel
Aangezien voldaan is aan de voorwaarden bepaald in artikel 80, §1, van de wet van 9
juli 1975 en in de artikelen 14 en volgende van het koninklijk uitvoeringsbesluit van 16
december 1981, heeft de benadeelde het recht om van het Gemeenschappelijk Waarborgfonds de vergoeding van de door een motorrijtuig veroorzaakte schade te verkrijgen, zonder dat hij daarenboven hoeft te bewijzen dat het Gemeenschappelijk Waarborgfonds in
de plaats is gesteld van of gelijkgesteld is aan de voor het ongeval aansprakelijke derde.
De verplichting van de aansprakelijke derde om de schade volledig te vergoeden, geldt
tevens voor het Gemeenschappelijk Waarborgfonds dat krachtens de voormelde bepalingen de daarin bedoelde schade dient te vergoeden.
Het bestreden vonnis beslist bijgevolg niet wettig dat de eiseres, die in de rechten is getreden van de benadeelde tegen de voor het ongeval aansprakelijke persoon, niet tegen het
Gemeenschappelijk Waarborgfonds kan optreden, op grond dat laatstgenoemde niet als
aansprakelijk voor het ongeval kan worden beschouwd (schending van de artikelen 1382,
1383 van het Burgerlijk Wetboek, 80, §1, van de wet van 9 juli 1975 betreffende de controle der verzekeringsondernemingen, vóór de opheffing ervan bij de wet van 22 augustus
2002, 14, 16 en 19 van het koninklijk besluit van 16 december 1981 houdende inwerkingstelling en uitvoering van de artikelen 79 en 80 van de wet van 9 juli 1975 betreffende de
controle der verzekeringsondernemingen, vóór de opheffing ervan bij het koninklijk besluit van 11 juli 2003).
Derde onderdeel
Krachtens artikel 85bis van het statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen, treden laatstgenoemden in de rechten en rechtsvorderingen van hun ambtenaar
tegen de voor het ongeval aansprakelijke derde.
De Europese Gemeenschappen, die in de rechten van hun ambtenaar of van diens rechthebbenden zijn getreden, en de eiseres, die zelf in de rechten van de Europese Gemeenschappen is getreden, worden in dezelfde situatie geplaatst als de ambtenaar, het slachtoffer van het ongeval, of van diens rechthebbenden.
Door die indeplaatsstelling wordt aan de eiseres de schuldvordering zelf van de ambtenaar, het slachtoffer van het ongeval, doorgegeven, met alle bestanddelen en accessoria,
met inbegrip van de rechten en rechtsvorderingen die het slachtoffer of diens rechthebbenden kunnen doen gelden of instellen tegen de personen die de gevolgen dekken van de
schade, die is veroorzaakt door de voor het ongeval aansprakelijke derde.
De eiseres kan derhalve alle rechten en rechtsvorderingen van het slachtoffer van het
ongeval doen gelden of instellen, zowel tegen de aansprakelijke derde als tegen de perso-

2700

HOF VAN CASSATIE

24.11.08 - Nr. 658

nen, zoals een verzekeraar of, bij gebrek aan een verzekeraar die het schadegeval dekt, het
Gemeenschappelijk Waarborgfonds, die volgens de wet of de overeenkomst gehouden
zijn tot vergoeding van de door de aansprakelijke derde veroorzaakte schade.
Het bestreden vonnis beslist bijgevolg niet wettig dat de eiseres, van het Gemeenschappelijk Waarborgfonds, geen vergoeding van de schade kan verkrijgen, op grond dat haar
indeplaatsstelling slechts geldt ten aanzien van de aansprakelijke derde, wat de verweerder niet is (schending van alle in het middel bedoelde bepalingen).

III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Eerste middel
Eerste onderdeel
Krachtens artikel 701 van het Gerechtelijk Wetboek kunnen verscheidene vorderingen tussen twee of meer partijen, indien zij samenhangend zijn, bij een zelfde akte worden ingesteld.
Die procesregel raakt de openbare orde niet.
Hij kan bijgevolg niet ambtshalve door de rechter opgeworpen worden, aangezien die omstandigheid geen weerslag heeft op zijn bevoegdheid om, voor elke
vordering die bij een zelfde akte wordt ingesteld, over zijn bevoegdheid uitspraak te doen en alle excepties van openbare orde op te werpen.
Het bestreden vonnis, dat, met bevestiging van het beroepen vonnis, beslist dat
er geen samenhang bestaat tussen de drie vorderingen die bij de gedinginleidende dagvaarding zijn ingesteld en dat die vorderingen, met uitzondering van de
eerste, niet ontvankelijk zijn, op grond dat "de in artikel 701 van het Gerechtelijk
Wetboek bedoelde regel (...) de openbare orde raakt (en dat) de eerste rechter terecht de vraag naar de eenheid van de dagvaarding ambtshalve heeft opgeworpen", schendt artikel 701 van het Gerechtelijk Wetboek.
Het onderdeel is gegrond.
Tweede middel
Eerste onderdeel
Krachtens artikel 80, §1, 3°, van de wet van 9 juli 1975 betreffende de controle
der verzekeringsondernemingen, zoals het op de feiten van toepassing is, kan
elke benadeelde van het Gemeenschappelijk Waarborgfonds de vergoeding verkrijgen van de schade voortvloeiende uit lichamelijke letsels die door een motorrijtuig zijn veroorzaakt, wanneer, in geval van diefstal, de burgerrechtelijke aansprakelijkheid waartoe het motorrijtuig aanleiding kan geven, niet verzekerd is
overeenkomstig de wettelijk geoorloofde uitsluiting.
De benadeelde, in de zin van die bepaling, is degene die schade geleden heeft
die kan worden vergoed volgens de regels van de aquiliaanse aansprakelijkheid.
Luidens artikel 14 van het koninklijk besluit van 16 december 1981 houdende
inwerkingstelling en uitvoering van de artikelen 79 en 80 van de wet van 9 juli
1975, kan elke benadeelde persoon van het Fonds de vergoeding verkrijgen van
de schade veroorzaakt door motorrijtuigen in de gevallen bedoeld bij artikel 80,
§1, van de wet, onder de voorwaarden en volgens de nadere regels bepaald in het
hoofdstuk waarin dat artikel is ingevoegd.
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Artikel 16, eerste lid, van dat koninklijk besluit bepaalt dat, wanneer, ten gevolge van een ongeval, de in artikel 14 bedoelde benadeelde persoon tevens gerechtigd is op prestaties bepaald in de gecoördineerde wet van 14 juli 1994 betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, de vergoeding van het Fonds beperkt is tot het bedrag van de schade dat het
bedrag van de voormelde prestaties overtreft.
Krachtens het tweede lid van dat artikel doet het bepaalde in het vorige lid
geen afbreuk aan het recht van terugvordering waarover de verzekeringsinstelling, krachtens artikel 136, §2, laatste lid, van de gecoördineerde wet van 14 juli
1994, ten aanzien van het Fonds beschikt.
Noch uit die bepalingen, noch uit enige andere bepaling volgt dat de verzekeraar van de schade die vergoed kan worden volgens de regels van de aquiliaanse
aansprakelijkheid en die in de rechten van het slachtoffer van een wegverkeersongeval treedt, ten aanzien van het Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds
over een subrogatoir verhaal beschikt tot terugbetaling van de bedragen die hij
ten gevolge van het ongeval heeft uitgekeerd.
De door een verzekering gedekte benadeelde heeft voor de aldus gedekte schade geen enkel verhaal op het Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds; de eiseres kan derhalve niet gesubrogeerd worden in rechten die haar verzekerde zelf tegen de verweerder niet kon doen gelden en kan bijgevolg niet met een benadeelde in de zin van voormeld artikel 80, §1, gelijkgesteld worden.
Het onderdeel, dat het tegendeel betoogt, faalt naar recht.
Tweede en derde onderdeel
De in het eerste onderdeel vergeefs bekritiseerde redenen volstaan om de beslissing van het arrest om het verhaal van de eiseres tegen de verweerder ongegrond te verklaren, te verantwoorden.
De onderdelen, die gericht zijn tegen overtollige overwegingen van het bestreden vonnis, kunnen niet tot cassatie leiden en zijn derhalve niet ontvankelijk bij
gebrek aan belang.
Overige grieven
Er bestaat geen grond tot onderzoek van het tweede onderdeel van het eerste
middel, dat niet kan leiden tot ruimere cassatie.
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden vonnis, in zoverre het de vorderingen van de eiseres,
met uitzondering van de eerste vordering, niet-ontvankelijk verklaart en in zoverre het uitspraak doet over de kosten.
Verwerpt het cassatieberoep voor het overige.
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het gedeeltelijk vernietigde vonnis.
Veroordeelt de eiseres in de helft van de kosten.
Houdt de andere helft aan en laat de beslissing daaromtrent aan de feitenrechter over.
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Verwijst de aldus beperkte zaak naar de Rechtbank van Eerste Aanleg te Nijvel, zitting houdende in hoger beroep.
24 november 2008 – 3° kamer – Voorzitter en Verslaggever: de h. Storck, voorzitter –
Gelijkluidende conclusie van de h. Genicot, advocaat-generaal – Advocaten: mrs. Kirkpatrick en T'Kint.

Nr. 659
2° KAMER - 25 november 2008

CASSATIEMIDDELEN — STRAFZAKEN — NIEUW MIDDEL - BEHANDELING VAN DE
ZAAK VOOR HET HOF - PREJUDICIËLE VRAAG AAN HET GRONDWETTELIJK HOF - ARREST VAN HET
GRONDWETTELIJK HOF - VERDERE RECHTSPLEGING VOOR HET HOF - PLEITNOTA VAN ÉÉN DER
PARTIJEN - AANVULLEND MIDDEL - ONTVANKELIJKHEID
Na een arrest van het Grondwettelijk Hof dat antwoordt op een prejudiciële vraag gesteld
door het Hof, kan elke partij een nota neerleggen teneinde nadere toelichting te geven
over de draagwijdte van de tijdig aangevoerde middelen in het licht van het antwoord op
de prejudiciële vraag; die pleitnota kan evenwel niet het aanvoeren van een aanvullend
middel inhouden1.
(D.)

ARREST

(A.R. P.07.0345.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest, op 13 februari 2007 gewezen
door het Hof van Beroep te Gent, kamer van inbeschuldigingstelling.
De eiseres voert in een memorie een middel en in een pleitnota een aanvullend
middel aan.
Bij arrest van 5 juni 2007 heeft het Hof een prejudiciële vraag gesteld aan het
Grondwettelijk Hof over de bestaanbaarheid met de artikelen 10 en 11 van de
Grondwet van de afwezigheid van cassatieberoep tegen een arrest van de kamer
van inbeschuldigingstelling gewezen met toepassing van artikel 235ter Wetboek
van Strafvordering.
Bij arrest nr. 18/2008 van 14 februari 2008 heeft het Grondwettelijk Hof geantwoord.
Raadsheer Paul Maffei heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Patrick Duinslaeger heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
(...)
1 Cass., 11 mei 2005, A.R. P.04.0900.F, A.C. 2005, nr. 272.

Nr. 659 - 25.11.08

HOF VAN CASSATIE

2703

Ontvankelijkheid van de pleitnota
6. Na een arrest van het Grondwettelijk Hof dat antwoordt op een prejudiciële
vraag gesteld door het Hof, kan elke partij een nota neerleggen teneinde nadere
toelichting te geven over de draagwijdte van de tijdig aangevoerde middelen in
het licht van het antwoord op de prejudiciële vraag. Die pleitnota kan evenwel
niet het aanvoeren van een aanvullend middel inhouden.
7. Met zijn pleitnota beoogt de eiser in werkelijkheid het aanvoeren van een
aanvullend middel.
Dat middel is aan het Hof voorgelegd buiten de termijn bepaald in artikel 420bis, tweede lid, Wetboek van Strafvordering en is bijgevolg niet ontvankelijk.
(...)
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest.
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het vernietigde arrest.
Laat de kosten ten laste van de Staat.
Verwijst de zaak naar het Hof van Beroep te Gent, kamer van inbeschuldigingstelling, anders samengesteld.
25 november 2008 – 2° kamer – Voorzitter: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: de h. Maffei - Gelijkluidende conclusie van de h. Duinslaeger, advocaat-generaal – Advocaten: mrs. H. Rieder, Gent en H. Van Bavel, Brussel.

Nr. 660
2° KAMER - 25 november 2008

1º LASTER EN EERROOF - VORDERING WEGENS LASTER - SCHORSING VAN DE
STRAFVORDERING - BUITENVERVOLGINGSTELLING VOOR HET FEIT DAT TEN LASTE GELEGD WORDT
VAN DE KLAGER WEGENS LASTER - GEVOLG
2º STRAFVORDERING - SCHORSING - VORDERING WEGENS LASTER BUITENVERVOLGINGSTELLING VOOR HET FEIT DAT TEN LASTE GELEGD WORDT VAN DE KLAGER
WEGENS LASTER - GEVOLG
1º en 2° Wanneer het onderzoeksgerecht oordeelt dat er met betrekking tot het feit dat het
voorwerp is van een strafvervolging en dat ten laste gelegd is van degene die klacht
heeft ingediend wegens laster, geen bezwaar bestaat, stelt het een einde aan de
strafvervolging met betrekking tot die telastlegging, waardoor de reden vervalt om de
strafvordering met betrekking tot het feit van laster te schorsen; niets belet bijgevolg het
onderzoeksgerecht om in dezelfde beslissing te oordelen dat er met betrekking tot het feit
van laster wel voldoende bezwaar bestaat en de inverdenkinggestelde tegen wie de
klacht is ingesteld wegens dit laatste feit, daarvoor naar de correctionele rechtbank te
verwijzen1. (Artt. 443, 444 en 447 Sw.)
1 Zie Cass., 16 mei 2007, A.R. P.07.0306.F, A.C. 2007, nr. 255; R. DECLERCQ, Beginselen van
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(R. T. B.)

ARREST

(A.R. P.08.0818.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het Hof van Beroep te Gent,
kamer van inbeschuldigingstelling, van 15 april 2008.
De eiseres voert in een verzoekschrift dat aan dit arrest is gehecht, twee grieven aan.
Raadsheer Paul Maffei heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Patrick Duinslaeger heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
(...)
Eerste grief
2. De grief voert schending aan van artikel 477 (lees 447), derde lid, Strafwetboek alsmede miskenning van het recht van verdediging: het arrest oordeelt ten
onrechte dat de in dit wetsartikel bepaalde schorsing van strafvordering enkel
geldt voor de rechtspleging voor het vonnisgerecht.
3. Artikel 447, derde lid, Strafwetboek bepaalt: "Indien het ten laste gelegde
feit het voorwerp is van een strafvervolging of een aangifte waarover nog geen
uitspraak is gedaan, wordt de vordering wegens laster geschorst tot het definitieve vonnis of tot een eindbeslissing van de bevoegde overheid."
4. Wanneer het onderzoeksgerecht oordeelt dat er met betrekking tot het feit
dat het voorwerp is van een strafvervolging en dat ten laste gelegd is van degene
die klacht heeft ingediend wegens laster, geen bezwaar bestaat, stelt het een einde aan de strafvervolging met betrekking tot die telastlegging. Hierdoor vervalt
de reden om de strafvordering met betrekking tot het feit van laster te schorsen.
Niets belet bijgevolg het onderzoeksgerecht om in dezelfde beslissing te oordelen dat er met betrekking tot het feit van laster wel voldoende bezwaar bestaat
en de inverdenkinggestelde tegen wie de klacht is ingesteld wegens dit laatste
feit, daarvoor naar de correctionele rechtbank te verwijzen. Hierdoor is het recht
van verdediging van die inverdenkinggestelde niet miskend.
Het middel dat uitgaat van het tegendeel faalt naar recht.
(...)
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiseres in de kosten.
25 november 2008 – 2° kamer – Voorzitter: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter – VerStrafrechtspleging, 4° ed. 2007, p. 78, nr. 123.
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slaggever: de h. Maffei - Gelijkluidende conclusie van de h. Duinslaeger, advocaat-generaal – Advocaat: mr. H. Dufait, Brugge.

Nr. 661
2° KAMER - 25 november 2008

1º MISDRIJF — SOORTEN — ALGEMEEN - ONACHTZAAMHEIDSMISDRIJF - BEGRIP
2º MISDRIJF — ALLERLEI - AANBRENGEN VAN AANPLAKBRIEVEN - AARD VAN HET MISDRIJF
3º MISDRIJF — DEELNEMING - AANBRENGEN VAN AANPLAKBRIEVEN - AARD VAN HET
MISDRIJF - GEVOLG
4º AANPLAKBILJETTEN - VISUELE RECLAME- OF PUBLICITEITSMIDDELEN - AANBRENGEN OF
BEHOUDEN VAN AANPLAKBRIEVEN - AARD VAN HET MISDRIJF
1º, 2°, 3° en 4° Een onachtzaamheidsmisdrijf is het misdrijf dat erin bestaat dat de dader
vrijwillig een handeling stelt waardoor een ongewild gevolg intreedt; het misdrijf dat erin
bestaat aanplakbrieven te hebben aangebracht of behouden of enig ander visueel
reclame- of publiciteitsmiddel te hebben gebruikt kan uit zijn aard zelf slechts het gewild
gevolg zijn van een vrijwillig gestelde handeling en is dus geen onachtzaamheidsmisdrijf,
zodat de regels inzake strafbare deelneming toepasselijk zijn1. (Art. 1 K.B. 14 dec. 1959)
(D.)

ARREST

(A.R. P.08.0881.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het Hof van Beroep te Gent,
correctionele kamer, van 24 april 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. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Middel
1. Het middel voert miskenning aan van "de regels inzake de bepalingen van
het schuldelement (dolus/culpa) bij misdrijven", alsook schending van de artikelen 66 tot 69 Strafwetboek: het misdrijf zoals omschreven in artikel 1 en gesanctionneerd bij artikel 8 van het koninklijk besluit van 14 december 1959 waarbij
regels worden gesteld op het aanplakken en reclame maken, is slechts een onachtzaamheidsmisdrijf dat bijkomstig in een bijzondere wet is opgenomen. Het
laat bijgevolg geen toepassing van de regels inzake strafbare deelneming toe.
1 Zie Cass., 15 okt. 1986, A.R. 5275, A.C. 1986-87, nr. 90; J. D'HAENENS, “Strafbare deelneming”,
A.P.R., nr. 91.
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2. Een onachtzaamheidsmisdrijf is het misdrijf dat erin bestaat dat de dader
vrijwillig een handeling stelt waardoor een ongewild gevolg intreedt.
3. Het misdrijf dat erin bestaat aanplakbrieven te hebben aangebracht of behouden of enig ander visueel reclame- of publiciteitsmiddel te hebben gebruikt
kan uit zijn aard zelf slechts het gewild gevolg zijn van een vrijwillig gestelde
handeling.
Het middel faalt naar recht.
Ambtshalve onderzoek van de beslissing op de strafvordering
4. De substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen
zijn in acht genomen en de beslissing is overeenkomstig de wet gewezen.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiser in de kosten.
25 november 2008 – 2° kamer – Voorzitter: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: de h. Goethals - Gelijkluidende conclusie van de h. Duinslaeger, advocaat-generaal – Advocaat: mr. F. Pauwels, Dendermonde.

Nr. 662
2° KAMER - 25 november 2008

1º STEDENBOUW — HERSTEL VAN PLAATS IN DE VORIGE STAAT.
BETALING VAN EEN MEERWAARDE - HERSTELVORDERING - AARD
2º STEDENBOUW — HERSTEL VAN PLAATS IN DE VORIGE STAAT.
BETALING VAN EEN MEERWAARDE - HERSTELVORDERING - DOEL VOLGENS HET
INTERNE RECHT - GEVOLG - ARTIKEL 13, §5 BIJZONDERE WET GRONDWETTELIJK HOF INTREKKING VAN EEN OP EEN VERNIETIGDE REGEL GEGRONDE VEROORDELING IN STRAFZAKEN ONBEVOEGDHEID VAN DE RECHTER OM UITSPRAAK TE DOEN OVER DE BURGERLIJKE VORDERING VERWIJZING NAAR DE BEVOEGDE RECHTER - TOEPASSELIJKHEID
3º STEDENBOUW — HERSTEL VAN PLAATS IN DE VORIGE STAAT.
BETALING VAN EEN MEERWAARDE - HERSTELVORDERING - HERSTELVORDERING
UITGAANDE VAN HET BEVOEGDE BESTUUR - ARTIKEL 13, §5 BIJZONDERE WET GRONDWETTELIJK
HOF - INTREKKING VAN EEN OP EEN VERNIETIGDE REGEL GEGRONDE VEROORDELING IN STRAFZAKEN
- ONBEVOEGDHEID VAN DE RECHTER OM UITSPRAAK TE DOEN OVER DE BURGERLIJKE VORDERING VERWIJZING NAAR DE BEVOEGDE RECHTER - TOEPASSELIJKHEID
4º WETTEN. DECRETEN. ORDONNANTIES. BESLUITEN — ALLERLEI VERNIETIGING VAN EEN REGEL DOOR HET GRONDWETTELIJK HOF - VERZOEK TOT INTREKKING VAN
EEN OP EEN VERNIETIGDE REGEL GESTEUNDE VEROORDELING - DOEL - GEVOLG
5º GRONDWETTELIJK HOF - BIJZONDERE WET GRONDWETTELIJK HOF - ARTIKEL 10 STRAFZAKEN - VERNIETIGING VAN EEN REGEL DOOR HET GRONDWETTELIJK HOF - VERZOEK TOT
INTREKKING VAN EEN OP EEN VERNIETIGDE REGEL GESTEUNDE VEROORDELING - DOEL - GEVOLG
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6º RECHTERLIJK GEWIJSDE — ALLERLEI - STRAFZAKEN - BIJZONDERE WET
GRONDWETTELIJK HOF - ARTIKEL 10 - VERZOEK TOT INTREKKING VAN EEN OP EEN VERNIETIGDE
REGEL GESTEUNDE VEROORDELING - DOEL - GEVOLG
7º HOGER BEROEP — STRAFZAKEN (DOUANE EN ACCIJNZEN
INBEGREPEN) — BESLISSINGEN EN PARTIJEN - BIJZONDERE WET
GRONDWETTELIJK HOF - ARTIKEL 10 - VERZOEK TOT INTREKKING VAN EEN OP EEN VERNIETIGDE
REGEL GESTEUNDE VEROORDELING - VONNIS - BESLISSING OVER DE HERSTELVORDERING - HOGER
BEROEP VAN DE STEDENBOUWKUNDIG INSPECTEUR - ONTVANKELIJKHEID
8º STEDENBOUW — HERSTEL VAN PLAATS IN DE VORIGE STAAT.
BETALING VAN EEN MEERWAARDE - BIJZONDERE WET GRONDWETTELIJK HOF ARTIKEL 10 - VERZOEK TOT INTREKKING VAN EEN OP EEN VERNIETIGDE REGEL GESTEUNDE
VEROORDELING - VONNIS - BESLISSING OVER DE HERSTELVORDERING - HOGER BEROEP VAN DE
STEDENBOUWKUNDIG INSPECTEUR - ONTVANKELIJKHEID
9º HOGER BEROEP — STRAFZAKEN (DOUANE EN ACCIJNZEN
INBEGREPEN) — GEVOLGEN. BEVOEGDHEID VAN DE RECHTER BIJZONDERE WET GRONDWETTELIJK HOF - ARTIKEL 10 - VERZOEK TOT INTREKKING VAN EEN OP
EEN VERNIETIGDE REGEL GESTEUNDE VEROORDELING - VONNIS - DEFINITIEVE INTREKKING VAN DE
BESLISSING OVER DE STRAFVORDERING - HOGER BEROEP VAN DE STEDENBOUWKUNDIG INSPECTEUR
TEGEN DE BESLISSING OVER DE HERSTELVORDERING - OPDRACHT VAN DE APPELRECHTER
10º STEDENBOUW — HERSTEL VAN PLAATS IN DE VORIGE STAAT.
BETALING VAN EEN MEERWAARDE - BIJZONDERE WET GRONDWETTELIJK HOF ARTIKEL 10 - VERZOEK TOT INTREKKING VAN EEN OP EEN VERNIETIGDE REGEL GESTEUNDE
VEROORDELING - VONNIS - DEFINITIEVE INTREKKING VAN DE BESLISSING OVER DE STRAFVORDERING
- HOGER BEROEP VAN DE STEDENBOUWKUNDIG INSPECTEUR TEGEN DE BESLISSING OVER DE
HERSTELVORDERING - OPDRACHT VAN DE APPELRECHTER
11º STEDENBOUW — HERSTEL VAN PLAATS IN DE VORIGE STAAT.
BETALING VAN EEN MEERWAARDE - BIJZONDERE WET GRONDWETTELIJK HOF ARTIKEL 10 - VERZOEK TOT INTREKKING VAN EEN OP EEN VERNIETIGDE REGEL GESTEUNDE
VEROORDELING - VONNIS - DEFINITIEVE INTREKKING VAN DE BESLISSING OVER DE STRAFVORDERING
- GEVOLG VOOR DE BESLISSING OVER DE HERSTELVORDERING - BEVOEGDHEID VAN DE
STRAFRECHTER - VOORWAARDE
12º HOGER BEROEP — STRAFZAKEN (DOUANE EN ACCIJNZEN
INBEGREPEN) — GEVOLGEN. BEVOEGDHEID VAN DE RECHTER BIJZONDERE WET GRONDWETTELIJK HOF - ARTIKEL 10 - VERZOEK TOT INTREKKING VAN EEN OP
EEN VERNIETIGDE REGEL GESTEUNDE VEROORDELING - VONNIS - DEFINITIEVE INTREKKING VAN DE
BESLISSING OVER DE STRAFVORDERING - HOGER BEROEP VAN DE STEDENBOUWKUNDIG INSPECTEUR
TEGEN DE BESLISSING OVER DE HERSTELVORDERING - APPELRECHTER DIE VASTSTELT DAT HIJ NIET
LANGER BEVOEGD IS OM OVER DE HERSTELVORDERING TE OORDELEN - GEVOLG
13º STEDENBOUW — HERSTEL VAN PLAATS IN DE VORIGE STAAT.
BETALING VAN EEN MEERWAARDE - BIJZONDERE WET GRONDWETTELIJK HOF ARTIKEL 10 - VERZOEK TOT INTREKKING VAN EEN OP EEN VERNIETIGDE REGEL GESTEUNDE
VEROORDELING - VONNIS - DEFINITIEVE INTREKKING VAN DE BESLISSING OVER DE STRAFVORDERING
- HOGER BEROEP VAN DE STEDENBOUWKUNDIG INSPECTEUR TEGEN DE BESLISSING OVER DE
HERSTELVORDERING - APPELRECHTER DIE VASTSTELT DAT HIJ NIET LANGER BEVOEGD IS OM OVER
DE HERSTELVORDERING TE OORDELEN - GEVOLG
14º HOGER BEROEP — STRAFZAKEN (DOUANE EN ACCIJNZEN
INBEGREPEN) — GEVOLGEN. BEVOEGDHEID VAN DE RECHTER -
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VERNIETIGING VAN EEN REGEL DOOR HET GRONDWETTELIJK HOF - BESLISSING OVER DE
STRAFVORDERING IN KRACHT VAN GEWIJSDE - GEEN BESLISSING OVER DE AANHANGIGE
HERSTELVORDERING - VERZOEK TOT INTREKKING VAN DE OP DE VERNIETIGDE REGEL GESTEUNDE
VEROORDELING OP STRAFGEBIED - GELIJKTIJDIGE BESLISSING OVER HET VERZOEK TOT INTREKKING
EN OVER DE HERSTELVORDERING IN ÉÉN VONNIS - HOGER BEROEP VAN DE STEDENBOUWKUNDIG
INSPECTEUR - APPELRECHTER DIE VASTSTELT DAT HIJ NIET LANGER BEVOEGD IS OM OVER DE
HERSTELVORDERING TE OORDELEN - GEVOLG
15º STEDENBOUW — HERSTEL VAN PLAATS IN DE VORIGE STAAT.
BETALING VAN EEN MEERWAARDE - VERNIETIGING VAN EEN REGEL DOOR HET
GRONDWETTELIJK HOF - BESLISSING OVER DE STRAFVORDERING IN KRACHT VAN GEWIJSDE - GEEN
BESLISSING OVER DE AANHANGIGE HERSTELVORDERING - VERZOEK TOT INTREKKING VAN DE OP DE
VERNIETIGDE REGEL GESTEUNDE VEROORDELING OP STRAFGEBIED - GELIJKTIJDIGE BESLISSING OVER
HET VERZOEK TOT INTREKKING EN OVER DE HERSTELVORDERING IN ÉÉN VONNIS - HOGER BEROEP
VAN DE STEDENBOUWKUNDIG INSPECTEUR - APPELRECHTER DIE VASTSTELT DAT HIJ NIET LANGER
BEVOEGD IS OM OVER DE HERSTELVORDERING TE OORDELEN - GEVOLG
16º STEDENBOUW — HERSTEL VAN PLAATS IN DE VORIGE STAAT.
BETALING VAN EEN MEERWAARDE - BIJZONDERE WET GRONDWETTELIJK HOF ARTIKEL 10 - VERZOEK TOT INTREKKING VAN EEN OP EEN VERNIETIGDE REGEL GESTEUNDE
VEROORDELING - RECHTER DIE VASTSTELT DAT HIJ NIET LANGER BEVOEGD IS OM OVER DE
HERSTELVORDERING TE OORDELEN - VERPLICHTING TOT VERWIJZING NAAR DE BEVOEGDE RECHTER VEREISTE VAN HET VOORAFGAAND ADVIES VAN DE HOGE RAAD VOOR HET HERSTELBELEID TOEPASSELIJKHEID
1º en 2° De omstandigheid dat het herstel in de oorspronkelijke staat kan worden
beschouwd als een straf in de zin van artikel 6.1 E.V.R.M., belet niet dat dit herstel in het
interne recht strekt tot het ongedaan maken van de gevolgen van het
stedenbouwmisdrijf, waarop artikel 13, §5 Bijzondere Wet Grondwettelijk Hof toepasselijk
is. (Artt. 10 tot met 13 Bijzondere Wet Gw. H.; Art. 149, §1, Decr. Vl. R. 18 mei 1999)
3º De omstandigheid dat de herstelvordering uitgaat van het bevoegde bestuur, eerder dan
van een privaatrechtelijke persoon, belet niet dat artikel 13, §5 Bijzondere Wet
Grondwettelijk Hof erop toepasselijk is. (Artt. 10 tot met 13 Bijzondere Wet Gw. H.; Art.
149, §1, Decr. Vl. R. 18 mei 1999)
4º, 5° en 6° Het verzoek tot intrekking bepaald in de artikelen 10 en volgende Bijzondere
Wet Grondwettelijk Hof, dat strekt tot het ongedaan maken van de veroordelingen die
gegrond zijn op een sindsdien door het Grondwettelijk Hof vernietigde wetsbepaling, leidt
een nieuw geding in en heeft tot gevolg dat de strafvordering en eventueel de daarop
gestoelde burgerlijke rechtsvordering opnieuw worden berecht1.(Artt. 10 tot met 13
Bijzondere Wet Gw. H.)
7º en 8° De stedenbouwkundige inspecteur kan hoger beroep instellen tegen de beslissing
over de herstelvordering genomen in een geding ingeleid ingevolge een verzoek tot
intrekking bedoeld in de artikelen 10 en volgende Bijzondere Wet Grondwettelijk Hof2.
(Artt. 10 tot met 13 Bijzondere Wet Gw. H.; Art. 149, §1 Decr. Vl. Parlement 18 mei 1999)
9º en 10° Ingevolge het hoger beroep van de stedenbouwkundige inspecteur tegen de
beslissing over de herstelvordering genomen in een geding ingeleid ingevolge een
verzoek tot intrekking bedoeld in de artikelen 10 en volgende Bijzondere Wet
Grondwettelijk Hof, moet de appelrechter, ook na de definitieve beslissing van de eerste
rechter tot intrekking van de veroordeling tot straf, onderzoeken of hij voor de beoordeling

1 Cass., 5 juni 2007, A.R. P.06.1545.N, A.C. 2007, nr 305.
2 Ibid.
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van de herstelvordering verder bevoegd is3. (Artt. 10 tot met 13 Bijzondere Wet Gw. H.;
Art. 149 Decr. Vl. Parlement 18 mei 1999)
11º Ondanks de definitieve intrekking van de beslissing op strafgebied is de strafrechter
verder bevoegd om te oordelen over de herstelvordering wanneer deze tijdig, dit is op het
ogenblik dat de instandhouding nog strafbaar was, voor hem werd ingesteld; in
voorkomend geval is de intrekking van de veroordeling tot straf zonder invloed op de
beslissing tot herstel, die verworven blijft4. (Artt. 10 tot met 13 Bijzondere Wet Gw. H.; Art.
149 Decr. Vl. Parlement 18 mei 1999)
12º en 13° De appelrechter die vaststelt dat hij ten gevolge van de intrekking van de
veroordeling tot straf niet langer bevoegd is om de herstelvordering te beoordelen omdat
deze niet tijdig, dit is op het ogenblik dat de instandhouding nog strafbaar was, bij de
strafrechter aanhangig werd gemaakt, moet overeenkomstig artikel 13, §5 Bijzondere
Wet Grondwettelijk Hof, deze vordering naar de bevoegde rechter verwijzen 5. (Artt. 10 tot
met 13 Bijzondere Wet Gw. H.; Art. 149, Decr. Vl. Parlement 18 mei 1999)
14º en 15° De omstandigheid dat ten tijde van het vernietigingsarrest van het
Grondwettelijk Hof slechts een in kracht van gewijsde gegane beslissing over de
strafvordering voorhanden was en dat de herstelvordering nog hangende was voor de
correctionele rechtbank, doet geen afbreuk aan de verplichting van de appelrechter, die
vaststelt dat hij ten gevolge van de intrekking van de veroordeling tot straf niet langer
bevoegd is om de herstelvordering te beoordelen omdat deze niet tijdig, dit is op het
ogenblik dat de instandhouding nog strafbaar was, bij de strafrechter aanhangig werd
gemaakt, om overeenkomstig artikel 13, §5 Bijzondere Wet Grondwettelijk Hof de
herstelvordering naar de bevoegde rechter te verwijzen, wanneer het beroepen vonnis
gelijktijdig met de intrekking van de penale veroordeling over de herstelvordering besliste
en deze laatste beslissing ten gevolge van het hoger beroep voor de appelrechter nog
geen kracht van gewijsde heeft6. (Artt. 10 tot met 13 Bijzondere Wet Gw. H.; Art. 149
Decr. Vl. Parlement 18 mei 1999)
16º De omstandigheid dat het verzoek tot intrekking strekt tot het ongedaan maken van de
veroordelingen die gegrond zijn op een sindsdien door het Grondwettelijk Hof vernietigde
wetsbepaling, dat dit verzoek een nieuw geding inleidt en tot gevolg heeft dat de
strafvordering en eventueel de daarop gestoelde burgerlijke rechtsvordering opnieuw
worden berecht, doet niets af aan de verplichting tot verwijzing van de rechter die
vaststelt dat hij voor de beoordeling van deze burgerlijke vordering onbevoegd is; de
vaststelling van deze onbevoegdheid vereist niet het voorafgaande advies van de Hoge
Raad voor het Herstelbeleid. (Artt. 10 tot met 13 Bijzondere Wet Gw. H.; Art. 149 Decr.
Vl. Parlement 18 mei 1999)
(V. T. STEDENBOUWKUNDIG INSPECTEUR, aangesteld voor het grondgebied van het Vlaamse Gewest)

ARREST

(A.R. P.08.0883.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het Hof van Beroep te Gent,
correctionele kamer, van 24 april 2008, op verwijzing gewezen ingevolge arrest
van het Hof van 5 juni 2007.
De eiser voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, twee middelen aan.
3 Ibid.
4 Ibid.
5 Ibid.
6 Ibid.
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Raadsheer Etienne Goethals heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Patrick Duinslaeger heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Eerste middel
Eerste onderdeel
1. Het onderdeel voert schending aan van artikel 13, §5, Bijzondere Wet Arbitragehof: vermits de herstelvordering geen burgerlijke rechtsvordering betreft
maar wel een straf, is een verwijzing naar de bevoegde burgerlijke rechter niet
mogelijk.
2. De omstandigheid dat het herstel in de oorspronkelijke staat kan worden beschouwd als een straf in de zin van artikel 6.1 EVRM belet niet dat dit herstel in
het interne recht strekt tot het ongedaan maken van de gevolgen van het stedenbouwmisdrijf, waarop artikel 13, §5, Bijzondere Wet Arbitragehof toepasselijk
is.
Het onderdeel faalt naar recht.
Tweede onderdeel
3. Het onderdeel voert schending aan van artikel 13, §5, Bijzondere Wet Arbitragehof: dit artikel is enkel toepasselijk op "zuiver" burgerlijke vorderingen,
waaraan de herstelvordering van het bestuur wegens haar publiekrechtelijk karakter niet beantwoordt.
4. De omstandigheid dat de herstelvordering uitgaat van het bevoegde bestuur
eerder dan van een privaatrechterlijke persoon, belet niet dat artikel 13, §5, Bijzondere Wet Arbitragehof erop toepasselijk is.
Het onderdeel faalt naar recht.
Derde onderdeel
5. Het onderdeel voert schending aan van artikel 13, §5, Bijzondere Wet Arbitragehof in verband gelezen met artikel 16, §1 en 2, verwijzing naar de bevoegde
rechter is enkel mogelijk voor die burgerlijke vordering die het voorwerp uitmaakte van de intrekking, dit is een in kracht van gewijsde gegane beslissing op
burgerlijk gebied. Dit is te dezen niet het geval zodat de appelrechters niet mochten verwijzen.
6. Het verzoek tot intrekking bepaald in de artikelen 10 en volgende Bijzondere Wet Arbitragehof strekt tot het ongedaan maken van de veroordelingen die gegrond zijn op een sindsdien door het Grondwettelijk Hof vernietigde wetsbepaling. Het verzoek leidt een nieuw geding in en heeft tot gevolg dat de strafvordering en eventueel de daarop gestoelde burgerlijke rechtsvordering opnieuw worden berecht. Daarbij kan de stedenbouwkundig inspecteur hoger beroep instellen
tegen de beslissing over de herstelvordering.
7. Ingevolge dit hoger beroep moet de appelrechter, ook na de definitieve beslissing van de eerste rechter tot intrekking van de veroordeling tot straf, onderzoeken of hij voor de beoordeling van de herstelvordering verder bevoegd is. De
strafrechter is met name ondanks de definitieve intrekking van de beslissing op
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strafgebied verder bevoegd wanneer de herstelvordering tijdig, dit is op het
ogenblik dat de instandhouding nog strafbaar was, voor hem werd ingesteld. In
voorkomend geval is de intrekking van de veroordeling tot straf zonder invloed
op de beslissing tot herstel, die verworven blijft.
8. De appelrechter die evenwel vaststelt dat hij ten gevolge van de intrekking
niet langer bevoegd is om de herstelvordering te beoordelen omdat deze niet tijdig, dit is op het ogenblik dat de instandhouding nog strafbaar was, bij de strafrechter aanhangig werd gemaakt, moet overeenkomstig artikel 13, §5, Bijzondere Wet Arbitragehof, deze vordering naar de bevoegde rechter verwijzen. De omstandigheid dat ten tijde van het vernietigingsarrest van het Grondwettelijk Hof
slechts een in kracht van gewijsde gegane beslissing over de strafvordering voorhanden was, en dat de herstelvordering nog hangende was voor de correctionele
rechtbank, doet geen afbreuk aan deze verplichting tot verwijzing wanneer het
beroepen vonnis gelijktijdig met de intrekking van de penale veroordeling over
de herstelvordering beslist en deze laatste beslissing ten gevolge van het hoger
beroep voor de appelrechter nog geen kracht van gewijsde heeft.
Het onderdeel faalt naar recht.
Vierde onderdeel
9. Het onderdeel voert schending aan van artikel 149, §1, Stedenbouwdecreet
1999: overeenkomstig deze bepaling vermocht de stedenbouwkundig inspecteur
niet te vorderen zonder voorafgaand eensluidend advies van de Hoge Raad voor
het herstelbeleid.
10. Het voorafgaand advies van de Hoge Raad voor het herstelbeleid behoort
tot de ontvankelijkheidsvereisten van de herstelvordering die de rechter enkel
kan nagaan nadat hij zijn bevoegdheid daartoe heeft vastgesteld.
Het onderdeel dat niet betwist dat de appelrechters niet bevoegd zijn om de
herstelvordering te beoordelen, kan niet tot cassatie leiden en is mitsdien niet
ontvankelijk.
Tweede middel
11. Het onderdeel voert schending aan van de artikelen 9, §1, 13, §1 en §5,
Bijzondere Wet Arbitragehof, artikel 149, §1, Stedenbouwdecreet 1999 en artikel 149 Grondwet: de verwijzing van de herstelvordering naar de bevoegde burgerlijke rechter is niets anders dan een nieuwe vordering en vereist het voorafgaande eensluidend advies van de Hoge Raad voor het herstelbeleid. De appelrechters oordelen ten onrechte dat het aan hen niet toekomt daarover uitspraak te
doen.
12. De omstandigheid dat het verzoek tot intrekking strekt tot het ongedaan
maken van de veroordelingen die gegrond zijn op een sindsdien door het Grondwettelijk Hof vernietigde wetsbepaling, dit verzoek een nieuw geding inleidt en
tot gevolg heeft dat de strafvordering en eventueel de daarop gestoelde burgerlijke rechtsvordering opnieuw worden berecht, doet niets af aan de verplichting tot
verwijzing van de rechter die vaststelt dat hij voor de beoordeling van deze burgerlijke rechtsvordering onbevoegd is. De vaststelling van deze onbevoegdheid
vereist niet het voorafgaande advies van de Hoge Raad voor het herstelbeleid.
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Het middel faalt naar recht.
Ambtshalve onderzoek
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.
25 november 2008 – 2° kamer – Voorzitter: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: de h. Goethals – Gelijkluidende conclusie van de h. Duinslaeger, advocaat-generaal – Advocaten: mrs. Geinger en D. De Schoenmaker, Mechelen.

Nr. 663
2° KAMER - 25 november 2008

1º STEDENBOUW — HERSTEL VAN PLAATS IN DE VORIGE STAAT.
BETALING VAN EEN MEERWAARDE - BETALING VAN EEN MEERWAARDE - HERSTEL IN
DE OORSPRONKELIJKE STAAT ALS ALTERNATIEF VOOR DE BETALING VAN DE MEERWAARDE - ARTIKEL
149, §5 STEDENBOUWDECREET 1999 - VOORWAARDE - INVLOED VAN EERDER AFGELEVERDE
BOUWVERGUNNINGEN

2º STEDENBOUW — HERSTEL VAN PLAATS IN DE VORIGE STAAT.
BETALING VAN EEN MEERWAARDE - CUMULATIEVE OPLEGGING VAN VERSCHILLENDE
HERSTELMAATREGELEN - MOGELIJKHEID - TOEPASSING
1º Het bevelen van de betaling van een meerwaardesom, zoals bedoeld in artikel 149, §1
Stedenbouwdecreet 1999, houdt in dat voor een goede ruimtelijke ordening de meer
indringende maatregel van het herstel in de oorspronkelijke staat niet noodzakelijk is,
zodat de rechter deze vorm van herstel dan ook niet beveelt; de rechter laat enkel,
overeenkomstig artikel 149, §5 Stedenbouwdecreet 1999, de keuze voor het herstel in de
oorspronkelijke staat als alternatief voor de betaling van de meerwaardesom over aan de
veroordeelde, maar dit geschiedt volgens voorwaarden van de wet, namelijk het herstel
in de oorspronkelijke toestand, zonder dat de veroordeelde zich kan beroepen op de
afgeleverde bouwvergunningen, die hij niet naleefde.
2º De verschillen in aard en doelstelling van de herstelmaatregelen, bedoeld in artikel 149,
§1 Stedenbouwdecreet 1999, kunnen toelaten dat zij gelijktijdig worden toegepast om het
volledig herstel te verzekeren; de cumulatieve oplegging van de betaling van de
meerwaarde en van aanpassingswerken kan aldus de verdwijning beogen van
verschillende gevolgen van het stedenbouwmisdrijf, namelijk de onterechte verrijking
enerzijds, en de inpassing van het bouwwerk in het bestemmingsgebied anderzijds,
waarbij de aanpassingswerken niet in de plaats kunnen komen van de betaling van de
meerwaarde.
(W. e.a.)

ARREST

(A.R. P.08.0884.N)
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RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
De cassatieberoepen zijn gericht tegen het arrest van het Hof van Beroep te
Gent, correctionele kamer, van 25 april 2008.
De eisers voeren in een memorie die aan dit arrest is gehecht, twee middelen
aan.
Raadsheer Etienne Goethals heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Patrick Duinslaeger heeft geconcludeerd.
BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Eerste middel
1. Het middel voert schending aan van de artikelen 99 en 149, §5, Stedenbouwdecreet 1999: de appelrechters kunnen onmogelijk het herstel in de oorspronkelijke staat als alternatief voor de betaling van de meerwaarde bevelen
daar de eisers in het bezit zijn van een vergunning tot verbouwing.
2. Artikel 149, §5, tweede lid, Stedenbouwdecreet 1999 bepaalt: "Bij een veroordeling tot de betaling van een geldsom gelijk aan de meerwaarde kan de veroordeelde zich op geldige wijze kwijten door binnen een jaar na de uitspraak de
plaats te herstellen in de oorspronkelijke toestand of het strijdige gebruik te staken."
3. Het bevelen van de betaling van een meerwaardesom houdt in dat voor een
goede ruimtelijke ordening de meer ingrijpende maatregel van herstel in de oorspronkelijke staat niet noodzakelijk is. Bijgevolg beveelt de rechter niet deze
vorm van herstel. Hij laat enkel het initiatief ervan over aan de veroordeelde,
evenwel volgens de modaliteiten bepaald in artikel 149, §5, Stedenbouwdecreet
1999, namelijk een herstel in de oorspronkelijke toestand, zonder rekening te
houden met afgeleverde bouwvergunningen.
4. Het is de overtreder die in voorkomend geval kiest voor het herstel in de vorige staat als alternatief voor de betaling van de meerwaardesom. Dit geschiedt
volgens de voorwaarden van de wet, zonder dat hij zich op de vergunning die hij
niet naleefde, kan beroepen.
Het middel faalt naar recht.
Tweede middel
Eerste onderdeel
5. Het onderdeel voert schending aan van artikel 149, §1, Stedenbouwdecreet
1999 en artikel 44 Strafwetboek: deze bepalingen laten geen cumulatieve toepassing van verschillende herstelmaatregelen toe; de eisers zijn daarenboven in het
bezit van een verbouwingsvergunning; het is bijgevolg ten onrechte dat de appelrechters de eisers veroordelen, zowel tot het uitvoeren van bepaalde aanpassingswerkzaamheden als tot de betaling van een meerwaarde van 7.000 euro en daarbij de kwijting van deze meerwaarde enkel verbinden aan het herstel van de
schuur in de oorspronkelijke toestand en niet aan het uitvoeren van aanpassingswerken.
6. De verschillen in aard en doelstelling van de maatregelen bedoeld in artikel
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149, §1, Stedenbouwdecreet 1999 kunnen toelaten dat zij gelijktijdig worden
toegepast om het volledig herstel te verzekeren.
7. De appelrechters bevelen de uitvoering van aanpassingswerken in verband
met de verschijningsvorm van de schuur, meer de betaling van 7000 euro wegens
zijn verkregen meerwaarde als nieuwbouw, met het herstel in de oorspronkelijke
toestand als wettelijk alternatief voor de eisers.
8. Te dezen beoogt de cumulatieve oplegging van een meerwaardesom en van
aanpassingswerken aldus de verdwijning van verschillende gevolgen van het stedenbouwmisdrijf, namelijk de onterechte verrijking ten gevolge van de nieuwbouw enerzijds, de inpassing van het bouwwerk in het bestemmingsgebied anderzijds, waarbij de aanpassingswerken niet in de plaats kunnen komen van de
betaling van de meerwaarde. De beslissing van de appelrechters om de aanpassingswerken op te leggen samen met meerwaarde en niet als een alternatief voor
deze meerwaarde is naar recht verantwoord.
Het onderdeel kan in zoverre niet worden aangenomen.
9. De appelrechters bevelen niet het herstel in de oorspronkelijke toestand,
maar laten de keuze hiervan over aan de eisers overeenkomstig de modaliteiten
die de wet toelaat.
In zoverre mist het onderdeel feitelijke grondslag.
10. Voor het overige sluit het onderdeel aan bij het vergeefs aangevoerde eerste middel dat de appelrechters de kwijting van de meerwaardesom niet vermochten te verbinden aan een herstel in de oospronkelijke toestand zonder rekening te houden met de bekomen verbouwingsvergunning.
In zoverre is het onderdeel niet ontvankelijk.
(...)
Dictum
Het Hof,
Verwerpt de cassatieberoepen.
Veroordeelt de eisers in de kosten.
25 november 2008 – 2° kamer – Voorzitter: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: de h. Goethals – Gelijkluidende conclusie van de h. Duinslaeger, advocaat-generaal – Advocaat: mr. Lefèbvre.

Nr. 664
2° KAMER - 25 november 2008

1º STRAF — ANDERE STRAFFEN - BIJZONDERE VERBEURDVERKLARING - MENSENHANDEL
- HUISJESMELKERIJ - ZAKEN WELKE GEDIEND HEBBEN TOT HET PLEGEN VAN HET MISDRIJF ONROEREND GOED - EIGENDOM VAN DE VEROORDEELDE - VERPLICHTE VERBEURDVERKLARING
2º VREEMDELINGEN - VREEMDELINGENWET - ARTIKEL 77BIS - MENSENHANDEL HUISJESMELKERIJ - BIJZONDERE VERBEURDVERKLARING - ZAKEN WELKE GEDIEND HEBBEN TOT HET
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- ONROEREND GOED - EIGENDOM VAN DE VEROORDEELDE - VERPLICHTE

VERBEURDVERKLARING

3º GRONDWETTELIJK HOF - PREJUDICIËLE VRAAG - VERPLICHTING VOOR HET HOF GRENZEN
4º PREJUDICIEEL GESCHIL - PREJUDICIËLE VRAAG - GRONDWETTELIJK HOF VERPLICHTING VOOR HET HOF - GRENZEN
5º GRONDWETTELIJK HOF - PREJUDICIËLE VRAAG - VERPLICHTING VOOR HET HOF GRENZEN
6º PREJUDICIEEL GESCHIL - PREJUDICIËLE VRAAG - GRONDWETTELIJK HOF VERPLICHTING VOOR HET HOF - GRENZEN
7º STRAF — ANDERE STRAFFEN - BIJZONDERE VERBEURDVERKLARING - ARTIKEL 42, 1°
STRAFWETBOEK - ZAKEN WELKE GEDIEND HEBBEN TOT HET PLEGEN VAN HET MISDRIJF - EIGENDOM
VAN DE VEROORDEELDE - TIJDSTIP VAN DE EIGENDOM
8º STRAF — ANDERE STRAFFEN - BIJZONDERE VERBEURDVERKLARING HUISJESMELKERIJ - ARTIKEL 77BIS, §5, VREEMDELINGENWET - ZAKEN WELKE GEDIEND HEBBEN
TOT HET PLEGEN VAN HET MISDRIJF - EIGENDOM VAN DE VEROORDEELDE - TIJDSTIP VAN DE
EIGENDOM

9º CASSATIEMIDDELEN — STRAFZAKEN — NIEUW MIDDEL - MIDDEL DAT
SCHENDING AANVOERT VAN ARTIKEL 3 E.V.R.M. - ONMENSELIJKE OF VERNEDERENDE STRAF WETTELIJK BEPAALDE STRAF - GEVOLG
1º en 2° De verbeurdverklaring van een onroerend goed, bedoeld in artikel 77bis, §1bis, dat
gediend heeft tot het plegen van het misdrijf, is onder vigeur van artikel 77bis, §5,
Vreemdelingenwet, met toepassing van de artikelen 42, 1° en 43 Strafwetboek, verplicht,
wanneer dat onroerend goed de eigendom van de veroordeelde is; de verbeurdverklaring
van die onroerende goederen is enkel facultatief wanneer zij de veroordeelde niet
toebehoren1.
3º en 4° Er is geen grond tot het stellen van een prejudiciële vraag aan het Grondwettelijk
Hof, wanneer die vraag geen betrekking heeft op de ongelijke behandeling van personen
die zich in dezelfde rechtstoestand bevinden2. (Art. 26 Bijzondere Wet op het
Grondwettelijk Hof)
5º en 6° Er is geen grond tot het stellen van een prejudiciële vraag aan het Grondwettelijk
Hof wanneer het middel niet ontvankelijk is om redenen die niet ontleend zijn aan de
normen die zelf het onderwerp uitmaken van het verzoek tot het stellen van die
prejudiciële vraag3. (Art. 26, §2, tweede lid, 1° Bijzondere Wet op het Grondwettelijk Hof)
7º De bijzondere verbeurdverklaring die de rechter met toepassing van artikel 42, 1°
Strafwetboek moet uitspreken, vereist dat het te verbeurdverklaren goed de eigendom
van de veroordeelde is; om te bepalen of aan die eigendomsvereiste is voldaan, moet de

1 Cass., 3 mei 2006, A.R. P.06.0220.F, A.C. 2006, nr. 254 met concl. adv.-gen. VANDERMEERSCH.
2 Zie Cass., 19 mei 2004, A.R. P.04.0548.F, A.C. 2004, nr. 268.
3 Zie Cass., 15 nov. 2006, A.R. P.06.1401.F, A.C. 2006, nr. 566.
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rechter zich plaatsen op het ogenblik van het plegen van het misdrijf4.
8º Uit de bewoordingen van artikel 77bis, §5, Vreemdelingenwet, blijkt niet dat de wetgever
de verbeurdverklaring heeft willen afhankelijk stellen van de voorwaarde dat de zaken
waarop zij betrekking heeft, op het ogenblik van de beslissing waarbij zij wordt
uitgesproken, nog de eigendom van de veroordeelde moet zijn; het is vereist, maar het
volstaat, dat de te verbeurdverklaren zaken de eigendom van de veroordeelde waren op
het ogenblik van het plegen van het misdrijf.
9º Nieuw en derhalve niet ontvankelijk is het middel dat aanvoert dat de opgelegde straffen
onmenselijk of vernederend zijn, aangezien de uit te spreken straffen, daarin begrepen
de verbeurdverklaringen, wettelijk bepaald zijn en dus in het debat waren voor de
appelrechters, zodat de eiser zich daartegen kon verdedigen. (Art. 3 E.V.R.M.)
(D. e.a. T. H. e.a.)

ARREST

(A.R. P.08.0951.N)

1. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
De cassatieberoepen zijn gericht tegen het arrest van het Hof van Beroep te
Gent, correctionele kamer, van 21 april 2008.
De eiser I.1 voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, vier middelen
aan.
De eiser I.2 voert geen middel aan.
De eiseres II voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, een middel
aan.
De eiseres III voert in een memorie vier middelen aan.
Raadsheer Paul Maffei heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Patrick Duinslaeger heeft geconcludeerd.
1. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
(...)
Eerste middel van de eiser I.1
Eerste onderdeel
3. Het onderdeel voert schending aan van artikel 7.1 EVRM, de artikelen 2 en
433terdecies Strafwetboek, en artikel 77bis, §5, Vreemdelingenwet: de niet-retroactieve werking van de strengere strafwet staat eraan in de weg dat deze strengere strafwet bij de beoordeling van de strafmaat in aanmerking genomen wordt.
4. Met de verwijzing naar artikel 433terdecies Strafwetboek stelt het arrest en4 Zie Cass., 29 jan. 1951, A.C. 1951, 298; 13 juni 1955, A.C. 1955, 839; P.E. TROUSSE, Novelles,
Droit pénal, Deel I, nr. 78; J. CONSTANT, Traité élém. droit pénal, deel II, nr. 722, p. 775; A. DE NAUW,
Inleiding tot het algemeen strafrecht, 2006, p. 149; G. STESSENS, De verbeurdverklaring, Strafrecht en
Strafprocesrecht, XXXIIste postuniversitaire cyclus W. DELVA, 2005-2006, p. 338; L. DUPONT en R.
VERSTRAETEN, Handboek Belgisch Strafrecht, p. 378, nr. 692; J. ROZIE, Voordeelsontneming. De
wisselwerking tussen de toepassingsvoorwaarden en het rechtskarakter van de verbeurdverklaring
van illegale vermogensvoordelen, Antwerpen, Intersentia 2005, p. 265; E. VAN MUYLEM, Commentaar
Strafrecht en Strafvordering, (Bijzondere) Verbeurdverklaring, nr. 41 p. 18.
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kel vast dat deze nieuwe wetsbepaling steeds voorziet in de verplichte verbeurdverklaring van de onroerende goederen die het voorwerp van de bewezen verklaarde misdrijven en eigendom van de schuldige zijn, zoals dit ook het geval
was onder vigeur van artikel 77bis, §5, Vreemdelingenwet dat ten tijde van de
ten laste gelegde feiten van toepassing was. Aldus past het arrest geen strengere
strafwet toe met terugwerkende kracht.
Het onderdeel kan niet aangenomen worden.
Tweede onderdeel
5. Het onderdeel voert schending aan van artikel 77bis, §5, Vreemdelingenwet:
ten onrechte oordeelt het arrest dat die wetsbepaling, zoals van toepassing op de
ten laste gelegde feiten, de verplichte verbeurdverklaring van de onroerende goederen die het voorwerp van het misdrijf zijn, oplegt.
6. Artikel 42, 1°, Strafwetboek bepaalt: "Bijzondere verbeurdverklaring wordt
toegepast: (...) op de zaken die het voorwerp van het misdrijf uitmaken en op die
welke gediend hebben tot het plegen van het misdrijf, wanneer zij eigendom van
de veroordeelde zijn."
Artikel 43, eerste lid, Strafwetboek bepaalt: "Bij misdaad en wanbedrijf wordt
bijzondere verbeurdverklaring toepasselijk op zaken bepaald in artikel 42, 1° en
2°, altijd uitgesproken."
Artikel 77bis, §5, Vreemdelingenwet, zoals van toepassing op de feiten van de
telastleggingen A, B en C, met name misdrijven als bedoeld in paragraaf 1bis
van dat artikel bepaalt: "De bijzondere verbeurdverklaring zoals bedoeld in artikel 42, 1°, van het Strafwetboek kan worden toegepast zelfs wanneer de zaken
waarop zij betrekking heeft, niet het eigendom van de veroordeelde zijn."
7. Deze laatste wetsbepaling geeft de rechter de mogelijkheid om de zaken
welke gediend hebben tot het plegen van het misdrijf, inzonderheid de onroerende goederen bedoeld in paragraaf 1bis van dit artikel, verbeurd te verklaren wanneer zij niet de eigendom van de veroordeelde zijn.
De verbeurdverklaring van die onroerende goederen is enkel facultatief als zij de
veroordeelde niet toebehoren.
Daarentegen is de verbeurdverklaring van die zaken ook onder vigeur van artikel
77bis Vreemdelingenwet met toepassing van de artikelen 42,1°, en 43 Strafwetboek verplicht wanneer het onroerend goed dat gediend heeft voor het plegen
van het misdrijf eigendom van de veroordeelde is.
Het onderdeel dat uitgaat van een andere rechtsopvatting, faalt naar recht.
8. Het onderdeel verzoekt het Hof de volgende prejudiciële vraag aan het
Grondwettelijk Hof te stellen: "Schendt artikel 77bis, §5, van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, zoals van toepassing vóór de wijziging bij wet van 10 augustus 2008 (lees: 2005) en aldus geïnterpreteerd dat de
verbeurdverklaring van de in §1bis van die wet bedoelde onroerende goederen
slechts facultatief zou zijn als zij de veroordeelde niet toebehoorden, het gelijkheidsbeginsel (artikelen 10 en 11 van de Grondwet)?"
9. De veroordeelde die geen eigenaar is van het goed dat gediend heeft tot het
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plegen van het misdrijf, bevindt zich ten opzichte van dat goed niet in dezelfde
rechtstoestand als de veroordeelde die daarvan wel eigenaar is. De voorgestelde
vraag heeft bijgevolg geen betrekking op de ongelijke behandeling van personen
die zich in dezelfde rechtstoestand bevinden.
Er is bijgevolg geen grond tot het stellen van de prejudiciële vraag.
Derde onderdeel
10. Het onderdeel voert schending aan van artikel 149 Grondwet, de artikelen
195 en 211 Wetboek van Strafvordering en artikel 77bis, §5, Vreemdelingenwet:
het arrest beveelt ten onrechte de verplichte verbeurdverklaring van een woning
die geen eigendom van de eiser meer was op het ogenblik van de uitspraak en
motiveert zijn beslissing daarover niet naar recht.
11. Artikel 42, 1°, Strafwetboek bepaalt: "Bijzondere verbeurdverklaring
wordt toegepast: (...) op de zaken die het voorwerp van het misdrijf uitmaken en
op die welke gediend hebben tot het plegen van het misdrijf, wanneer zij eigendom van de veroordeelde zijn."
Artikel 77bis, §5, Vreemdelingenwet, zoals van toepassing op de feiten van de
telastleggingen A, B en C, met name misdrijven als bedoeld in paragraaf 1bis
van dat artikel, bepaalt: "De bijzondere verbeurdverklaring zoals bedoeld in artikel 42, 1°, van het Strafwetboek kan worden toegepast zelfs wanneer de zaken
waarop zij betrekking heeft, niet het eigendom van de veroordeelde zijn."
12. De bijzondere verbeurdverklaring die de rechter met toepassing van artikel
42, 1°, Strafwetboek, moet uitspreken, vereist dat het te verbeurdverklaren goed
de eigendom van de veroordeelde is.
Om te bepalen of aan die eigendomsvereiste is voldaan, moet de rechter zich
plaatsen op het ogenblik van het plegen van het misdrijf.
Uit de bewoordingen van artikel 77bis, §5, Vreemdelingenwet, blijkt niet dat de
wetgever de verbeurdverklaring heeft willen afhankelijk stellen van de voorwaarde dat de zaken waarop zij betrekking heeft, op het ogenblik van de beslissing waarbij zij wordt uitgesproken, nog de eigendom van de veroordeelde moet
zijn. Het is vereist maar het volstaat dat de te verbeurdverklaren zaken de eigendom van de veroordeelde waren op het ogenblik van het plegen van het misdrijf.
In zoverre het onderdeel uitgaat van een andere rechtsopvatting, faalt het naar
recht.
13. Voor het overige is het onderdeel afgeleid uit de vergeefse aanvoering dat
een der verbeurdverklaarde goederen geen eigendom is van de eiser.
In zoverre is het onderdeel niet ontvankelijk.
Tweede middel van de eiser I.1
14. Het middel voert schending aan van artikel 7.1 EVRM, artikel 1 van het
Aanvullend Protocol nr. 1 bij dat verdrag, artikel 17 Grondwet, artikel 42, 1°,
Strafwetboek en artikel 77bis, §5, Vreemdelingenwet alsmede miskenning van
het algemeen rechtsbeginsel van het persoonlijk karakter van de straf: het bestreden arrest beveelt de verbeurdverklaring van vijf onroerende goederen, waarvan
vier eigendom zijn van de eiser; de verbeurdverklaring mag het gehele vermogen
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van de veroordeelde niet treffen noch een bestraffing van de familie van de veroordeelde zijn.
15. Het middel gaat geheel ervan uit dat de uitgesproken verbeurdverklaringen
het gehele vermogen van de eiser omvatten en daarom ook een bestraffing van
zijn familie inhouden.
Het middel verplicht het Hof tot een onderzoek van feiten waarvoor het niet bevoegd is en is bijgevolg niet ontvankelijk.
16. Het middel verzoekt het Hof de volgende prejudiciële vraag aan het
Grondwettelijk Hof te stellen: "Schendt artikel 77bis, §5, van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf en de verwijdering van vreemdelingen, zoals van toepassing vóór de wijziging bij wet van
10 augustus 2008 (lees: 2005) en aldus geïnterpreteerd dat de verbeurdverklaring
van de in §1bis van die wet bedoelde onroerende goederen verplicht is als zij de
veroordeelde toebehoorden (dit in samenhang met artikel 42, 1°, Strafwetboek),
artikel 17 van de Grondwet, nu hierdoor de mogelijkheid bestaat dat een bestraffing wordt opgelegd die gelijkgesteld dient te worden met een door artikel 17
van de Grondwet verboden vorm van algehele verbeurdverklaring en de rechter
de mogelijkheid wordt ontzegd om de verbeurdverklaring niet uit te spreken?".
17. Het middel is niet ontvankelijk om redenen die niet ontleend zijn aan de
normen die zelf het onderwerp uitmaken van het verzoek tot het stellen van de
prejudiciële vraag. Overeenkomstig artikel 26, §2, tweede lid, 1°, Bijzondere
Wet Arbitragehof, is er geen grond tot het stellen van de prejudiciële vraag.
Derde middel van de eiser I.1
18. Het middel voert schending aan van artikel 3 EVRM: de opgelegde straffen zijn onmenselijk of vernederend.
19. De uit te spreken straffen, daarin begrepen de verbeurdverklaringen zijn
wettelijk bepaald en waren dus in het debat voor de appelrechters. De eiser kon
zich daartegen verdedigen.
Het middel is nieuw, mitsdien niet ontvankelijk.
(...)
Dictum
Het Hof,
Verwerpt de cassatieberoepen.
Veroordeelt de eisers in de kosten van hun cassatieberoep.
25 november 2008 – 2° kamer – Voorzitter: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: de h. Maffei – Gelijkluidende conclusie van de h. Duinslaeger, advocaat-generaal – Advocaten: mrs. W. van Steenbrugge, Gent, Ch. Mussche, Gent en F. Burssens,
Gent.
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Nr. 665
2° KAMER - 25 november 2008

1º ONDERZOEK IN STRAFZAKEN - TELEFOONTAP - PERIODE TIJDENS WELKE
AFGELUISTERD KAN WORDEN - PERIODE VAN MAXIMAAL ÉÉN MAAND VANAF DE BESCHIKKING VERTREKPUNT VOOR DE BEREKENING
2º ONDERZOEKSRECHTER - TELEFOONTAP - PERIODE TIJDENS WELKE AFGELUISTERD KAN
WORDEN - PERIODE VAN MAXIMAAL ÉÉN MAAND VANAF DE BESCHIKKING - VERTREKPUNT VOOR DE
BEREKENING

3º TELEGRAAF EN TELEFOON - TELEFOONTAP - PERIODE TIJDENS WELKE AFGELUISTERD
KAN WORDEN - PERIODE VAN MAXIMAAL ÉÉN MAAND VANAF DE BESCHIKKING - VERTREKPUNT VOOR
DE BEREKENING

4º BEWIJS — STRAFZAKEN — BEWIJSVOERING - TELEFOONTAP - PERIODE TIJDENS
WELKE AFGELUISTERD KAN WORDEN - PERIODE VAN MAXIMAAL ÉÉN MAAND VANAF DE BESCHIKKING VERTREKPUNT VOOR DE BEREKENING
1º, 2°, 3° en 4° Artikel 90quater, §1, tweede lid, 4° Wetboek van Strafvordering, dat bepaalt
dat de met redenen omklede beschikking waarbij de onderzoeksrechter machtiging
verleent tot een bewakingsmaatregel op grond van artikel 90ter van hetzelfde wetboek,
op straffe van nietigheid de periode vermeldt tijdens welke de bewaking kan worden
uitgeoefend, welke niet langer mag zijn dan één maand te rekenen van de beslissing
waarbij de maatregel wordt bevolen, houdt in dat de datum van de beschikking het
vertrekpunt vormt voor de berekening van de termijn van één maand1.
(P. e.a.)

ARREST

(A.R. P.08.1050.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
De cassatieberoepen zijn gericht tegen het arrest van het Hof van Beroep te
Antwerpen, correctionele kamer, van 15 mei 2008.
De eiser J P voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, een middel aan.
De eiser P D G voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, twee middelen aan.
De eiser A T voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, twee middelen
aan.
De eiser E G voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, drie middelen
aan.
De eiser J J voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, drie middelen
aan; tevens voert hij in een aanvullende memorie die eveneens aan dit arrest is
gehecht, nog een middel aan.
Raadsheer Luc Van hoogenbemt heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Patrick Duinslaeger heeft geconcludeerd.
1 TH. FREYNE, “De bewaking van privécommunicatie en -telecommunicatie in strafonderzoeken: een
stand van zaken”, T. Strafr. 2008, p. 175, nr. 25; L. ARNOU, “Afluisteren tijdens het gerechtelijk
onderzoek”, Comm. Strafr., p. 39, nr. 43.
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II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Eerste middel van de eisers II en III.1 en tweede middel van de eisers III.2 en
IV
1. Het middel voert schending aan van artikel 90quater, §1, tweede lid, 4°,
Wetboek van Strafvordering: de volledige beschikkingen tot afluisteren P02,
P06, P07, P09, P10, P14 en P16 zijn nietig omdat zij gedurende een langere tijd
werden uitgevoerd dan hun maximale geldigheidsduur van één maand.
2. Artikel 90quater, §1, tweede lid, 4°, Wetboek van Strafvordering bepaalt dat
de beschikking waarbij de onderzoeksrechter machtiging verleent tot een bewakingsmaatregel op grond van artikel 90ter van hetzelfde wetboek, op straffe van
nietigheid gedagtekend wordt en de periode vermeldt tijdens welke de bewaking
kan worden uitgeoefend, welke niet langer mag zijn dan één maand te rekenen
van de beslissing waarbij de maatregel wordt bevolen.
3. De appelrechters oordelen: "De beschikkingen opgesomd in conclusies van
beklaagde op pagina 32 onderaan en pagina 33 dateren van een datum voorafgaand aan de periode die erin is voorzien. Artikel 90quater, §1, voorziet nergens
dat de datum van de beschikking dezelfde moet zijn (als) de aanvangsdatum van
de periode die in de beschikking is voorzien zolang de beschikking maar 'voorafgaand' werd verleend. Deze taps zijn derhalve wel rechtsgeldig."
4. Met die redenen verantwoorden de appelrechters hun beslissing dat ook de
uitvoering die aan de omstreden beschikkingen werd gegeven buiten de termijn
van één maand te rekenen vanaf de datum van de beslissing waarbij de maatregel
wordt bevolen, rechtsgeldig is, niet naar recht.
Het middel is gegrond.
(...)
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest.
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het vernietigde arrest.
Laat de kosten ten laste van de Staat.
Verwijst de zaak naar het Hof van Beroep te Gent.
25 november 2008 – 2° kamer – Voorzitter: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: de h. Van hoogenbemt – Gelijkluidende conclusie van de h. Duinslaeger, advocaat-generaal – Advocaten: mrs. B. Veysen, Antwerpen, P. Vandemeulebroucke, Antwerpen en T. Decaigny, Antwerpen.
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Nr. 666
2° KAMER - 25 november 2008

STRAF — SAMENLOOP — ALGEMEEN - OPSCHORTING VAN DE UITSPRAAK VOOR DE
REEDS BERECHTE FEITEN - ARTIKEL 65, TWEEDE LID SW. - TOEPASSELIJKHEID
De regel afgeleid uit artikel 65, tweede lid, eerste zin Strafwetboek, volgens welke de
strafrechter bij de straftoemeting rekening houdt met de reeds uitgesproken straffen is
niet toepasselijk wanneer de eerder berechte feiten zijn uitgelopen op een niet
ingetrokken maatregel van opschorting van de uitspraak van de veroordeling1.
(L.)

ARREST

(A.R. P.08.1108.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het vonnis in hoger beroep van de Correctionele rechtbank te Mechelen, van 25 juni 2008.
De eiser voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, een middel aan.
Raadsheer Paul Maffei heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Patrick Duinslaeger heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Middel
1. Het middel voert schending aan van artikel 65 Strafwetboek, artikel 34, §2,
1°, 35, 38, §1, 1°, en 48, 1°, Wegverkeerwet en artikel 4, 1°, Wegverkeerreglement: uit de door hen vastgestelde feitelijke gegevens hebben de appelrechters
niet wettig kunnen afleiden dat de bewezen verklaarde feiten geen voortgezette
of collectieve misdrijven uitmaken met het feit van poging tot opzettelijke brandstichting van een draagtas waarvoor de eiser bij vonnis van 28 juni 2007 schuldig
bevonden werd.
2. Het middel preciseert niet hoe het arrest de artikelen 34, §2, 1°, 35, 38, §1,
1°, en 48, 1°, Wegverkeerwet en 4, 1°, Wegverkeerreglement schendt.
In zoverre is het middel onnauwkeurig, mitsdien niet ontvankelijk.
3. De regel van artikel 65, tweede lid, Strafwetboek, volgens de welke de strafrechter bij de straftoemeting rekening houdt met de reeds uitgesproken straffen,
is niet toepasselijk wanneer de reeds berechte feiten geleid hebben tot een niet
ingetrokken maatregel van opschorting van de uitspraak van de veroordeling.
4. Uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan, blijkt dat de Correctionele Rechtbank te Mechelen bij vonnis van 28 juni 2007 ten laste van de eiser
wegens de reeds berechte feiten van poging tot opzettelijke brandstichting de
probatie-opschorting van de uitspraak van de veroordeling heeft gelast.
5. Hieruit volgt dat de appelrechters voor de bewezen bevonden feiten die voor
1 Cass., 22 nov. 2006, A.R. P.06.0925.F, A.C. 2006, nr. 587; 16 mei 2007, A.R. P.07.0111.F, A.C.
2007, nr. 254.
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hen aanhangig waren geen toepassing konden maken van de regel bepaald bij artikel 65, tweede lid, Strafwetboek.
In zoverre kan het middel niet leiden tot cassatie en is het evenmin ontvankelijk.
Ambtshalve onderzoek
6. De substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen
zijn in acht genomen en de beslissing is overeenkomstig de wet genomen.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiser in de kosten.
25 november 2008 – 2° kamer – Voorzitter: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: de h. Maffei – Gelijkluidende conclusie van de h. Duinslaeger, advocaat-generaal – Advocaat: mr. P. Van Rillaer, Mechelen.

Nr. 667
2° KAMER - 25 november 2008

1º CASSATIEBEROEP — STRAFZAKEN — PERSONEN DOOR OF TEGEN
WIE CASSATIEBEROEP KAN OF MOET WORDEN INGESTELD —
BURGERLIJKE RECHTSVORDERING — ANDERE PARTIJEN - STEDENBOUW HERSTELVORDERING - WOONINSPECTEUR VAN HET VLAAMSE GEWEST - HERSTELVORDERENDE
OVERHEID - VERPLICHTING TOT BETEKENING - GEVOLG
2º CASSATIEBEROEP — STRAFZAKEN — VORMEN — VORM EN TERMIJN
VAN BETEKENING EN-OF NEERLEGGING - STEDENBOUW - HERSTELVORDERING WOONINSPECTEUR VAN HET VLAAMSE GEWEST - HERSTELVORDERENDE OVERHEID VERPLICHTING TOT BETEKENING - GEVOLG
3º STEDENBOUW — HERSTEL VAN PLAATS IN DE VORIGE STAAT.
BETALING VAN EEN MEERWAARDE - HERSTELVORDERING - WOONINSPECTEUR VAN
HET VLAAMSE GEWEST - HERSTELVORDERENDE OVERHEID - CASSATIEBEROEP - VORMEN VERPLICHTING TOT BETEKENING - GEVOLG
1º, 2° en 3° Niet ontvankelijk is het cassatieberoep ingesteld door de wooninspecteur van
het Vlaamse Gewest, in zijn hoedanigheid van herstelvorderende overheid, dat niet
regelmatig betekend werd aan het openbaar ministerie en aan de partijen tegen wie het
is gericht1. (Art. 418, eerste lid Sv.)
(WOONINSPECTEUR VAN HET VLAAMSE GEWEST T. J.)

ARREST

(A.R. P.08.1134.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
1 Cass., 28 maart 2006, A.R. P.05.1563.N, A.C. 2006, nr. 176.
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Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het Hof van Beroep te Antwerpen, correctionele kamer, van 4 juni 2008.
De eiser voert geen middel aan.
Raadsheer Etienne Goethals heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Patrick Duinslaeger heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan, blijkt niet dat het cassatieberoep van de eiser werd betekend aan de verweerder. Het cassatieberoep is
niet ontvankelijk.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiser in de kosten.
25 november 2008 – 2° kamer – Voorzitter: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: de h. Goethals – Gelijkluidende conclusie van de h. Duinslaeger, advocaat-generaal.

Nr. 668
2° KAMER - 25 november 2008

1º MISDRIJF — ALGEMEEN. BEGRIP. MATERIEEL EN MOREEL
BESTANDDEEL. EENHEID VAN OPZET - EENHEID VAN OPZET - VERSCHEIDENE
MISDRIJVEN - GELIJKTIJDIGE VOORLEGGING AAN DE RECHTER - VASTSTELLING VAN HET BESTAAN
VAN SAMENHANG - GEVOLG
2º SAMENHANG - VERSCHEIDENE MISDRIJVEN - GELIJKTIJDIGE VOORLEGGING AAN DE RECHTER
- VASTSTELLING VAN HET BESTAAN VAN SAMENHANG - GEVOLG
3º ONAANTASTBARE BEOORDELING DOOR DE FEITENRECHTER VERSCHEIDENE MISDRIJVEN - GELIJKTIJDIGE VOORLEGGING AAN DE RECHTER - VASTSTELLING VAN
HET BESTAAN VAN SAMENHANG - BEOORDELING VAN HET BESTAAN VAN EENHEID VAN OPZET
4º STRAF — SAMENLOOP — ALGEMEEN - VERSCHEIDENE MISDRIJVEN - GELIJKTIJDIGE
VOORLEGGING AAN DE RECHTER - VASTSTELLING VAN HET BESTAAN VAN SAMENHANG - GEVOLG
1º, 2°, 3° en 4° Het feit dat de rechter oordeelt dat er samenhang bestaat tussen misdrijven
waarvan de stukken hem gelijktijdig zijn voorgelegd, belet niet dat hij soeverein oordeelt
of de samenhangende misdrijven die hij bewezen acht, de uiting zijn van één en
hetzelfde opzet, zodat hij slechts één straf kan opleggen. (Art. 65 Sw.; Artt. 226 en 227
Sv.)
(D.)

ARREST
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(A.R. P.08.1239.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het Hof van Beroep te Antwerpen, correctionele kamer, van 18 juni 2008.
De eiser voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, een middel aan.
Raadsheer Luc Van hoogenbemt heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Patrick Duinslaeger heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Ontvankelijkheid van het cassatieberoep
1. De eiser is voor de hem ten laste gelegde feiten I.A.9.a-c vrijgesproken. Zijn
cassatieberoep tegen die beslissing is bij gebrek aan belang niet ontvankelijk.
Middel
2. Het middel voert schending aan van de artikelen 195, 211 en 227 Wetboek
van Strafvordering: na samenhang tussen de vier zaken te hebben vastgesteld,
spreken de appelrechters zonder afdoende motivering twee afzonderlijke straffen
uit.
3. Het feit dat de rechter oordeelt dat er samenhang bestaat tussen misdrijven
waarvan de stukken hem gelijktijdig zijn voorgelegd, belet niet dat hij soeverein
oordeelt of de samenhangende misdrijven die hij bewezen acht, de uiting zijn
van één en hetzelfde opzet zodat hij slechts één enkele straf kan opleggen.
In zoverre faalt het middel naar recht.
4. Bij ontstentenis van daartoe strekkende conclusies hoeft de rechter in strafzaken niet uit te leggen waarom hij oordeelt dat de misdrijven waaraan hij de beklaagde schuldig acht, al dan niet met eenheid van opzet zijn gepleegd.
In zoverre faalt het middel eveneens naar recht.
5. Voor het overige voldoen de appelrechters met de in het bestreden arrest
(bladzijden 29 en 30) weergegeven redenen aan de bijzondere motiveringsplicht
van artikel 195, tweede lid, Wetboek van Strafvordering.
In zoverre kan het middel niet worden aangenomen.
Ambtshalve onderzoek van de beslissing op de strafvordering
6. De substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen
zijn in acht genomen en de beslissing is overeenkomstig de wet gewezen.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiser in de kosten.
25 november 2008 – 2° kamer – Voorzitter: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: de h. Van hoogenbemt – Gelijkluidende conclusie van de h. Duinslaeger, advo-
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caat-generaal – Advocaat: mr. Ph. Daeninck, Hasselt.

Nr. 669
2° KAMER - 26 november 2008

1º CASSATIEBEROEP — STRAFZAKEN — TERMIJNEN VOOR
CASSATIEBEROEP EN BETEKENING — STRAFVORDERING —
VOORBARIG CASSATIEBEROEP (GEEN EINDBESLISSING) - PERSOON DIE
GESCHAAD IS DOOR EEN OPSPORINGSHANDELING M.B.T. ZIJN GOEDEREN - RECHTSPLEGING TOT
VERVREEMDING VAN EEN IN BESLAG GENOMEN GOED - KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING BESLISSING - CASSATIEBEROEP - ONTVANKELIJKHEID
2º ONDERZOEK IN STRAFZAKEN - OPSPORINGSONDERZOEK - BESLAG OP GOEDEREN PERSOON DIE GESCHAAD IS DOOR EEN OPSPORINGSHANDELING M.B.T. ZIJN GOEDEREN RECHTSPLEGING TOT VERVREEMDING - KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING - BESLISSING CASSATIEBEROEP - ONTVANKELIJKHEID
1º en 2° Artikel 416, tweede lid Sv., dat de enige gevallen opsomt waarin de wet
onmiddellijk cassatieberoep toestaat tegen een voorbereidend arrest en een arrest van
onderzoek, verleent aan een derde die beweert schade te hebben geleden door een
arrest van de kamer van inbeschuldigingstelling dat zijn rechtsmiddel verwerpt tegen een
beslissing van de procureur des Konings tot vervreemding van zijn in beslag genomen
goed, niet het recht om dat arrest rechtstreeks aan het toezicht van het Hof te
onderwerpen omdat het hem schade zou berokkenen die het uitgestelde cassatieberoep
niet meer zou kunnen herstellen1. (Art. 28octies Sv.)
(ARTFIELD PIANO e.a.)

ARREST (vertaling)

(A.R. P.08.0538.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
De cassatieberoepen I, II en II zijn gericht tegen de arresten, respectievelijk
met de nummers 811, 814 en 816 die, op 5 maart 2008 zijn gewezen door het
Hof van Beroep te Brussel, kamer van inbeschuldigingstelling.
De eerste eiseres zet in een memorie die aan dit arrest is gehecht, de redenen
uiteen waarom haar cassatieberoep ontvankelijk moet worden verklaard en voert
een middel aan.
De tweede en de derde eiseres voeren in een memorie die op 6 juni 2008 op de
griffie van het Hof is ingediend, ieder twee middelen aan.
Raadsheer Paul Mathieu heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Damien Vandermeersch heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
De bestreden arresten verwerpen, wegens gebrek aan bestaansreden, de rechts1 Cass., 22 sept. 2004, A.R. P.04.1128.F, A.C. 2004, nr. 428.
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middelen die door de eiseressen tegen een beslissing van de procureur des Konings zijn ingesteld. Daar deze van oordeel was dat het beslag op vermogensbestanddelen waarvan zij het bezit opeisen, dient gehandhaafd te blijven, staat hij
de verkoop ervan door het Centraal Orgaan voor de Inbeslagneming en de Verbeurdverklaring toe om ze te vervangen door de opbrengst ervan.
Door deze arresten die met toepassing van artikel 28octies, §4, van het Wetboek van Strafvordering zijn gewezen, heeft de rechter niet zijn volledige rechtsmacht uitgeoefend over het gehele voorwerp van de strafvordering. Overeenkomstig artikel 416, eerste lid, van het voormelde wetboek, staat het cassatieberoep tegen dergelijke beslissingen eerst open na het eindarrest.
De eerste eiseres voert aan dat deze regel niet op haar toepasselijk is op grond
dat de vervreemding van haar goed haar onherstelbare schade zou berokkenen en
dat haar geen ander middel rest om de toestand te herstellen dan zich tot het Hof
te richten zonder de afloop af te wachten van vervolgingen die niet op haar betrekking hebben.
Artikel 416, tweede lid, van het Wetboek van Strafvordering, dat de enige gevallen opsomt waarin de wet onmiddellijk cassatieberoep toestaat tegen een
voorbereidend arrest en een arrest van onderzoek, verleent aan een derde die beweert schade te hebben geleden door een dergelijke beslissing niet het recht om
deze rechtstreeks aan het toezicht van het Hof te onderwerpen omdat zij hem een
schade zou berokkenen die het uitgestelde cassatieberoep niet meer zou kunnen
herstellen.
De cassatieberoepen zijn niet ontvankelijk.
Het Hof kan bijgevolg de middelen niet onderzoeken die door de eiseressen
zijn aangevoerd.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt de cassatieberoepen.
Veroordeelt de eiseressen in de kosten van hun cassatieberoep.
26 november 2008 – 2° kamer – Voorzitter: de h. de Codt, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: de h. Mathieu – Gelijkluidende conclusie van de h. Vandermeersch, advocaatgeneraal – Advocaten: mrs. D. Coenen, Brussel en D. Duburcq, Brussel.

Nr. 670
2° KAMER - 26 november 2008

1º VALSHEID EN GEBRUIK VAN VALSE STUKKEN - GEBRUIK VAN VALSE STUKKEN BEGRIP
2º VALSHEID EN GEBRUIK VAN VALSE STUKKEN - GEBRUIK VAN VALSE STUKKEN BEGRIP - VALSE STUKKEN OPGEMAAKT MET HET OOG OP HET VERKRIJGEN VAN EEN LENING GEBRUIK - NIET-TERUGBETALING VAN HET ONTLEENDE KAPITAAL
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1º Het misdrijf gebruik van valse stukken duurt voort, ook zonder nieuw feit van de dader
ervan en zonder dat hij opnieuw handelt, zolang het door hem beoogde doel niet geheel
is bereikt en die handeling, zonder verzet van zijn kant, hem het nuttig gevolg blijft
opleveren dat hij ervan verwachtte1. (Art. 197 Sw.)
2º Wanneer de inverdenkinggestelde wordt verweten dat hij aan de vervalsing en aan het
gebruik van stukken op grond waarvan een lening werd toegestaan, had deelgenomen,
maakt het feit dat de schuldenaar een gedeelte van het ontleende kapitaal niet
terugbetaalt, noch het gebruik van de valse stukken uit die werden opgemaakt met het
oog op het verkrijgen van die lening, noch de voortzetting van dat gebruik. (Art. 197 Sw.)
(M.)

ARREST (vertaling)

(A.R. P.08.0798.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het Hof van Beroep te Brussel, kamer van inbeschuldigingstelling, van 14 mei 2008.
De eiser voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, twee middelen aan.
Raadsheer Benoît Dejemeppe heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Damien Vandermeersch heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Tweede middel
Eerste onderdeel
Aan het arrest wordt verweten dat het met name artikel 197 van het Strafwetboek schendt door een omstandigheid die niet aan de eiser te wijten is als gebruik van valse stukken te omschrijven.
Het misdrijf gebruik van valse stukken duurt voort, ook zonder nieuw feit van
de dader ervan en zonder dat dit feit door hem herhaald wordt, zolang het beoogde doel niet geheel is bereikt en die handeling, zonder verzet van zijn kant, te zijnen voordele het nuttig gevolg blijft opleveren dat hij ervan verwachtte.
De eiser werd niet vervolgd omdat hij een leningovereenkomst had vervalst en
van dat stuk gebruik had gemaakt. Hem werd verweten dat hij aan de vervalsing
en aan het gebruik van de stukken op grond waarvan die lening werd toegestaan,
had deelgenomen.
Het feit dat de schuldenaar een gedeelte van het ontleende kapitaal niet terugbetaalt maakt noch het gebruik van de valse stukken uit die werden opgemaakt
met het oog op het verkrijgen van de lening, noch de voortzetting van dat gebruik.
Door te oordelen dat het gebruik van de valse stukken blijft voortduren tot de
aflossing van de lening waarvan zij de toekenning mogelijk hadden gemaakt,
schenden de appelrechters het voormelde artikel 197.
Het onderdeel is in dat opzicht gegrond.
1 Cass., 7 feb. 2007, A.R. P.06.1491.F, A.C. 2007, nr 72.
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Er is geen grond om acht te slaan op het tweede onderdeel van het middel en
evenmin op het eerste middel die niet tot cassatie zonder verwijzing kunnen leiden.
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest.
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het vernietigde arrest.
Laat de kosten ten laste van de Staat.
Verwijst de zaak naar het Hof van Beroep te Brussel, kamer van inbeschuldigingstelling, anders samengesteld.
26 november 2008 – 2° kamer – Voorzitter: de h. de Codt, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: de h. Dejemeppe – Gelijkluidende conclusie van de h. Vandermeersch, advocaat-generaal – Advocaat: mr. P. Monville, Brussel.

Nr. 671
2° KAMER - 26 november 2008

1º BEWIJS — STRAFZAKEN — BEWIJSVOERING - RIJDEN IN STAAT VAN
ALCOHOLINTOXICATIE - ADEM- OF BLOEDANALYSE - ANDERE BEWIJSMIDDELEN - TOELAATBAARHEID
2º WEGVERKEER — WEGVERKEERSWET — WETSBEPALINGEN —
ARTIKEL 34 - RIJDEN IN STAAT VAN ALCOHOLINTOXICATIE - ADEM- OF BLOEDANALYSE ANDERE BEWIJSMIDDELEN - TOELAATBAARHEID
1º en 2° Rijden in staat van alcoholintoxicatie is een wanbedrijf waarvan het bewijs alleen
bijzonder bij wet is geregeld wanneer het door een adem- of bloedanalyse wordt
geleverd; aangezien de wet die bijzondere wijzen niet oplegt, mag de rechter zich op
andere bewijsgegevens baseren en deze dan ook vrij beoordelen1. (Artt. 34 en 59
Wegverkeerswet)
(B.)

ARREST (vertaling)

(A.R. P.08.1043.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het vonnis in hoger beroep van de Correctionele Rechtbank te Brussel van 15 mei 2008.
De eiser voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, drie middelen aan.
Afdelingsvoorzitter Jean de Codt heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Damien Vandermeersch heeft geconcludeerd.
1 Cass., 1 maart 1989, A.R. 6915, A.C. 1989-1990, nr. 367.
Zie ook het door het Hof op dezelfde dag gewezen arrest P.08.1293.F, A.C. 2008, nr 672.
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II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
(...)
Tweede middel
Rijden in staat van alcoholintoxicatie is een wanbedrijf waarvan het bewijs alleen bijzonder bij wet wordt geregeld wanneer het wordt geleverd door een
adem- of bloedanalyse.
De wet voorziet in deze bijzondere wijzen maar legt ze niet op. De rechter mag
zich dus baseren op andere bewijsgegevens en deze dan ook vrij beoordelen.
Het middel dat aanvoert dat het bewijs van het voormelde wanbedrijf niet op
een getuigenis kan worden gebaseerd, 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.
26 november 2008 – 2° kamer – Voorzitter en Verslaggever: de h. de Codt, afdelingsvoorzitter – Gelijkluidende conclusie van de h. Vandermeersch, advocaat-generaal – Advocaten: mrs. S. Miesse, Brussel en S. Brancart, Brussel.

Nr. 672
2° KAMER - 26 november 2008

1º BEWIJS — STRAFZAKEN — BEWIJSVOERING - RIJDEN IN STAAT VAN
ALCOHOLINTOXICATIE - ADEM- OF BLOEDANALYSE - BIJ WET GEREGELD BEWIJS - MEETAPPARATUUR
- BEPALINGEN DIE DE BIJZONDERE GEBRUIKSMODALITEITEN VAN DE GEBRUIKTE TOESTELLEN
VASTSTELLEN - VERPLICHT KARAKTER
2º WEGVERKEER — WEGVERKEERSWET — WETSBEPALINGEN —
ARTIKEL 34 - RIJDEN IN STAAT VAN ALCOHOLINTOXICATIE - BEWIJS - ADEM- OF BLOEDANALYSE
- BIJ WET GEREGELD BEWIJS - MEETAPPARATUUR - BEPALINGEN DIE DE BIJZONDERE
GEBRUIKSMODALITEITEN VAN DE GEBRUIKTE TOESTELLEN VASTSTELLEN - VERPLICHT KARAKTER
3º WEGVERKEER — WEGVERKEERSWET — WETSBEPALINGEN —
ARTIKEL 59 - RIJDEN IN STAAT VAN ALCOHOLINTOXICATIE - BEWIJS - ADEM- OF BLOEDANALYSE
- BIJ WET GEREGELD BEWIJS - MEETAPPARATUUR - BEPALINGEN DIE DE BIJZONDERE
GEBRUIKSMODALITEITEN VAN DE GEBRUIKTE TOESTELLEN VASTSTELLEN - VERPLICHT KARAKTER
4º BEWIJS — STRAFZAKEN — BEWIJSVOERING - BIJ WET GEREGELD BEWIJS VORMVEREISTEN DIE DE INTRINSIEKE WAARDE VAN HET BEWIJS WAARBORGEN - GEVOLGEN - NIET-
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- VASTSTELLINGEN ZONDER WETTELIJKE BEWIJSWAARDE

5º WEGVERKEER — WEGVERKEERSWET — WETSBEPALINGEN —
ARTIKEL 34 - RIJDEN IN STAAT VAN ALCOHOLINTOXICATIE - BEWIJS - ADEM- OF BLOEDANALYSE
- BIJ WET GEREGELD BEWIJS - MEETAPPARATUUR - VORMVEREISTEN DIE DE INTRINSIEKE WAARDE
VAN HET BEWIJS WAARBORGEN - GEVOLGEN - NIET-CONFORME ETHYLOMETER - VASTSTELLINGEN
ZONDER WETTELIJKE BEWIJSWAARDE

6º WEGVERKEER — WEGVERKEERSWET — WETSBEPALINGEN —
ARTIKEL 59 - RIJDEN IN STAAT VAN ALCOHOLINTOXICATIE - BEWIJS - ADEM- OF BLOEDANALYSE
- BIJ WET GEREGELD BEWIJS - MEETAPPARATUUR - VORMVEREISTEN DIE DE INTRINSIEKE WAARDE
VAN HET BEWIJS WAARBORGEN - GEVOLGEN - NIET-CONFORME ETHYLOMETER - VASTSTELLINGEN
ZONDER WETTELIJKE BEWIJSWAARDE

1º, 2° en 3° Rijden in staat van alcoholintoxicatie is een wanbedrijf waarvan het bewijs,
wanneer het door een adem- of bloedanalyse wordt geleverd, bijzonder bij wet is
geregeld; wanneer de rechter zijn beslissing grondt op de resultaten van een meting van
de alcoholconcentratie per liter uitgeademde alveolaire lucht of per liter bloed, is hij
gebonden door de bepalingen die de bijzondere gebruiksmodaliteiten van de gebruikte
toestellen vaststellen1. (Art. 59, §4 Wegverkeerswet)
4º, 5° en 6° Ook wanneer de niet nagekomen vormvereiste niet op straffe van nietigheid is
voorgeschreven of de onregelmatigheid noch de betrouwbaarheid van het bewijs, noch
het recht op een eerlijke behandeling van de zaak aantast, mag de rechter een wettelijke
bewijswaarde toekennen aan een bewijs dat is verkregen met schending van de
bepalingen die het bewijs bijzonder regelen en de intrinsieke waarde ervan waarborgen2.
(Art. 59, §4 Wegverkeerswet)
(L.)

ARREST (vertaling)

(A.R. P.08.1293.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het vonnis in hoger beroep van de Correctionele Rechtbank te Neufchâteau, van 2 juli 2008.
De eiser voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, drie middelen aan.
Op 17 november 2008 heeft advocaat-generaal Damien Vandermeersch een
conclusie neergelegd.
Op de rechtszitting van 26 november 2008 heeft afdelingsvoorzitter Jean de
Codt verslag uitgebracht en heeft de voormelde advocaat-generaal geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
(...)
B. In zoverre het cassatieberoep gericht is tegen de beslissing op de strafvordering die wegens alcoholintoxicatie (telastlegging A) is ingesteld
Eerste middel
1 Zie concl. O.M. in Pas. 2008, nr. 672.
2 Ibid.
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Rijden in staat van alcoholintoxicatie is een wanbedrijf waarvan het bewijs,
wanneer het door een adem- of bloedanalyse wordt geleverd, bijzonder bij wet is
geregeld. Wanneer de rechter zijn beslissing grondt op de resultaten van een meting van de alcoholconcentratie per liter uitgeademde alveolaire lucht of per liter
bloed, is hij gebonden door de bepalingen die de bijzondere gebruiksmodaliteiten
van de gebruikte toestellen vaststellen.
Wanneer de nagelaten rechtsvorm niet op straffe van nietigheid is voorgeschreven of de onregelmatigheid de betrouwbaarheid van het bewijs noch het
recht op een eerlijke behandeling van de zaak aantast, mag de rechter geen wettelijke bewijswaarde toekennen aan een bewijs dat is verkregen met schending
van de bepalingen die het bewijs bijzonder regelen en de intrinsieke waarde ervan waarborgen.
Het bestreden vonnis stelt vast dat het misdrijf alcoholintoxicatie dat de eiser
wordt ten laste gelegd, op 22 mei 2006 is gepleegd en dat de vaststelling van dat
misdrijf op dat ogenblik geregeld werd door het koninklijk besluit van 18 februari 1991 betreffende de analysetoestellen voor de meting van de alcoholconcentratie in de uitgeademde alveolaire lucht.
Krachtens de artikelen 2, 3 en 4 van dat koninklijk besluit dienden de ademanalysatoren om de twaalf maanden gekeurd te worden door het Belgisch Instituut voor de Verkeersveiligheid onder het hoger toezicht van de Inspectie van de
Metrologie van het Ministerie van Economische Zaken. Dit vereiste is essentieel
omdat zij de intrinsieke waarde van het bewijs waarborgt.
Het vonnis stelt vast dat de bij de eiser aangewende ethylometer niet werd gecontroleerd door het instituut waaraan het koninklijk besluit die taak heeft toevertrouwd, maar door de dienst metrologie.
Volgens de appelrechters heeft deze onregelmatigheid geen weerslag op de
bijzondere bewijswaarde die de wet aan de resultaten van de analyse toekent,
omdat de verrichte controle gelijkwaardige betrouwbaarheidsgaranties biedt, de
vervanging van een controle-overheid door een andere geen schending van het
recht op een eerlijke behandeling van de zaak met zich meebrengt, en omdat de
tussenkomst van het Belgisch Instituut voor de Verkeersveiligheid niet substantieel is of op straffe van nietigheid is voorgeschreven.
Het vonnis schendt aldus de voormelde artikelen van het koninklijk besluit van
18 februari 1991 alsook de artikelen 59, §4, en 62, tweede lid, van de Wet betreffende de politie over het wegverkeer.
Het middel is gegrond.
Er is geen grond om de beide overige middelen te onderzoeken die niet tot ruimere cassatie of cassatie zonder verwijzing kunnen leiden.
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden vonnis in zoverre het de verjaring van de strafvordering wegens telastlegging B vaststelt.
Verwerpt het cassatieberoep voor het overige.
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Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het gedeeltelijk vernietigde vonnis.
Veroordeelt de eiser in de helft van de kosten van zijn cassatieberoep en laat
de andere helft ten laste van de Staat.
Verwijst de aldus beperkte zaak naar de Correctionele Rechtbank te Marcheen-Famenne, zitting houdende in hoger beroep.
26 november 2008 – 2° kamer – Voorzitter en Verslaggever: de h. de Codt, afdelingsvoorzitter – Gelijkluidende conclusie van de h. Vandermeersch, advocaat-generaal – Advocaten: mrs. P. Davreux, Neufchâteau en S. Berger, Brussel.

Nr. 673
2° KAMER - 26 november 2008

VREEMDELINGEN - VRIJHEIDSBEROVING - ADMINISTRATIEVE MAATREGEL - BEROEP BIJ DE
RAADKAMER - VERZOEK TOT INVRIJHEIDSTELLING - ONTVANKELIJKHEID - NIET-AANWIJZING VAN DE
IN HET BEROEP BEDOELDE BESLISSING

Wanneer ondubbelzinnig blijkt dat de vreemdeling zijn beroep richtte tegen de
administratieve beslissing die hem van zijn vrijheid berooft, kan zijn verzoek tot
invrijheidstelling niet onontvankelijk worden verklaard, op de enkele grond dat het de
beslissing niet aanwijst die in het beroep wordt bedoeld.
(A.)

ARREST (vertaling)

(A.R. P.08.1533.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het Hof van Beroep te Brussel, kamer van inbeschuldigingstelling, van 14 oktober 2008.
De eiser voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, een middel aan.
Raadsheer Paul Mathieu 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 verzoek om een verblijfsvergunning dat 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 is ingediend, niet ontvankelijk is verklaard.
Voor de Raad voor Vreemdelingenbewistingen is een beroep tot nietigverklaring
tegen deze beslissing hangende.
Diezelfde dag is tegen de eiser, met toepassing van artikel 7, eerste lid, 1° en
5°, tweede en derde lid van de wet, een bevel uitgevaardigd om het grondgebied
te verlaten samen met een beslissing tot teruggeleiding naar de grens en een
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daartoe genomen maatregel van vrijheidsberoving.
Op 12 juli 2008 heeft de eiser een asielaanvraag ingediend.
Op 18 juli 2008 is tegen de eiser, met toepassing van artikel 74/6, §1bis, 12°,
van dezelfde wet, een nieuwe maatregel van vrijheidsberoving uitgevaardigd.
Op 16 september 2008 heeft de minister van Migratie- en asielbeleid, met toepassing van artikel 54, §2, tweede lid, de beslissing genomen om de eiser ter beschikking van de Regering te stellen. De kennisgeving van deze beslissing geschiedde op 17 september 2008.
Op 23 september 2008 heeft de eiser, op grond van artikel 71 van de wet, een
verzoekschrift tot invrijheidstelling neergelegd op de griffie van de raadkamer
van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Brussel, die bij beschikking van 29 september 2008 dat verzoekschrift ontvankelijk maar niet gegrond heeft verklaard.
De kamer van inbeschuldigingstelling heeft, op het hoger beroep van de eiser,
bij het bestreden arrest de beroepen beschikking nietig verklaard en, in een nieuwe beslissing, het verzoekschrift niet ontvankelijk verklaard op grond dat het de
administratieve maatregel niet aangaf waartegen de eiser beroep wilde instellen.
III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Middel
Naar luid van het op 23 september 2008 neergelegde verzoekschrift tot invrijheidstelling, verzocht de eiser de raadkamer zijn onmiddellijke vrijlating te bevelen, na raadpleging van het dossier onder de voorwaarden die in artikel 72 van de
Wet van 15 december 1980 zijn bepaald.
Aldus bleek duidelijk dat de eiser zijn beroep richtte tegen de administratieve
maatregel die hem van zijn vrijheid berooft.
Zoals de eerste rechter heeft vastgesteld, blijkt uit het dossier van de Dienst
Vreemdelingenzaken dat voornoemde beslissing die is welke op 16 september
2008 door de minister van Migratie- en asielbeleid is genomen.
Door te vermelden dat het verzoekschrift niet ontvankelijk is omdat het de beslissing niet aanwijst die in het beroep wordt bedoeld, verantwoordt het bestreden arrest zijn beslissing niet naar recht.
Het middel is gegrond.
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest.
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het vernietigde arrest.
Laat de kosten ten laste van de Staat.
Verwijst de zaak naar het Hof van Beroep te Brussel, kamer van inbeschuldigingstelling, anders samengesteld.
26 november 2008 – 2° kamer – Voorzitter: de h. de Codt, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: de h. Mathieu - Gelijkluidende conclusie van de h. Vandermeersch, advocaat-
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generaal – Advocaten: mrs. M. Lys, Brussel en V. Lurquin, Brussel.

Nr. 674
2° KAMER - 26 november 2008

1º VREEMDELINGEN - VRIJHEIDSBEROVING - ADMINISTRATIEVE MAATREGEL - BEROEP BIJ DE
RAADKAMER - TOEPASSELIJKE REGELS - AARD
2º OPENBARE ORDE - BEPALINGEN VAN OPENBARE ORDE - VREEMDELINGEN VRIJHEIDSBEROVING - ADMINISTRATIEVE MAATREGEL - BEROEP BIJ DE RAADKAMER TOEPASSELIJKE REGELS - KARAKTER VAN OPENBARE ORDE
3º VREEMDELINGEN - VRIJHEIDSBEROVING - ADMINISTRATIEVE MAATREGEL - BEROEP BIJ DE
RAADKAMER - TERRITORIALE BEVOEGDHEID - BEPALINGEN VAN OPENBARE ORDE
4º OPENBARE ORDE - BEPALINGEN VAN OPENBARE ORDE - VREEMDELINGEN VRIJHEIDSBEROVING - ADMINISTRATIEVE MAATREGEL - BEROEP BIJ DE RAADKAMER - TERRITORIALE
BEVOEGDHEID

5º BEVOEGDHEID EN AANLEG — STRAFZAKEN — BEVOEGDHEID TERRITORIALE BEVOEGDHEID - ONDERZOEKSRECHTER EN PROCUREUR DES KONINGS - CRITERIUM
VAN DE VERBLIJFPLAATS VAN DE INVERDENKINGGESTELDE - BEGRIP
6º ONDERZOEKSRECHTER - TERRITORIALE BEVOEGDHEID - CRITERIUM VAN DE
VERBLIJFPLAATS VAN DE INVERDENKINGGESTELDE - BEGRIP
7º STRAFVORDERING - PROCUREUR DES KONINGS - TERRITORIALE BEVOEGDHEID CRITERIUM VAN DE VERBLIJFPLAATS VAN DE INVERDENKINGGESTELDE - BEGRIP
8º VOORLOPIGE HECHTENIS — HANDHAVING - RAADKAMER - TERRITORIALE
BEVOEGDHEID - VERBLIJFPLAATS VAN DE INVERDENKINGGESTELDE - BEGRIP
9º ONDERZOEKSGERECHTEN - RAADKAMER - VOORLOPIGE HECHTENIS - TERRITORIALE
BEVOEGDHEID - CRITERIUM VAN DE VERBLIJFPLAATS VAN DE INVERDENKINGGESTELDE - BEGRIP
10º VREEMDELINGEN - VRIJHEIDSBEROVING - ADMINISTRATIEVE MAATREGEL - BEROEP BIJ DE
RAADKAMER - TERRITORIALE BEVOEGDHEID - CRITERIUM VAN DE VERBLIJFPLAATS VAN DE
INVERDENKINGGESTELDE - BEGRIP
1º en 2° De bepalingen die het beroep bij de rechterlijke macht van de van zijn vrijheid
beroofde vreemdeling regelen, behoren tot de regels van de strafvordering en zijn
derhalve van openbare orde. (Artt. 71, 72, vierde lid en 74 Vreemdelingenwet)
3º en 4° De territoriale bevoegdheid van de raadkamer waarbij de zaak op grond van artikel
71 Vreemdelingenwet aanhangig is gemaakt, is van openbare orde1.
5º, 6°, 7°, 8°, 9° en 10° Inzake voorlopige hechtenis stemt de territoriale bevoegdheid van
de raadkamer overeen met die van de onderzoeksrechter en de procureur des Konings;
wanneer die bevoegdheid wordt bepaald door de verblijfplaats van de
inverdenkinggestelde, moet daaronder begrepen worden de plaats waar hij werkelijk
woont op het ogenblik waarop de vervolging wordt ingesteld en niet de plaats van het
1 Zie J. DE CODT, "La compétence territoriale de la chambre du conseil à l'égard de l'étranger privé de
liberté", Rev.dr.pén. 2008, p. 180.
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huis van arrest dat hem na zijn vrijheidsberoving opneemt. (Artt. 23 en 62 bis, eerste lid
Sv.)
(M.)

ARREST (vertaling)

(A.R. P.08.1616.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het Hof van Beroep te Luik,
kamer van inbeschuldigingstelling, van 30 oktober 2008.
De eiser voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, een middel aan.
Afdelingsvoorzitter Jean de Codt heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Damien Vandermeersch heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Middel
Het beroep bij de rechterlijke macht van de vreemdeling die met toepassing
van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied,
het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, van zijn vrijheid
is beroofd, wordt geregeld in de artikelen 71 tot 74 van deze wet, met betrekking
tot de bevoegdheid van de rechtscolleges en de rechtspleging.
Artikel 72, vierde lid, verwijst, behoudens de daarin opgesomde uitzonderingen, naar de wettelijke bepalingen betreffende de voorlopige hechtenis. De bevoegdheid van de raadkamer in deze materie is evenwel, zoals in het gemeen
recht, in overeenstemming met die van de onderzoeksrechter en de procureur des
Konings. Wanneer hun bevoegdheid wordt bepaald door de verblijfplaats van de
inverdenkinggestelde, moet daaronder begrepen worden de plaats waar hij werkelijk woont op het ogenblik waarop de vervolging wordt ingesteld en niet de
plaats van het huis van arrest dat hem na zijn vrijheidsberoving opneemt.
Aangezien deze bepalingen tot de regels van de strafvordering behoren, zijn ze
van openbare orde. De rechter moet, zelfs ambtshalve, in alle fases van de
rechtspleging, waken over de toepassing ervan.
Om die reden zijn de bepalingen van het Gerechtelijk Wetboek die de eiser
aanvoert, inzonderheid de artikelen 854 en 1068, niet toepasselijk op de onderzoeksgerechten die van het voormelde beroep kennis moeten nemen.
In zoverre het middel aanvoert dat de territoriale bevoegdheid van de raadkamer waarbij de zaak op grond van artikel 71 van de voormelde wet aanhangig is
gemaakt, niet van openbare orde is en dat het arrest de exceptie van territoriale
onbevoegdheid die voor de eerste maal in hoger beroep door het openbaar ministerie is opgeworpen niet kon onderzoeken en in aanmerking nemen, faalt het naar
recht.
Artikel 71, eerste lid, van de wet van 15 december 1980 maakt de raadkamer
bevoegd van de plaats waar de vreemdeling zijn verblijfplaats heeft in het Rijk of
van de plaats waar hij werd aangegtroffen.
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Door vast te stellen dat de eiser in Brussel werd aangetroffen en verklaard
heeft daar zijn verblijfplaats te hebben, beslissen de appelrechters bijgevolg naar
recht dat de raadkamer van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Luik niet bevoegd was om van het verzoek tot invrijheidstelling kennis te nemen.
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.
26 november 2008 – 2° kamer – Voorzitter en Verslaggever: de h. de Codt, afdelingsvoorzitter – Gelijkluidende conclusie van de h. Vandermeersch, advocaat-generaal – Advocaat: mr. D. Andrien, Luik.

Nr. 675
2° KAMER - 26 november 2008

VOORLOPIGE HECHTENIS — HANDHAVING - ONDERZOEKSGERECHTEN - MOTIVERING
VAN DE BESLISSING TOT HANDHAVING - FEITELIJKE OMSTANDIGHEDEN VAN DE ZAAK EN
OMSTANDIGHEDEN DIE EIGEN ZIJN AAN DE PERSOONLIJKHEID - BEGRIP
De onderzoeksgerechten die de voorlopige hechtenis van een inverdenkinggestelde
handhaven, moeten nagaan of er ernstige aanwijzingen van schuld blijven bestaan en
dienen melding te maken van de feitelijke omstandigheden van de zaak en van die welke
eigen zijn aan de persoonlijkheid van de inverdenkinggestelde, die de hechtenis volstrekt
noodzakelijk maken voor de openbare veiligheid; deze omstandigheden kunnen met
name bestaan in het feit dat het onderzoek, naast de gronden die het verlenen van het
bevel tot aanhouding hebben verantwoord, uitwijst dat de inverdenkinggestelde andere
misdrijven kan hebben gepleegd dan die welke in de akte van inverdenkingstelling
worden bedoeld.
(B. L.)

ARREST (vertaling)

(A.R. P.08.1672.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het Hof van Beroep te Luik,
kamer van inbeschuldigingstelling, van 13 november 2008.
De eiser voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, twee middelen aan.
Afdelingsvoorzitter Frédéric Close heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Damien Vandermeersch heeft geconcludeerd.
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II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Eerste middel
De eiser verwijt het bestreden arrest dat het de voorlopige hechtenis handhaaft
op grond van andere feiten dan die welke in het bevel tot aanhouding worden bedoeld, ofschoon hij een conclusie had neergelegd waarin hij aanvoert dat het onderzoek betreffende het enige misdrijf waarvoor het is verleend was afgesloten.
De onderzoeksgerechten die de voorlopige hechtenis handhaven, moeten nagaan of er ernstige aanwijzingen van schuld blijven bestaan en zij dienen melding te maken van de feitelijke omstandigheden van de zaak en van die eigen aan
de persoonlijkheid van de inverdenkinggestelde, die de hechtenis volstrekt noodzakelijk maken voor de openbare veiligheid.
Deze omstandigheden kunnen met name bestaan in het feit dat het onderzoek,
naast de gronden die het verlenen van het bevel tot aanhouding hebben verantwoord, uitwijst dat de van zijn vrijheid beroofde persoon andere misdrijven kan
hebben gepleegd dan die welke in de akte van inverdenkingstelling worden bedoeld.
Het middel dat eigenlijk het tegendeel beweert, 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.
26 november 2008 – 2° kamer – Voorzitter: de h. de Codt, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: de h. Close - Gelijkluidende conclusie van de h. Vandermeersch, advocaat-generaal – Advocaat: mr. C. Virone, Luik.

Nr. 676
1° KAMER - 27 november 2008

HUUR VAN GOEDEREN — HUISHUUR — EINDE (OPZEGGING.
VERLENGING. ENZ) - OPZEGGING - OPZEGGING DOOR DE VERHUURDER - BEGINSEL VAN DE
WILSAUTONOMIE - AKKOORD VAN PARTIJEN - NIET-BESTAANDE OPZEGGING - WETTIGHEID
De artt. 3, §2, vierde lid en 12 van de afdeling van het Burgerlijk Wetboek houdende de
regels betreffende de huurovereenkomsten met betrekking tot de hoofdverblijfplaats van
de huurder in het bijzonder evenmin als enige andere wetsbepaling beletten niet dat de
partijen bij een dergelijke huurovereenkomst in onderlinge overeenstemming,
overeenkomstig het in art. 1134 B.W. vastgelegde beginsel van de wilsautonomie, de
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door de verhuurder gegeven opzegging met het oog op de persoonlijk ingebruikneming
van het goed, als niet-bestaande kunnen beschouwen, zodat de overeenkomst alsnog op
een andere wijze kan worden beëindigd1. (Art. 1134 B.W.; Artt. 3 en 12 Huurwet 20 feb.
1991)
(L. T. K. e.a.)

ARREST (vertaling)

(A.R. C.07.0377.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het vonnis, op 1 december 2006 in hoger
beroep gewezen door de Rechtbank van Eerste Aanleg te Brussel.
Raadsheer Sylviane Velu heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal André Henkes heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDELEN
De eiser voert een middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 149 van de Grondwet;
- de artikelen 3, §2, en, voor zoveel als nodig, 12 van afdeling 2 van hoofdstuk II van titel VIII van boek III van het Burgerlijk Wetboek, in dat wetboek ingevoegd bij de wet van
20 februari 1991 en gewijzigd bij de wet van 13 april 1997;
- de artikelen 1156 en 2049 van het Burgerlijk Wetboek;
- algemeen rechtsbeginsel volgens hetwelk afstand van recht op restrictieve wijze moet
worden uitgelegd en slechts kan worden afgeleid uit feiten die voor geen enkele andere
uitlegging vatbaar zijn.
Aangevochten beslissingen
Het bestreden vonnis, dat uitspraak doet over het hoger beroep van de verweerders dat
ertoe strekt de beslissing van de eerste rechter te wijzigen die hen veroordeelt tot betaling
van negenduizend euro met toepassing van artikel 3, §2, van afdeling 2 van hoofdstuk II
van titel VIII van boek III van het Burgerlijk Wetboek, in dat wetboek ingevoegd bij de
wet van 20 februari 1991 en gewijzigd bij de wet van 13 april 1997, verklaart die vordering gegrond, en zulks om al de redenen ervan en inzonderheid om de volgende redenen:
"(De eiser), zonder te worden tegengesproken, zet uiteen dat de (verweerders) de door
(hen) aangekondigde werkzaamheden nooit hebben uitgevoerd en dat (zij) het appartement nooit persoonlijk hebben betrokken;
Hij beroept zich op de dwingende aard van artikel 3, §2, van de wet van 20 februari
1991 om van hen een uitzettingsvergoeding te vorderen; hij wordt hierin gevolgd door de
eerste rechter die benadrukt dat de dading voor hem niet de mogelijkheid had uitgesloten
om zich op die wettelijke bescherming te beroepen; hij meent bedrogen te zijn over de
draagwijdte van zijn verbintenis in de bijzondere context van een plaatsbezoek;
De rechtbank kan hem daarin niet volgen;
Eerst en vooral dient eraan herinnerd dat het bezoek aan het appartement plaatsvond
nadat het door de rechter was bevolen (zodat er van geen enkel verrassingseffect sprake
was) en dat het plaatsvond in aanwezigheid van de raadsmannen van de partijen; bijge1 Zie Cass., 28 jan. 2002, A.R. S.00.0014.F, A.C. 2002, nr. 58 met concl. eerste adv.-gen. LECLERCQ
(arbeidsovereenkomst).
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volg ziet men niet in, indien (de eiser) of zijn advocaat ook maar de geringste twijfel hadden gehad - bijvoorbeeld omdat de ene de draagwijdte van de gebruikte bewoordingen
niet begreep of omdat de andere nog een rechtspunt wou controleren en dat met zijn klant
wou bespreken -, wat de ene of de andere zou hebben belet zich te verzetten tegen het onmiddellijk sluiten van een akkoord;
De door (de eiser) gelaakte 'gewiekste zet' is niet bewezen;
Met betrekking tot de draagwijdte van de dading, moet eraan worden herinnerd dat het
eerste punt ervan doelt op 'een minnelijke en vervroegde ontbinding' van de overeenkomst, waarbij de datum wordt teruggebracht van 31 juli naar 31 maart, en dan preciseert
'zonder enige vergoeding wegens die ontbinding';
Hieruit moet worden afgeleid dat de partijen niet gewoonweg de einddatum van de opzegging, zoals hij was vastgelegd bij het vonnis van 10 februari 2004, hebben willen wijzigen maar de huurovereenkomst in der minne hebben willen beëindigen, d.w.z. dat zij de
opzegging met het oog op persoonlijke ingebruikneming die eenzijdig door de verhuurders is gegeven, hebben willen vervangen door een vervroegde een gezamenlijk overeengekomen ontbinding, los van elke vergoeding;
De aanwezige magistraat en advocaten zullen wel voldoende op de hoogte geweest zijn
van de subtiliteiten van het recht en van de rechtstaal om de termen die het best overeenkwamen met de wilsuiting van de partijen op papier te zetten en om de draagwijdte van
hun verbintenissen te begrijpen;
Hieruit volgt dat, in dit opzicht, het hoger beroep gegrond is".
Grieven
Krachtens artikel 3, §1, van afdeling 2 van hoofdstuk II van titel VIII van boek III van
het Burgerlijk Wetboek, in dat wetboek ingevoegd bij de wet van 20 februari 1991 en gewijzigd bij de wet van 13 april 1997, wordt elke huurovereenkomst betreffende een woning die de huurder tot zijn hoofdverblijfplaats bestemt, geacht te zijn aangegaan voor een
duur van negen jaar. Artikel 3, §2, bepaalt dat de verhuurder de huurovereenkomst evenwel te allen tijde kan beëindigen met inachtneming van een opzeggingstermijn van zes
maanden, indien hij voornemens is het goed persoonlijk en werkelijk te betrekken. In dat
geval moet het goed binnen een jaar na het verstrijken van de opzegging door de verhuurder of, in geval van verlenging, na de teruggave van het goed door de huurder, worden betrokken. Het goed moet gedurende ten minste twee jaar werkelijk en doorlopend betrokken blijven. Het is niet vereist dat de verhuurder het gehele goed betrekt. Het is voldoende
dat hij het werkelijk en doorlopend, ook al is het maar gedeeltelijk, betrekt. Het vereiste
dat het goed werkelijk en doorlopend wordt betrokken, impliceert echter niet dat de verhuurder noodzakelijkerwijs het goed moet bewonen; hij mag er, bijvoorbeeld, zijn kantoren of een buitenverblijf onderbrengen. Indien de verhuurder, zonder het bewijs te leveren
van buitengewone omstandigheden, binnen de gestelde termijn en voorwaarden de betrekking van het goed niet verwezenlijkt, bepaalt artikel 3, §2, vierde lid, dat de huurder recht
heeft op een vergoeding die gelijk is aan achttien maanden huur.
Eerste onderdeel
Artikel 3, §2, vierde lid, van afdeling 2 van hoofdstuk II van titel VIII van boek III van
het Burgerlijk Wetboek, in dat wetboek ingevoegd bij de wet van 20 februari 1991 en gewijzigd bij de wet van 13 april 1997, bepaalt dat de huurder recht heeft op een vergoeding
die gelijk is aan achttien maanden huur indien de verhuurder, zonder het bewijs te leveren
van buitengewone omstandigheden het goed niet persoonlijk betrekt binnen de door de
wet gestelde termijnen en voorwaarden.
Krachtens artikel 12 van afdeling 2 van hoofdstuk II van titel VIII van boek III van het
Burgerlijk Wetboek, in dat wetboek ingevoegd bij de wet van 20 februari 1991 en gewij-
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zigd bij de wet van 13 april 1997, zijn de bepalingen van de huurwet betreffende de
hoofdverblijfplaats, behalve als ze er anders over beschikken, van dwingend recht. Voornoemd artikel 3, §2, vierde lid, is een bepaling van dwingend recht, aangezien zij er niet
anders over beschikt. Zij is echter niet van openbare orde. Iedere andersluidende overeenkomst is dus aangetast door betrekkelijke nietigheid.
Aangezien die nietigheid betrekkelijk is, kan zij, op uitdrukkelijke of stilzwijgende,
doch zekere wijze worden verzaakt, wanneer de toestand van de partij die door de regel
van dwingend recht wordt beschermd, die bescherming niet langer behoeft, zodat een
overeenkomst die een vervroegde afstand van die bescherming impliceert, zelf nietig is.
De bescherming van een huurder, die is afgeleid uit de regel dat de verhuurder hem
moet vergoeden ingeval deze niet voldoet aan de tot staving van een vervroegde ontbinding van de huur aangevoerde voorwaarde dat hij het goed persoonlijk moet betrekken,
duurt tot de periode verstrijkt waarbinnen de wet de verhuurder verplicht het goed persoonlijk te betrekken. Een overeenkomst waarin van die bescherming, nog voor die termijn van persoonlijke ingebruikneming verstrijkt, wordt afgezien, is bijgevolg een nietige
handeling.
Na te hebben vastgesteld dat "(de eiser), zonder te worden tegengesproken, uiteenzet
dat de (verweerders) de door (hen) aangekondigde werkzaamheden nooit hebben uitgevoerd en dat (zij) het appartement nooit persoonlijk hebben betrokken" en dat de eiser
"zich beroept op de dwingende aard van artikel 3, §2, van de wet van 20 februari 1991 om
van (van de verweerders) een uitzettingsvergoeding te vorderen", beslist het bestreden
vonnis dat "uit de dading" van 3 maart 2004 moet worden afgeleid "dat de partijen niet
gewoonweg de einddatum van de opzegging, zoals hij was vastgelegd bij het vonnis van
10 februari 2004, hebben willen wijzigen maar de huurovereenkomst in der minne hebben
willen beëindigen, d.w.z. dat zij de opzegging met het oog op persoonlijke ingebruikneming die eenzijdig door de verhuurders is gegeven, hebben willen vervangen door een
vervroegde een gezamenlijk overeengekomen ontbinding, los van elke vergoeding".
Door te beslissen dat de eiser rechtsgeldig in een overeenkomst van tevoren heeft afgezien van de vergoeding waarop artikel 3, §2, vierde lid, van afdeling 2 van hoofdstuk II
van titel VIII van boek III van het Burgerlijk Wetboek, in dat wetboek ingevoegd bij de
wet van 20 februari 1991 en gewijzigd bij de wet van 13 april 1997, hem recht gaf, miskent het bestreden vonnis dat die bepaling van dwingend recht is, en is het bijgevolg niet
naar recht verantwoord (schending van artikel 3, §2, vierde lid, van afdeling 2 van hoofdstuk II van titel VIII van boek III van het Burgerlijk Wetboek, in dat wetboek ingevoegd
bij de wet van 20 februari 1991 en gewijzigd bij de wet van 13 april 1997, en, voor zoveel
als nodig, van artikel 12 van afdeling 2 van hoofdstuk II van titel VIII van boek III van
het Burgerlijk Wetboek, in dat wetboek ingevoegd bij de wet van 20 februari 1991 en gewijzigd bij de wet van 13 april 1997).
Tweede (subsidiaire) onderdeel
In zijn samenvattende appelconclusie heeft de eiser het volgende vermeld:
"We herinneren eraan dat de (verweerders) toentertijd de (eiser) en zijn gezin uit het
goed wilden zetten om de volgende reden: ''(de verweerders) wensen in het appartement
dat u betrekt (zijnde de benedenverdieping) werkzaamheden uit te voeren zodat zij, wegens ernstige gezondheidsproblemen, er zelf kunnen komen wonen';
Later zal blijken dat die reden van persoonlijke ingebruikneming die de eigenaars in januari 2004 aanvoerden - een reden die de huurder krachtens de wet op de huur van het
hoofdverblijf niet kan betwisten - nooit bewaarheid zal worden waaruit blijkt dat het in
werkelijkheid noch min noch meer om een vals voorwendsel ging!
Niet alleen werd immers geen enkele van de aangekondigde werkzaamheden uitgevoerd, maar bovendien werd de woning onmiddellijk betrokken door een nieuwe huurder
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die geen enkele band van bloed- of aanverwantschap met de (verweerders) had en bovendien een hogere huur betaalde;
Het wordt niet betwist dat dit pand nooit door de eigenaars persoonlijk werd betrokken
en dit wordt trouwens bewezen door het respectieve adres van de (verweerders) dat is opgegeven in het raam van de oorspronkelijke rechtspleging, zonder dat zij erin slaagden of
nog maar probeerden ter verantwoording daarvan uitzonderlijke omstandigheden aan te
voeren;
Wij wijzen erop dat die feiten die reeds voor de rechter werden aangevoerd, nooit door
de (verweerders) werden betwist, zodat het bewijs dat zij het goed niet persoonlijk hebben
betrokken, hier zelfs niet meer ter sprake komt;
De controverse heeft zich in werkelijkheid op een ander vlak toegespitst, aangezien het
er nu op aankomt de draagwijdte te bepalen van de dading van 3 maart 2004 in verhouding tot de draagwijdte van de bepaling van dwingend recht, vervat in artikel 3, §2, van de
wet op de huur van hoofdverblijven van 20 februari 1991;
Artikel 3, §2, van die huurwet luidt als volgt:
'De verhuurder kan de huurovereenkomst evenwel te allen tijde beëindigen met inachtneming van een opzeggingstermijn van zes maanden, indien hij voornemens is het goed
persoonlijk en werkelijk te betrekken of het op dezelfde wijze te laten betrekken door zijn
afstammelingen, zijn aangenomen kinderen, zijn bloedverwanten in opgaande lijn, zijn
echtgenoot, door diens afstammelingen, bloedverwanten in opgaande lijn en aangenomen
kinderen, door zijn bloedverwanten in de zijlijn en de bloedverwanten in de zijlijn van
zijn echtgenoot tot in de derde graad. (...) Het goed moet binnen een jaar na het verstrijken
van de opzegging door de verhuurder of, in geval van verlenging, na de teruggave van het
goed door de huurder, worden betrokken. Het goed moet gedurende ten minste twee jaar
werkelijk en doorlopend betrokken blijven. Indien de verhuurder, zonder het bewijs te leveren van buitengewone omstandigheden, binnen de gestelde termijn en voorwaarden de
betrekking van het goed niet verwezenlijkt, heeft de huurder recht op een vergoeding die
gelijk is aan achttien maanden huur';
In deze zaak moet worden vastgesteld dat de (verweerders) zich alleen maar vlug (drie
maanden opzegging in plaats van zes, zoals de wet voorschrijft) wilden afmaken van een
huurder die de gezondheidsinspectie had gewaarschuwd en weigerde verder huur te betalen voor een woning die tekenen van een ongezonde woning vertoonde;
Een dergelijke handelwijze getuigt van de wil de wet te omzeilen;
De (eiser) heeft bijgevolg terecht gevorderd dat de tegenpartijen zouden worden veroordeeld tot betaling van de wettelijke vergoeding van 18 maanden huur, zijnde in totaal
9.000 euro, omdat zij het goed niet persoonlijk hebben betrokken;
De eerste rechter heeft zich niet laten misleiden door de context waarin dat bewuste 'akkoord', tot stand gekomen is, aangezien hij zich op de onderstaande motivering heeft gebaseerd:
'Het hele probleem berust dus in feite op een enkele vraag: wat is de draagwijdte van
het akkoord van 3 maart 2004?
Dekt de dading het hele geschil?
"Hadden de partijen, door af te zien van elke aanspraak en door hun betrekking te beëindigen door middel van een dading, de volstrekte vrijheid om nadien naar eigen goeddunken te handelen?"
Zo ja, dan handelen de partijen overduidelijk in strijd met de wet!
Wij menen het volgende antwoord te moeten geven door uit te gaan van een tijdslijn en
daarvoor onderscheiden wij drie periodes: vóór 3 maart 2004, op 3 maart 2004 en na 3
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maart 2004.
Kennelijk is over het geschil over de huurwaarborgen (naast het feit dat ze zelf niet duidelijk te omschrijven zijn) vóór 3 maart 2004 een dading aangegaan, te meer daar die
waarborgen ter sprake komen in het akkoord maar zonder verder te worden verduidelijkt.
Bijgevolg wordt dat punt van de vordering verworpen. Die 1.000 euro zijn uiteraard de
kernvraag waarover het debat toen werd gevoerd en ze vormen uitgerekend het voorwerp
van het akkoord van 3 maart 2004. Ze moeten dus wel degelijk worden betaald met de
moratoire interest tegen de gerechtelijke rentevoet met ingang van 31 maart 2004. Wat,
daarentegen, de vergoeding betreft die de (eiser) vordert op grond van de sanctie die de
wet a posteriori oplegt aan de verhuurder die zijn huurder uitzet om een reden die hij niet
verwezenlijkt, bevinden we ons in de hypothese na het akkoord van 3 maart 2004, dat inderhaast ter plaatse is opgemaakt en dat niemand blijkbaar heeft voorzien. Een degelijk
opgemaakte dading gebruikt doorgaans de volgende bewoordingen: "Bij deze overeenkomst doet bovendien elke partij ten aanzien van de andere afstand van alle overige rechten die ontstaan of zullen ontstaan wegens of naar aanleiding van de betrekkingen die tussen hen hebben bestaan". "Zo ook ziet elke partij ervan af zich te beroepen op elke fout,
de iure of de facto, en op elk verzuim betreffende het bestaan of de omvang van haar rechten". Aangezien echter die tekst ontbreekt, dekt de dading, zoals zij is aangegaan op 3
maart 2004, slechts het verleden en niet de toekomst, zelfs tussen identieke protagonisten.
Dura lex sed lex, maar de als sanctie opgelegde vergoeding is dus verschuldigd, zijnde
9.000 euro, vermeerderd met de gerechtelijke interest vanaf de uiterste datum waarop zij
kan worden geëist, dat is vanaf 1 april 2005;
Zodoende beweert de eerste rechter helemaal niet dat de bewoordingen van de dading
'sacramenteel' zijn, maar hij heeft gewoonweg de aandacht gevestigd op de gebreken en
de context van die dading die naar aanleiding van een plaatsbezoek werd opgemaakt, in
uiteraard gespannen omstandigheden en onder leiding van de toenmalige vrederechter;
Het is goed eraan te herinneren dat onder oorzaak van een rechtshandeling moet worden verstaan de doorslaggevende beweegreden die de toestemming van de partijen heeft
bepaald;
Hier horen twee met elkaar verbonden gegevens in het daglicht geplaatst te worden:
1. er was een reden van persoonlijke ingebruikneming aangevoerd om de huurovereenkomst te beëindigen;
2. de wet op de huur van hoofdverblijfplaatsen staat niet toe dat de huurder zich daartegen verzet: de vrederechter wist dat, de raadsmannen van de partijen eveneens;
In een dergelijk geval moet de huurder zich immers daarbij neerleggen en vertrekken,
maar als tegenprestatie biedt de wet hem de mogelijkheid om a posteriori na te gaan of de
aangevoerde reden werkelijk is en werd verwezenlijkt, en om desnoods een sanctie op te
leggen aan de in gebreke blijvende eigenaar;
In tegenstelling tot hetgeen de (verweerders) staande houden, is de context van die dading wel degelijk van wezenlijk belang en maakte de reden van de persoonlijke ingebruikneming wel degelijk volledig deel uit van de 'doorslaggevende beweegreden' die met
name de raadsman (de eiser) ertoe heeft aangezet om hem die dading te doen aanvaarden.
Dadingen, krachtens artikel 2049 van het Burgerlijk Wetboek, 'regelen slechts de geschillen die daarin zijn begrepen, hetzij partijen hun bedoeling in bijzondere of in algemene bewoordingen hebben uitgedrukt, hetzij die bedoeling als een noodzakelijk gevolg
wordt afgeleid van hetgeen is uitgedrukt';
De (eiser) heeft hier noch uitdrukkelijk noch stilzwijgend afstand gedaan van de bescherming die de huurwet hem a posteriori bood, zoals de (eerste) rechter heeft gezegd,
aangezien in de dading daarover niets is gezegd en de oorzaak die de partijen ertoe heeft
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aangezet die dading aan te gaan ongetwijfeld bestond in die reden van persoonlijke ingebruikneming die de eigenaars dus moesten uitvoeren".
Het bestreden vonnis beslist dat uit het akkoord van 3 maart 2004 moest worden afgeleid "dat de partijen niet gewoonweg de einddatum van de opzegging, zoals hij was vastgelegd bij het vonnis van 10 februari 2004, hebben willen wijzigen maar de huurovereenkomst in der minne hebben willen beëindigen, d.w.z. dat zij de opzegging met het oog op
persoonlijke ingebruikneming die eenzijdig door de verhuurders is gegeven, hebben willen vervangen door een vervroegde een gezamenlijk overeengekomen ontbinding, los van
elke vergoeding", en dat "de aanwezige magistraat en advocaten wel voldoende op de
hoogte zullen geweest zijn van de subtiliteiten van het recht en van de rechtstaal om de
termen die het best overeenkwamen met de wilsuiting van de partijen op papier te zetten
en om de draagwijdte van hun verbintenissen te begrijpen", en grondt zijn uitlegging van
de tussen de partijen bestaande overeenkomst op die overwegingen in die zin dat daarin
een minnelijke ontbinding van de huurovereenkomst, zonder vergoeding, is vervat die in
de plaats komt van de opzegging wegens persoonlijke ingebruikneming. Zodoende echter
geeft het bestreden vonnis geen antwoord op de duidelijke en pertinente redenen die de eiser aanvoert betreffende de beweegreden die hem ertoe heeft aangezet dat akkoord te sluiten.
Het bestreden vonnis dat geen antwoord bevat op de duidelijke middelen die de eiser in
zijn conclusie heeft aangevoerd teneinde aan te tonen dat hij geen afstand had gedaan van
de bescherming door de wet toen hij het akkoord van 3 maart 2004 ondertekende, is niet
regelmatig met redenen omkleed. Het schendt bijgevolg artikel 149 van de Grondwet.
Door bovendien te blijven stilstaan bij de letterlijke betekenis van de bewoordingen van
de overeenkomst tussen de partijen en bij de draagwijdte die is afgeleid uit het optreden
van de aanwezige magistraat en advocaten, die deze bewoordingen op papier hebben gezet, en in die hoedanigheid geacht worden de wil van de partijen te vertolken, zonder na te
gaan wat de gemeenschappelijke bedoeling van die partijen, en niet die van de aanwezige
magistraat en advocaten, was, schendt het bestreden vonnis artikel 1156 van het Burgerlijk Wetboek.
Door bovendien te weigeren acht te slaan op gegevens die afbreuk kunnen doen aan de
zekerheid en de ondubbelzinnigheid waarmee de eiser afstand gedaan heeft van de bescherming die hem wordt geboden door het in het middel aangewezen artikel 3, §2, vierde
lid, van afdeling 2 van hoofdstuk II van titel VIII van boek III van het Burgerlijk Wetboek, in dat wetboek ingevoegd bij de wet van 20 februari 1991, miskent het bestreden
vonnis het algemeen rechtsbeginsel volgens hetwelk afstand van recht op restrictieve wijze moet worden uitgelegd en slechts kan worden afgeleid uit feiten die voor geen enkele
andere uitlegging vatbaar zijn.
Door, ten slotte, niet vast te stellen dat de overeenkomst van 3 maart 2004, die uitdrukkelijk door de rechter als dading is aangemerkt en een geschil regelde dat erin was begrepen, schendt het bestreden vonnis eveneens artikel 2049 van het Burgerlijk Wetboek.

III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Eerste onderdeel
De artikelen 3, §2, vierde lid, en 12 van de afdeling van het Burgerlijk Wetboek houdende de regels betreffende de huurovereenkomsten met betrekking tot
de hoofdverblijfplaats van de huurder in het bijzonder, evenmin als enige andere
wetsbepaling beletten niet dat de partijen bij een dergelijke huurovereenkomst in
onderlinge overeenstemming, overeenkomstig het in artikel 1134 van de wetboek vastgelegde beginsel van de wilsautonomie, de door de verhuurder gegeven
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opzegging met het oog op de persoonlijke ingebruikneming van het goed, als
niet-bestaande kunnen beschouwen, zodat de overeenkomst alsnog op een andere
wijze kan worden beëindigd.
Het bestreden vonnis dat overweegt dat "de partijen" in de litigieuze dading
"niet gewoonweg de einddatum van de opzegging (...) hebben willen wijzigen"
die eenzijdig door de verweerders aan de eiser is gegeven met het oog op persoonlijke ingebruikneming, maar "(die opzegging) hebben willen vervangen door
een vervroegde een gezamenlijk overeengekomen ontbinding, los van elke vergoeding", verantwoordt naar recht zijn beslissing dat er op grond van voornoemd
artikel 3, §2, vierde lid, geen enkele vergoeding aan de eiser is verschuldigd.
Het onderdeel kan niet worden aangenomen.
Tweede onderdeel
Om aan het litigieuze akkoord de in het antwoord op het eerste onderdeel vermelde uitlegging te geven, stelt het bestreden vonnis "dat, met betrekking tot de
draagwijdte van de dading, eraan moet worden herinnerd dat het eerste punt ervan doelt op 'een minnelijke en vervroegde ontbinding' van de overeenkomst,
waarbij de datum wordt teruggebracht van 31 juli naar 31 maart, en dan preciseert 'zonder enige vergoeding wegens die ontbinding'" en dat "de aanwezige
magistraat en advocaten wel voldoende op de hoogte zullen geweest zijn van de
subtiliteiten van het recht en van de rechtstaal om de termen die het best overeenkwamen met de wilsuiting van de partijen op papier te zetten en om de draagwijdte van hun verbintenissen te begrijpen".
Het bestreden vonnis, dat, met die overwegingen tegenover de uitlegging die
de eiser in zijn conclusie aan dat akkoord voorstelt, een andere uitlegging plaatst
die gebaseerd is op de gemeenschappelijke wil van de partijen en die aan de dading, waarin volgens het arrest dat akkoord bestaat, geen andere draagwijdte toekent dan die om het daarin begrepen geschil te regelen, motiveert regelmatig zijn
beslissing en verantwoordt deze naar recht.
Voor het overige verduidelijkt het onderdeel niet de "gegevens die afbreuk
kunnen doen aan de zekerheid en de ondubbelzinnigheid" van eisers afstand van
de rechtsgevolgen van de opzegging die hem ter kennis was gebracht, ofschoon
hij het bestreden vonnis verwijt daarop geen acht op te slaan.
Het onderdeel kan niet worden aangenomen.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiser in de kosten.
27 november 2008 – 1° kamer – Voorzitter: de h. Storck, voorzitter – Verslaggever:
mevr. Velu - Gelijkluidende conclusie van de h. Henkes, advocaat-generaal – Advocaat:
mr. Mahieu.

2746

HOF VAN CASSATIE

Nr. 677 - 27.11.08

Nr. 677
1° KAMER - 27 november 2008

CASSATIEMIDDELEN — BURGERLIJKE ZAKEN — VERBAND MET
BESTREDEN BESLISSING - MIDDEL DAT GEEN VERBAND HOUDT MET DE BESTREDEN
BESLISSING - ONTVANKELIJKHEID
Het middel dat geen verband houdt met de bestreden beslissing is niet ontvankelijk1.
(P. T. C. e.a.)

ARREST (vertaling)

(A.R. C.07.0536.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest, op 12 juli 2007 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 twee middelen aan.
Eerste middel
Geschonden wettelijke bepalingen
De artikelen 1068, inzonderheid tweede lid, en 1072, inzonderheid tweede lid, van het
Gerechtelijk Wetboek.
Aangevochten beslissingen
Het bestreden arrest beslist, na het tussenarrest van 15 september 2005 dat de door de
eerste rechter bevolen onderzoeksmaatregel had bevestigd, dat de resultaten van het
DNA-onderzoek dat ten gevolge van die onderzoeksmaatregel werd uitgevoerd, uitgewezen hebben dat de tweede verweerder de biologische vader is van het kind M., dat de vordering tot vernietiging van de erkenning van vaderschap door de eerste verweerder ontvankelijk en gegrond is, dat de vordering tot vrijwillige tussenkomst van de tweede verweerder eveneens gegrond is, dat de nieuwe vordering van laatstgenoemde die ertoe strekt
dat hij als vader van het kind M. wordt erkend en dat voor recht wordt gezegd dat het zijn
naam zal dragen, niet ontvankelijk is, dat de vordering van de eerste verweerder die ertoe
strekt schadevergoeding te verkrijgen voor tergend en roekeloos verweer ontvankelijk en
ten dele gegrond is, dat de identieke vordering van de tweede verweerder ontvankelijk
maar niet gegrond is en, tot slot, dat de eiseres moet worden veroordeeld in de kosten van
de twee aanleggen, en zulks om alle redenen die geacht moeten worden hieronder integraal te zijn weergegeven.
Grieven
Krachtens artikel 1068, eerste lid, van het Gerechtelijk Wetboek, maakt hoger beroep
tegen een eindvonnis of tegen een vonnis alvorens recht te doen het geschil zelf aanhangig
bij de appelrechter.
Krachtens het tweede lid van dat artikel verwijst de appelrechter de zaak alleen dan
naar de eerste rechter, indien hij, zelfs gedeeltelijk, een in het beroepen vonnis bevolen
onderzoeksmaatregel bevestigt. De verplichting tot verwijzing, die in die bepaling is ver1 Cass., 7 feb. 1979, A.R. S.00.0014.F, A.C. 1978-79, 657.
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vat, is van openbare orde.
Artikel 1072 van het Gerechtelijk Wetboek bepaalt dat de appelrechter, wanneer daartoe grond bestaat, zijn eindbeslissing aanhoudt totdat de maatregelen zijn uitgevoerd, die
de eerste rechter of hij zelf heeft bevolen alvorens recht te doen. Artikel 1072, tweede lid,
bepaalt dat, behoudens de uitzondering bepaald in artikel 1068, tweede lid, de uitvoering
van die maatregelen staat aan de eerste rechter of aan de rechter in hoger beroep, naar gelang deze laatste beslist.
Bij volledige of gedeeltelijke bevestiging van de onderzoeksmaatregel die is bevolen
door een vonnis dat tegelijk definitieve beschikkingen over de zaak zelf of over de rechtspleging en een of meer onderzoeksmaatregelen bevat, dient de volledig of gedeeltelijk bevestigde onderzoeksmaatregel naar de eerste rechter te worden verwezen. In dat geval
mag de appelrechter niet kennisnemen van het gedeelte van het geschil dat afhangt van de
resultaten van die onderzoeksmaatregel en mag hij evenmin zijn eigen beslissing op die
resultaten gronden.
In casu bevat het vonnis van de rechtbank van eerste aanleg van 29 april 2003 definitieve beschikkingen, beveelt het een onderzoeksmaatregel en houdt het de uitspraak voor het
overige aan. Meer bepaald verleent het aan de voogd ad hoc en aan de tweede verweerder
akte van hun vrijwillige tussenkomst in de vordering tot vernietiging van de erkenning,
verklaart het de vorderingen tot vernietiging van de erkenning van de eerste en de tweede
verweerder ontvankelijk, beslist het dat er aan de zijde van de eerste verweerder geen bezit van staat is die de vordering tot vernietiging zou verhinderen, staat het de eerste verweerder toe het bewijs te leveren van het aangevoerde gebrek in de toestemming, beveelt
het alvorens recht te doen het onderzoek van het DNA-patroon van de eiseres, van de
tweede verweerder en van het kind M. C. en stelt het dokter Streydio als deskundige aan
om te bepalen of de tweede verweerder het kind M. C. verwekt zou kunnen hebben, verwijst het de zaak naar de bijzondere rol en houdt het de uitspraak over het overige gedeelte en over de kosten aan.
Het hof van beroep heeft bij zijn arrest van 15 september 2005 het beroepen vonnis bevestigd in zoverre dit de vordering tot vrijwillige tussenkomst van de tweede verweerder
ontvankelijk had verklaard en had beslist dat het kind M. geen bezit van staat had jegens
de eerste verweerder. Bij hetzelfde arrest heeft het hof van beroep tevens de door de eerste
rechter bevolen onderzoeksmaatregel bevestigd en het toepassingsveld ervan ratione personae uitgebreid. Het hof van beroep heeft immers dokter C. Streydio als deskundige aangewezen, met de volgende opdracht:
"Na controle van de identiteit van de opgeroepen personen, een DNA-test uitvoeren op
de personen van (de eiseres) (...), het kind M. C. (...), (de eerste) (...) en (de tweede verweerder) (...); de nuttige en nodige vergelijkende analyses uitvoeren; zeggen of het, op
grond van die analyses, al dan niet bewezen is dat (de eerste verweerder) de vader van het
kind M. C. is; zeggen of het, op grond van die analyses, al dan niet bewezen is dat (de
tweede verweerder) de vader van het kind M. C. is; over dat alles een met redenen omkleed verslag opmaken dat onder ede, ter griffie van het hof (van beroep) moet worden
neergelegd binnen vier maanden vanaf de kennisgeving van dit arrest die zal worden gedaan door de meest gerede partij, overeenkomstig artikel 965 van het Gerechtelijk Wetboek".
Het bestreden arrest verwijst de zaak niet naar de eerste rechter, en doet, op grond van
de resultaten van de bevestigde onderzoeksmaatregel, definitief uitspraak over vorderingspunten waarover de eerste rechter geen eindbeslissing had gewezen.
In zoverre het bestreden arrest beslist dat de oorspronkelijke vorderingen van de eerste
en de tweede verweerder ontvankelijk en gegrond zijn, dat de nieuwe vordering van de
tweede verweerder niet ontvankelijk is, dat de vorderingen tot toekenning van schadever-
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goeding wegens tergend en roekeloos verweer, die zijn ingesteld door de eerste en de
tweede verweerder, ontvankelijk en ten dele gegrond zijn en, in zoverre het de eiseres in
de kosten van de twee aanleggen veroordeelt, zonder de zaak naar de eerste rechter te verwijzen, hoewel het tussenarrest van 15 september 2005 van het hof van beroep de door de
eerste rechter bevolen onderzoeksmaatregel had bevestigd, miskent het de verplichting,
die vervat is in de tot staving van het middel aangevoerde bepalingen, om de zaak naar de
eerste rechter te verwijzen ingeval van, ja zelfs gedeeltelijke, bevestiging van een door het
beroepen vonnis bevolen onderzoeksmaatregel.
Het bestreden arrest schendt bijgevolg de artikelen 1068 en 1072 van het Gerechtelijk
Wetboek, inzonderheid hun tweede lid.

(...)
III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Eerste middel
Het middel verwijt het bestreden arrest dat het de zaak niet naar de eerste rechter verwijst, hoewel de door hem bevolen onderzoeksmaatregel bevestigd is bij
het arrest van het hof van beroep van 15 september 2005.
Niet het bestreden arrest maar wel laatstgenoemd arrest heeft het door de eerste rechter bevolen DNA-onderzoek bevestigd, verzoekt de deskundige zijn verslag ter griffie van het hof van beroep neer te leggen en houdt de uitspraak over
het overige gedeelte van het hoger beroep aan en beslist aldus dat het aan het hof
van beroep zal staan uitspraak te doen over het vervolg van het geschil.
Het middel, dat geen verband houdt met de bestreden beslissing, is niet ontvankelijk.
(...)
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep;
Veroordeelt de eiseres in de kosten.
27 november 2008 – 1° kamer – Voorzitter: de h. Storck, voorzitter – Verslaggever:
mevr. Regout - Gelijkluidende conclusie van de h. Henkes, advocaat-generaal – Advocaten: mrs. Mahieu en Heenen.

Nr. 678
1° KAMER - 27 november 2008

1º RECHTERLIJK GEWIJSDE — GEZAG VAN GEWIJSDE — BURGERLIJKE
ZAKEN - MISKENNING - OPENBARE ORDE - CASSATIEMIDDEL - NIEUW MIDDEL ONTVANKELIJKHEID
2º CASSATIEMIDDELEN — BURGERLIJKE ZAKEN — NIEUW MIDDEL - GEZAG
VAN GEWIJSDE - MISKENNING - OPENBARE ORDE - ONTVANKELIJKHEID
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1º en 2° Het middel is niet ontvankelijk wanneer het gegrond is op de miskenning van het
gezag van gewijsde die niet voor de bodemrechter is aangevoerd, waarover deze niet op
eigen initiatief uitspraak heeft gedaan en die, in burgerlijke zaken, in de regel niet van
openbare orde is1.
(G. T. H.)

ARREST (vertaling)

(A.R. C.07.0594.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het vonnis, op 29 juni 2007 in hoger beroep
gewezen door de Rechtbank van Eerste Aanleg te Nijvel.
Raadsheer Martine Regout heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal André Henkes heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDELEN
In haar cassatieverzoekschrift, waarvan een eensluidend verklaard afschrift
van het uittreksel bij dit arrest is gevoegd, voert de eiseres een middel aan.
III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Artikel 27, tweede lid van het Gerechtelijk Wetboek bepaalt dat de exceptie
van het rechterlijk gewijsde niet ambtshalve door de rechter mag worden aangevoerd. Daaruit volgt dat, in burgerlijke zaken, het gezag van het rechterlijk gewijsde, in de regel, niet van openbare orde is.
In deze zaak heeft de eiseres voor de bodemrechters niet aangevoerd dat het
gezag van het rechterlijk gewijsde van het vonnis van de jeugdrechtbank te Charleroi van 1 december 2003 en dat van het vonnis van de jeugdrechtbank te Nijvel
van 4 juli 2006, miskend waren. Het bestreden vonnis doet niet op eigen initiatief
uitspraak over het probleem van het gezag van het rechterlijk gewijsde van die
twee beslissingen.
Het middel is nieuw en, bijgevolg, niet ontvankelijk.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiseres in de kosten.
27 november 2008 – 1° kamer – Voorzitter: de h. Storck, voorzitter – Verslaggever:
mevr. Regout - Gelijkluidende conclusie van de h. Henkes, advocaat-generaal – Advocaat: mr. T'Kint.

1 Zie Cass., 20 okt. 1994, A.R. C.93.0485.F, A.C. 1994, nr. 444.

2750

HOF VAN CASSATIE

Nr. 679 - 28.11.08

Nr. 679
1° KAMER - 28 november 2008

1º VORDERING IN RECHTE - BURGERLIJKE ZAKEN - HOGER BEROEP - UITBREIDING VAN DE
VORDERING - VOORWAARDEN
2º HOGER BEROEP — BURGERLIJKE ZAKEN (HANDELSZAKEN EN
SOCIALE ZAKEN INBEGREPEN) — UITBREIDING VAN EIS EN NIEUWE EIS
- UITBREIDING VAN DE VORDERING - VOORWAARDEN
1º en 2° Uit de artikelen 807 en 1042 van het Gerechtelijk Wetboek volgt niet dat de
uitbreiding van de vordering in hoger beroep aan bijkomende voorwaarden, zoals het
formuleren van incidenteel beroep, onderworpen is. (Artt. 807 en 1042 Ger.W.)
(D. T. S.)

ARREST

(A.R. C.07.0301.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 26 februari 2007 gewezen
door het Hof van Beroep te Antwerpen.
Raadsheer Beatrijs Deconinck heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal met opdracht André Van Ingelgem heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDEL
De eiser voert in zijn verzoekschrift een middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 1054 van het Gerechtelijk Wetboek.
Aangevochten beslissingen
Het bestreden eindarrest: "Verklaart het hoger beroep van (de eiser) ongegrond. Bevestigt het bestreden vonnis van 19 april 2005 om voormelde redenen alsook deze aangehaald in het tussenarrest van 20 februari 2006 waar het de oorspronkelijke vordering van
(de verweerster) ontvankelijk en gegrond verklaarde en (de eiser) veroordeelde tot betaling van de vervallen lijfrente sedert 1/8/1986. Na uitbreiding van de oorspronkelijk vordering van (de verweerster): Veroordeelt (de eiser) om aan (de verweerster) te betalen de
som van 830.105,00 euro, te vermeerderen tot aan de dag der algehele betaling met elke
maandelijkse bijkomende vervallen lijfrente aan 2.418,50 euro, aan te passen aan elke in
de toekomst voortkomende sprong van de index der consumptieprijzen met 5 punten en te
vermeerderen met de intrest aan 92,03 euro op het openstaande bedrag van 830.105,00
euro per dag vertraging in de betaling. Veroordeelt (de eiser) tot de kosten van beide instanties begroot aan de zijde van (de verweerster) op 466,04 euro rechtsplegingsvergoeding",
op grond van de motieven op p 4:
"Wel beweert (de eiser) dat (de verweerster) haar vordering niet heeft gewijzigd conform artikel 807 van het Gerechtelijk Wetboek e.v. en geen incidenteel beroep heeft aangetekend tegen het bestreden vonnis.
Artikel 807 van het Gerechtelijk Wetboek bepaalt dat een vordering die voor de rechter
aanhangig is, kan uitgebreid of gewijzigd worden, indien de nieuwe, op tegenspraak genomen conclusies, berusten op een feit of akte in de dagvaarding aangevoerd, zelfs indien
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hun juridische omschrijving verschillend is.
De vordering van (de verweerster) zoals uitgebreid in haar conclusies op tegenspraak
genomen, is een uitbreiding gesteund op de feiten zoals aangehaald in de dagvaarding
(vervallen lijfrenten).
Vermits het een uitbreiding van de vordering zoals gesteld voor de eerste rechter betreft, is de argumentatie van de (eiser) in verband met al dan niet instellen van incidenteel
beroep niet ter zake dienend".
Grieven
Krachtens artikel 1054 van het Gerechtelijk Wetboek, kan een wijziging van het vonnis
a quo, weze het door een uitbreiding van de oorspronkelijke vordering in graad van beroep op grond van artikel 807 of 808 van het Gerechtelijk Wetboek, door een geïntimeerde slechts bekomen worden na het instellen van een regelmatig incidenteel beroep dat
daartoe strekt.
Hieruit volgt dat het bestreden eindarrest zijn beslissing houdende veroordeling van de
eiser tot de geactualiseerde lijfrente van de maand januari 2007, meer de intresten, niet
wettig verantwoord door de enkele vaststelling dat de argumentatie van de eiser in verband met het instellen van incidenteel beroep niet ter zake dienend is (schending van artikel 1054 van het Gerechtelijk Wetboek).

III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
1. Krachtens artikel 807 van het Gerechtelijk Wetboek, kan een vordering die
voor de rechter aanhangig is, uitgebreid of gewijzigd worden, indien nieuwe, op
tegenspraak genomen conclusies, berusten op een feit of akte in de dagvaarding
aangevoerd, zelfs indien hun juridische omschrijving verschillend is.
Voormeld artikel is, krachtens artikel 1042 van hetzelfde wetboek, van toepassing in hoger beroep.
Uit deze artikelen volgt niet dat de uitbreiding van de vordering in hoger beroep aan bijkomende voorwaarden is onderworpen.
2. Het middel dat een voorwaarde toevoegt en de uitbreiding van de vordering
in hoger beroep afhankelijk stelt van het formuleren van incidenteel beroep, faalt
naar recht.
Dictum
Het Hof,
eenparig beslissend,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiser in de kosten.
28 november 2008 – 1° kamer – Voorzitter: de h. Waûters, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: de h. Deconinck - Gelijkluidende conclusie van de h. Van Ingelgem, advocaatgeneraal met opdracht – Advocaten: mrs. Wouters en De Baets.
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Nr. 680
1° KAMER - 28 november 2008

1º SCHIP. SCHEEPVAART - ZEEVERVOER - COGNOSSEMENT AAN ORDER COGNOSSEMENTHOUDER - RECHTEN - VOORWAARDEN
2º VERVOER — GOEDERENVERVOER — RIVIER- EN ZEEVERVOER ZEEVERVOER - COGNOSSEMENT AAN ORDER - COGNOSSEMENTHOUDER - RECHTEN VOORWAARDEN
1º en 2° Enkel de derde-houder van het cognossement aan order die kan aantonen dat hij
het cognossement door endossement of door een ononderbroken reeks van
endossementen heeft verkregen, kan de daaruit voortvloeiende rechten uitoefenen en is
derhalve vorderingsgerechtigd1. (Art. 89 Zeewet)
(THE TOKIO MARINE AND FIRE INSURANCE COMPANY e.a. T. TRANSPAC CONTAINER SYSTEMS e.a.)

Advocaat-generaal met opdracht A. Van Ingelgem heeft in hoofdzaak gezegd:
1. De betwisting betreft het verlies van twee containers met informaticadiskettes die bij
een verscheping van Europa naar Amerika over boord zijn geslagen. De door eiseressen
ingestelde procedure tot vergoeding vanwege verweersters werd door het bestreden arrest
afgewezen als ongegrond ingevolge de niet vorderingsgerechtigheid daartoe van de
eiseressen.
2. Eiseressen voeren daartegen één middel tot cassatie aan dat gestoeld is op twee
onderdelen.
2.1. In het eerste onderdeel wordt het bestreden arrest verweten het rechtsbegrip
"cognossement aan order" (conform art. 85, in fine, van de Zeewet, Boek II van het
Wetboek van Koophandel) te hebben geschonden, evenals art. 89 van dezelfde Zeewet
door tweede eiseres niet als vorderingsgerechtigde te beschouwen.
In art. 89 van de Zeewet wordt bepaald dat het recht op aflevering van de vervoerde zaken uitsluitend aan de cognossementhouder toekomt, en daaruit volgt logischerwijze dat
alleen deze laatste een vordering tot schadevergoeding wegens beschadiging, verlies of
vertraging kan instellen. Dit principe is bij herhaling bevestigd door uw Hof2.
Uit de rechtspraak van uw Hof3 blijkt eveneens dat de houder van een cognossement
aan order van zijn recht moet doen blijken door een endossement of een ononderbroken
reeks van endossementen en dat het louter onder zich houden van de titel niet volstaat om
aan de houder de daaruit vloeiende rechten te verlenen.
Het cognossement, waarvan sprake in art. 85 van de Zeewet, is aan order als het een
onderbeding bevat. Een ordercognossement wordt verhandeld door endossement, waarbij
de persoon aan wiens order het cognossement gesteld is (afzender of geadresseerde) het
door endossement kan overdragen4.
Uit dit alles volgt derhalve m.i. dat enkel de rechtmatige houder van het cognossement,
die kan aantonen dat hij dit op een dergelijke rechtmatige wijze verkregen heeft,
1 Zie de concl. van het O.M.
2 R. DE WIT, “Onderzoek van de vorderingsgerechtigheid van de ladingbelanghebbende tegen de zeevervoerder”, Achtergrondnota ter voorbereiding van het Groenboek Nieuwe Belgische Zeewet, 25
mei 2007, blz. 11 en 12, met verwijzing aldaar naar de voetnoten 9 en 10.
3 Cass., 6 juni 1969, A.C., 1969, 974.
4 ST. ROLAND, “Vorderingsgerechtigheid in het Zeerecht”, Europees Instituut voor zee- en vervoerrecht, Actualia Zee- en Vervoerrecht, Antwerpse Zeevaartdagen, E. VAN HOOYDONK (editor),
Maklu/Antwerpen, Apeldoorn, blz. 76 en 78; F STEVENS, Vervoer onder cognossement, Larcier, blz.
21 (nr. 41).
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vorderingsgerechtigd is.
Het komt mij dan ook voor dat op basis van de overwegingen dat het in casu een
cognossement aan order van de afzender is (omdat de geadresseerde niet met naam werd
aangewezen) en dat tweede eiseres geen endossement of opeenvolging van
endossementen kan voorleggen om haar de hoedanigheid van "derde-houder" te verlenen,
het bestreden arrest naar recht kan oordelen dat zij geen rechtmatige houder was van het
cognossement en derhalve niet vorderingsgerechtigd is.
2.2. In het tweede onderdeel verwijten eiseressen het bestreden arrest de schending van
de bewijswaarde van het cognossement, zoals vastgelegd in art. 87 van de Zeewet. Conform dit artikel5 geldt het cognossement als bewijs tussen alle bij de lading belanghebbende partijen, en tussen hen en de verzekeraars. In casu verwijten eiseressen het bestreden
arrest m.i. evenwel aan het cognossement een uitlegging te hebben gegeven die niet met
de bewoordingen ervan overeenstemt (d.w.z. dat het vaststelt dat het aan order van de afzender werd uitgesteld, terwijl er op vermeld stond dat het aan order van de geadresseerde
werd uitgesteld), waardoor ik van oordeel ben dat eiseressen in wezen een schending aanvoeren van de bewijskracht van het cognossement (i.p.v. de bewijswaarde).
Het onderdeel laat evenwel na de daartoe betreffende wetsbepalingen (art. 1319, 1320
en 1322 van het B.W.)6, aan te voeren, waardoor het m.i. dan ook niet ontvankelijk is.
3. Ik concludeer tot VERWERPING.
ARREST

(A.R. C.07.0346.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 8 mei 2006 gewezen door het
Hof van Beroep te Antwerpen.
Raadsheer Eric Dirix heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal met opdracht André Van Ingelgem heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDEL
De eisers voeren in hun verzoekschrift een middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 85, 87 en 89 van Boek II van het Wetboek van Koophandel (Zeewet).
Aangevochten beslissingen
Het bestreden arrest beslist dat de eiseressen niet vorderingsgerechtigd zijn en verklaart
bijgevolg hun vorderingen ongegrond, dit op grond van volgende motieven:
"De doelstellingen van de door (de eiseressen) ingestelde hoofdvordering en de toedracht van de feiten, die eraan ten grondslag liggen, kunnen geschetst worden als volgt:
- (de tweede eiseres) kocht van Fuji Magnetics GmbH een partij informatica diskettes
(floppy disks), en dit onder CIF conditiën (...).
- gezien het een CIF verkoop is (kosten - verzekering - vracht inbegrepen in de verkoop), doet de verkoper Fuji Magnetics GmbH uit Kleve (Duitsland) een beroep op (de
verweersters) om de goederen vanuit Duitsland bij de eindbestemmeling in de U.S.A. te
brengen.
- (De verweersters) laten, via haar Duitse agent KÜHNE & NAGEL te Bremen in eer5 F. STEVENS, Vervoer onder cognossement; Larcier, blz. 71 en 72 (nrs. 124 en 125).
6 Zie Cass., 11 jan. 1985, A.R. nr. 4115, A.C., 1984-1985, nr. 283.
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ste instantie de containers afhalen te Antwerpen bij respectievelijk MED REPAIR en
HESSE NATIE om deze te vervoeren naar Kleve (Duitsland), alwaar de verkoper is gevestigd. Vervolgens worden de containers door de verkoper geladen, waarna de containers
opnieuw aangeleverd worden te Antwerpen. De goederen worden daarop te Antwerpen
aan boord van het ms. 'MSC RITA' geladen om verscheept te worden naar de bestemmeling, zijnde (de tweede eiseres), gevestigd te Bedford, Massachussets, U.S.A.:
- met het oog op het transport op 5 december 1997 werd een vervoerdocument uitgegeven, genaamd 'een snelle laadbrief, niet verhandelbaar' - Express Cargo Bill (not to order)
-, met als nummer 0010 4266-712.032.
- tijdens de zeereis (waarbij het ms 'MSC RITA' stormweder ontmoette) zijn de beide
containers - waarin de goederen gestuwd werden - over bood geslagen.
- het verlies in hoofdsom werd geraamd op 312.480 USD. (...).
III. Wat betreft de vorderingsgerechtigheid van (de eiseressen)
Uit de conclusies van partijen blijkt impliciet, doch zeker, dat beide partijen akkoord
zijn dat de vorderingsgerechtigheid van (de eiseressen) dient te worden beoordeeld volgens Belgisch recht.
1. Wat betreft de vorderingsgerechtigheid van (de tweede eiseres)
a)
(De verweersters) beweren dat (de tweede eiseres) niet vorderingsgerechtigd is, aanvoerende dat (de tweede eiseres) nooit houder is geworden van het cognossement en het
cognossement bovendien niet geëndosseerd werd.
(De tweede eiseres) legt in casu een ordercognossement voor, aanvoerende dat uit het
feit dat (de verweersters) een titel aan order van de geadresseerde/bestemmeling afgaven
volgt dat die geadresseerde/bestemmeling - (de tweede eiseres) - de beneficiaris is van de
orderclausule; dat de term "consignee" in de orderclausule noodzakelijkerwijze doelt op
(de tweede eiseres), die eveneens in het hokje 'notify party' staat en waar Blue Anchor
Line, conform zijn instructies, de goederen moest afleveren; dat, gezien de Amerikaanse
koper de benificiaris van het orderbeding was, het cognossement niet aan die firma moest
worden geëndosseerd.
b)
(De tweede verweerster) gaf een snelle laadbrief (express ladingcognossement) / niet
verhandelbaar ('een express cargo bill/ non negiociable') uit, op uitdrukkelijk verzoek van
de inlader, die optrad in naam en voor rekening van de ontvanger, huidig (tweede eiseres).
In geval, zoals in casu een ordercognossement voorligt, dient hij die beweert terzake
vorderingsgerechtigd te zijn, van zijn recht te doen blijken door het endossement of door
een ononderbroken reeks van endossementen (rugtekeningen). Pas dan krijgt hij de hoedanigheid van derde-houder van het ordercognossement. Het louter onder zich houden van
de titel volstaat niet om hem daaruit voortvloeiende rechten te verlenen.
Wanneer het cognossement aan order opgemaakt werd, moet het behoorlijk gerugtekend worden in het voordeel van degene die het aan de zeevervoerder aanbiedt. Met andere woorden moet in principe degene die een cognossement aan order onder zich heeft van
zijn recht op de goederen doen blijken door een endossement of door een ononderbroken
reeks van endossementen. Het louter onder zich houden van de titel volstaat niet om hem
de daaruit vloeiende rechten te verlenen.
Gezien (de tweede eiseres) geen geëndosseerd cognossement kan voorleggen, zij niet
de hoedanigheid heeft van derde-drager van het cognossement die een vordering kan instellen op basis van artikel 89 van de Zeewet.
c)
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(De eiseressen) beweren dat een ordercognossement niet moet worden geëndosseerd als
de begunstigde van het ordercognossement identificeerbaar is.
Elk ordercognossement - ook datgene waar de begunstigde van het ordercognossement
formaliter is aangegeven of met andere woorden ook wanneer een cognossement aan order van een bepaald persoon is (wat in casu niet het geval is) - dient te worden voorzien
van een ononderbroken reeks van endossementen, bij gebreke waarvan het vorderingsrecht in handen van de inlader blijft. Inderdaad zolang de inlader het cognossement niet
geëndosseerd heeft, kan de houder van een niet geëndosseerd cognossement, zelfs al is zij
aan zijn order, er geen rechten uit putten.
Het endossement moet op de titel worden geschreven en omvat in principe de handtekening van de endossant en de naam van de geëndosseerde ('doit être écrit sur le titre et
comporte, en principe, outre la signature de l'endosseur, le nom de l'endossataire) (Zie
VAN RYN en HEENEN, Principes de droit commercial, III Brussel, Bruylant, 1981, nr. 108).
Het voorliggende cognossement is niet voorzien van enig endossement, zodat de vorderingsrechten bij de inlader, drager van de titel, blijven.
d)
Het kwestieus cognossement werd opgemaakt aan order van de geadresseerde ('to order
of consignee'), zonder enige vermelding van wie dat is.
(De tweede eiseres) is niet de geadresseerde (consignee) van het cognossement, aangezien het een ordercognossement is en geen geadresseerde met naam in het daartoe voorziene vak van het cognossement staat.
Wanneer, zoals in casu, het cognossemment gesteld is aan order van de geadresseerde
en deze niet met name wordt aangewezen, moet het geacht worden de order van de afzender aan te geven (HEENEN, Vente et commerce maritime, Ets. Emile Bruylant, Brussel
1952, nr. 10, blz. 28, M.H. CLARINGBOULD, Het schip en zijn cognossementen, Kluwer, Deventer, W.E.J. Tjeenk Willink 1996, nr. 5, blz. 9).
e)
f)
De averijvordering dient te worden ingesteld door de derde cognossementhouder, zelfs
als hij geen schade in eigen vermogen heeft geleden.
In casu is de cognossementhouder de afzender, aangezien zoals hierboven aangetoond
het cognossement nooit werd geëndosseerd. Deze partij stelt evenwel de vordering niet.
De vordering, in casu gesteld door (de tweede eiseres), zijnde bestemmeling, dient als
ongegrond te worden afgewezen, aangezien (de tweede eiseres) geen houder is van een effectief geëndosseerd cognossement en derhalve niet vorderingsgerechtigd is.
2. Wat betreft de vorderingsgerechtigdheid van (de eerste eiseres)
(De eerste eiseres) stelt de verzekeraar te zijn van (de tweede eiseres) en de vordering
tegen (de verweersters) te stellen als gesubrogeerde in de rechten van (de tweede eiseres).
Aangezien, zoals hierboven aangetoond, (de tweede eiseres) in casu geen rechten kan
laten gelden ten aanzien van (de verweersters), dient ook de vordering van (de eerste eiseres) als verzekeraar (die niet meer rechten kan laten gelden dan haar verzekerde) als ongegrond te worden afgewezen".
Grieven
Eerste onderdeel
Volgens artikel 85 van de Zeewet kan het cognossement aan order zijn. Dit betekent dat
de persoon aan wiens order het cognossement is uitgesteld, gerechtigd is de rechten voortvloeiend uit het cognossement uit te oefenen, zonder dat vereist is dat die persoon het cog-
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nossement heeft verkregen door endossement vanwege de afzender of door een ononderbroken reeks endossementen beginnend vanaf de afzender.
Het bestreden arrest schendt het rechtsbegrip "cognossement aan order", dat voorkomt
in dit artikel, door het volgende te overwegen:
"Elk ordercognossement - ook datgene waar de begunstigde van het ordercognossement
formaliter is aangegeven of met andere woorden ook wanneer een cognossement aan order van een bepaald persoon is (wat in casu niet het geval is) - dient te worden voorzien
van een ononderbroken reeks van endossementen, bij gebreke waarvan het vorderingsrecht in handen van de inlader blijft. Inderdaad zolang de inlader het cognossement niet
geëndosseerd heeft, kan de houder van een niet geëndosseerd cognossement, zelfs al is zij
aan zijn order, er geen rechten uit putten.
Het voorliggende cognossement is niet voorzien van enig endossement, zodat de vorderingsrechten bij de inlader, drager van de titel, blijven".
Het bestreden arrest houdt derhalve een schending in van artikel 85 van de Zeewet en
schendt ook artikel 89 van de Zeewet door de tweede eiseres (en bijgevolg de eerste eiseres) niet als vorderingsgerechtigde te beschouwen (schending van de artikelen 85 en 89
van Boek II van het Wetboek van Koophandel).
Tweede onderdeel
Volgens artikel 87 van de Zeewet geldt het cognossement als bewijs tussen alle bij de
lading belanghebbende partijen en tussen hen en de verzekeraars.
Het bestreden arrest neemt aan dat de tweede eiseres de bestemmeling (geadresseerde)
is van het vervoer (zie supra de onderlijnde passages uit de geciteerde motieven van het
bestreden arrest) en de eerste eiseres de verzekeraar van de tweede eiseres.
Zoals blijkt uit het bestreden arrest werd het kwestieus cognossement uitgesteld aan order van de geadresseerde.
Door te beslissen dat gezien in het kwestieus cognossement de geadresseerde niet met
name wordt aangewezen, het cognossement geacht moet worden aan order van de afzender te zijn uitgesteld, schendt het bestreden arrest de bewijswaarde van het cognossement,
zoals die bewijswaarde vastgelegd is in artikel 87 van de Zeewet (Boek II van het Wetboek van Koophandel), nu het cognossement vermeldt dat het is uitgesteld aan order van
de geadresseerde en die vermelding dus tussen partijen het bewijs levert dat het cognossement uitgesteld is aan order van de geadresseerde en niet aan order van de afzender
(schending van artikel 87 van de Zeewet, zijnde Boek II van het Wetboek van Koophandel). De omstandigheid dat in het cognossement de geadresseerde niet met name wordt
aangewezen laat niet toe de bewijswaarde van het cognossement te ontkrachten. Door op
vermelde grond de tweede eiseres (en bijgevolg de eerste eiseres) niet als vorderingsgerechtigde te beschouwen, schendt het bestreden arrest ook artikel 89 van de Zeewet, zijnde Boek II van het Wetboek van Koophandel).

III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Eerste onderdeel
1. Krachtens artikel 89 van de Zeewet, heeft alleen hij die houder is van het
cognossement, zelfs krachtens een endossement in blanco, het recht om zich de
lading door de kapitein te doen afleveren.
Enkel de derde-houder van het cognossement aan order die kan aantonen dat
hij het cognossement door een endossement of door een ononderbroken reeks
van endossementen heeft verkregen, kan de daaruit voortvloeiende rechten uitoe-
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fenen en is derhalve vorderingsgerechtigd.
2. Het arrest oordeelt enerzijds dat het cognossement een cognossement aan
order van de afzender is en anderzijds dat de tweede eiseres geen endossement of
opeenvolging van endossementen kan voorleggen die van aard is om haar de
hoedanigheid van derde-houder van het ordercognossement te verlenen.
3. Op grond van deze overwegingen konden de appelrechters beslissen dat de
tweede eiseres geen rechtmatige houder van het cognossement was en dus niet
vorderingsgerechtigd.
Het onderdeel kan niet worden aangenomen.
Tweede onderdeel
4. De in het eerste onderdeel vergeefs bekritiseerde reden draagt de beslissing.
Het onderdeel, al was het gegrond, kan niet tot cassatie leiden en is mitsdien
niet ontvankelijk.
Dictum
Het Hof,
eenparig beslissend,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiseres in de kosten.
28 november 2008 – 1° kamer – Voorzitter: de h. Waûters, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: de h. Dirix - Gelijkluidende conclusie van de h. Van Ingelgem, advocaat-generaal met opdracht – Advocaten: mrs. Van Ommeslaghe en Simont.

Nr. 681
1° KAMER - 28 november 2008

1º HUUR VAN GOEDEREN — PACHT — VERPLICHTINGEN VAN PARTIJEN VERVREEMDING VAN HET PACHTGOED - RECHTEN VAN DE PACHTER EN VAN DE VERKRIJGER UITVOEREND BESLAG - DUUR VAN HET PACHTCONTRACT - GEVOLG
2º BESLAG — GEDWONGEN TENUITVOERLEGGING - PACHT - VERVREEMDING
VAN HET PACHTGOED - RECHTEN VAN DE PACHTER EN VAN DE VERKRIJGER - DUUR VAN HET
PACHTCONTRACT - GEVOLG
1º en 2° Uit de parlementaire voorbereiding van artikel 55 van de Pachtwet blijkt dat de
wetgever bedoelt dat de vervreemding van het pachtgoed de rechten van de pachter
onverkort laat en dat aan de verkrijger nooit meer rechten worden toegekend dan aan de
oorspronkelijke eigenaar; hieruit volgt dat ingeval van de verkoop ingevolge uitvoerend
beslag van het pachtgoed, dat is verpacht bij een contract dat een vaste dagtekening
heeft verkregen vóór de overschrijving van het beslagexploot, het pachtcontract kan
worden ingeroepen tegen de koper en dat deze het moet eerbiedigen voor de duur
waarvoor het is gesloten. (Art. 55 Wet 7 juli 1951 houdende wijziging van de wetgeving
betreffende de landpacht)
(G. T. VERDUYN-CUVELIER EN ZONEN b.v.b.a. e.a.)
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ARREST

(A.R. C.07.0358.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een beschikking, op 4 april 2007 gewezen
door de beslagrechter in de Rechtbank van Eerste Aanleg te Veurne.
Voorzitter Ivan Verougstraete heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal met opdracht André Van Ingelgem heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDEL
De eiser voert in zijn verzoekschrift een middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 1743 van het Burgerlijk Wetboek (zoals gewijzigd door artikel 2, A, 2°, van de
wet van 4 november 1969, Belgisch Staatsblad, 25 november 1969, en door artikel 13, §3,
van de wet van 20 februari 1991, Belgisch Staatsblad, 22 februari 1991);
- de artikelen 1575 en 1582 van het Gerechtelijk Wetboek;
- de artikelen 1 en 2 van de wet van 16 december 1851 op voorrechten en hypotheken
(hierna de Hypotheekwet);
- de artikelen 3, 1°, eerste lid (zoals vervangen door artikel 3 van de wet van 7 november 1988, Belgisch Staatsblad, 6 december 1988), 47 (zoals vervangen door artikel 29 van
de wet van 7 november 1988, Belgisch Staatsblad., 6 december 1988), 48, 2° (zoals vervangen door artikel 30, 3°, van de wet van 7 november 1988, Belgisch Staatsblad, 6 december 1988), 48bis (zoals ingevoegd door artikel 1 van de wet van 12 juni 1975, Belgisch Staatsblad, 19 juli 1975 en vervangen door artikel 31 van de wet van 7 november
1988, Belgisch Staatsblad, 6 december 1988), 51 en, inzonderheid, 55 van de wet van 7
juli 1951 op de landpacht (hierna de Pachtwet).
Aangevochten beslissingen
De aangevochten beschikking reduceert de tussen de eiser en diens ouders voor een
duur van 24 jaar afgesloten pachtovereenkomst tot 9 jaar met als gevolg dat de verkoopvoorwaarden, opgesteld op grond van artikel 1582 van het Gerechtelijk Wetboek, het bestaan zullen melden van een pachtrecht ten gunste van de eiser van slechts 9 jaar, op
grond van de volgende motieven:
"Een geregistreerde landpacht van meer dan negen jaar is tegenstelbaar aan derden mits
registratie en mits voldaan aan artikel 1 van de Hypotheekwet, of de overschrijving van de
titel in de registers van het hypotheekkantoor, en zoals in casu het geval is de duurtijd van
deze landpacht niet 24 jaar, door omissie van overschrijving, te verminderen tot negen
jaar (artikel 1 voormeld derde paragraaf)"
Grieven
Uit artikel 3, 1°, eerste lid, van de Pachtwet volgt dat een pachtovereenkomst, in beginsel, schriftelijk moet worden vastgesteld doch dat niet vereist is dat deze in authentieke
vorm dient te worden opgesteld.
Krachtens artikel 55 van de Pachtwet treedt, "ingeval van vervreemding van het pachtgoed, (...) de verkrijger volledig in de rechten en verplichtingen van de verpachter" hetgeen een wettelijke indeplaatstelling betekent van de koper in de rechten en plichten van
de verkoper, daarin begrepen de pachtovereenkomst voor de nog lopende duurtijd en de
daaruit voortvloeiende rechten en verplichtingen.
Indien de verkoper van een pachtgoed met een pachter een onderhandse geregistreerde
pachtovereenkomst had afgesloten ook van meer dan negen jaar, zal de koper van het
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pachtgoed de verplichtingen die uit deze pachtovereenkomst voortspruiten moeten naleven niettegenstaande deze pachtovereenkomst niet in authentieke vorm werd gesteld en
dus niet in de registers van de hypotheekbewaarder werd overgeschreven.
Artikel 55 van de Pachtwet heeft derhalve tot gevolg dat, in pachtzaken, de verkrijger
zich niet kan beroepen op artikel 1743 van het Burgerlijk Wetboek tegen de pachter die
het contract heeft gesloten dat geen vaste datum heeft en evenmin op de artikelen 1 en 2
van de Hypotheekwet die de verplichting inhouden om huurovereenkomsten afgesloten
voor meer dan 9 jaar, bij authentieke akte vast te leggen, vermits alleen dergelijke overeenkomsten, in beginsel, kunnen worden overgeschreven in de registers van de hypotheekbewaarder.
Artikel 55 van de Pachtwet heeft eveneens tot gevolg dat een pachtcontract kan worden
tegengeworpen aan de koper van het pachtgoed in het raam van een openbare verkoop
wanneer het afgesloten is voor de overschrijving van het beslagexploot ook als het gaat
om een pachtcontract zonder vaste dagtekening.
Inzoverre wijkt artikel 55 van de Pachtwet eveneens af van artikel 1575 van het Gerechtelijk Wetboek dat voorziet in de niet-tegenwerpbaarheid van bepaalde huurcontracten aan de personen die door dit artikel worden beschermd, te weten de ingeschreven
schuldeisers, de schuldeisers die het overeenkomstig artikel 1564 van het Gerechtelijk
Wetboek gegeven bevel tot betaling op grond van artikel 1565 van het Gerechtelijk Wetboek hebben laten overschrijven op het hypotheekkantoor, de beslagleggers en vooral de
koper van de goederen die ingevolge het uitvoerend beslag worden verkocht.
Artikel 1582 van het Gerechtelijk Wetboek gelast de notaris met het opstellen van de
verkoopvoorwaarden van het onroerend goed. De verkoopvoorwaarden dienen de kandidaat-kopers, inter alia, in te lichten aangaande het onroerend goed zelf en omtrent al hetgeen dit bezwaart. Een pachtovereenkomst bezwaart het onroerend goed en dient dus te
worden vermeld in de verkoopvoorwaarden.
De niet vermelding van de ware toedracht van de duur van de pachtovereenkomst heeft
een dubbel gevolg.
Vooreerst dat de kandidaat-kopers op gebrekkige wijze worden geïnformeerd omtrent
de bezwaring van het onroerend goed, voorwerp van de openbare verkoop.
Vervolgens heeft het als gevolg dat, gebrekkig geïnformeerd zijnde, de kandidaat-kopers bereid zullen zijn een hogere prijs te bieden dan gerechtvaardigd is met een verhoging tot gevolg van de prijs door te pachter te betalen ingeval deze laatste diens recht van
voorkoop wenst uit te oefenen.
Uit de feitelijke vaststellingen van de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan
blijkt:
Vooreerst dat de litigieuze "pachtovereenkomst (...) op 17 juni 2002 geregistreerd
(blijkt) te zijn en niet is opgemaakt voor een notaris spijts die 24 jaar duurt"
Vervolgens blijkt uit de door de partijen uitgewisselde conclusies dat het niet betwist is
dat de litigieuze pachtovereenkomst werd afgesloten en geregistreerd voor de overschrijving in de registers van de hypotheekbewaarder op 13 december 2005 van het bevel tot
betaling door de bvba Verduyn-Cuvelier en zonen.
De aangevochten beschikking oordeelt evenwel dat een geregistreerde landpacht van
meer dan negen jaar (...) tegenstelbaar (is) aan derden mits registratie en mits voldaan aan
artikel 1 van de Hypotheekwet, of de overschrijving van de titel in de registers van het hypotheekkantoor" zodat, deze voorwaarden in casu niet voorhanden zijnde, de aangevochten beschikking de duurtijd van 24 jaar van de litigieuze landpacht herleidt tot 9 jaar
Eerste onderdeel
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Door artikel 1743 van het Burgerlijk Wetboek en artikel 1575 van het Gerechtelijk
Wetboek alsmede de artikelen 1 en 2 van de Hypotheekwet toe te passen op een situatie
als beoogd in artikel 55 van de Pachtwet, met name op een geschreven en geregistreerde
landpacht welke geregistreerd werd voor de overschrijving van het bevel tot betaling of
van het beslagexploot, schendt de aangevochten beschikking de artikelen 3, 1°, eerste lid,
en 55 van de Pachtwet, artikel 1743 van het Burgerlijk Wetboek, artikel 1575 van het Gerechtelijk Wetboek alsmede de artikelen 1 en 2 van de Hypotheekwet.
Tweede onderdeel
(...)

III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Eerste onderdeel
1. Artikel 1, tweede lid, van de Hypotheekwet, dat verwijst naar het eerste lid
van dit artikel, bepaalt dat de huurcontracten die voor langer dan negen jaar zijn
aangegaan dienen te worden overgeschreven in een daartoe bestemd register op
het kantoor van bewaring der hypotheken van het arrondissement waar de goederen gelegen zijn.
Het derde lid van dit artikel bepaalt dat indien deze huurcontracten niet zijn
overgeschreven, de huurtijd wordt verminderd overeenkomstig artikel 1429 van
het Burgerlijk Wetboek.
Krachtens artikel 595 van het Burgerlijk Wetboek dat de tekst overneemt van
het vroegere artikel 1429, waarnaar nog steeds wordt verwezen in artikel 1 van
de Hypotheekwet, wordt een dergelijke huur verminderd tot negen jaar.
2. Artikel 55 van de Pachtwet bepaalt dat in geval van vervreemding van het
pachtgoed, de verkrijger volledig in de rechten en verplichtingen van de verpachter treedt.
Uit de parlementaire voorbereiding van deze bepaling blijkt dat de wetgever
bedoelt dat de vervreemding de rechten van de pachter onverkort laat en dat aan
de verkrijger nooit meer rechten worden toegekend dan aan de oorspronkelijke
eigenaar.
3. Hieruit volgt dat in geval van de verkoop ingevolge uitvoerend beslag van
het pachtgoed, dat is verpacht bij een contract dat een vaste dagtekening heeft
verkregen vóór de overschrijving van het beslagexploot, het pachtcontract kan
worden ingeroepen tegen de koper en dat deze het pachtcontract moet eerbiedigen voor de duur waarvoor het is gesloten.
4. De beslagrechter die oordeelt dat het pachtcontract van 24 jaar de eiser, wat
de percelen betreft die de eigenaar vermocht te verpachten, wordt verminderd tot
negen jaar, schendt artikel 55 van de Pachtwet.
Het onderdeel is gegrond.
Overige grieven
De overige grieven kunnen niet tot ruimere cassatie leiden.
Dictum
Het Hof,
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Vernietigt de bestreden beschikking, in zoverre deze voor recht zegt dat de
duur van de pachtovereenkomst op het gedeelte van 10 are 47 ca van het perceel
156P2 (voordien 156C2) en de volledige percelen nr. 156M2, de percelen nrs.
154L (voorheen 154) en nrs. 156t en 156w dient te worden herleid tot negen jaar,
en uitspraak doet over de kosten.
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van de gedeeltelijk vernietigde beschikking.
28 november 2008 – 1° kamer – Voorzitter en Verslaggever: de h. Verougstraete, voorzitter – Gelijkluidende conclusie van de h. Van Ingelgem, advocaat-generaal met opdracht
– Advocaat: mr. Lefèbvre.

Nr. 682
1° KAMER - 28 november 2008

1º VERZEKERING — LANDVERZEKERING - BURGERRECHTELIJKE
AANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING - BETALING DOOR DE VERZEKERDE BUITEN EEN GERECHTELIJKE
PROCEDURE OM - VORDERINGSRECHT VAN DE VERZEKERDE TEGEN DE VERZEKERAAR - VERJARING AANVANG
2º VERJARING — BURGERLIJKE ZAKEN — TERMIJNEN (AARD. DUUR.
AANVANG. EINDE) - LANDVERZEKERING - BURGERRECHTELIJKE
AANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING - BETALING DOOR DE VERZEKERDE BUITEN EEN GERECHTELIJKE
PROCEDURE OM - VORDERINGSRECHT VAN DE VERZEKERDE TEGEN DE VERZEKERAAR - VERJARING AANVANG
1º en 2° Ingeval een verzekerde het bedrag van de schade, buiten een gerechtelijke
procedure om, betaalt aan de benadeelde, zodat deze geen belang meer heeft bij het
instellen van een rechtsvordering, is deze betaling door de verzekerde het voorval dat
zijn vorderingsrecht tegen de verzekeraar doet ontstaan en begint de verjaring vanaf de
datum van die betaling te lopen1. (Art. 34, §1, eerste, tweede en derde lid Wet 25 juni
1992 op de landverzekeringsovereenkomst)
(H. T. NATEUS n.v.)

ARREST

(A.R. C.08.0016.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 28 maart 2007 gewezen door
het Hof van Beroep te Antwerpen.
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.
1 Zie Cass., 22 juni 1972, A.C. 1972, 1005.
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Het verzoekschrift is aan dit arrest gehecht en maakt er deel van uit.

III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
1. Krachtens artikel 34, §1, eerste en tweede lid, van de Landverzekeringsovereenkomstenwet van 25 juni 1992, bedraagt de verjaringstermijn voor elke rechtsvordering voortvloeiend uit een verzekeringsovereenkomst drie jaar en begint de
termijn van drie jaar te lopen vanaf de dag van het voorval dat het vorderingsrecht doet ontstaan.
Krachtens het derde lid van deze bepaling, begint, in de aansprakelijkheidsverzekering, de termijn van verjaring, wat de regresvordering van de verzekerde tegen de verzekeraar betreft, te lopen vanaf het instellen van de rechtsvordering
door de benadeelde, onverschillig of het gaat om een oorspronkelijke eis tot
schadeloosstelling dan wel om een latere eis naar aanleiding van een verzwaring
van de schade of van het ontstaan van nieuwe schade.
2. Het derde lid van voormeld artikel 34, §1, preciseert aldus dat voor de regresvordering van de verzekerde tegen de verzekeraar in het kader van de aansprakelijkheidsverzekering, het instellen van de rechtsvordering door de benadeelde het voorval is dat het vorderingsrecht van de verzekerde doet ontstaan.
In geval een verzekerde het bedrag van de schade, buiten een gerechtelijke
procedure om, betaalt aan de benadeelde, zodat deze geen belang meer heeft bij
het instellen van een rechtsvordering, is deze betaling door de verzekerde het
voorval dat zijn vorderingsrecht doet ontstaan en begint de verjaring vanaf de datum van die betaling te lopen.
3. De appelrechter die inzake een burgerlijke aansprakelijkheidsverzekering
oordeelt dat, gelet op het feit dat de benadeelde van het schadegeval ingevolge
de betaling van de schade door de verzekerde geen vordering in rechte heeft ingesteld, de verjaringstermijn van de regresvordering van de verzekerde tegen de
verzekeraar is beginnen lopen op het ogenblik van het initiële schadegeval,
schendt de in het middel als geschonden aangewezen wetsbepalingen.
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.
28 november 2008 – 1° kamer – Voorzitter: de h. Verougstraete, voorzitter – Verslaggever: de h. Boes – Gelijkluidende conclusie van de h. Van Ingelgem, advocaat-generaal
met opdracht – Advocaten: mrs. De Baets en Verbist.

