ARRESTEN VAN HET

HOF VAN CASSATIE
JAARGANG 2009 / NR. 2

MET DE CONCLUSIES EN ANNOTATIES
VAN HET OPENBAAR MINISTERIE
BEZORGD DOOR DE LEDEN
VAN HET HOF VAN CASSATIE

ARRESTEN FEBRUARI 2009
NRS 85 TOT 163

Nr. 85 - 2.2.09

HOF VAN CASSATIE

353

Nr. 85
3° KAMER - 2 februari 2009

SOCIALE ZEKERHEID — ZELFSTANDIGEN - AANVRAAG TOT VRIJSTELLING GEVISEERDE VERVALLEN BIJDRAGEN - BESLISSING VAN DE COMMISSIE VOOR VRIJSTELLING DRAAGWIJDTE
Uit artikel 91, §4, eerste lid van het koninklijk besluit van 19 december 1967, volgt dat de
enkele omstandigheid dat de aanvraag tot vrijstelling slechts de op het ogenblik van de
aanvraag vervallen bijdragen uitdrukkelijk viseert, niet inhoudt dat de Commissie voor
vrijstelling van bijdragen niet rechtsgeldig vrijstelling zou kunnen verlenen voor de
bijdragen die vervallen zijn tussen het ogenblik van de aanvraag en het ogenblik waarop
zij haar beslissing neemt. (Art. 91, §4, eerste lid, K.B. 19 dec. 1967)
(C. T. V.)

ARREST

(AR S.08.0091.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 12 februari 2008 gewezen
door het Arbeidshof te Gent.
Raadsheer Alain Smetryns heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Ria Mortier heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDELEN
De eiseres voert in haar verzoekschrift twee middelen aan.
1. Eerste middel
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 2, 11, §1, 15, §1, derde lid, en 17, tweede lid, van het koninklijk besluit
nr. 38 van 27 juli 1967 houdende inrichting van het sociaal statuut der zelfstandigen,
voornoemd artikel 11, §1, in zijn versie vóór de wijziging bij koninklijk besluit van 18
november 1996;
- de artikelen 88, §1, en 91, §4, van het koninklijk besluit van 19 december 1967
houdende algemeen reglement in uitvoering van het koninklijk besluit nr. 38 houdende
inrichting van het sociaal statuut der zelfstandigen;
- artikel 807 van het Gerechtelijk Wetboek;
- het algemeen rechtsbeginsel, beschikkingsbeginsel genoemd, luidens hetwelk de
rechter geen aan de openbare orde vreemd geschil mag opwerpen dat door de conclusies
der partijen was uitgesloten, zoals ondermeer afgeleid uit de artikelen 807 en 1138, 2°,
van het Gerechtelijk Wetboek,
- het algemeen rechtsbeginsel inzake het recht van verdediging.
Bestreden beslissing
In het bestreden arrest van 12 februari 2008 verklaart de vierde kamer van het
Arbeidshof te Gent, afdeling Brugge, na alle andere en strijdige conclusies als ongegrond
te hebben verworpen, verweerders hoger beroep deels gegrond en bevestigt (zonder op dit
vlak te worden bestreden door de eiseres) het bestreden vonnis van 8 mei 2007 van de
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derde kamer van de Arbeidsrechtbank te Ieper in zover hierbij de hoofdvordering van de
vzw Multipen lastens de verweerder ontvankelijk en gegrond werd verklaard. Het
arbeidshof vernietigt echter hetzelfde vonnis in zoverre de vordering in gedwongen
tussenkomst van de verweerder lastens de eiseres ongegrond werd verklaard. Opnieuw
wijzende, verklaart het arbeidshof deze vordering in gedwongen tussenkomst ontvankelijk
en gedeeltelijk gegrond en veroordeelt de eiseres tot betaling aan de verweerder van
3.518,40 euro, meer de gerechtelijke intresten vanaf 1 december 2000. Het arbeidshof
veroordeelt de eiseres tevens tot de kosten van de dagvaarding in tussenkomst.
Het arbeidshof grondt zijn beslissing op volgende motieven (arrest pp. 7-8):
"3.2. Uit de stukken blijkt dat (de verweerder) bij (de vzw Multipen) als helper-zelfstandige aangesloten was over de periode 18 april 1991 tot 23 oktober 1996 (...). De
bijdragen in het kader van het sociaal statuut van de zelfstandigen werden (steeds) door
(de eiseres) via haar bankrekening betaald en dit als hoofdelijk aansprakelijke. Deze
laatste bekwam op 20 november 1997 ontheffing van de hoofdelijke aansprakelijkheid
voor de sociale bijdragen m.b.t. de kwartalen 2/93 tot en met 4/97 (...). (De vzw Multipen)
brengt de bewijsstukken naar voor dat (de verweerder) steeds door haar werd ingelicht
over de gevoerde procedure en daaruit volgend resultaat. Er kan haar bijgevolg niet
verweten worden dat zij (de verweerder) hierover nooit heeft ingelicht.
3.3. Wel is het zo dat de beslissing tot vrijstelling van 20 november 1997 in het
beschikkend gedeelte foutief vermeldt dat deze betrekking heeft op de voorlopige
bijdragen van 2/93 t.e.m. 4/97.
Uit het overwegend gedeelte blijkt dat de aanvraag betrekking had op de periode van
2/93 t.e.m. 3/94 (...). (De eiseres) heeft trouwens haar aanvraag maar verstuurd op 28 juni
1994 (...).
Dat betekent dat de voorlopige bijdragen vanaf 4/94 tot 4/96 ten onrechte werden terugbetaald aan (de eiseres) terwijl (de verweerder) wel degelijk deze bijdragen verschuldigd
blijft. Blijkens het rekeninguittreksel van 12 december 1997 gaat het voor de kwartalen
4/94 t.e.m. 4/96 om een bedrag van 141.932 BEF of 3.518, 40 euro (...).
3.4. Aangezien de beslissing van ontheffing voor de overige perioden verleend aan de
solidair verantwoordelijke niet geldt voor de helper, dient (de verweerder) de gevorderde
bijdragen te betalen zoals herleid voor de eerste rechter. In het nog verschuldigd overzicht
opgemaakt door (vzw Multipen) blijkt dat wel degelijk rekening werd gehouden met de
indertijd aan (de verweerder) toegestane vrijstelling m.b.t. het eerste kwartaal 1994 (...).
De hoofdvordering zoals toegestaan door de eerste rechter is bijgevolg terecht. Gezien
intussen reeds een ontwerp van vereffening en verdeling werd opgemaakt van de onverdeeldheid die heeft bestaan tussen (de eiseres) en (de verweerder) waaruit blijkt dat deze
laatste nog 200.179,29 euro zal ontvangen, is er geen reden om hem thans afbetalingstermijnen toe te staan (...).
Besluit: Het eerste vonnis dient wat betreft de hoofdvordering bevestigd te worden.
Gezien (de eiseres) evenwel 3.518,40 euro ten onrechte heeft teruggekregen van de vzw
Multipen en de schuld van (de verweerder) evenredig werd verhoogd dient zij (de
verweerder) voor dit bedrag te vrijwaren. De tussenvordering in vrijwaring is bijgevolg
gedeeltelijk gegrond en het eerste vonnis dient in die zin gewijzigd."
Grieven
De helper, in de zin van artikel 2 van het koninklijk besluit nr. 38 van 27 juli 1967
houdende inrichting van het sociaal statuut der zelfstandigen, is bijdrageplichtig overeenkomstig artikel 11 van hetzelfde koninklijk besluit nr. 38.
De zelfstandige is, luidens artikel 15, §1, derde lid, van hetzelfde koninklijk besluit nr.
38 samen met de helper hoofdelijk gehouden tot betaling van de door deze laatste
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verschuldigde bijdragen.
De zelfstandige kan echter, overeenkomstig de artikelen 17, tweede lid, van hetzelfde
koninklijk besluit nr. 38 en 88, §1, van het koninklijk besluit van 19 december 1967
houdende algemeen reglement in uitvoering van het genoemd koninklijk besluit nr. 38,
vragen ontheven te worden van zijn hoofdelijke aansprakelijkheid tot betaling van de door
de helper verschuldigde bijdragen. Zoals door het arbeidshof erkend (arrest p. 7, nr. 3.2.)
bekwam de eiseres op 20 november 1997 ontheffing van de hoofdelijke aansprakelijkheid
voor de sociale bijdragen (die de verweerder verschuldigd was) met betrekking tot de
kwartalen 2/93 tot en met 4/97.
Verweerders vordering lastens de eiseres tot zijner vrijwaring voor de betalingen inzake
sociale zekerheidsbijdragen die hij aan de vzw Multipen zou verschuldigd zijn, wordt,
nadat het arbeidshof oordeelde dat de verweerder gehouden was tot betaling van sociale
zekerheidsbijdragen aan de vzw Multipen, deels ingewilligd op grond van de vaststelling
dat de vrijstelling die de eiseres bekwam van de hoofdelijke gehoudenheid tot betaling
van deze sociale zekerheidsbijdragen niet gold voor de periode van het tweede kwartaal
1993 tot en met het vierde kwartaal 1997, zoals vermeld wordt in het dispositief van de
beslissing van de Commissie voor vrijstelling van bijdragen van 20 november 1997, doch
gold voor de periode van het tweede kwartaal 1993 tot en met het derde kwartaal 1994,
zoals zou blijken uit de motieven van deze beslissing van 20 november 1997.
(...)
Tweede onderdeel
Het arbeidshof is van oordeel dat de beslissing tot vrijstelling van 20 november 1997 in
het beschikkend gedeelte foutief vermeldt dat de vrijstelling van de hoofdelijke gehoudenheid voor de sociale zekerheidsbijdragen die de verweerder verschuldigd was, betrekking
heeft op de voorlopige bijdragen van 2/93 tot en met 4/97.
Ter staving hiervan verwijst het (arbeids)hof naar het feit dat de motieven van deze
beslissing vermelden dat de aanvraag betrekking had op de periode van het tweede kwartaal 1993 tot en met het derde kwartaal 1994, nu de aanvraag verstuurd werd op 28 juni
1994.
De beslissing van de commissie voor vrijstelling van bijdragen, die overeenkomstig
artikelen 88 e.v. van het koninklijk besluit van 19 december 1967 houdende algemeen
reglement in uitvoering van het koninklijk besluit nr. 38 uitspraak moet doen over de
verzoeken tot vrijstelling van de hoofdelijke gehoudenheid voor de betaling van sociale
zekerheidsbijdragen, kan overeenkomstig artikel 91, §4 van hetzelfde koninklijk besluit
van 19 december 1967 betrekking hebben op de bijdragen 1° die vervallen zijn op het
ogenblik van de aanvraag en uitdrukkelijk bedoeld werden door deze aanvraag en 2° de
bijdragen die vervallen zijn tussen het ogenblik van de aanvraag en het ogenblik waarop
de commissie beslist. Aldus kan de bevoegde commissie volkomen wettig vrijstelling van
hoofdelijke gehoudenheid tot betaling van sociale zekerheidsbijdragen verlenen voor een
periode die ligt na de datum van indiening van de aanvraag tot vrijstelling.
Het arbeidshof kon bijgevolg niet wettig oordelen op grond van de loutere vaststelling
dat de aanvraag tot vrijstelling van de hoofdelijke gehoudenheid tot betaling van sociale
zekerheidsbijdragen, ingediend was einde juni 1994 en betrekking had op de periode van
het tweede kwartaal 1993 tot en met het derde kwartaal 1994, dat de beslissing van 20
november 1997 tot vrijstelling voor de periode van het tweede kwartaal 1993 tot en met
het vierde kwartaal 1997 een foutieve vermelding bevatte van de periode van vrijstelling.
Het arbeidshof schendt bijgevolg alle in de aanhef aangehaalde wetsbepalingen (artikel
807 van het Gerechtelijk Wetboek uitgezonderd), meer in het bijzonder artikel 91, §4, van
het genoemd koninklijk besluit van 19 december 1967.
(...)
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III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Eerste middel
Tweede onderdeel
1. Krachtens artikel 91, §4, eerste lid, van het koninklijk besluit van 19
december 1967 houdende algemeen reglement in uitvoering van het koninklijk
besluit nr. 38 van 27 juli 1967, houdende inrichting van het sociaal statuut der
zelfstandigen, hebben de door de Commissie voor vrijstelling van bijdragen
genomen beslissingen betrekking (1°) op de bijdragen die vervallen zijn op het
ogenblik van de aanvraag en uitdrukkelijk bedoeld werden door deze aanvraag
en (2°) op de bijdragen die vervallen zijn tussen het ogenblik van de aanvraag en
het ogenblik waarop de Commissie beslist.
2. Uit deze bepaling volgt dat de enkele omstandigheid dat de aanvraag tot
vrijstelling slechts de op het ogenblik van de aanvraag vervallen bijdragen
uitdrukkelijk viseert, niet inhoudt dat de Commissie voor vrijstelling van
bijdragen niet rechtsgeldig vrijstelling zou kunnen verlenen voor de bijdragen
die vervallen zijn tussen het ogenblik van de aanvraag en het ogenblik waarop zij
haar beslissing neemt.
3. De appelrechters oordelen dat de beslissing tot vrijstelling van 20 november
1997 in het beschikkend gedeelte foutief vermeldt dat deze betrekking heeft op
de voorlopige bijdragen van het tweede kwartaal van 1993 tot en met het vierde
kwartaal van 1997 en slechts kon gelden voor de periode gaande tot en met het
derde kwartaal van 1994, om reden dat uit het overwegend gedeelte van de
beslissing blijkt dat de aanvraag betrekking had op de periode gaande van het
tweede kwartaal van 1993 tot en met het derde kwartaal van 1994 en de aanvraag
ook maar verstuurd werd op 28 juni 1994.
Door aldus te oordelen miskennen de appelrechters de voor de Commissie
bestaande mogelijkheid om vrijstelling te verlenen voor alle bijdragen die
vervallen zijn tussen het ogenblik van de aanvraag en het ogenblik waarop zij
haar beslissing neemt, ook al werden die bijdragen niet uitdrukkelijk door de
aanvraag geviseerd, en schenden zij mitsdien het artikel 91, §4, eerste lid, van
het koninklijk besluit van 19 december 1967.
Het onderdeel is in zoverre gegrond.
Overige grieven
4. De overige grieven kunnen niet tot ruimere cassatie leiden.
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest, in zoverre het de tussenvordering tot vrijwaring
van de verweerder tegen de eiseres gedeeltelijk gegrond verklaart en uitspraak
doet over de kosten aan deze vordering verbonden.
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
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over.
Verwijst de aldus beperkte zaak naar het Arbeidshof te Brussel.
2 februari 2009 – 3° kamer – Voorzitter: de h. Boes, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: de h. Smetryns – Gelijkluidende conclusie van mevr.Mortier, advocaat-generaal –
Advocaat: mr. Geinger.

Nr. 86
3° KAMER - 2 februari 2009

1º BEWIJS — BURGERLIJKE ZAKEN — GESCHRIFTEN — BEWIJSWAARDE MEDISCH ATTEST - BEOORDELING
2º BEWIJS — BURGERLIJKE ZAKEN — GESCHRIFTEN — BEWIJSKRACHT AKTEN - MEDISCH ATTEST - BEWIJSWAARDE - BEOORDELING
1º en 2° De rechter beoordeelt op onaantastbare wijze in feite de bewijswaarde van
medische attesten, voor zover hij de bewijskracht van die stukken niet miskent, zodat het
onderdeel dat aanvoert dat het arrest, waar het niet oordeelt dat het attest vervalst was of
enig "(wils)gebrek" vertoonde, het ondertekend getuigschrift overeenkomstig de artikelen
1319 en 1322 BW als bewijskrachtig had moeten beschouwen zoals een authentieke
akte en tussen de partijen alleszins bewijs opleverend krachtens artikel 1320 BW, faalt
naar recht1. (Artt. 1319, 1320 en 1322, B.W.)
(HEGO bvba T. D.)

ARREST

(AR S.08.0127.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 9 april 2008 gewezen door
het Arbeidshof te Antwerpen.
Afdelingsvoorzitter Ernest Waûters heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Ria Mortier heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDEL
De eiseres voert in haar verzoekschrift een middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 26, eerste lid, 31, 32, aanhef en enig lid, 5°, 39, §1, van de wet van 3 juli
1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten;
- de artikelen 1315, 1319, 1320, 1322, 1349 en 1353 van het Burgerlijk Wetboek;
- artikel 870 van het Gerechtelijk Wetboek.
Bestreden beslissing
In het bestreden arrest verklaart het Arbeidshof te Antwerpen eiseres' hoger beroep
ontvankelijk, doch ongegrond en bevestigt het vonnis van de Arbeidsrechtbank te
1 Zie Cass., 21 feb. 1984, AR 8443, AC, 1983-1984, nr 347.
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Antwerpen van 13 augustus 2007. Het veroordeelt dienvolgens de eiseres tot betaling aan
de verweerder van 18.406,08 euro opzeggingsvergoeding (te vermeerderen met de wettelijke intresten vanaf de datum van opeisbaarheid en met de gerechtelijke intresten vanaf
de datum van dagvaarding, intresten te berekenen op het netto opeisbaar gedeelte van de
toegekende vergoedingen), tot afgifte van sociale documenten en tot betaling van de
kosten van het geding, en legt de kosten van het hoger beroep voor 3/4 ten laste van de
eiseres.
Het arbeidshof gaat uit van volgende feitelijke vaststellingen (arrest vanaf p. 3, V.1.):
(1) de verweerder trad op 1 september 2001 als bediende in dienst met een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde duur;
(2) eind 2004/begin 2005 ontstond een ernstig conflict tussen de echtgenote van de
verweerder en de personeelsverantwoordelijke van de eiseres, conflict dat er kennelijk toe
geleid heeft dat beide dames strafklacht tegen elkaar hebben neergelegd;
(3) dit conflict veroorzaakte een spanning bij de verweerder, waardoor deze (met
staving door een medisch attest) arbeidsongeschikt werd vanaf 7 februari 2005; een
tweede attest van 18 februari 2005 verlengde de arbeidsongeschiktheid;
(4) een controlearts stelde op 23 februari 2005 vast dat de verweerder arbeidsgeschikt
was, doch voegde er aan toe dat "om psychologische (redenen) hij niet meer het huidige
werk (kan) doen";
(5) de verweerder nam contact op met zijn behandelende arts die met een attest van 24
februari 2005 bevestigde dat verweerder "om psychische redenen niet in staat is om zijn
huidige functie bij het bedrijf Hego nog verder uit te oefenen. Deze onmogelijkheid is
definitief en gaat in op 24 februari 2005";
(6) de verweerder gaf dit attest van 24 februari 2005 af aan de eiseres;
(7) op 25 februari 2005 overhandigde de eiseres aan de verweerder een C4 document
met vermelding dat de arbeidsovereenkomst op 24 februari 2005 was beëindigd wegens
medische overmacht;
(8) met een brief van 5 april 2005 betwistten de toenmalige raadslieden van de
verweerder dat de arbeidsovereenkomst een einde had genomen ingevolge definitieve
arbeidsongeschiktheid;
(9) op 21 maart 2006 heeft verweerders behandelende geneesheer nog een bijkomende
verklaring afgelegd in verband met zijn eerder attest van 24 februari 2005.
Het arbeidshof grondt zijn beslissing op volgende motieven (arrest vanaf p. 5, nr. 2.1.) :
"(...) Krachtens artikel 32, 5°, van de Arbeidsovereenkomstenwet nemen, behoudens de
algemene wijzen waarop de verbintenissen tenietgaan, de verbintenissen voortspruitend
uit de door deze wet geregelde overeenkomsten een einde door overmacht.
De blijvende arbeidsongeschiktheid waardoor het de werknemer definitief onmogelijk
is de bedongen taak, met inbegrip van de overeengekomen arbeidstijd, te hervatten, is
krachtens de artikelen 31, §1, en 32, 5°, Arbeidsovereenkomstenwet een geval van overmacht waardoor de arbeidsovereenkomst een einde neemt.
De overmacht dient enkel beoordeeld te worden ten aanzien van de bedongen arbeid en
niet op grond van de mogelijkheid die de werkgever heeft om aan de werknemer ander
passend werk te verschaffen. (...)
In deze zaak staat niet ter discussie dat de BVBA het einde van de arbeidsovereenkomst
met de heer D.C. heeft vastgesteld wegens overmacht, inzonderheid wegens de
(vermeende) blijvende arbeidsongeschiktheid van de heer D.C. om zijn functie uit te
oefenen.
Als partij die zich op overmacht beroept om het einde van de arbeidsovereenkomst op
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grond daarvan vast te stellen, draagt de BVBA de bewijslast van de ingeroepen definitieve
arbeidsongeschiktheid.
Zoals de eerste rechters is dit arbeidshof van oordeel dat de BVBA faalt in deze op haar
rustende bewijslast.
De medische stukken die in dit dossier voorliggen laten inderdaad niet toe te besluiten
dat (verweerder) op 24 februari 2005 definitief arbeidsongeschikt was om zijn functie bij
de BVBA uit te oefenen.
Enerzijds is er weliswaar het medisch attest van dr. S. van 24 februari 2005, doch
anderzijds kan niet voorbijgegaan worden aan het feit dat de controlearts (de verweerder),
na onderzoek de dag voordien, arbeidsgeschikt bevond.
De definitieve ongeschiktheid die plots op 24 februari 2005 door dr. S. werd geattesteerd staat bovendien in schril contrast met zijn eerdere attesten, waarin telkens sprake
was van een relatief korte periode van arbeidsongeschiktheid en waarin telkens een datum
voor werkhervatting werd vermeld.
Gelet op de niet betwiste, directe aanleiding voor de afwezigheid van de heer D.C.
sedert 7 februari 2005, de tegenstrijdige medische gegevens en de bijkomende verklaring
van dr. S. van 21 maart 2006, bestaat er bij dit arbeidshof niet de minste twijfel dat
(verweerder) op 24 februari 2005 niet definitief arbeidsongeschikt was om zijn functie bij
de BVBA verder uit te oefenen.
Het valt dan ook te betreuren en het getuigt van weinig beroepsernst dat dr. S. , allicht
om de heer D.C. behulpzaam te zijn, op 24 februari 2005 het hiervoor vermelde attest
heeft afgeleverd.
(...)
Vermits de BVBA ten onrechte de beëindiging van de arbeidsovereenkomst wegens
overmacht heeft vastgesteld wordt zij geacht de arbeidsovereenkomst eenzijdig en
onrechtmatig te hebben beëindigd."
Grieven
Eerste onderdeel
Ingevolge artikel 32, aanhef en enig lid, 5°, van de wet van 3 juli 1978 betreffende de
arbeidsovereenkomsten, gelezen in verband met de artikelen 26, eerste lid, en 31, §1, van
dezelfde wet, neemt de arbeidsovereenkomst een einde wanneer de onmogelijkheid van
de werknemer om zijn werk te verrichten ten gevolge van ziekte of ongeval, definitief is.
Onder het begrip "zijn werk" moet worden begrepen de in de overeenkomst bedongen
taak.
Luidens de artikelen 870 van het Gerechtelijk Wetboek en 1315 van het Burgerlijk
Wetboek dient de partij die zich beroept op het einde van de arbeidsovereenkomst ingevolge overmacht, bestaande in de definitieve onmogelijkheid om het bedongen werk nog
te verrichten, het bewijs hiervan te leveren.
Overeenkomstig artikel 31, §2, van de genoemde Arbeidsovereenkomstenwet is de
werknemer verplicht zijn werkgever onmiddellijk op de hoogte te brengen van zijn
arbeidsongeschiktheid, wat in beginsel zal geschieden door overlegging van een geneeskundig getuigschrift, dat onder meer melding maakt van de arbeidsongeschiktheid en van
de waarschijnlijke duur ervan.
Een ondertekend geneeskundig getuigschrift is in beginsel bewijskrachtig zoals een
authentieke akte, overeenkomstig artikelen 1319 en 1322 van het Burgerlijk Wetboek en
levert tussen partijen alleszins bewijs op krachtens artikel 1320 van het Burgerlijk
Wetboek.
Het arbeidshof erkent dat verweerder, nadat hij op 23 februari 2005 een controlearts op
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bezoek had gehad, op 24 februari 2005 zijn behandelende geneesheer raadpleegde die in
een geneeskundig attest van dezelfde datum bevestigde dat de verweerder "om psychische
redenen niet in staat is om zijn huidige functie bij het bedrijf Hego nog verder uit te
oefenen. Deze onmogelijkheid is definitief en gaat in op 24 februari 2005".
Het arbeidshof erkent dat aldus een geneeskundig attest voorlag dat de definitieve (en
onmiddellijke) arbeidsongeschiktheid van verweerder attesteerde om de bedongen functie
nog verder uit te oefenen bij de eiseres.
Het arbeidshof stelde tevens vast dat de verweerder dit attest aan de eiseres bezorgde,
waarna en ten gevolge waarvan de eiseres met een C4 document van 25 februari 2005
stelde dat de arbeidsovereenkomst was ten einde gekomen op 24 februari 2005 wegens
medische overmacht.
Het arbeidshof stelt niet vast dat de verweerder zou hebben voorgehouden, toen hij op
24 februari 2005 het geneeskundig attest van zijn behandelende geneesheer aan de eiseres
overhandigde of ten laatste op het ogenblik waarop de eiseres zich op dit attest zou
beroepen, dat dit attest vervalst was of enig "(wils)gebrek" vertoonde, waardoor het niet
als bewijskrachtig zou kunnen worden opgevat of dat dit attest door de eiseres redelijkerwijze niet als geneeskundig attest, in de zin van artikel 31, §2, van de Arbeidsovereenkomstenwet, kon worden opgevat.
De eiseres mocht er aldus van uitgaan dat de verweerder, die op de arbeidsrechtelijk
voorgeschreven wijze, met overlegging van een regelmatig opgesteld geneeskundig attest,
zonder voorbehoud melding maakte van zijn definitieve en onmiddellijke onmogelijkheid
om de bedongen arbeidstaak nog verder te zetten bij de eiseres, definitief arbeidsongeschikt was om de bedongen arbeidstaak nog verder uit te oefenen.
De werkgever beschikt over de mogelijkheid, krachtens artikel 31, §§3 en 4, van de
genoemde Arbeidsovereenkomstenwet om een hem door de werknemer gemelde en
gestaafde arbeidsongeschiktheid wegens ziekte of ongeval, te laten controleren en desgewenst te betwisten, doch hij is hiertoe niet verplicht. De werkgever is volkomen gerechtigd het hem door een werknemer overhandigd geneeskundig attest inzake de arbeidsongeschiktheid van de werknemer voor waar aan te nemen en hieruit de wettelijk voorgeschreven arbeidsrechtelijke gevolgen af te leiden.
Waar het arbeidshof oordeelt dat, gelet op het door verweerder in hogergenoemde
omstandigheden overgelegd geneeskundig getuigschrift, de eiseres ten onrechte de beëindiging van de arbeidsovereenkomst wegens overmacht heeft vastgesteld en zij geacht
moest worden zelf de arbeidsovereenkomst te hebben verbroken, schendt het arbeidshof
bijgevolg alle in dit onderdeel vermelde wetsbepalingen, te weten de artikelen 26, eerste
lid, 31, 32, aanhef en enig lid, 5°, van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten, 1319, 1320 en 1322 van het Burgerlijk Wetboek.
Het arbeidshof kon bijgevolg, bij gebreke aan een onregelmatige beëindiging van de
arbeidsovereenkomst door de eiseres, evenmin wettig de eiseres veroordelen tot betaling
van de bij artikel 39, §1, van de Arbeidsovereenkomstenwet van 3 juli 1978 bedoelde
opzeggingsvergoeding. Het arbeidshof schendt dus eveneens deze wettelijke bepaling.
(...)

III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Eerste onderdeel
1. De rechter beoordeelt op onaantastbare wijze in feite de bewijswaarde van
medische attesten, voor zover hij de bewijskracht van die stukken niet miskent.
De als geschonden aangewezen wetsbepalingen sluiten dit niet uit.
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In zoverre het onderdeel aanvoert dat het arrest, waar het niet oordeelt dat het
attest vervalst was of enig "(wils)gebrek" vertoonde, het ondertekend getuigschrift overeenkomstig de artikelen 1319 en 1322 van het Burgerlijk Wetboek als
bewijskrachtig had moeten beschouwen zoals een authentieke akte, en tussen de
partijen alleszins bewijs opleverend krachtens artikel 1320 van het Burgerlijk
Wetboek, faalt het naar recht.
2. Het arrest geeft van het attest van dokter S. van 24 februari 2005 geen
uitlegging.
In zoverre het onderdeel door de schending aan te voeren van de artikelen
1319, 1320 en 1322 van het Burgerlijk Wetboek, de miskenning door het arrest
van de bewijskracht van voormeld attest aanvoert, mist het feitelijke grondslag.
3. Het arrest beoordeelt op onaantastbare wijze in feite de bewijswaarde van
dit medisch attest en oordeelt eveneens onaantastbaar in feite dat de verweerder
niet definitief arbeidsongeschikt was en dat er geen overmacht was.
In zoverre het onderdeel opkomt tegen die feitelijke beoordelingen, is het niet
ontvankelijk.
4. In zoverre het onderdeel aanvoert dat de werkgever volkomen gerechtigd is
het hem door een werknemer overhandigd geneeskundig attest inzake de arbeidsongeschiktheid van de werknemer voor waar aan te nemen en hieruit de wettelijk
voorgeschreven arbeidsrechtelijke gevolgen af te leiden, geeft het niet aan hoe en
waardoor het arrest welke van de aangewezen wetsbepalingen schendt.
In zoverre is het onderdeel onnauwkeurig, mitsdien niet ontvankelijk.
(...)
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiseres in de kosten.
2 februari 2009 – 3° kamer – Voorzitter: de h. Boes, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: de h. Waûters – Gelijkluidende conclusie van mevr.Mortier, advocaat-generaal –
Advocaten: mrs. Geinger en van Eeckhoutte.

Nr. 87
2° KAMER - 3 februari 2009

ONDERZOEKSGERECHTEN - KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING - CONTROLE VAN DE
BIJZONDERE OPSPORINGSMETHODEN OBSERVATIE EN INFILTRATIE - RECHTSPLEGING - ARTIKEL
235TER, §2, TWEEDE EN DERDE LID, SV. - AFZONDERLIJK HOREN VAN DE INVERDENKINGGESTELDE
- DRAAGWIJDTE
Artikel 235ter Wetboek van Strafvordering vereist niet dat de kamer van
inbeschuldigingstelling de inverdenkinggestelde hoort buiten de aanwezigheid van het
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openbaar ministerie en van de andere partijen1 2 3.
(S.)

ARREST

(AR P.07.0988.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het Hof van Beroep te
Antwerpen, kamer van inbeschuldigingstelling, van 11 juni 2007.
De eiser voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, een middel aan.
Bij arrest van 2 oktober 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 een onmiddellijk cassatieberoep tegen een
arrest van de kamer van inbeschuldigingstelling gewezen met toepassing van
artikel 235ter Wetboek van Strafvordering.
Bij arrrest nr. 111/2008 van 31 juli 2008 heeft het Grondwettelijk Hof geantwoord. .
Raadsheer Luc Huybrechts heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Patrick Duinslaeger heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Enig middel
1. Het middel voert schending aan van artikel 235ter Wetboek van Strafvordering: de kamer van inbeschuldigingstelling heeft de eiser niet afzonderlijk en
buiten de aanwezigheid van de andere partijen, inclusief het openbaar ministerie,
gehoord en dit niettegenstaande zijn uitdrukkelijk verzoek daartoe.
2. Anders dan het middel aanvoert, vereist artikel 235ter Wetboek van Strafvordering niet dat de kamer van inbeschuldigingstelling de inverdenkinggestelde
hoort buiten de aanwezigheid van het openbaar ministerie en van de andere
partijen.
Het middel faalt naar recht.
Ambtshalve onderzoek
3. De substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen
1 Cass., 28 okt. 2008, AR P.08.0706.N, AC, 2008, nr. 587 met concl. O.M.
2 Het artikel 235ter, §2, derde lid, Wetboek van Strafvordering werd gewijzigd door artikel 3 van de
Wet van 16 jan. 2009 (BS, 16 jan. 2009, tweede editie, p. 2764), in werking getreden op 16 jan. 2009
(art. 7). Het gewijzigde artikel bepaalt dat de burgerlijke partijen en de inverdenkinggestelden
afzonderlijk, maar in aanwezigheid van de procureur-generaal, worden gehoord door de kamer van
inbeschuldigingstelling.
3 In zijn conclusie voor het arrest bedoeld in voetnoot (1) verdedigde het openbaar ministerie het
standpunt dat de omstandigheid dat de kamer van inbeschuldigingstelling de burgerlijke partij(en) en
de inverdenkinggestelde(n) samen en in elkaars aanwezigheid zou horen, na eerst het openbaar
ministerie afzonderlijk te hebben gehoord, niet moet leiden tot de sanctie van de nietigheid van de
rechtspleging, hoewel dergelijke werkwijze in strijd is met het formele voorschrift van artikel 235ter,
§2, derde lid, Wetboek van Strafvordering.
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zijn in acht genomen en de beslissing is overeenkomstig de wet gewezen.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiser in de kosten.
3 februari 2009 – 2° kamer – Voorzitter: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: de h. Huybrechts – Gelijkluidende conclusie de h. Duinslaeger, advocaat-generaal
– Advocaten: mrs. H. Rieder, Gent, J. Van Cauter, Gent en M. Thijssen, Brussel.

Nr. 88
2° KAMER - 3 februari 2009

1º CASSATIEMIDDELEN — STRAFZAKEN — BELANG - MIDDEL AFGELEID UIT DE
MISKENNING VAN DE BEWIJSKRACHT VAN EEN AKTE - RECHTER DIE UITSPRAAK DOET ZOALS HIJ OOK
ZONDER DIE MISKENNING HAD MOETEN DOEN - ONTVANKELIJKHEID
2º REDENEN VAN DE VONNISSEN EN ARRESTEN — OP CONCLUSIE —
STRAFZAKEN (GEESTRIJKE DRANKEN EN DOUANE EN ACCIJNZEN
INBEGREPEN) - AANVRAAG OM UITSTEL - VERWERPING
1º Niet ontvankelijk, bij gebrek aan belang, is het cassatiemiddel dat de miskenning van de
bewijskracht van een akte aanvoert, indien de rechter uitspraak doet zoals hij had
moeten doen ongeacht of hij de aangevoerde miskenning van bewijskracht van de akte
al dan niet had begaan1.
2º Het arrest dat oordeelt dat de bestraffing die het oplegt een juiste en afdoende
bestraffing vormt gelet op de ernst en de omvang van de feiten en rekening houdend met
het strafrechtelijk verleden van de beklaagde, antwoordt aldus op de conclusie van de
beklaagde die op grond van allerlei omstandigheden een mildere straf vroeg2.(Art. 195,
Sv.)
(Y.)

ARREST

(AR P.08.1021.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het Hof van Beroep te
Antwerpen, correctionele kamer, van 22 mei 2008.
De eiser voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, vier middelen aan.
Raadsheer Koen Mestdagh heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Patrick Duinslaeger heeft geconcludeerd.
1 Cass., 28 april 1995, AR C.93.0250.N, AC, 1995, nr 213; Cass., 8 jan. 2004, AR C.01.0461.N, AC,
2004, nr. 7.
2 Zie Cass., 30 juni 1993, AR P.93.0262.F, AC, 1993, nr. 314.
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II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Eerste middel
1. Het middel voert schending aan van de artikelen 1319, 1320 en 1322
Burgerlijk Wetboek: de eiser heeft in zijn appelconclusie de telastlegging A.2
betwist in zoverre ze betrekking heeft op W J, zodat het arrest dat oordeelt dat de
ten laste gelegde feiten niet worden betwist, de bewijskracht van eisers appelconclusie miskent.
2. De appelrechters hebben de schuld van de eiser aan de hem ten laste gelegde
feiten A.2 onderzocht. Met verwijzing naar de vaststellingen van de sociale
inspecteurs en de lokale politie en met overname van de redengeving van de
eerste rechter, oordelen zij dat eisers schuld aan die feiten door het strafonderzoek en het onderzoek ter rechtszitting bewezen is gebleven.
Zij doen aldus uitspraak zoals zij hadden moeten doen ongeacht of zij de
aangevoerde miskenning van de bewijskracht van akten al dan niet hadden
begaan, zodat de aangevoerde miskenning van de bewijskracht zonder belang is.
Het middel is niet ontvankelijk.
(...)
Vierde middel
9. Het middel voert schending aan van artikel 149 Grondwet: het arrest
antwoordt niet op de door de eiser aangevoerde argumenten voor een mildere
straf.
10. Het arrest dat oordeelt dat de bestraffing die het oplegt, een juiste en
afdoende bestraffing vormt gelet op de ernst en de omvang van de feiten die het
sociaal zekerheidsstelsel ontwrichten en rekening houdend met het strafrechtelijk
verleden van de eiser die zich in staat van bijzondere herhaling bevindt,
antwoordt aldus op de conclusie van de eiser die op grond van allerlei omstandigheden een mildere straf vroeg.
Het middel kan niet worden aangenomen.
(...)
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiser in de kosten.
3 februari 2009 – 2° kamer – Voorzitter: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: de h. Mestdagh – Gelijkluidende conclusie de h. Duinslaeger, advocaat-generaal –
Advocaat: mr. P. Somers, Turnhout.

Nr. 89
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2° KAMER - 3 februari 2009

1º WETTEN. DECRETEN. ORDONNANTIES. BESLUITEN — WETTIGHEID
VAN BESLUITEN EN VERORDENINGEN - ARTIKEL 1, EERSTE LID, WET VAN 18
FEBRUARI 1969 - VERVOER - MAATREGELEN TER UITVOERING VAN DE OP BELGIË RUSTENDE
INTERNATIONALE VERPLICHTINGEN - MANDAAT AAN DE KONING VANWEGE DE WETGEVER MAATREGELEN GENOMEN BIJ IN MINISTERRAAD OVERLEGD KONINKLIJK BESLUIT STRAFBAARSTELLING - WETTIGHEIDSBEGINSEL - VOORWAARDE WAARAAN HET MANDAAT AAN DE
KONING DIENT TE VOLDOEN
2º GRONDWET — GRONDWET 1994 (ART. 1 TOT 99) — ARTIKEL 14 WETTIGHEIDSBEGINSEL - VERVOER - ARTIKEL 1, EERSTE LID, WET VAN 18 FEBRUARI 1969 MAATREGELEN TER UITVOERING VAN DE OP BELGIË RUSTENDE INTERNATIONALE VERPLICHTINGEN MANDAAT AAN DE KONING VANWEGE DE WETGEVER - MAATREGELEN GENOMEN BIJ IN
MINISTERRAAD OVERLEGD KONINKLIJK BESLUIT - STRAFBAARSTELLING - VOORWAARDE WAARAAN
HET MANDAAT AAN DE KONING DIENT TE VOLDOEN
3º VERVOER — ALGEMEEN - ARTIKEL 1, EERSTE LID, WET VAN 18 FEBRUARI 1969 MAATREGELEN TER UITVOERING VAN DE OP BELGIË RUSTENDE INTERNATIONALE VERPLICHTINGEN MANDAAT AAN DE KONING VANWEGE DE WETGEVER - MAATREGELEN GENOMEN BIJ IN
MINISTERRAAD OVERLEGD KONINKLIJK BESLUIT - STRAFBAARSTELLING - WETTIGHEIDSBEGINSEL VOORWAARDE WAARAAN HET MANDAAT AAN DE KONING DIENT TE VOLDOEN
4º EUROPESE UNIE — VERDRAGSBEPALINGEN — ALGEMEEN VERORDENINGEN INZAKE RIJ- EN RUSTTIJDEN - MAATREGELEN TER UITVOERING VAN DE OP BELGIË
RUSTENDE INTERNATIONALE VERPLICHTINGEN - MANDAAT AAN DE KONING VANWEGE DE WETGEVER
- MAATREGELEN GENOMEN BIJ IN MINISTERRAAD OVERLEGD KONINKLIJK BESLUIT STRAFBAARSTELLING - WETTIGHEIDSBEGINSEL - VOORWAARDE WAARAAN HET MANDAAT AAN DE
KONING DIENT TE VOLDOEN
5º EUROPESE UNIE — VERDRAGSBEPALINGEN — ALGEMEEN VERORDENINGEN INZAKE RIJ- EN RUSTTIJDEN - IN DE VERORDERINGEN OPGENOMEN
VERPLICHTINGEN - AARD VAN DEZE VERPLICHTINGEN
1º,2°,3°,4° en 5° Het mandaat, dat de wetgever in artikel 1, eerste lid, van de wet van 18
februari 1969 betreffende de maatregelen ter uitvoering van de internationale verdragen
en akten inzake vervoer over zee, over de weg, de spoorweg of de waterweg aan de
Koning heeft gegeven, is duidelijk omschreven in dit artikel; de Koning moet onder meer
maatregelen treffen ter uitvoering van de op België rustende verplichtingen inzake
vervoer over zee, over de weg, de spoorweg of de waterweg, waartoe onder meer de
Europese verordeningen inzake rij- en rusttijden behoren, waarin verplichtingen zijn
opgenomen die duidelijk zijn en aan de personen toelaten te weten of het gedrag dat zij
op een bepaald ogenblik aannemen, al dan niet strafbaar is.
(G.)

ARREST

(AR P.08.1477.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het vonnis in hoger beroep van de Correctionele Rechtbank te Brugge van 10 september 2008.
De eiser voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, een middel aan.
Afdelingsvoorzitter Edward Forrier heeft verslag uitgebracht.
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Advocaat-generaal Patrick Duinslaeger heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Middel
1. Het middel voert schending aan van artikel 14 Grondwet en artikel 2 Strafwetboek, alsmede miskenning van het legaliteitsbeginsel: het bestreden vonnis
oordeelt onterecht dat de delegatie waarin artikel 1 van de wet van 18 februari
1969 voorziet, het legaliteitsbeginsel niet miskent.
2. Volgens artikel 1, eerste lid, van de wet van 18 februari 1969 betreffende de
maatregelen ter uitvoering van de internationale verdragen en akten inzake
vervoer over zee, over de weg, de spoorweg of de waterweg, kan de Koning, bij
in ministerraad overlegd besluit, inzake vervoer over de weg, de spoorweg of de
waterweg, alle vereiste maatregelen treffen ter uitvoering van de verplichtingen
die voortvloeien uit de internationale verdragen en uit de krachtens deze wet
genomen internationale akten, welke maatregelen de opheffing en de wijziging
van wetsbepalingen kunnen inhouden.
Volgens artikel 2, §1, eerste lid en tweede lid van die wet, worden de overtredingen van de besluiten die genomen werden bij toepassing van artikel 1 van
deze wet gestraft met een gevangenisstraf van acht dagen tot zes maanden en een
geldboete van vijftig tot tienduizend frank, of slechts één van beide straffen,
onverminderd de eventuele schadevergoeding en zijn de bepalingen van het
eerste boek van het Strafwetboek, met inbegrip van hoofdstuk VII en van artikel
85, toepasselijk op deze overtredingen.
3. Anders dan waarvan het middel uitgaat, is het mandaat dat de wetgever aan
de Koning heeft gegeven duidelijk omschreven in voornoemd artikel 1. De
Koning moet onder meer maatregelen treffen ter uitvoering van de op België
rustende verplichtingen inzake vervoer over zee, over de weg, de spoorweg of de
waterweg. Tot deze verplichtingen behoren onder meer de Europese verordeningen inzake rij- en rusttijden. De in de verordeningen opgenomen verplichtingen zijn duidelijk en laten aan de personen toe te weten of het gedrag dat zij
op een bepaald ogenblik aannemen, al dan niet strafbaar is.
Het middel faalt naar recht.
4. Daar de voorgestelde prejudiciële vraag berust op een onjuiste rechtsopvatting, dient ze niet te worden gesteld.
Ambtshalve onderzoek van de beslissing op de strafvordering
5. De substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen
zijn in acht genomen en de beslissing is overeenkomstig de wet gewezen.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiser in de kosten.
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3 februari 2009 – 2° kamer – Voorzitter en Verslaggever: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter – Gelijkluidende conclusie de h. Duinslaeger, advocaat-generaal – Advocaten: mrs.
D. Cool, Veurne en F. Vanden Bogaerde, Veurne.

Nr. 90
2° KAMER - 3 februari 2009

1º RECHT VAN VERDEDIGING — STRAFZAKEN - PARTIJ - NEERLEGGING VAN
CONCLUSIE - PLEEGVORMEN - MEDEDELING AAN HET OPENBAAR MINISTERIE VÓÓR DE NEERLEGGING
- VERPLICHTING
2º VONNISSEN EN ARRESTEN — STRAFZAKEN — ALLERLEI - PARTIJ NEERLEGGING VAN CONCLUSIE - PLEEGVORMEN - MEDEDELING AAN HET OPENBAAR MINISTERIE
VÓÓR DE NEERLEGGING - VERPLICHTING
3º RECHTSBEGINSELEN (ALGEMENE) - STRAFZAKEN - "NON BIS IN IDEM" - IDENTITEIT
VAN DE FEITEN - ONAANTASTBARE BEOORDELING DOOR DE RECHTER - GEVOLG
4º RECHTEN VAN DE MENS — INTERNATIONAAL VERDRAG
BURGERRECHTEN EN POLITIEKE RECHTEN - ARTIKEL 14.7 - "NON BIS IN IDEM"
- IDENTITEIT VAN DE FEITEN - ONAANTASTBARE BEOORDELING DOOR DE RECHTER - GEVOLG
5º ONAANTASTBARE BEOORDELING DOOR DE FEITENRECHTER STRAFZAKEN - "NON BIS IN IDEM" - IDENTITEIT VAN DE FEITEN - GEVOLG
6º CASSATIE — ALGEMEEN. OPDRACHT EN BESTAANSREDEN VAN HET
HOF. AARD VAN HET CASSATIEGEDING - OPDRACHT VAN HET HOF - STRAFZAKEN "NON BIS IN IDEM" - IDENTITEIT VAN DE FEITEN - ONAANTASTBARE BEOORDELING DOOR DE
RECHTER - TOEZICHT VAN HET HOF - GRENZEN - MARGINALE TOETSING
7º RECHTSBEGINSELEN (ALGEMENE) - STRAFZAKEN - "NON BIS IN IDEM" - IDENTITEIT
VAN DE FEITEN - BEGRIP
8º RECHTSBEGINSELEN (ALGEMENE) - STRAFZAKEN - "NON BIS IN IDEM" - IDENTITEIT
VAN DE FEITEN - ONWETTIGHEID IN HET VROEGERE VONNIS - VONNIS DAT IN KRACHT VAN GEWIJSDE
IS GEGAAN - GEVOLG
1º en 2° In strafzaken leggen de partijen hun conclusie neer ter rechtszitting; geen enkele
bepaling verplicht de beklaagde zijn conclusie vooraf aan het openbaar ministerie mede
te delen1. (Algemeen rechtsbeginsel inzake het recht van verdediging)
3º, 4°, 5° en 6° Het komt de rechter toe in feite te oordelen of een beklaagde wordt vervolgd
voor een strafbaar feit waarvoor hij vroeger reeds bij een in kracht van gewijsde gegaan
vonnis is veroordeeld of vrijgesproken; zijn oordeel daaromtrent is, in beginsel,
onaantastbaar en het Hof toetst alleen of de maatstaven die de rechter bij zijn
beoordeling in aanmerking neemt, zijn beslissing wettig kunnen verantwoorden.
(Algemeen rechtsbeginsel "non bis in idem"; Art. 14.7, IVBPR)
7º Met hetzelfde strafbaar feit wordt niet enkel de wettelijke telastlegging maar ook de
erdoor beoogde werkelijke feitelijke gedraging en zijn omstandigheden bedoeld2.
1 Cass., 10 april 2007, AR P.07.0438.F, AC, 2007, nr. 179.
2 DECLERCQ R., “Beginselen van Strafrechtspleging”, 4de ed. 2007, p. 159, nr. 264.
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(Algemeen rechtsbeginsel "non bis in idem"; Art. 14.7, I.V.B.P.R.)
8º Naar een binnen de interne Belgische rechtsorde bestaand algemeen rechtsbeginsel en
krachtens artikel 14.7 IVBPR mag niemand door de strafrechter worden berecht of
bestraft voor een strafbaar feit waarvoor hij vroeger reeds bij een kracht van gewijsde
gegaan vonnis is veroordeeld of vrijgesproken; aangezien overeenkomstig artikel 20
Gerechtelijk Wetboek middelen van nietigheid niet kunnen worden aangewend tegen
vonnissen en deze alleen kunnen worden vernietigd door de rechtsmiddelen bij de wet
bepaald, kan de omstandigheid dat het vroeger vonnis in zijn beoordeling van het
strafbare feit een onwettigheid zou hebben begaan, geen afbreuk doen aan de
vaststelling dat het een bepaalde feitelijke gedraging en zijn omstandigheden heeft
beoordeeld.
(PROCUREUR-GENERAAL BIJ HET HOF VAN BEROEP TE GENT T. V.; C. t/V. e.a.)

ARREST

(AR P.08.1742.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
De cassatieberoepen zijn gericht tegen het arrest van het Hof van Beroep te
Gent, correctionele kamer, van 30 september 2008.
De eiser I voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, een middel aan.
De eiser II voert geen middel aan.
Raadsheer Luc Huybrechts heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Patrick Duinslaeger heeft geconclueerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Middel
1. Het middel voert schending aan van "niet limitatief" artikel 6 EVRM, artikel
149 Grondwet, artikel 1 Voorafgaande Titel Wetboek van Strafvordering, de
artikelen 179, 199, 200, 202, 211, 226 en 227 Wetboek van Strafvordering en de
artikelen 8, 23, 556 en 609 Gerechtelijk Wetboek alsmede miskenning van het
rechtsbeginsel "ne bis in idem" en het rechtbeginsel van het volstrekt gezag van
gewijsde in strafzaken.
2. Het middel komt op tegen, enerzijds, de verwerping van eisers verzoek om
een conclusie van de verweerder wegens laattijdigheid te weren, anderzijds,
tegen de beslissing van het bestreden arrest dat in toepassing van het rechtsbeginsel "ne bis in idem" elke verdere strafvervolging van de verweerder met
betrekking tot de thans tegen hem aangevoerde enige telastlegging onmogelijk is
geworden. Het middel bevat derhalve twee onderscheiden grieven.
Eerste grief
3. In strafzaken leggen de partijen hun conclusie neer ter rechtszitting. Geen
enkele bepaling verplicht de beklaagde zijn conclusie vooraf aan het openbaar
ministerie mede te delen.
De grief die ervan uitgaat dat een op de laatste rechtszitting neergelegde en
niet vooraf medegedeelde conclusie wegens laattijdigheid moet worden geweerd,
faalt naar recht.
Tweede grief
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4. Naar een binnen de interne Belgische rechtsorde bestaand algemeen rechtsbeginsel mag niemand door de strafrechter worden berecht of bestraft voor een
strafbaar feit waarvoor hij vroeger reeds bij een in kracht van gewijsde gegaan
vonnis is veroordeeld of vrijgesproken.
5. Zowel artikel 14.7 IVBPR en artikel 4 zevende aanvullend protocol EVRM
verkondigen een gelijkaardige regel. Artikel 4 zevende aanvullend protocol
EVRM is in België enkel goedgekeurd bij ordonnantie van het Hoofdstedelijk
Brusselse Gewest van 7 december 2006, in werking getreden op 13 januari 2007.
Zolang het protocol evenwel niet is goedgekeurd door de Belgische Staat, heeft
het in België geen werking.
6. Het komt de strafrechter toe in feite te oordelen of een beklaagde wordt
vervolgd voor een strafbaar feit waarvoor hij vroeger reeds bij een in kracht van
gewijsde gegaan vonnis is veroordeeld of vrijgesproken. Zijn oordeel desomtrent
is in beginsel onaantastbaar. Het Hof toetst alleen of de maatstaven die de rechter
bij zijn beoordeling in acht neemt, zijn beslissing wettig kunnen verantwoorden.
7. Met hetzelfde strafbaar feit wordt niet enkel de wettelijke telastlegging maar
ook de erdoor beoogde werkelijke feitelijke gedraging en zijn omstandigheden
bedoeld.
8. Overeenkomstig artikel 20 Gerechtelijk Wetboek kunnen middelen van
nietigheid niet worden aangewend tegen vonnissen; deze kunnen alleen worden
vernietigd door de rechtsmiddelen bij de wet bepaald.
De omstandigheid dat het vroegere vonnis in zijn beoordeling van het strafbare
feit een onwettigheid zou hebben begaan, kan derhalve geen afbreuk doen aan de
vaststelling dat het een bepaalde feitelijke gedraging en zijn omstandigheden
heeft beoordeeld.
9. De verweerder staat in de huidige strafzaak terecht wegens mededaderschap
aan:
"Bij inbreuk op artikel 1, 2bis §§1, 3.c) en 5, artikel 4, §§1, 4 en 6, en artikel 6
van de wet van 24. februari 1921 betreffende het verhandelen van gifstoffen,
slaapmiddelen en verdovende middelen, psychotrope stoffen, ontsmettingsstoffen en antiseptica en van de stoffen die kunnen gebruikt worden voor de illegale vervaardiging van verdovende middelen en psychotrope stoffen (BS 6 maart
1921), op de artikelen 1, 2, 11, 15, 26bis 10 en 40 en 28, §1 en 2.3°, van het KB
van 31 december 1930 houdende regeling van de slaapmiddelen en de verdovende middelen en betreffende risicobeperking en therapeutisch advies (BS 10
januari 1931), buiten de aankoop of het bezit krachtens geneeskundig voorschrift
zonder voorafgaande vergunning van de minister van Volksgezondheid, onder
bezwarende titel of om niet, verdovingsmiddelen, te hebben verkocht, te koop
gesteld of afgeleverd, namelijk het zogenaamde product heroïne dat substanties
bevat welke onder de wetenschappelijke benaming heroïnum opgenomen zijn in
artikel 1, nr. 36 van voormeld KB van 31 december 1930, terzake te hebben
verkocht, te koop gesteld of afgeleverd; met de omstandigheid dat het gebruik
dat ten gevolge van de misdrijven van de in §1 bepaalde stoffen is gemaakt de
dood heeft veroorzaakt, en meer bepaald verkoop en/of verschaffen van een niet
nader te bepalen hoeveelheid heroïne, te Zedelgem op 3 en 4 juni 2005 met de
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omstandigheid dat ten gevolge het misdrijf van het gebruik dat van de heroïne is
gemaakt de dood heeft veroorzaakt van [x. verweerders broer] te Zedelgem op 3
of 4 juni 2005, met [onder meer] de omstandigheid dat [de verweerder] zich
bevindt in staat van bijzondere herhaling, gezien de nieuwe similaire feiten
gepleegd zijn binnen de vijf jaren na het in kracht van gewijsde gegane vonnis
van de correctionele rechtbank van Brugge de dato 6 februari 2001 waarin hij
werd veroordeeld tot een gevangenisstraf van 18 maanden, wegens:
- verdovende middelen: bezit,
- verdovende middelen: bezit/verkoop/het te koop stellen."
10. Blijkens het bestreden arrest werd de verweerder door het in kracht van
gewijsde gegane vonnis van de correctionele rechtbank te Brugge van 13 april
2006 veroordeeld voor:
"A. te Zedelgem en elders in het Rijk, in de periode van 1 maart 2005 tot 8
november 2005, verkoop van minstens 80 tot 100 gram heroïne;
B. te Zedelgem in de periode van 1 maart 2005 tot 8 november 2005, herhaaldelijk aangezet te hebben tot het gebruik van heroïne, cocaïne en marihuana. "
Dit vonnis werd reeds uitgevoerd.
11. Ingevolge artikel 2bis, §3, c Drugswet is de straf op drugsmisdrijven
opsluiting van tien tot vijftien jaar "indien het gebruik dat tengevolge van de in 1
bepaalde stoffen is gemaakt, de dood heeft veroorzaakt".
De veroorzaakte dood is aldus een louter feitelijke omstandigheid die strafverzwaring bij een drugsmisdrijf meebrengt.
12. Anders dan de grief aanvoert is de omstandigheid dat in de lezing die het
bestreden arrest ervan geeft, het vonnis van de Correctionele Rechtbank van
Brugge van 13 april 2006 onwettigheden zou bevatten, te dezen irrelevant. Integendeel, op grond van de feitelijke gegevens die het bestreden arrest vermeldt en
bespreekt, heeft het wettig kunnen oordelen zoals het heeft gedaan.
De grief kan niet worden aangenomen.
Ambtshalve onderzoek van de beslissing op de strafvordering
13. 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.
Laat de kosten van het cassatieberoep I ten laste van de Staat.
Veroordeelt de eiser II in de kosten van zijn cassatieberoep.
3 februari 2009 – 2° kamer – Voorzitter: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: de h. Huybrechts – Gelijkluidende conclusie de h. Duinslaeger, advocaat-generaal.
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Nr. 91
2° KAMER - 4 februari 2009

1º WEGVERKEER — WEGVERKEERSWET — WETSBEPALINGEN —
ARTIKEL 68 - ONOPZETTELIJKE DODING OF VERWONDINGEN VEROORZAAKT DOOR EEN
VERKEERSOVERTREDING - VERKEERSOVERTREDING - VERJARING VAN DE STRAFVORDERING ONOPZETTELIJKE DODING OF VERWONDINGEN - FOUT - GEVOLG
2º SLAGEN EN VERWONDINGEN. DODEN — ONOPZETTELIJK
TOEBRENGEN VAN VERWONDINGEN EN ONOPZETTELIJK DODEN ONOPZETTELIJKE DODING OF VERWONDINGEN VEROORZAAKT DOOR EEN VERKEERSOVERTREDING VERKEERSOVERTREDING - VERJARING VAN DE STRAFVORDERING - ONOPZETTELIJKE DODING OF
VERWONDINGEN - FOUT - GEVOLG
3º VERJARING — STRAFZAKEN — STRAFVORDERING — TERMIJNEN WEGVERKEER - ONOPZETTELIJKE DODING OF VERWONDINGEN VEROORZAAKT DOOR EEN
VERKEERSOVERTREDING - VERKEERSOVERTREDING - VERJARING VAN DE STRAFVORDERING ONOPZETTELIJKE DODING OF VERWONDINGEN - FOUT - GEVOLG
4º WEGVERKEER — WEGVERKEERSWET — WETSBEPALINGEN —
ARTIKEL 32 - WETENS EEN MOTORVOERTUIG TOEVERTROUWEN AAN EEN PERSOON ZONDER
RIJBEWIJS - BEGRIP
5º SLAGEN EN VERWONDINGEN. DODEN — ONOPZETTELIJK
TOEBRENGEN VAN VERWONDINGEN EN ONOPZETTELIJK DODEN BESTANDDELEN VAN HET MISDRIJF
6º MISDRIJF — ALGEMEEN. BEGRIP. MATERIEEL EN MOREEL
BESTANDDEEL. EENHEID VAN OPZET - MATERIEEL BESTANDDEEL - ONOPZETTELIJKE
SLAGEN OF VERWONDINGEN EN DODING

7º WEGVERKEER — WEGVERKEERSWET — WETSBEPALINGEN —
ARTIKEL 38 - VERVALLENVERKLARING VAN HET RECHT TOT STUREN - VERVALLENVERKLARING
ALS STRAF - VEROORDELING WEGENS EEN VERKEERSONGEVAL TE WIJTEN AAN HET PERSOONLIJK
TOEDOEN VAN DE DADER - VEROORDELING UITGESPROKEN WEGENS DODING OF VERWONDING - TE
WIJTEN AAN HET PERSOONLIJK TOEDOEN VAN DE DADER - VOORWAARDEN
1º, 2° en 3° Wanneer een beklaagde wordt vervolgd wegens onopzettelijke doding of
verwondingen veroorzaakt door een verkeersovertreding, verbiedt de verjaring van de
desbetreffende strafvordering niet dat de rechter, die vaststelt dat het in de artikelen 418
e.v. Sw. bedoelde wanbedrijf op zichzelf niet is verjaard, de feiten die het verjaarde
misdrijf opleveren, in aanmerking neemt als de in de voormelde bepalingen strafbaar
gestelde fout. (Artt. 418 tot 420, Sw.)
4º De terbeschikkingstelling van het motorvoertuig aan een persoon die niet voorzien is van
het rijbewijs of het als zodanig geldend bewijs, vereist voor het besturen van dit voertuig,
die in artikel 32 Wegverkeerswet strafbaar wordt gesteld, vereist niet dat de eigenaar of
de houder ervan, zelf de sleutels aan deze persoon overhandigt of deze uitdrukkelijk
verzoekt te rijden; wordt eveneens geacht toevertrouwd te zijn aan die persoon, het
voertuig dat deze gebruikt met de onmiskenbare, zelfs stilzwijgende, toestemming die
wetens door de eigenaar of de houder ervan is verleend. (Art. 32, Wegverkeerswet)
5º en 6° De artikelen 418 tot 420 Sw. zijn van toepassing zodra de dader, zonder het
oogmerk om de persoon van een ander aan te randen, een fout heeft begaan waaruit
voor iemand lichamelijk letsel is voortgevloeid1; het oorzakelijk verband tussen de fout en
1 BELTJENS, “Encyclopédie du droit criminel belge”, dl. I, Brussel & Parijs, 1901, p. 510, nr. 39.
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de schade veronderstelt dat zonder het eerste, het tweede zich niet op dezelfde wijze
zou hebben voorgedaan. (Artt. 418 tot 420, Sw.)
7º Krachtens artikel 38, §1, 2°, Wegverkeerswet, kan de rechter iemand vervallen verklaren
van het recht tot sturen, wanneer hij die persoon veroordeelt wegens een aan diens
persoonlijk toedoen te wijten verkeersongeval en de veroordeling wordt uitgesproken
wegens doding of verwonding; om het ongeval toe te schrijven aan het persoonlijk
toedoen van de dader is niet vereist dat die zelf het betrokken voertuig zou hebben
bestuurd, noch dat zijn fout de enige oorzaak van de schade zou zijn2. (Art. 38, §1, 2°,
Wegverkeerswet)
(L. T. D. e.a.)

ARREST (vertaling)

(AR P.08.1466.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
De cassatieberoepen zijn gericht tegen het vonnis in hoger beroep van de
correctionele rechtbank te Luik, van 9 september 2008.
De eerste eiser voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, vijf middelen
aan.
Afdelingsvoorzitter Jean de Codt heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Raymond Loop heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
A. Cassatieberoep van T. L.
1. In zoverre het cassatieberoep gericht is tegen de beslissing op de tegen hem
ingestelde strafvordering
(...)
Tweede middel
Wanneer een beklaagde wordt vervolgd wegens doding of onopzettelijke
verwondingen veroorzaakt door een verkeersovertreding, verbiedt de verjaring
van de desbetreffende strafvordering niet dat de rechter die vaststelt dat het in de
artikelen 418 en volgende van het Strafwetboek bedoelde wanbedrijf op zichzelf
niet is verjaard, de feiten die het verjaarde misdrijf opleveren, in aanmerking
neemt als de in de voormelde bepalingen strafbaar gestelde fout.
Het middel faalt naar recht.
Derde middel
Het volgens het middel geschonden artikel 32 van de Wegverkeerswet, straft
al wie wetens een motorvoertuig toevertrouwt aan een persoon die niet voorzien
is van het rijbewijs of het als zodanig geldend bewijs, vereist voor het besturen
van dit voertuig.
De terbeschikkingstelling van het voertuig, die in dit artikel strafbaar wordt
gesteld, vereist niet dat de eigenaar of de houder ervan, zèlf de sleutels aan de
2 Zie Cass., 20 dec. 1965 (Bull. en Pas., 1966, I, p. 531)
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derde overhandigt of deze uitdrukkelijk verzoekt te rijden. Wordt eveneens
geacht toevertrouwd te zijn aan de persoon die in artikel 32 is bedoeld, het voertuig dat deze gebruikt met de onmiskenbare, zelfs stilzwijgende, toestemming
die wetens door de eigenaar of houder is verleend.
Het vonnis oordeelt dat de veroorzaker van het ongeval gewoon was om met
het voertuig van de eiser te rijden, dat deze daarvan op de hoogte was en, door
niettemin de sleutels niet buiten bereik van de gebruiker te leggen, heeft
aanvaard dat die zijn voertuig zonder geleider bestuurde, in het besef dat dit
wettelijk niet was toegestaan.
Deze redenen schenden de in het middel aangevoerde wetsbepaling niet.
Het middel kan niet worden aangenomen.
Vierde middel
De artikelen 418, 419 en 420 van het Strafwetboek zijn van toepassing zodra
de dader, zonder het oogmerk om de persoon van een ander aan te randen, een
fout heeft begaan waaruit voor iemand lichamelijk letsel is voortgevloeid.
Het oorzakelijk verband tussen de fout en de schade veronderstelt dat zonder
het eerste, het tweede zich niet op dezelfde wijze zou hebben voorgedaan.
Op de conclusie van de eiser die aanvoert dat zijn fout, in de veronderstelling
dat zij bewezen is, alleen de aanleiding en niet de vaststaande oorzaak van het
ongeval was, antwoordt het vonnis dat, indien de eiser zijn voertuig niet wetens
had toevertrouwd aan een onervaren bestuurder die volgens de wet niet zonder
geleider mocht rijden, die bestuurder niet door zijn overdreven en onaangepaste
snelheid waardoor hij de controle over het voertuig verloor, het ongeval zou
hebben veroorzaakt waarbij één van de passagiers werd gedood en een andere
werd gewond.
Het bestaan van het oorzakelijk verband wordt aldus door het vonnis bevestigd
met de stelligheid die het middel weigert te erkennen.
Aangezien de appelrechters hun beslissing naar recht verantwoorden, kan het
middel niet worden aangenomen.
Vijfde middel
Krachtens artikel 38, §1, 2°, van de Wegverkeerswet, kan de rechter iemand
vervallen verklaren van het recht tot sturen, wanneer hij die persoon veroordeelt
wegens een aan diens persoonlijk toedoen te wijten verkeersongeval en de
veroordeling wordt uitgesproken wegens doding of verwonding.
Om het ongeval toe te schrijven aan het persoonlijk toedoen van de dader is
het niet vereist dat die zèlf het betrokken voertuig zou hebben bestuurd, noch dat
zijn fout de enige oorzaak van de schade zou zijn.
Het vonnis stelt vast dat het ongeval waarbij twee passagiers zijn gedood en
verwond, te wijten is aan de onervarenheid van de bestuurder die pas leerde
autorijden en dus geen voertuig zonder geleider mocht besturen. Volgens de
appelrechters kon de bestuurder het voertuig alleen in dergelijke omstandigheden
besturen door de nalatigheid van de eiser die wetens in dergelijk gebruik
toestemde.
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De fout die in dergelijke bewoordingen aan de eiser wordt toegeschreven
maakt, wat hem betreft, het persoonlijk toedoen uit waaraan het vonnis het
ongeval toeschrijft.
De appelrechters verantwoorden aldus hun beslissing naar recht.
Het middel kan niet worden aangenomen.
(...)
Dictum
Het Hof,
Verleent akte van de afstand van de cassatieberoepen van T. L. en de naamloze
vennootschap Axa Belgium, in zoverre zij gericht zijn tegen de beslissing die, op
de burgerlijke rechtsvordering die door F. D. tegen hen is ingesteld, uitspraak
doet over de omvang van de schade.
Verwerpt de cassatieberoepen voor het overige.
Veroordeelt de eisers in de kosten van hun cassatieberoep.
4 februari 2009 – 2° kamer – Voorzitter en Verslaggever: de h. de Codt, afdelingsvoorzitter – Gelijkluidende conclusie de h. Loop, advocaat-generaal – Advocaten: mrs. A.
Masset, Verviers en P. Vossen, Luik.

Nr. 92
2° KAMER - 4 februari 2009

1º SLAGEN EN VERWONDINGEN. DODEN — OPZETTELIJK TOEBRENGEN
VAN VERWONDINGEN EN OPZETTELIJK DODEN - FOLTERING - BEGRIP
2º MISDRIJF — ALGEMEEN. BEGRIP. MATERIEEL EN MOREEL
BESTANDDEEL. EENHEID VAN OPZET - BEGRIP - FOLTERING
1º en 2° De tenlastelegging foltering hangt niet af van de veelheid van de feiten, noch van
het voortduren ervan in de tijd; de wet straft autonoom gewelddaden die gekenmerkt
worden door de ernst van de handeling, in zoverre deze getuigt van volledig misprijzen
voor het individu en de hevigheid van het opzettelijk aan het slachtoffer toegebrachte
leed1. (Art. 417bis, 1°, Sw.)
(P.)

ARREST (vertaling)

(AR P.08.1776.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
De cassatieberoepen zijn gericht tegen het arrest van het hof van beroep te
Bergen, correctionele kamer, van 27 oktober 2008.
De eiser voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, een middel aan.
1 Zie Gedr.St., Kamer, 2001-2002, DOC 50 1387/001, Memorie van toelichting, nr. 23, p. 9 en 10, en
Gedr.St., Kamer, 2001-2002, DOC 50 1387/006, p. 12.
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Raadsheer Benoît Dejemeppe heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Raymond Loop heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
A. Cassatieberoep van 7 november 2008
Middel
Het middel verwijt het arrest dat het artikel 417bis, 1°, van het Strafwetboek
schendt door de eiser wegens foltering te veroordelen ofschoon de ten laste
gelegde handeling uit één enkele daad bestond, namelijk het gooien van een glas
zwavelzuur in het gezicht van het slachtoffer.
Onder foltering, in de zin van die bepaling, wordt elke opzettelijke onmenselijke behandeling verstaan die hevige pijn of ernstig en vreselijk lichamelijk of
geestelijk lijden veroorzaakt.
Door de afzonderlijke telastlegging foltering in te voeren doet de wet van 14
juni 2002 het strafbaar karakter van de feiten niet afhangen van de veelheid van
de feiten, noch van het voorduren ervan in de tijd.
Uit de parlementaire voorbereiding van de wet blijkt immers dat de wet autonoom gewelddaden bestraft die gekenmerkt worden door de ernst van de handeling, in zoverre de handeling getuigt van volledig misprijzen voor het individu en
de hevigheid van het opzettelijk aan het slachtoffer toegebrachte leed.
Het arrest vermeldt dat de eiser opzettelijk en met voorbedachten rade een glas
zwaar geconcentreerd zwavelzuur in het aangezicht van het slachtoffer heeft
gegooid en dat hij aldus onder meer uiterst zware brandwonden in het gelaat,
rechts opzij van de hals en aan de rechterarm, gehoorverlies van het rechteroor,
ernstige gezichtsvermindering van het rechteroog, aanzienlijke misvorming van
het gelaat met zowel blijvende arbeidsongeschiktheid als zware verminking en
aanzienlijke esthetische schade tot gevolg, alsook zeer groot moreel leed heeft
veroorzaakt. Het wijst eveneens erop dat de eiser het product op zichzelf had
uitgetest en op de hoogte was van de schrikwekkende gevolgen.
Met deze overwegingen verantwoorden de appelrechters hun beslissing naar
recht.
Het middel kan niet worden aangenomen.
(...)
Dictum
Het Hof,
Verwerpt de cassatieberoepen.
Veroordeelt de eiser in de kosten.
4 februari 2009 – 2° kamer – Voorzitter : de h. Codt, afdelingsvoorzitter – Verslaggever : de h. Dejemeppe – Gelijkluidende conclusie de h. Loop, advocaat-generaal –
Advocaat: mr. N. Divry, Doornik.
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Nr. 93
2° KAMER - 4 februari 2009

1º VOORLOPIGE HECHTENIS — BEVEL TOT AANHOUDING - EERDER IN VRIJHEID
GELATEN OF GESTELDE INVERDENKINGGESTELDE - REDENEN VAN HET BEVEL TOT AANHOUDING TOEZICHT OP DE REGELMATIGHEID - BEVOEGDHEID VAN HET ONDERZOEKSGERECHT
2º ONDERZOEKSGERECHTEN - VOORLOPIGE HECHTENIS - EERDER IN VRIJHEID GELATEN
OF GESTELDE INVERDENKINGGESTELDE - BEVEL TOT AANHOUDING - REDENEN VAN HET BEVEL TOT
AANHOUDING - TOEZICHT OP DE REGELMATIGHEID - BEVOEGDHEID VAN HET ONDERZOEKSGERECHT
3º VOORLOPIGE HECHTENIS — BEVEL TOT AANHOUDING - EERDER IN VRIJHEID
GELATEN OF GESTELDE INVERDENKINGGESTELDE - REDENEN VAN HET BEVEL TOT AANHOUDING NIEUWE EN ERNSTIGE OMSTANDIGHEDEN - BEGRIP
1º en 2° Het onderzoeksgerecht dat de wettigheid moet onderzoeken van een bevel tot
aanhouding dat met toepassing van artikel 16, Wet Voorlopige Hechtenis is
uitgevaardigd, is bevoegd om de redenen van dat bevel te verbeteren en aan te vullen
door naar artikel 28 van die wet te verwijzen en erop te wijzen dat sommige daarin
vermelde gegevens, die het opgeeft, nieuwe en ernstige omstandigheden zijn die, met
toepassing van het voormelde artikel 28, die maatregel noodzakelijk maken 1. (Artt. 16, 21
en 28, Wet Voorlopige Hechtenis 1990)
3º De nieuwe en ernstige omstandigheden die het noodzakelijk maken dat de
onderzoeksrechter een bevel tot aanhouding uitvaardigt tegen de inverdenkinggestelde
die eerder in vrijheid is gelaten of gesteld, kunnen met name bestaan in het feit dat
nieuwe schuldaanwijzingen aan het licht zijn gekomen2. (Artt. 16 en 28, Wet Voorlopige
Hechtenis 1990)
(E.)

ARREST (vertaling)

(AR P.09.0155.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep te
Brussel, kamer van inbeschuldigingstelling van 22 januari 2009, op verwijzing
gewezen ingevolge het arrest van het Hof van 7 januari 2009.
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
Eerste middel
Het onderzoeksgerecht dat de wettigheid moet onderzoeken van een bevel tot
aanhouding dat met toepassing van artikel 16 van de wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis is uitgevaardigd, is bevoegd om de redenen van
dat bevel te verbeteren en aan te vullen door naar artikel 28 van die wet te
1 Cass., 22 jan. 2003, AR P.03.0047.F, AC, 2003, nr. 48.
2 Zie Cass., 12 jan. 2005, AR P.05.0007.F, AC, 2005, nr. 19.
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verwijzen en erop te wijzen dat sommige daarin vermelde gegevens, die het
opgeeft, nieuwe en ernstige omstandigheden zijn die, met toepassing van het
voormelde artikel 28, die maatregel noodzakelijk maken. Deze omstandigheden
kunnen met name bestaan in het feit dat nieuwe schuldaanwijzingen aan het licht
zijn gekomen.
Zoals het bestreden arrest doet opmerken, maakt het bevel tot aanhouding
melding van een ambtelijke opdracht die in november 2008 in het buitenland is
verricht, in de loop waarvan een persoon die wegens handel in verdovende
middelen is aangehouden, op zijn eerder afgelegde verklaringen teruggekomen is
en de eiser als één van de opdrachtgevers van die drugshandel heeft aangewezen
en heeft verklaard hem aanvankelijk alleen te hebben vrijgepleit na bedreigingen
met represailles tegen hemzelf en zijn familie.
In een overweging die neerkomt op het benadrukken van de ernst van de
nieuw verkregen aanwijzing, voegt het bevel tot aanhouding daaraan toe dat die
beschuldiging steun vindt in de opgenomen gesprekken van de eiser en de lijsten
van diens telefoonverkeer met verschillende verdachten.
Door, in navolging van de raadkamer, te oordelen dat de resultaten van de door
de onderzoeksrechter ingeroepen ambtelijke opdracht, de nieuwe en ernstige
omstandigheden uitmaken die bij artikel 28 van de wet van 20 juli 1990 zijn
bepaald, en dat het verzuim om die wettekst aan te halen niet tot nietigheid van
het bevel tot aanhouding leidt, schenden de appelrechters deze wettelijke bepaling niet.
Het middel kan niet worden aangenomen.
(...)
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiser in de kosten.
4 februari 2009 – 2° kamer – Voorzitter en Verslaggever: de h. de Codt, afdelingsvoorzitter – Gelijkluidende conclusie de h. Loop, advocaat-generaal – Advocaat: mr. D. Paci,
Brussel.

Nr. 94
1° KAMER - 5 februari 2009

WETTEN. DECRETEN. ORDONNANTIES. BESLUITEN — WERKING IN DE
TIJD EN IN DE RUIMTE - WERKING IN DE TIJD - WERKING IN DE RUIMTE - WET VAN 16
JULI 1993 TOT VERVOLLEDIGING VAN DE FEDERALE STAATSSTRUCTUUR - WAALS DECREET VAN 30
APRIL 1990 TOT INSTELLING VAN EEN BELASTING OP HET LOZEN VAN INDUSTRIEEL EN
HUISHOUDELIJK AFVALWATER - WAALSE INTERCOMMUNALES - TOEPASSING
Het Waalse decreet van 30 april 1990 tot instelling van een belasting op het lozen van
industrieel en huishoudelijk afvalwater is niet van toepassing op de Waalse
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intercommunales, aangezien artikel 26 van de wet van 22 december 1986 betreffende de
intercommunales luidens hetwelk, onverminderd de bestaande wetsbepalingen, de
intercommunales vrijgesteld zijn van alle belastingen ten gunste van de Staat, evenals
van alle belastingen ingevoerd door de provincies, de gemeenten of enig andere
publiekrechtelijke persoon, van kracht blijft1. (Art. 26, Decr.W.Gew. 30 april 1990)
(REGION WALLONNE T. INTERCOMMUNALE DE SANTE PUBLIQUE DU PAYS DE CHARLEROI cvba)

ARREST (vertaling)

(AR C.07.0452.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest, op 12 januari 2007 gewezen door
het Hof van Beroep te Luik.
Raadsheer Didier Batselé heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal André Henkes heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDELEN
De eiser voert twee middelen aan:
Eerste middel
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 170, inzonderheid §2, van de Grondwet;
- artikel 2 van het Burgerlijk Wetboek;
- artikel 26 van de wet van 22 december 1986 betreffende de intercommunales;
- artikel 356 van de wet van 16 juli 1993 tot vervollediging van de federale staatsstructuur, waarbij de gewone wet van 23 januari 1989 op de vervolledigingvan de federale
staatsstructuur en artikel 2 van de wet van 23 januari 1989 betreffende de in artikel 170,
§1 en 2, van de Grondwet bedoelde belastingsbevoegdheid worden gewijzigd;
- de artikelen 33 en 35 van het decreet van het Waalse Gewest van 5 december 1996
betreffende de Waalse intercommunales;
- de artikelen 1, 7°, 8° en 10°, 2, 3, 1°, 18, 20 en 22 van het decreet van het Waalse
Gewest van 30 april 1990 tot instelling van een belasting op het lozen van industrieel en
huishoudelijk afvalwater.
Aangevochten beslissingen
Het arrest, dat het hoger beroep van de eiser tegen het beroepen vonnis niet gegrond
verklaart, bevestigt dit in zoverre het de oorspronkelijke vordering van de verweerster
gegrond verklaard had en de eiser had veroordeeld om haar het bedrag van 56.454,05 euro
terug te betalen, te vermeerderen met de compensatoire interest tegen de wettelijke rentevoet vanaf de verschillende betalingen van de litigieuze belastingen, verwerpt de tegenvordering van de eiser en veroordeelt hem in de door de verweerster in beide instanties
gemaakte kosten, begroot op 820,87 euro. Het beslist aldus op de volgende gronden:
"(De verweerster) heeft te kennen gegeven dat zij zich wenste te beroepen op artikel 26
van de wet van 22 december 1986 betreffende de intercommunales dat een vrijstelling te
haren gunste invoert; zij wees erop dat genoemd artikel niet was opgeheven, wat (de
eiser) niet kan betwisten; artikel 33 van het decreet van 5 december 1996 voorziet slechts
in de mogelijkheid voor het Gewest om belasting te heffen, maar bevat geen enkele
uitvoeringsbepaling; de Raad van State had trouwens erop gewezen dat de tekst van dit
1 Zie concl. OM in Pas., 2009, nr. 94.
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decreet in vage en algemene bewoordingen was gesteld, zodat het elke normatieve waarde
miste (...); het hof van beroep stelt effectief vast dat die tekst enkel een beginselverklaring
inhoudt: 'voor gewestelijke aangelegenheden kan het Waalse Gewest de intercommunales
aan de fiscaliteit onderwerpen'; terecht merkt (de verweerster) op dat het decreet van 5
december (1996) precies artikel 26 van de wet van 22 december 1986 gehandhaafd heeft
(zie artikel 35, 2°, dat binnen het kader van de aan het Gewest toegekende bevoegdheden,
de wet van 22 december 1986 betreffende de intercommunales opheft, met uitzondering
van bepaalde artikelen, waaronder artikel 26); het hof van beroep begrijpt niet hoe de
(eiser) op grond van het decreet van 5 december 1996 een belasting wil heffen die is
goedgekeurd op 30 april 1990, dus op een ogenblik dat hij helemaal niet bevoegd was om
de intercommunales aan belasting te onderwerpen, aangezien hij op dat tijdstip geen
bevoegdheid terzake bezat; zoals (de eiser) in zijn hoofdconclusie beklemtoont (...), staat
de vraag centraal of er sedert de inwerkingtreding van de wet van 16 juli 1993 voor de
heffing van die belasting na die datum een specifiek decreet vereist was terwijl hij betoogt
dat, blijkens het decreet van 30 april 1990, alle publiekrechtelijke natuurlijke of rechtspersonen aan de belasting onderworpen waren (...); (de eiser) verliest hierbij uit het oog dat
hij op 30 april 1990 ten aanzien van de intercommunales over geen enkele belastingsbevoegdheid beschikte, omdat op dat ogenblik artikel 26 van voormelde wet dat in de vrijstelling voorzag, van toepassing was; artikel 33 van het Waalse decreet van 5 december
1996 voorziet voor het overige enkel in de mogelijkheid om de intercommunales aan
belasting te onderwerpen en dat decreet verleende uitdrukkelijk voorbehoud omtrent de
toepassing van het bovenvermelde artikel 26 dat het handhaafde; het hof [van beroep] kan
bijgevolg alleen maar vaststellen dat de Waalse wetgever niet in een duidelijke wettekst
zijn wil te kennen gegeven heeft om de intercommunales aan belasting te onderwerpen op
grond van een jaren tevoren goedgekeurd decreet dat niet op hem van toepassing was, op
grond van een in de wet opgenomen vrijstelling die de Waalse wetgever onverwijld handhaafde (...); in dit geval heeft de Waalse wetgever geen gebruik gemaakt van de belastingsbevoegdheid die hij zich in artikel 33 van het decreet van 5 december (1996) uitdrukkelijk voorbehouden had, in tegenstelling tot wat hij gedaan heeft in de gevallen waarover
het (Grondwettelijk) Hof uitspraak diende te doen naar aanleiding van prejudiciële
vragen; de arresten van het (Grondwettelijk) Hof (...) bevestigen in feite alleen maar dat,
aangezien de federale Staat afstand had gedaan van zijn bevoegdheid in deze materie, de
(eiser) bevoegd was om de intercommunales aan belasting te onderwerpen, op voorwaarde dat hij een regeling in die zin zou uitvaardigen; dat was te dezen niet het geval;
het hof van beroep kan alleen maar vaststellen dat de (eiser) dat niet bewijst, aangezien hij
zelfs in zijn decreet van 5 december 1996 de door de federale wetgever ingevoerde vrijstelling behield en in dat decreet enkel voorzag in de mogelijkheid om de intercommunales aan belasting te onderwerpen; aldus erkende hij impliciet doch onmiskenbaar dat het
decreet van 30 april 1990 op de belasting op industrieel afvalwater niet rechtstreeks op de
intercommunales van toepassing was (..); in het tegenovergestelde geval zou de Waalse
wetgever in artikel 33 ongetwijfeld andere bewoordingen hebben gebruikt dan hij in feite
gedaan heeft; de parlementaire voorbereiding van het decreet van 5 december 1996 laat er
trouwens weinig twijfel over bestaan hoe onduidelijk de toewijzing van de belastingsbevoegdheid aan de gewesten ten aanzien van de intercommunales wel geregeld was op het
ogenblik dat het decreet werd goedgekeurd (...); ongetwijfeld heeft de Waalse wetgever in
artikel 33 (van het decreet van 5 december 1996) zijn bevoegdheid terzake alleen willen
bevestigen door een gewone beginselverklaring, die hij achteraf in klare en duidelijke
bepalingen diende te gieten, te meer daar hij de door de federale wetgever ingevoerde
vrijstelling behield".
Grieven
Het Waalse decreet van 30 april 1990 tot instelling van een belasting op het lozen van
industrieel en huishoudelijk afvalwater omschrijft in artikel 1 wat onder dat soort afval-
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water moet worden verstaan. In artikel 1, 10°, omschrijft het decreet industrieel afvalwater als ander afvalwater dan huishoudelijk afvalwater. Artikel 2 van dat decreet bepaalt
dat "een jaarlijkse belasting wordt ingevoerd op (alle) lozingen van afvalwater, met
uitzondering van koelwater". Artikel 3, 1°, bepaalt voorts dat "de (in artikel 2 bedoelde
jaarlijkse) belasting alle publiek- of privaatrechtelijke natuurlijke of rechtspersonen,
hierna 'ondernemingen' genoemd, betreft die ten minste zeven personen tewerkstellen en
industrieel afvalwater lozen in openbare rioleringen, verzamelleidingen voor afvalwater,
zuiveringsstations van zuiveringsinstellingen of in oppervlakte- of grondwater".
Met gebruikmaking van de haar destijds overeenkomstig artikel 170 van de Grondwet
toegekende belastingsbevoegdheden had de eiser dus wettig een belasting op de lozing
van afvalwater geheven ten laste van alle personen die op zijn grondgebied verbleven,
ongeacht hun hoedanigheid of de juridische vorm die zij hadden aangenomen. Inzonderheid waren ook de publiekrechtelijke rechtspersonen daaraan onderworpen.
Bij ontstentenis van een uitdrukkelijke tekst was de eiser niettemin destijds niet bij
uitsluiting bevoegd om de kwestie van de eventuele belastingen op dat gebied te regelen,
aangezien ook de federale wet die materie geheel of ten dele kon regelen.
Aldus vormde artikel 26 van de wet van 22 december 1986 naar luid waarvan "de intercommunales, onverminderd de bestaande wetsbepalingen, vrijgesteld zijn van alle belastingen ten gunste van de Staat, evenals van alle belastingen ingevoerd door de provincies,
de gemeenten of enig andere publiekrechtelijke persoon", de reden waarom de bij het
decreet van 30 april 1990 ingevoerde belasting op het lozen van afvalwater niet van
toepassing was op de intercommunales en meer bepaald op de verweerster.
Artikel 356 van de gewone wet van 16 juli 1993 tot vervollediging van de federale
staatsstructuur heeft evenwel in de wet van 23 januari 1989 betreffende de in artikel 170,
§1 en 2, van de Grondwet bedoelde belastingsbevoegdheid een artikel 2 opgenomen dat
luidt als volgt: "de Staat en de gemeenschappen zijn niet gemachtigd om belastingen te
heffen op de materies water en afval, noch opcentiemen te heffen op belastingen en
heffingen op deze materies, noch kortingen hierop toe te staan". Deze bepaling is van
kracht geworden op 1 januari 1995.
Vanaf deze datum en krachtens het beginsel dat de nieuwe wet onmiddellijk van
toepassing is en dat het uitvloeisel is van het beginsel dat de wet geen terugwerkende
kracht heeft, zoals het met name is vastgelegd in artikel 2 van het Burgerlijk Wetboek, is
de federale Staat niet langer bevoegd om belastingen te heffen op water en mag hij inzonderheid op dat gebied geen vrijstelling meer verlenen, zodat artikel 26 van de wet van 22
december 1986 in deze materie stilzwijgend, doch onmiskenbaar is opgeheven, zodat de
intercommunales zich niet meer daarop kunnen beroepen om zich te onttrekken aan de
bestaande of toekomstige belastingen en bijdragen.
Aldus is artikel 3 van het Waalse decreet van 30 april 1990 tot instelling van een belasting op het lozen van industrieel en huishoudelijk afvalwater dat uitdrukkelijk bepaalt dat
alle publiekrechtelijke rechtspersonen, waaronder de intercommunales, zonder uitzondering of voorbehoud wat betreft het industriële afvalwater aan deze belasting onderworpen
zijn, aangezien zij ten minste zeven personen tewerkstellen, vanaf 1 januari 1995 automatisch van toepassing op alle intercommunales, zonder dat een nieuw decreet van de
Waalse wetgever vereist is. Het doet daarbij niet ter zake dat het decreet van 5 december
1996 betreffende de Waalse intercommunales geen bindende bepaling bevat betreffende
de voor die intercommunales geldende belastingregeling en artikel 26 van de wet van 22
december 1986 niet opheft.
Het arrest dat beslist dat de bij het decreet van 30 april 1990 ingevoerde belasting op
het lozen van industrieel afvalwater, ondanks het feit dat artikel 356 van de gewone wet
van 16 juli 1993 van kracht geworden was, niet van toepassing kon zijn op de verweer-
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ster, een intercommunale die de vorm van een handelsvennootschap aangenomen had, en
dat aldus beslist om de in het middel aangegeven redenen, inzonderheid omdat genoemd
decreet dat niet van toepassing was voor 1 januari 1995, niet achteraf van toepassing kon
zijn, aangezien artikel 26 van de wet van 22 december 1986 niet opgeheven was, inzonderheid bij het decreet van 5 december1996, en aangezien geen nieuw decreet de intercommunales uitdrukkelijk had belast, schendt bijgevolg de in het middel aangegeven
bepalingen.
Tweede middel (subsidiair)
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 10, 11 en 170, inzonderheid §2, van de Grondwet;
- de artikelen 1, 8°, en 100, 2 en 3, van het decreet van het Waalse Gewest van 30 april
1990 tot instelling van een belasting op het lozen van industrieel en huishoudelijk afvalwater;
- artikel 356 van de gewone wet van 16 juli 1993 tot vervollediging van de federale
staatsstructuur waarbij een artikel 2 wordt opgenomen in de wet van 23 januari 1989
betreffende de in artikel 170, §1 en 2, van de Grondwet bedoelde belastingsbevoegdheid;
- artikel 26 van de wet van 22 december 1986 betreffende de intercommunales;
- de artikelen 33 en 35.2 van het Waalse gewestdecreet van 5 december 1996 betreffende de Waalse intercommunales.
Aangevochten beslissingen
Het arrest, dat het hoger beroep van de eiser tegen het beroepen vonnis niet gegrond
verklaart, bevestigt dit in zoverre het de oorspronkelijke vordering van de verweerster
gegrond verklaard had en de eiser had veroordeeld om haar het bedrag van 56.454,05 euro
terug te betalen, te vermeerderen met de compensatoire interest tegen de wettelijke rentevoet vanaf de verschillende betalingen van de litigieuze belastingen, verwerpt de tegenvordering van de eiser en veroordeelt hem in de door de verweerster in beide instanties
gemaakte kosten, begroot op 820,87 euro. Het beslist aldus op de volgende gronden:
"De (verweerster) heeft te kennen gegeven dat zij zich wenste te beroepen op artikel 26
van de wet van 22 december 1986 betreffende de intercommunales dat een vrijstelling te
haren gunste invoert; zij wees erop dat genoemd artikel niet was opgeheven, wat (de
eiser) niet kan betwisten; artikel 33 van het decreet van 5 december 1996 voorziet slechts
in de mogelijkheid voor het Gewest om belasting te heffen, maar bevat geen enkele
uitvoeringsbepaling; de Raad van State had trouwens erop gewezen dat de tekst van dit
decreet in vage en algemene bewoordingen was gesteld, zodat het elke normatieve waarde
miste (...); het hof van beroep stelt effectief vast dat die tekst enkel een beginselverklaring
inhoudt: 'voor gewestelijke aangelegenheden kan het Waalse Gewest de intercommunales
aan de fiscaliteit onderwerpen'; terecht merkt de (verweerster) op dat het decreet van 5
december (1996) precies artikel 26 van de wet van 22 december 1986 gehandhaafd heeft
(zie artikel 35, 2°, dat binnen het kader van de aan het Gewest toegekende bevoegdheden,
de wet van 22 december 1986 betreffende de intercommunales opheft, met uitzondering
van bepaalde artikelen, waaronder artikel 26); het hof van beroep begrijpt niet hoe de
(eiser) op grond van het decreet van 5 december 1996 een belasting wil opleggen die is
goedgekeurd op 30 april 1990, dus op een ogenblik dat hij helemaal niet bevoegd was om
de intercommunales aan belasting te onderwerpen, aangezien hij op dat tijdstip geen
bevoegdheid terzake bezat; zoals (de eiser) in zijn hoofdconclusie beklemtoont (...), staat
de vraag centraal of er sedert de inwerkingtreding van de wet van 16 juli 1993 voor de
heffing van die belasting na die datum een specifiek decreet vereist was, terwijl hij
betoogt dat, blijkens het decreet van 30 april 1990, alle publiekrechtelijke natuurlijke of
rechtspersonen aan de belasting onderworpen waren (...); (de eiser) verliest hierbij uit het
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oog dat hij op 30 april 1990 ten aanzien van de intercommunales over geen enkele belastingsbevoegdheid beschikte, omdat op dat ogenblik artikel 26 van voormelde wet, dat in
de vrijstelling voorzag, van toepassing was; artikel 33 van het Waalse decreet van 5
december 1996 voorziet voor het overige enkel in de mogelijkheid om de intercommunales aan belasting te onderwerpen en verleende uitdrukkelijk voorbehoud omtrent de
toepassing van het bovenvermelde artikel 26 dat het handhaafde; het hof [van beroep] kan
bijgevolg alleen maar vaststellen dat de Waalse wetgever niet in een duidelijke tekst zijn
wil te kennen gegeven heeft om de intercommunales aan belasting te onderwerpen op
grond van een jaren tevoren goedgekeurd decreet dat niet op deze van toepassing was, op
grond van een in de wet opgenomen vrijstelling die de Waalse wetgever uitdrukkelijk
handhaafde (...); in dit geval heeft de Waalse wetgever geen gebruik gemaakt van de
belastingsbevoegdheid die hij zich in artikel 33 van het decreet van 5 december (1996)
uitdrukkelijk voorbehouden had, in tegenstelling tot wat hij gedaan heeft in de gevallen
waarover het (grondwettelijk) Hof uitspraak diende te doen naar aanleiding van prejudiciële vragen; de arresten van het (grondwettelijk) Hof (...) bevestigen alleen maar dat,
aangezien de federale Staat afstand had gedaan van zijn bevoegdheid in deze materie, de
(eiser) bevoegd was om de intercommunales aan belasting te onderwerpen, op voorwaarde dat hij een regeling in die zin zou uitvaardigen; dat was te dezen niet het geval;
het hof van beroep kan alleen maar vaststellen dat de (eiser) dat niet bewijst, aangezien hij
zelfs in zijn decreet van 5 december 1996 de door de federale wetgever ingevoerde vrijstelling behield en in dat decreet enkel voorzag in de mogelijkheid om de intercommunales aan belasting te onderwerpen; aldus erkende hij impliciet doch onmiskenbaar dat het
decreet van 30 april 1990 op de belasting op industrieel afvalwater niet rechtstreeks op de
intercommunales van toepassing was (...); in het tegenovergestelde geval zou de Waalse
wetgever in artikel 33 ongetwijfeld andere bewoordingen hebben gebruikt dan hij in feite
gedaan heeft; de parlementaire voorbereiding van het decreet van 5 december 1996 laat er
trouwens weinig twijfel over bestaan hoe onduidelijk de toewijzing van de belastingsbevoegdheid aan de gewesten ten aanzien van de intercommunales wel geregeld was op het
ogenblik dat het decreet werd goedgekeurd (...); ongetwijfeld heeft de Waalse wetgever in
artikel 33 (van het decreet van 5 december 1996) zijn bevoegdheid terzake alleen willen
bevestigen door een gewone beginselverklaring, die hij achteraf in klare en duidelijke
bepalingen diende te gieten, te meer daar hij de door de federale wetgever ingevoerde
vrijstelling behield".
Grieven
De wet van 22 december 1986 stelt in artikel 26 de intercommunales vrij van alle belastingen, ongeacht of ze zijn ingevoerd door de Staat, de provincie, de gemeente of enig
andere "publiekrechtelijke persoon", zoals onder meer de eiser.
Met gebruikmaking van de aan hem opgedragen bevoegdheden inzake waterbeheer,
heeft de eiser alle deelnemers aan het economisch leven, particulieren of rechtspersonen
en, binnen deze categorie, zonder onderscheid tussen de verschillende rechtspersonen,
wettig kunnen onderwerpen aan een belasting op het lozen van industrieel afvalwater.
Niettemin konden de intercommunales niet aan deze belasting worden onderworpen,
daar ze door de nationale wet van alle belastingen waren vrijgesteld.
Artikel 356 van de gewone wet van 16 juli 1993 dat een artikel 2 heeft opgenomen in
de wet van 23 januari 1989 heeft de federale Staat elke bevoegdheid inzake belastingen op
dit bijzonder gebied ontnomen en hem meer bepaald verboden om hiervoor enige vrijstelling van belasting toe te kennen.
Zoals het eerste middel aanvoert, kon vanaf 1 januari 1995, datum van de inwerkingtreding van deze wet, geen enkele intercommunale zich nog onttrekken aan de bij in het
decreet van 30 april 1990 bedoelde belasting.
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Niettemin beslist het arrest dat, aangezien artikel 26 van de wet van 22 december 1986
niet uitdrukkelijk is opgeheven met name en in het bijzonder bij het Waalse gewestdecreet
van 5 december 1996, en gelet vooral op artikel 35.2 ervan, de verweerster aan geen
enkele belasting op het lozen van industrieel afvalwater kan worden onderworpen, daar zij
de gunstregeling van artikel 26 van voormelde wet van 26 december 1986 ten volle blijft
genieten.
Aldus voert het arrest tussen de privaatrechtelijke of publiekrechtelijke rechtspersonen
die geen intercommunales zijn en die welke zowel in de zin van de wet van 22 december
1986 en van het Waalse gewestdecreet van 5 december 1986 die hoedanigheid wel
bezitten, een ongelijkheid in die door geen enkele overweging, onder meer op grond van
objectieve redenen die een dergelijke discriminatie zouden gebieden of op grond van het
evenredigheidsbeginsel kan worden verantwoord.
Het arrest dat beslist dat het decreet van 30 april 1990 en, meer bepaald, artikel 3 niet
van toepassing zijn op de verweerster, omdat zij een intercommunale is en de in het
geding zijnde belasting, in weerwil van de bepalingen van dit decreet en van artikel 356
van de gewone wet van 16 juli 1993, niet aan de intercommunales kan worden opgelegd,
ook al is dat wel mogelijk ten aanzien van andere publiekrechtelijke of privaatrechtelijke
rechtspersonen, schendt bijgevolg de in het middel aangegeven bepalingen en verantwoordt dat een prejudiciële vraag wordt gesteld aan het Grondwettelijk Hof (schending
van alle, in het middel aangegeven bepalingen).

III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Eerste middel
Enerzijds is het Waalse Gewest op 1 januari 1995, datum van de inwerkingtreding van de bijzondere wet van 16 juli 1993 tot wijziging van de bijzondere wet
van 16 januari 1989 betreffende de financiering van de gemeenschappen en
gewesten, bevoegd geworden om de regeling vast te stellen voor de belastingen
en heffingen inzake water en afval, waaronder die welke op de intercommunales
van toepassing zijn. Artikel 356 van de wet van 16 juli 1993 tot vervollediging
van de federale staatsstructuur heeft de Staat alle bevoegdheden in deze materie
ontnomen.
De wijzigingen van de belastingsbevoegdheid van de Staat en het gewest
houden evenwel geen impliciete opheffing van de federale belastingwetgeving
in.
Anderzijds bepaalt artikel 33 van het Waalse decreet van 5 december 1996
betreffende de Waalse intercommunales dat het Waalse Gewest de intercommunales voor gewestelijke aangelegenheden aan de fiscaliteit kan onderwerpen.
Wegens de vaagheid van die bepaling mist zij elke normatieve waarde.
Artikel 35.2 van hetzelfde decreet heft de wet van 22 december 1986 betreffende de intercommunales op, met uitzondering met name van artikel 26 naar
luid waarvan, onverminderd de bestaande wetsbepalingen, de intercommunales
vrijgesteld zijn van alle belastingen ten gunste van de Staat, evenals van alle
belastingen ingevoerd door de provincies, de gemeenten of enig andere publiekrechtelijke persoon.
Aangezien artikel 26 niet is opgeheven, blijft het van toepassing.
Uit het feit dat die bepaling van kracht blijft, volgt dat het Waalse decreet van
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30 april 1990 tot instelling van een belasting op het lozen van industrieel en huishoudelijk afvalwater, niet van toepassing blijft op de intercommunales.
Het middel faalt naar recht.
Tweede middel
Enerzijds voert het middel niet de schending aan van artikel 172 van de
Grondwet, dat de wettelijke grondslag vormt voor het beginsel van de gelijkheid
voor de belastingen, anderzijds, preciseert het niet hoe de in het middel bedoelde
beslissing van het arrest artikel 170, §2, van de Grondwet schendt.
Het middel is niet ontvankelijk.
Bijgevolg hoeft de prejudiciële vraag niet te worden gesteld aan het Grondwettelijk Hof.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiser in de kosten.
5 februari 2009 – 1° kamer – Voorzitter: de h. Storck, voorzitter – Verslaggever: de h.
Batselé – Gelijkluidende conclusie de h. Henkes, advocaat-generaal – Advocaten: mrs.
T'Kint en Mahieu.

Nr. 95
1° KAMER - 5 februari 2009

1º INKOMSTENBELASTINGEN — NIET-VERBLIJFHOUDERS - BELASTBAAR
TIJDPERK - BEGRIP
2º INKOMSTENBELASTINGEN — NIET-VERBLIJFHOUDERS - BELGISCHAMERIKAANSE OVEREENKOMST TOT HET VERMIJDEN VAN DUBBELE BELASTING - AANSLAGRECHT BEVOEGDE STAAT - BELASTBAAR TIJDPERK - BEGRIP
1º Onder de bewoordingen "een belastbaar tijdperk", in de zin van artikel 228, §2, 7°,
W.I.B. 1992, krachtens hetwelk de in de wet bedoelde bezoldigingen onderworpen zijn
aan de belasting der niet-inwoners uit hoofde van een in België uitgeoefende
werkzaamheid door een verkrijger die er in een belastbaar tijdperk gedurende meer dan
183 dagen verblijft, moet worden verstaan het jaar waarin de beroepswerkzaamheid in
België is uitgeoefend en niet het jaar waarin de inkomsten zijn toegekend of ontvangen.
(Art. 228, §2, 7°, W.I.B. 1992)
2º Uit artikel 15 van de Overeenkomst tussen het Koninkrijk België en de Verenigde Staten
van Amerika tot het vermijden van dubbele belasting en van het ontgaan van belasting
inzake belastingen naar het inkomen volgt dat de Overeenkomstsluitende Staat op wiens
grondgebied een persoon meer dan 183 dagen heeft verbleven om er een
dienstbetrekking uit te oefenen de inkomsten uit de werkzaamheid mag belasten,
ongeacht het jaar waarin ze zijn toegekend of ontvangen1.
(B. T. BELGISCHE STAAT, Min. v. Financiën)

1 Op dezelfde datum heeft het Hof drie andere arresten in die zin gewezen.
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ARREST (vertaling)

(AR F.07.0052.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest, op 28 juni 2006 gewezen door
het Hof van Beroep te Luik.
Voorzitter Christian Storck heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal André Henkes heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDEL
De eisers voeren een middel aan:
Geschonden wetsbepalingen
- artikel 171 van de Grondwet;
- de artikelen 227, 2 (zoals het van toepassing was zowel voor als na de wijziging ervan
bij het koninklijk besluit van 20 december 1996, bekrachtigd door de wet van 13 juni
1997), 228, §1 en 2, 7°, 359, eerste lid, en 360 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992;
- de artikelen 200 en 204, 3°, van het koninklijk besluit van 27 augustus 1993 tot
uitvoering van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992;
- de artikelen 1, 3.2, 15.1 en 15.2 van de op 9 juli 1970 gesloten en door de wet van 14
augustus 1972 bekrachtigde Overeenkomst tussen het Koninkrijk België en de Verenigde
Staten van Amerika tot het vermijden van dubbele belasting en van het ontgaan van belasting inzake belastingen naar het inkomen;
- algemeen rechtsbeginsel van de annualiteit van de belasting, zoals het is vastgelegd in
artikel 171 van de Grondwet.
Aangevochten beslissing
Het arrest verklaart het hoger beroep van de verweerder ontvankelijk en gegrond,
wijzigt het beroepen vonnis, verklaart de oorspronkelijke vordering van de eisers die ertoe
strekt voor recht te doen zeggen dat de belastingaanslag die voor het aanslagjaar 1997
(inkomsten 1996) te hunnen laste was ingekohierd onder het nummer 799890775, nietig
was, ontvankelijk maar niet gegrond, en veroordeelt de eisers in de kosten van beide
instanties.
Het arrest grondt zijn beslissing op de volgende redenen:
"Artikel 228 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992 op grond waarvan
belasting kan worden geheven van 'in België behaalde of verkregen inkomsten' (§1),
bepaalt dat in die inkomsten begrepen zijn 'de bezoldigingen als vermeld in artikel 23, §1,
4°, ten laste van een in artikel 227 bedoelde niet-inwoner uit hoofde van een in België
uitgeoefende werkzaamheid door een verkrijger die er in een belastbaar tijdperk gedurende meer dan 183 dagen verblijft;
Artikel 15, §1, van de tussen het Koninkrijk België en de Verenigde Staten van
Amerika gesloten Overeenkomst tot het vermijden van dubbele belasting bevat het
beginsel dat de belasting wordt geheven door de Staat van de verblijfhouder; het bepaalt
echter tevens dat de bezoldigingen 'ter zake van persoonlijke arbeid of diensten verricht in
de andere Overeenkomstsluitende Staat ook door die andere Overeenkomstsluitende Staat
mogen worden belast';
Datzelfde artikel, §2, van de Overeenkomst bepaalt dat 'beloningen als omschreven in
paragraaf (1), verkregen door een natuurlijke persoon die verblijfhouder van een Overeenkomstsluitende Staat is, door de andere overeenkomstsluitende Staat van belasting worden
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vrijgesteld indien a) die persoon in die andere Overeenkomstsluitende Staat verblijft
tijdens een tijdvak of tijdvakken van in totaal minder dan 183 dagen gedurende het belastbare tijdperk (het wordt niet betwist dat de voorwaarden b) en c) uit dezelfde paragraaf te
dezen wel degelijk zijn vervuld);
Artikel 15, §1, bevat een algemene regel op grond waarvan de Staat waarin de werkzaamheid wordt uitgeoefend, het recht heeft belasting te heffen van de beloningen van de
verblijfhouder van de andere Staat op de enige voorwaarde dat zij uit die werkzaamheid
zijn 'behaald', terwijl §2 voorziet in de uitzondering op deze regel die erin bestaat dat
uitsluitend de Staat van de verblijfhouder (te dezen de Verenigde Staten) bevoegd is
belasting te heffen, indien de in §1 bedoelde werkzaamheid die op het grondgebied van de
andere Staat wordt uitgeoefend, beperkt was in de tijd (minder dan 183 dagen);
Beide paragrafen, die in onderling verband moeten worden gelezen, bevatten een
duidelijke regel aan de hand waarvan kan worden bepaald welke Staat al dan niet belasting mag heffen. Het enige criterium hiervoor is de plaats waar de beroepswerkzaamheid
wordt uitgeoefend, onder bepaalde voorwaarden is dat enige criterium zelfs de duur van
het verblijf in het buitenland dat vereist was voor de uitoefening van die beroepswerkzaamheid;
De inkomsten uit een werkzaamheid die in België wordt uitgeoefend door een verblijfhouder van de Verenigde Staten, zijn dus tevens belastbaar in België, behalve als die activiteit beperkt is in de tijd gedurende het kalenderjaar (belastbaar tijdperk) waarin de werkzaamheid is uitgeoefend ongeacht (en dat geldt zowel voor de regel als voor de uitzondering) het tijdstip waarop die inkomsten worden verkregen;
De litigieuze voordelen konden aldus te dezen door de Belgische Staat worden belast
op grond van zijn belastingwetten;
Artikel 228 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992, §1, maakt belasting
niet alleen mogelijk op de inkomsten die in België verkregen zijn, maar ook op de inkomsten die aldaar zijn behaald, terwijl §2, 7° belasting mogelijk maakt op de inkomsten uit
een werkzaamheid die in België wordt uitgeoefend door buitenlandse niet-inwoners die
gedurende meer dan 183 dagen in ons land hebben verbleven;
Aangezien, zoals te dezen, die inkomsten voortkomen uit de werkzaamheid die in
België is uitgeoefend, is de belasting verschuldigd;
Het doet niet ter zake dat de betaling pas later is gebeurd zodat het tijdvak van de werkzaamheid niet samenvalt met het tijdvak waarin de inkomsten zijn verkregen;
Zowel in de tekst van de overeenkomst tot het vermijden van dubbele belasting als in
de tekst van artikel 228 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992 heeft het
begrip 'belastbaar tijdperk' geen ander doel dan de vaststelling mogelijk te maken van het
kalenderjaar waarin de voorwaarde voor belastingheffing moet vervuld zijn en, gelet op
het verband dat in de teksten wordt gelegd tussen 'de uitgeoefende werkzaamheid' (het
werk dat in de andere Staat wordt verricht) en het verblijf van 'meer dan 183 dagen', slaat
de voorwaarde inzake de duur van het verblijf niet op het tijdvak waarin de inkomsten
verkregen zijn, maar wel op het tijdvak waarin de werkzaamheid in België wordt of is
uitgeoefend;
Het gebruik van het onbepaald lidwoord in de tekst van de Belgische wet ('een belastbaar tijdperk') bevestigt wel degelijk de interpretatie volgens welke de inkomsten die zijn
behaald gedurende gelijk welk gegeven belastbaar tijdperk, dat wil zeggen gedurende
gelijk welk kalenderjaar waarin de buitenlandse inwoner in België een werkzaamheid
heeft uitgeoefend en aldaar meer dan 183 dagen verbleven heeft, te allen tijde belastbaar
zijn;
Voor het overige neemt het hof [van beroep] de daarmee niet strijdige overwegingen
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over die de Belgische Staat in zijn conclusie geformuleerd heeft;
Bijgevolg dient het beroepen vonnis te worden gewijzigd en dient de oorspronkelijke
rechtsvordering niet gegrond te worden verklaard".
Grieven
Eerste onderdeel
Artikel 228, §1, van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992 bepaalt dat de
belasting uitsluitend geheven wordt van in België behaalde of verkregen inkomsten die
aan de belasting zijn onderworpen.
Volgens datzelfde artikel 228, §2, 7°, zijn in die inkomsten onder meer begrepen, de
bezoldigingen als vermeld in artikel 23, §1, 4°, ten laste van een in artikel 227 bedoelde
niet-inwoner, zoals een buitenlandse vennootschap, uit hoofde van een in België uitgeoefende werkzaamheid door een verkrijger die er in een belastbaar tijdperk gedurende meer
dan 183 dagen verblijft.
Artikel 228, §2, 7° doelt dus op de bezoldigingen die een belastingplichtige nietinwoner verkregen heeft uit hoofde van de in België uitgeoefende werkzaamheid. Die
bezoldigingen zijn evenwel alleen belastbaar indien de verkrijger tijdens "een" belastbaar
tijdperk meer dan 183 dagen in België verblijft, wat aldus moet worden uitgelegd dat de
verkrijger van de bezoldigingen meer dan 183 dagen in België dient te verblijven gedurende "het" belastbare tijdperk dat overeenkomt met het jaar waarin de bezoldigingen zijn
toegekend of ontvangen.
Artikel 359, eerste lid, van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992 bepaalt
immers dat het aanslagjaar begint op 1 januari en eindigt op de daaropvolgende 31ste
december. Krachtens artikel 360 van hetzelfde wetboek wordt de voor een aanslagjaar
verschuldigde belasting gevestigd op de inkomsten die de belastingplichtige in het belastbare tijdperk heeft verkregen en is de Koning bevoegd om het belastbare tijdperk te
bepalen alsook de inkomsten die daartoe behoren.
Artikel 200, eerste lid, van het koninklijk besluit van 27 augustus 1993 tot uitvoering
van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992 bepaalt aldus dat, voor de toepassing
van de aldaar opgesomde belastingen, het belastbare tijdperk samenvalt met het jaar voor
dat waarnaar het aanslagjaar wordt genoemd. Artikel 204, 3°, van datzelfde besluit preciseert dat de beroepsinkomsten, bestaande uit b) tijdens dat tijdperk aan de belastingplichtige betaalde of toegekende bezoldigingen, de inkomsten van het in de artikelen 199 tot
203 vermelde belastbare tijdperk zijn.
Te dezen moet dus bij het onderzoek naar de voorwaarde inzake de duur van het
verblijf in België het jaar in aanmerking genomen worden waarin de betrokken bedragen
zijn toegekend en niet het jaar waarin de beroepswerkzaamheid is uitgeoefend. De
betrokken bedragen zijn, zoals het arrest vaststelt, toegekend in het jaar 1996.
Hoewel de door de eiser verkregen voordelen in verband staan met de arbeid die hij in
België had verricht in 1994, telde de duur van het verblijf in België gedurende het jaar
1996, dit is het jaar waarin de bedragen zijn toegekend en dat derhalve het belastbare tijdperk is.
Het in artikel 171 van de Grondwet vastgelegde beginsel van de annualiteit van de
belasting verbiedt dat de in 1996 verkregen voordelen verbonden worden met het aanslagjaar 1995 en derhalve worden beschouwd als voordelen die in 1994 zijn verkregen.
Het werd niet betwist dat de eisers in 1996 niet gedurende ten minste 183 dagen in
België hebben verbleven.
De voorwaarden voor de toepassing van artikel 228, §2, 7°, van het Wetboek van de
Inkomstenbelastingen 1992 waren dus te dezen niet vervuld.
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Het arrest heeft dus niet wettig het hoger beroep van de verweerder gegrond en de
oorspronkelijke vordering niet gegrond kunnen verklaren en bijgevolg heeft het de eisers
niet wettig kunnen veroordelen in de kosten van beide instanties.
Het arrest schendt derhalve artikel 171 van de Grondwet, de artikelen 227, 2° (zoals het
van toepassing was zowel voor als na de wijziging ervan door het koninklijk besluit van
20 december 1996, bekrachtigd door de wet van 13 juni 1997), 228, §1 en 2, 7°, 359,
eerste lid, en 360 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992, de artikelen 200 en
204, 3°, van het koninklijk besluit van 27 augustus 1993 tot uitvoering van het Wetboek
van de Inkomstenbelastingen 1992 en miskent het algemeen rechtsbeginsel van de annualiteit van de belasting zoals het is vastgelegd in artikel 171 van de Grondwet.
Tweede onderdeel
Artikel 1 van de Overeenkomst tot het vermijden van dubbele belasting en van het
ontgaan van belasting inzake belastingen naar het inkomen, die op 9 juli 1970 tussen het
Koninkrijk België en de Verenigde Staten van Amerika is gesloten en door de wet van 14
augustus 1972 is bekrachtigd, bepaalt dat die overeenkomst in het algemeen van toepassing is op personen die verblijfhouders zijn van een Overeenkomstsluitende Staat of van
beide Overeenkomstsluitende Staten.
Artikel 3.2 van die overeenkomst bepaalt dat, onder voorbehoud van artikel 25, §2, d),
(Regeling door onderling overleg), elke andere in deze Overeenkomst gebezigde uitdrukking die daarin niet is omschreven, de betekenis heeft welke die uitdrukking heeft volgens
de wetgeving van de Overeenkomstsluitende Staat wiens belasting moet worden vastgesteld.
Artikel 15.1 van dezelfde Overeenkomst bepaalt dat lonen, salarissen en soortgelijke
beloningen, verkregen door een natuurlijke persoon die verblijfhouder van een Overeenkomstsluitende Staat is uit persoonlijke arbeid of diensten ter zake van een dienstbetrekking, door die overeenkomstsluitende Staat mogen worden belast. Onder voorbehoud van
de bepalingen van de artikelen 15.2, 20 en 21 mogen de beloningen ter zake van persoonlijke arbeid of diensten verricht in de andere Overeenkomstsluitende staat ook door die
andere Overeenkomstsluitende Staat worden belast.
Volgens artikel 15.2 van de Overeenkomst evenwel worden beloningen, als
omschreven in paragraaf (1), verkregen door een natuurlijke persoon die verblijfhouder
van een Overeenkomstsluitende Staat is, door de andere Overeenkomstsluitende Staat
vrijgesteld van belasting indien
a) die persoon in die andere Overeenkomstsluitende Staat verblijft tijdens een tijdvak of
tijdvakken van in totaal minder dan 183 dagen gedurende het belastbare tijdperk,
b) die persoon in dienst is van een verblijfhouder van de eerstbedoelde Overeenkomstsluitende Staat of van een in de eerstbedoelde Overeenkomstsluitende Staat gelegen vaste
inrichting, en
c) de last van de beloningen als zodanig niet wordt gedragen door een vaste inrichting
die de werkgever in die andere Overeenkomstsluitende Staat heeft.
Het arrest stelt vast dat het niet werd betwist dat de hierboven vermelde voorwaarden b)
en c) te dezen wel degelijk vervuld waren.
Voornoemde Overeenkomst omschrijft het begrip "belastbaar tijdperk" uit artikel 15.2,
a), niet, zodat voor de toepassing van dat artikel 3.2 van de Overeenkomst daaraan de
betekenis moet worden gegeven die de wetgeving van de Overeenkomstsluitende Staat
wiens belasting moet worden vastgesteld, daaraan geeft.
Zoals in het eerste onderdeel van het middel is uiteengezet, een uiteenzetting waarnaar
de eisers verwijzen en die hier als volledig weergegeven moet worden beschouwd, stemt
het belastbare tijdperk, volgens de wetgeving "van de Overeenkomstsluitende Staat wiens
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belasting moet worden vastgesteld", te dezen België, overeen met het jaar waarin de
bezoldigingen zijn verkregen of betaald.
Zoals het arrest vaststelt, zijn de betrokken bedragen toegekend tijdens het jaar 1996.
Ofschoon de door de eiser verkregen voordelen verband hielden met de arbeid die hij in
1994 in België verricht had, diende de duur van diens verblijf in België gedurende het jaar
1996 in aanmerking te worden genomen, daar dit het jaar is waarin de bedragen zijn
toegekend en dit jaar derhalve het belastbare tijdperk vormt.
Het werd niet betwist dat de eisers in 1996 niet gedurende ten minste 183 dagen in
België hebben verbleven.
De voorwaarden voor de toepassing van de artikelen 15.1 en 15.2 van die Overeenkomst waren dus te dezen niet vervuld.
Het arrest heeft derhalve het hoger beroep van de verweerder niet wettig gegrond en de
oorspronkelijke vordering niet- gegrond kunnen verklaren en evenmin heeft het de eisers
wettig kunnen veroordelen in de kosten van beide instanties.
Het arrest schendt derhalve artikel 171 van de Grondwet, de artikelen 227, 2°, 228, §1
en 2, 7°, 359, eerste lid, en 360 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992, de
artikelen 200 en 204, 3°, van het koninklijk besluit van 27 augustus 1993 tot uitvoering
van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992, de artikelen 1, 3.2, 15.1 en 15.2 van
de Overeenkomst tussen het Koninkrijk België en de Verenigde Staten van Amerika tot
het vermijden van dubbele belasting en van het ontgaan van belasting inzake belastingen
naar het inkomen, die op 9 juli 1970 werd gesloten en door de wet van 14 augustus 1972
werd bekrachtigd, en miskent het algemeen rechtsbeginsel van de annualiteit van de
belasting, zoals het is vastgelegd in artikel 171 van de Grondwet.

III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Uit de vaststellingen van het arrest blijkt dat:
1° de eisers in België hebben geleefd tot 1 januari 1996, aangezien de eiser
gedetacheerd was bij het Belgische filiaal van een Amerikaanse vennootschap;
2° de eiser voor zijn werkzaamheid in België bezoldigingen heeft ontvangen,
die vrijgesteld waren van belasting, daar deze door de werkgever gedragen werd;
3° de eiser in het jaar 1994 gedurende meer dan 183 dagen in België verbleven
heeft;
4° de Belgische administratie het voordeel, dat erin bestond dat de belasting
door de werkgever werd betaald, aan de belasting van het aanslagjaar 1997
(inkomsten 1996) heeft onderworpen.
Eerste onderdeel
Krachtens artikel 228, §1, van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992
wordt de belasting van niet-inwoners uitsluitend geheven van in België behaalde
of verkregen inkomsten die aan de belasting zijn onderworpen.
Hetzelfde artikel, §2, 7°, bepaalt dat in die inkomsten bezoldigingen als
vermeld in artikel 23, §1, 4°, begrepen zijn , ten laste van een in artikel 227
bedoelde niet-inwoner uit hoofde van een in België uitgeoefende werkzaamheid
door een verkrijger die er in een belastbaar tijdperk gedurende meer dan 183
dagen verblijft.
Onder de bewoordingen "een belastbaar tijdperk" moet worden verstaan het
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jaar waarin de beroepswerkzaamheid in België is uitgeoefend en niet het jaar
waarin de inkomsten zijn toegekend of ontvangen.
Het onderdeel, dat het tegenovergestelde betoogt, faalt naar recht.
Tweede onderdeel
Artikel 15.1 van de op 9 juli 1970 tussen het Koninkrijk België en de Verenigde Staten van Amerika gesloten Overeenkomst tot het vermijden van dubbele
belasting en van het ontgaan van belasting inzake belastingen naar het inkomen
bepaalt dat lonen, salarissen en soortgelijke beloningen verkregen door een
natuurlijke persoon die verblijfhouder van een Overeenkomstsluitende Staat is
uit persoonlijke arbeid of diensten ter zake van een dienstbetrekking, daaronder
begrepen inkomsten uit diensten verricht als leidinggevend personeelslid van een
vennootschap, door die Overeenkomstsluitende Staat mogen worden belast. Dat
artikel bepaalt tevens dat, onder voorbehoud van de bepalingen van paragraaf 2,
de beloningen ter zake van persoonlijke arbeid of diensten verricht in de andere
overeenkomstsluitende Staat ook door die andere overeenkomstsluitende Staat
mogen worden belast.
Krachtens artikel 15.2 worden beloningen als omschreven in paragraaf 1,
verkregen door een natuurlijke persoon die verblijfhouder van een Overeenkomstsluitende Staat is, door de andere overeenkomstsluitende Staat vrijgesteld
van belasting indien die persoon in die andere Overeenkomstsluitende Staat
verblijft tijdens een tijdvak of tijdvakken van in totaal minder dan 183 dagen
gedurende het belastbare tijdperk, in dienst is van een verblijfhouder van de
eerstbedoelde Overeenkomstsluitende Staat of van een in de eerstbedoelde Overeenkomstsluitende Staat gelegen vaste inrichting en de last van de beloningen als
zodanig niet wordt gedragen door een vaste inrichting die de werkgever in die
andere Overeenkomstsluitende Staat heeft.
Uit die bepalingen volgt dat de Overeenkomstsluitende Staat op wiens grondgebied een persoon meer dan 183 dagen heeft verbleven om er een dienstbetrekking uit te oefenen, de inkomsten uit die werkzaamheid mag belasten, ongeacht
het jaar waarin ze zijn toegekend of ontvangen.
Het onderdeel dat het tegenovergestelde betoogt, faalt naar recht.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eisers in de kosten.
5 februari 2009 – 1° kamer – Voorzitter en Verslaggever: de h. Storck, voorzitter –
Gelijkluidende conclusie de h. Henkes, advocaat-generaal – Advocaten: mrs. Geinger en
De Bruyn.
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1º HUWELIJKSVERMOGENSSTELSELS — ALLERLEI - HUWELIJKSGEMEENSCHAP VEREFFENING - FEITELIJKE SCHEIDING - GEVOLGEN T.A.V. DE GOEDEREN
2º ECHTSCHEIDING EN SCHEIDING VAN TAFEL EN BED — GEVOLGEN
T.A.V. DE GOEDEREN - HUWELIJKSVERMOGENSSTELSELS - HUWELIJKSGEMEENSCHAP VEREFFENING - FEITELIJKE SCHEIDING
3º HUWELIJKSVERMOGENSSTELSELS — ALLERLEI - HUWELIJKSGEMEENSCHAP VEREFFENING-VERDELING - EIGEN GELDEN - WEDERBELEGGING - GEVOLG
1º en 2° De mogelijkheid voor de rechtbank om, naar billijkheid en gelet op de uitzonderlijke
omstandigheden die eigen zijn aan de zaak, in het vonnis waarbij de echtscheiding wordt
uitgesproken, te beslissen dat bij de vereffening van de huwelijksgemeenschap geen
rekening zal worden gehouden met bepaalde goederen of schulden, betreft enkel
goederen verworven na de feitelijke scheiding dan wel schulden aangegaan na de
feitelijke scheiding die volgens de normale werking van het gemeenschapsstelsel
gemeenschappelijk zouden zijn; bijgevolg kan de rechtbank die mogelijkheid niet
toepassen, in een stelsel van gemeenschap beperkt tot de aanwinsten, op goederen die
zijn verworven of schulden die zijn aangegaan voor de feitelijke scheiding en evenmin op
goederen of schulden van de partijen die volgens de normale werking van het
gemeenschapsstelsel eigen zijn, eventueel mits vergoeding aan het gemeenschappelijk
vermogen. (Art. 1278, tweede en vierde lid, Ger.W.)
3º De regel dat echtgenoten voor de ontbinding van hun huwelijksvermogensstelsel geen
overeenkomst
mogen
aangaan
over
de
vereffening-verdeling
van
de
huwelijksgemeenschap, sluit niet uit dat een goed dat door een echtgenoot is aangekocht
met een door de andere echtgenoot bevestigde verklaring van wederbelegging van eigen
gelden, buiten de vereffening en verdeling van de huwelijksgemeenschap wordt
gehouden. (Artt. 1394 en 1396, B.W.)
(M. T. M.)

ARREST

(AR C.07.0211.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 4 januari 2007 gewezen door
het Hof van Beroep te Gent.
Afdelingsvoorzitter Ernest Waûters heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Christian Vandewal heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDEL
De eiser voert in zijn verzoekschrift een middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 1394 tot 1396, 1398 tot 1408, 1430, 1432, 1434 en 1435 van het Burgerlijk Wetboek;
- de artikelen 1401, 1402, 1404, 1468, 1469, 1470, 1498 en 1499 van het Burgerlijk
Wetboek zoals zij bestonden voor de wijziging of opheffing ervan bij artikel 2 van de wet
van 14 juli 1976;
- artikel 1278, tweede, vierde en vijfde lid, van het Gerechtelijk Wetboek.
Aangevochten beslissingen
De appelrechters verklaren het door de eiser ingestelde hoger beroep ontvankelijk, doch
ongegrond en bevestigen de beslissing van de eerste rechter waarbij deze voor recht zegde
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dat bij de vereffening-verdeling van de huwgemeenschap geen rekening mag worden
gehouden met de reeds verdeelde opbrengst van de handelszaak Audima en van het
onroerend goed waarin deze zaak werd uitgebaat, noch met de woning van de verweerster
aan de (...)te Knokke-Heist, en dit op grond van de volgende motieven:
"2. (De eiser) is het er niet mee eens dat de eerste rechter overeenkomstig artikel 1278,
vierde lid, van het Gerechtelijk Wetboek beslist heeft dat, met betrekking tot de hierna
volgende goederen:
- de reeds door de partijen bij gelijke helften verdeelde opbrengst van de verkoop door
(de eiser) van het handelsfonds en het onroerend goed 'Audima', respectievelijk verkocht
op 27 mei 1999 (stavingstuk 17 van (de eiser)) en 19 augustus 1999 (stavingstuk 7 van (de
verweerster));
- het onroerend goed gelegen te Knokke-Heist, (...), aangekocht door (de verweerster)
bij notariële akte van 27 oktober 1999 voor notaris Sabine Destrooper uit Ledegem
(stavingsuk 7 van (de verweerster));
de terugwerkende kracht van de ontbinding van het huwelijksvermogen tussen partijen
wordt uitgebreid tot op de datum van hun feitelijke scheiding, zoals bepaald door het in
kracht van gewijsde getreden vonnis van 20 december 2001, gewezen door de zesde
kamer van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Kortrijk, waardoor de echtscheiding tussen
de partijen overeenkomstig artikel 232, lid 1, van het Burgerlijk Wetboek werd uitgesproken.
3. Het voornoemd vonnis heeft 15 november 1998 als datum van feitelijke scheiding
van de partijen bepaald.
Het artikel 1278, vierde lid, van het Gerechtelijk Wetboek staat de rechter toe, op
vordering van één van de echtgenoten, hetzij tijdens de echtscheidingsprocedure zelf
hetzij nadien bij de notaris in de loop van de werkzaamheden van vereffening en verdeling, om de gevolgen van de echtscheiding wat bepaalde goederen en schulden betreft te
laten terugwerken tot de datum van de feitelijke scheiding, indien hij dit billijk acht
wegens concrete en uitzonderlijke omstandigheden eigen aan de zaak. Daardoor wordt er
met die bepaalde goederen en schulden bij de werkzaamheden van vereffening en verdeling van de boedelnotaris geen rekening meer gehouden.
Voor het terugwerken van de vereffeningdatum tot de datum van het ontstaan van de
feitelijke scheiding, stelt het artikel 1278, vierde lid, van het Gerechtelijk Wetboek twee
cumulatieve criteria voorop waarop de rechter zich moet steunen, namelijk uitzonderlijke
omstandigheden eigen aan de zaak en billijkheid.
3.1. Uitzonderlijke omstandigheden eigen aan de zaak zijn aanwezig telkens wanneer
wordt aangetoond dat er tussen de echtgenoten, op het ogenblik van het verwerven van
bepaalde activa en/of het ontstaan van bepaalde schulden, geen 'affectio societatis' of
belangengemeenschap meer aanwezig was, omdat zij op dat ogenblik van gescheiden
inkomsten en met gescheiden uitgaven hebben geleefd.
De feitelijke scheiding op zich impliceert echter niet noodzakelijk de onmiddellijke
afwezigheid van een belangengemeenschap. De toepassing van artikel 1278, vierde lid,
van het Gerechtelijk Wetboek is derhalve uitgesloten telkens wanneer er tussen de echtgenoten na de feitelijke scheiding nog een gemeenschappelijke bekommernis met betrekking
tot bepaalde goederen is blijven bestaan.
Te dezen stelt het hof (van beroep) samen met de eerste rechter en de boedelnotarissen
vast dat de partijen, na de feitelijke scheiding, globaal gezien van gescheiden inkomsten
en met gescheiden uitgaven hebben geleefd.
3.2.1. Vooreerst hebben de partijen in de loop van 1999, na hun feitelijke scheiding, de
nodige stappen gezet om, middels de verkoop van een zeer belangrijk vermogenselement,
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namelijk de handelszaak en het gebouw Audima, ervoor te zorgen dat ieder van hen
verder financieel op eigen benen zou kunnen staan.
Nadat (de eiser) immers zowel het handelsfonds als het onroerend goed Audima had
verkocht aan een derde, heeft hij het initiatief genomen om de verkoopopbrengst daarvan
in twee gelijke delen aan elke partij te laten uitbetalen.
Alhoewel de partijen over die verdeling geen stavingstukken overleggen, kan over één
en ander nochtans geen twijfel bestaan.
Enerzijds houdt (de verweerster) op p. 3 van haar samenvattende besluiten II immers
voor dat (de eiser) haar zonder voorbehoud de helft van de verkoopopbrengst heeft laten
geworden via een cheque op haar naam, met dewelke haar rekening bij de ING-bank op
26 augustus 1999 werd gecrediteerd.
Anderzijds bevestigt de raadsman van (de eiser) in een e-postbericht aan de boedelnotarissen, overgenomen op p. 9 van het door hen opgesteld tussentijds proces-verbaal van
beweringen en zwarigheden van 11 mei 2004 dat '... Door de instrumenterende notaris
Maeyens Harry werden twee cheques uitgekeerd, elk groot 4.915.254 frank (thans
121.845,96 euro) ...' en volgens punt 8 van een nota van (de eiser) gehecht aan het procesverbaal van inventaris van 8 juli 2003 werden de '... tegoeden na verkoop Audima ... feitelijk provisioneel tussen partijen verdeeld zonder juridische aanwijzing ...' (stuk 10 van (de
eiser)).
3.2.2. Daarenboven is die verdeling bij gelijke helften ook belangrijk ter appreciatie
van de respectieve inbreng van de partijen voor de groei en bloei van Audima tijdens hun
samenleven. De omstandigheid dat (de eiser) er mede akkoord is gegaan om de verkoopopbrengst van Audima in gelijke helften tussen de partijen te verdelen wijst er duidelijk
op dat het bedrijf Audima zoals het bestond in 1999 het levenswerk van de beide partijen
samen geweest is (= versie van de (verweerster)), en niet van de (eiser) alleen (= versie
van (de eiser)), waarbij de rol van (de verweerster) in het bedrijf slechts marginaal zou
zijn geweest.
Tevens is het niet geloofwaardig dat (de eiser), met betrekking tot de verdeling van de
opbrengst van dat belangrijk vermogenselement, er niet zou hebben op gestaan, gelet toch
vooral op de reeds bestaande feitelijke scheiding van de partijen, dat de termen en voorwaarden van die verdeling op enigerlei wijze werden geregistreerd of dat er dienaangaande niet minstens voorbehoud voor latere verrekeningen zou worden gemaakt, indien
de partijen, hetgeen hij thans betwist, toen geen definitieve en afgesloten verdeling van
die verkoopopbrengst onder mekaar op het oog zouden hebben gehad.
Daarenboven was er op het ogenblik van die verdeling tussen de partijen nog geen echtscheidingsprocedure aan de gang en was er nog geen sprake van een toekomstige vereffening en verdeling van hun ontbonden huwgemeenschap. Slechts meer dan anderhalf jaar
later heeft de (verweerster) het initiatief genomen om een echtscheidingsprocedure tussen
de partijen op te starten.
(De eiser) blijkt ook niet te betwisten dat (de verweerster) op 27 oktober 1999 een
onroerend goed te Knokke-Heist heeft aangekocht, met gebruikmaking onder meer van
een bedrag van 24.789,35 euro (1.000.000 frank), zijnde een gedeelte van hetgeen zij
ontving uit de verkoopopbrengst van de firma Audima (zie immers p. 11) en p.14, eerste
alinea, van de samenvattende beroepsconclusies van (de eiser)).
In de notariële aankoopakte heeft (de eiser) toen bevestigd dat (de verweerster) die
aankoop deed als wederbelegging met eigen kapitalen (zie verder).
3.2.3. Gelet op die hiervoor beschreven feitelijke elementen moet worden aangenomen
dat de partijen bij de verdeling van de verkoopopbrengst 'Audima' wel degelijk een definitieve en afgesloten verdeling op het oog hadden.
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De door (de eiser) aangebrachte argumentatie tot bewijs van het tegendeel overtuigt
helemaal niet en de officiële briefwisseling tussen de respectieve advocaten van de
partijen (stavingstukken 14 en 15 van (de verweerster)) met betrekking tot de te betalen
belastingen op de gerealiseerde meerwaarde na verkoop van de handelszaak Audima, laat
zeker niet uitschijnen dat (de eiser) de door (de verweerster) in 1999 ontvangen helft van
de verkoopsom Audima niet reeds van meet af aan als haar persoonlijke eigendom heeft
beschouwd, integendeel zelfs.
3.3.1. (De eiser) is zoals reeds gezegd tussengekomen bij de aankoop op 27 oktober
1999 door (de verweerster) van een onroerend goed te Knokke-Heist aan de (...)(stavingstuk 20 van de (verweerster).
De notariële aankoopakte van 27 oktober 1999, verleden voor notaris Sabine
Destrooper uit Ledegem, vermeldt dat (de verweerster) toen verklaard heeft dat de desbetreffende aankoop geschiedde als wederbelegging van eigen kapitalen door de (verweerster).
3.3.2. Hieruit blijkt vooreerst duidelijk dat de partijen met betrekking tot het onroerend
goed te Knokke het erover eens waren dat dit louter en volledig deel zou uitmaken van het
patrimonium van (de verweerster).
De bewering van (de eiser) dat de aankoop van dat onroerend goed daarenboven voor
de helft betaald werd met een lening door de beide partijen aangegaan, zodat er van de
afwezigheid van een belangengemeenschap met betrekking tot dat onroerend goed geen
sprake kon zijn, moet dan ook met de nodige voorzichtigheid en aan de hand van de overgelegde stavingstukken worden benaderd.
Op 12 oktober 1999 bevestigde de BBL-Bank immers het toestaan van een kredietopening aan (de verweerster) alleen ten bedrage van 99.157,41 euro (4.000.000 frank), zijnde
de helft van het aankoopbedrag van het onroerend goed te Knokke-Heist, aan de (...).
In dat schrijven werden de modaliteiten van die kredietopening vermeld - onder andere
dat het krediet onderworpen zal zijn aan een notariële akte waardoor een hypotheek in
eerste rang ten gunste van de bank wordt gevestigd op het aan te kopen onroerend goed en dat (de eiser) louter zal tussenkomen voor kennisname en toestemming (stavingstuk 21
van (de verweerster)).
Op 27 oktober 1999 werden twee notariële akten en twee onderhandse akten met
betrekking tot het aangekocht onroerend goed te Knokke-Heist opgesteld:
- de aankoopakte verleden voor notaris Sabine Destrooper uit Ledegem waarbij (de
verweerster) het onroerend goed te Knokke-Heist aankocht en waarbij (de eiser) is tussengekomen om de juistheid te erkennen van de verklaring van (de verweerster) dat zij het
onroerend goed met eigen kapitalen en als wederbelegging aankocht;
- de akte kredietopening met hypotheekvestiging eveneens verleden voor notaris Sabine
Destrooper, met standplaats te Ledegem, waarbij de BBL-Bank ten gunste van (de
verweerster) een krediet van 99.157,41 euro (4.000.000 frank) toestond met hypotheekvestiging op het aangekocht onroerend goed te Knokke-Heist en waarin (de eiser) is
tussengekomen om zijn uitdrukkelijke instemming te betuigen met de inhoud van de
desbetreffende akte en de hypotheekvestiging die daaruit voortvloeide, zelfs indien het
bezwaard gebouw zou dienen als voornaamste woning van het gezin in de zin van artikel
215, §1, van het Burgerlijk Wetboek (stavingstuk 8 van de (verweerster);
- een door (de verweerster) aangegane schuldsaldoverzekering ter dekking van het door
de BBL-Bank toegestaan hypothecair krediet (stavingstuk 23 van (de verweerster));
- een onderhandse akte van hypothecair krediet ten bedrage van 99.157,41 euro
(4.000.000 frank) toegekend aan de beide partijen, die beiden als ontleners werden aangeduid, die beiden verklaarden deze som te hebben ontvangen en beiden ervoor kwijting
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gaven (stavingstuk 2 van de (eiser).
3.3.3. In het licht van deze akten in hun chronologische en onderlinge samenhang kan
nochtans niet worden besloten dat (de eiser) in feite ook zou tussengekomen zijn in de
terugbetaling aan de bank van het ontleend bedrag van 99.157,41 EUR (4.000.000 frank)
en dat dit zelfs ooit in de bedoeling van de beide partijen zou gelegen hebben.
Vooreerst dient vastgesteld dat (de eiser) niet betwist dat louter en alleen de (verweerster) alle maandelijkse afkortingen aan de bank heeft afgelost en nog steeds aflost.
Tevens dient vastgesteld dat de ING-Bank op 24.03.04 aan (de verweerster) heeft
bevestigd dat zij met betrekking tot het desbetreffend hypothecair krediet akkoord ging
om (de eiser) als medeschuldenaar te schrappen (stavingstuk 16 van de (verweerster).
De bewering van (de verweerster) dat het op vraag van de ING-Bank zelf is geweest
om de onderhandse leningsakte van 27 oktober 1999 veiligheidshalve op naam van de
beide echtgenoten te plaatsen, omdat die - gelet onder meer op de afwezigheid van een
reeds aangevatte echtscheidingprocedure op dat ogenblik - niet wist of het aangaan van de
kwestieuze lening tot het exclusief dan wel het gezamenlijk bestuur behoorde, is dan ook
aannemelijk.
Tenslotte staat vast dat (de eiser) bij het verlijden van de notariële aankoopakte van 27
oktober 1999 van het onroerend goed te Knokke door (de verweerster), ook heeft bevestigd dat zij dat onroerend goed met eigen kapitalen als wederbelegging heeft aangekocht.
3.3.4. Uit de voorgaanden dient besloten dat het antwoord op de vraag naar de
oorsprong van de gelden aangewend door (de verweerster) voor de aankoop van het
onroerend goed te Knokke (cf. 1422 van het Burgerlijk Wetboek) niet meer aan de orde
is.
De breed uitgesponnen discussie dienaangaande gevoerd door de partijen in hun
conclusies is te dezen dan ook niet dienstig.
Enerzijds vereisten de toepasselijke artikelen 1434 en 1435 (oud) van het Burgerlijk
Wetboek, voor de geldigheid van de wederbelegging, niet dat in de verklaring van wederbelegging of in de akte waarin die voorkomt, de oorspong van de voor de wederbelegging
gebruikte gelden werd aangegeven of gepreciseerd.
Anderzijds is de bevestiging van (de eiser) zelf in de aankoopakte van 27 oktober 1999
dat het desbetreffend onroerend goed met de eigen kapitalen van de (verweerster) en met
de bedoeling van wederbelegging werd aangekocht, wel degelijk van aard om tussen de
partijen onderling elke toekomstige betwisting over de herkomst van het verkregen goed
en het bedrag van de eventuele vergoeding te vermijden en het sluit derhalve uit dat (de
eiser) thans nog zou worden toegelaten om aan te tonen dat de verklaring van wederbelegging door (de verweerster) in de aankoopakte 27 oktober 1999 niet aan de werkelijkheid
zou beantwoorden". (bestreden arrest, blz. 6 t.e.m. 11, vierde alinea).
"3.5.5. Na de feitelijke scheiding van de partijen welke een einde maakte aan 26 jaar
huwelijk, hebben de partijen niet onmiddellijk een einde gemaakt of kunnen maken aan
hun nog verstrengelde financiële verplichtingen. (De eiser) toont aan dat hij nog maanden
na de feitelijke scheiding voor rekening van (de verweerster) een paar betalingen heeft
verricht (o.a. pensioensparen, hospitalisatieverzekering) en dat (de verweerster) voor het
ziekenfonds ten zijne laste bleef (stavingstukken 22 tot en met 24 van (de eiser)).
Die beperkte en sporadische betalingen van (de eiser) ten behoeve van (de verweerster)
tonen naar het oordeel van het hof (van beroep) als dusdanig echter niet aan dat de
partijen na de feitelijke scheiding globaal niet met gescheiden inkomsten en uitgaven
hebben geleefd en dat er nog een gemeenschappelijke bekommernis was voor de goederen
en schuld waarvoor (de verweerster) de toepassing van artikel 1278, vierde lid, van het
Gerechtelijk Wetboek vordert.
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4. Besluit: de eerste rechter heeft terecht beslist dat er wel degelijk én uitzonderlijke
omstandigheden eigen aan de zaak én billijkheidsoverwegingen aanwezig waren om in
het kader van de vereffening en verdeling van de ontbonden huwelijksgemeenschap van
de partijen, overeenkomstig artikel 1278, vierde lid, van het Gerechtelijk Wetboek terug
te gaan tot de datum van de feitelijke scheiding, namelijk 15 november 1998, met betrekking tot enerzijds het door (de verweerster) ontvangen deel van de verkoopopbrengst van
het handelsfonds en het onroerend goed Audima en anderzijds het door (de verweerster)
aangekocht onroerend goed te Knokke-Heist aan de (...), alsook de hypothecaire leningschuld bij de ING-Bank die zij in dat verband heeft aangegaan" (bestreden arrest, blz. 13
en 14).
Grieven
Artikel 1401 (oud) van het Burgerlijk Wetboek bepaalt dat de gemeenschap omvat, wat
de baten betreft:
1 ° Alle roerende goederen die de echtgenoten op de dag van de voltrekking van het
huwelijk bezaten, alsook alle roerende goederen die zij gedurende het huwelijk verkrijgen
door erfenis of zelfs door schenking, indien de schenker niet anders heeft bepaald;
2° Alle vruchten, inkomsten, interesten en rentetermijnen, van welke aard ook, gedurende het huwelijk vervallen of ontvangen en voortkomend van de goederen die aan de
echtgenoten bij de voltrekking van het huwelijk toebehoorden, of van de goederen die zij
gedurende het huwelijk, onder welke titel ook, verkrijgen;
3° Alle onroerende goederen die gedurende het huwelijk worden verkregen.
Overeenkomstig artikel 1402 (oud) van het Burgerlijk Wetboek wordt ieder onroerend
goed als een aanwinst van de gemeenschap beschouwd, tenzij het bewezen is dat een van
de echtgenoten de eigendom of het wettelijk bezit daarvan had voor het huwelijk, of dat
hij het sindsdien door erfenis of schenking heeft verkregen.
Artikel 1404 (oud) van het Burgerlijk Wetboek bepaalt nog dat de onroerende goederen
die de echtgenoten op de dag van de huwelijksvoltrekking bezitten of die zij gedurende
het huwelijk door erfenis verkrijgen, niet in de gemeenschap vallen.
Wanneer de echtgenoten bedingen dat tussen hen slechts een gemeenschap van aanwinsten zal bestaan, worden zij geacht de tegenwoordige en toekomstige schulden van ieder
van hen, alsook de tegenwoordige en toekomstige roerende goederen van ieder van hen,
van de gemeenschap uit te sluiten. In dit geval, en nadat ieder echtgenoot zijn behoorlijk
bewezen inbrengsten heeft voorafgenomen, blijft de verdeling beperkt tot de aanwinsten
die gedurende het huwelijk door de echtgenoten samen of afzonderlijk zijn verwezenlijkt,
en die voortkomen zowel van hun gemeenschappelijke arbeid als van de besparingen op
de vruchten en inkomsten van de goederen van beide echtgenoten (artikel 1498 (oud) van
het Burgerlijk Wetboek).
Indien roerende goederen die bij het aangaan van het huwelijk aanwezig waren of
nadien zijn verkregen, niet werden vastgesteld in een boedelbeschrijving of een staat in
behoorlijke vorm, worden zij als aanwinst beschouwd (artikel 1499 (oud) van het Burgerlijk Wetboek).
Onder de huidige regeling wordt de samenstelling van de vermogens bepaald door de
artikelen 1398 tot 1408 van het Burgerlijk Wetboek.
Artikel 1430 van het Burgerlijk Wetboek bepaalt dat de ontbinding van het stelsel
vereffening en verdeling ten gevolge heeft. Vooraf wordt voor elke echtgenoot een rekening opgemaakt van de vergoedingen tussen het gemeenschappelijk vermogen en zijn
eigen vermogen. Vervolgens wordt overgegaan tot de verrekening van de lasten en de
verdeling van de netto-baten.
Elk der echtgenoten is vergoeding verschuldigd ten belope van de bedragen die hij uit
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het gemeenschappelijk vermogen heeft opgenomen om een eigen schuld te voldoen en, in
het algemeen, telkens als hij persoonlijk voordeel heeft getrokken uit het gemeenschappelijk vermogen (artikel 1432 van het Burgerlijk Wetboek en de artikelen 1468 en 1469
(oud) van het Burgerlijk Wetboek).
Het gemeenschappelijk vermogen is vergoeding verschuldigd ten belope van de eigen
of uit vervreemding van een eigen goed voortkomende gelden die in dat vermogen zijn
gevallen en niet zijn belegd of wederbelegd, alsook, in het algemeen, telkens als het voordeel heeft getrokken uit de eigen goederen van een der echtgenoten (artikel 1434 van het
Burgerlijk Wetboek en artikel 1470 (oud) van het Burgerlijk Wetboek).
De vergoeding mag niet kleiner zijn dan de verarming van het vergoedingsgerechtigde
vermogen. Hebben de in het vergoedingsplichtige vermogen gevallen bedragen en gelden
echter gediend tot het verkrijgen, instandhouden of verbeteren van een goed, dan zal de
vergoeding gelijk zijn aan de waarde of de waardevermeerdering van dat goed, hetzij bij
de ontbinding van het stelsel indien het zich op dat tijdstip bevindt in het vergoedingsplichtige vermogen, hetzij op de dag van de vervreemding indien het voordien vervreemd
is; is het vervreemde goed vervangen door een ander goed, dan wordt de vergoeding
geschat op de grondslag van dat nieuwe goed (artikel 1435 van het Burgerlijk Wetboek).
De artikelen 1394 tot 1396, die van openbare orde, of minstens van dwingend recht zijn
en de regel van de bestendigheid van de huwelijksstelsels bevatten, laten niet toe dat de
echtgenoten, zolang het huwelijksstelsel niet ontbonden is, overeenkomsten sluiten inzake
de vereffening van de huwelijksgemeenschap en inzake de eventueel verschuldigde
vergoedingen.
Artikel 1278, tweede lid, van het Gerechtelijk Wetboek bepaalt dat het vonnis of arrest
waarbij de echtscheiding wordt uitgesproken ten aanzien van de echtgenoten, wat hun
goederen betreft, terug werkt tot op de dag waarop de vordering is ingesteld en, wanneer
er meer dan één vordering is, tot op de dag waarop de eerste is ingesteld, ongeacht of zij
werd toegewezen of niet.
Dit betekent dat het huwelijksstelsel geacht wordt ontbonden te zijn op de dag van de
inleiding van de eerste vordering tot echtscheiding en dat de gemeenschap vereffend
wordt volgens zijn samenstelling op het ogenblik van de dag van de inleiding van de
vordering.
Artikel 1278, vierde lid, van het Gerechtelijk Wetboek laat toe dat er in beperkte mate
wordt afgeweken van deze regel. Artikel 1278, vierde lid, van het Gerechtelijk Wetboek
bepaalt immers dat de rechtbank, op vordering van één van de echtgenoten, indien zij dit
wegens uitzonderlijke omstandigheden die eigen zijn aan de zaak, billijk acht, in het
vonnis waarbij de echtscheiding wordt uitgesproken, kan beslissen dat bij de vereffening
van de gemeenschap geen rekening zal worden gehouden met sommige goederen die zijn
verworven of met sommige schulden die zijn aangegaan sedert het tijdstip dat de echtgenoten feitelijk gescheiden leefden. De partijen kunnen dergelijke vordering ook instellen
in de loop van de vereffening van de gemeenschap (artikel 1278, vijfde lid, van het
Gerechtelijk Wetboek).
Aan deze bepaling ligt de gedachte ten grondslag dat tijdens de feitelijke scheiding van
de echtgenoten hun animus societatis onbestaand is geworden en dat het derhalve billijk is
dat de ene niet van het tijdens die periode van scheiding door de andere verwezenlijkte
actief zou genieten, of omgekeerd, niet mede het door de andere opgestapelde passief zou
moeten dragen.
De rechter kan dan ook slechts beslissen dat bij de vereffening van de gemeenschap
geen rekening zal worden gehouden met sommige goederen indien deze verworven zijn
sedert het tijdstip dat de echtgenoten feitelijk gescheiden leefden.
Het enkele feit dat de echtgenoten tijdens de feitelijke scheiding een overeenkomst
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gesloten hebben betreffende de verdeling van bepaalde goederen, laat de rechter niet toe
om deze goederen buiten de vereffening te houden. Dergelijke overeenkomsten zijn
immers nietig overeenkomstig voormelde artikelen 1394 tot 1396 van het Burgerlijk
Wetboek.
Eerste onderdeel
Terzake blijkt uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan dat tussen partijen
niet betwist was dat de eiser, nog voor hij huwde onder de naam Audima taallessen gaf en
vertaalopdrachten uitvoerde en dat hij nog voor het huwelijk een stuk grond van zijn
ouders kreeg waarop de kantoren van Audima werden gevestigd.
De appelrechters stellen vast dat de vordering tot echtscheiding werd ingeleid bij
dagvaarding van 9 april 2001 en dat de datum van de feitelijke scheiding bepaald werd op
15 november 1998.
De appelrechters stellen nog vast dat de eiser in de loop van 1999, na de feitelijke
scheiding, maar voor de inleiding van de vordering tot echtscheiding, zowel de handelszaak als het onroerend goed Audima verkocht heeft en de verkoopopbrengst in twee
gelijke delen aan elke partij heeft uitbetaald. Volgens de appelrechters wijst deze verdeling van de verkoopopbrengst in gelijke helften er duidelijk op dat het bedrijf Audima,
zoals het bestond in 1999, het levenswerk van beide partijen samen is geweest.
De appelrechters beslissen dat deze verdeling van de verkoopopbrengst van het
handelsfonds en onroerend goed Audima die tussen partijen werd overeengekomen tijdens
de feitelijke scheiding, maar voor het inleiden van de echtscheidingsprocedure, definitief
is en dat hiermee overeenkomstig artikel 1278, vierde lid, van het Gerechtelijk Wetboek
geen rekening mag worden gehouden bij de vereffening van de gemeenschap.
Door aldus te beslissen dat overeenkomsten inzake de vereffening van de huwelijksgemeenschap die afgesloten zijn nog voor het huwelijksstelsel ontbonden is, geldig zijn, en
dat partijen derhalve gebonden zijn door de door hen nog voor de ontbinding van het
huwelijksstelsel afgesloten overeenkomst inzake de verdeling van voormelde verkoopopbrengst, schenden de appelrechters de artikelen 1394 tot 1396 van het Burgerlijk Wetboek
inzake de bestendigheid van de huwelijksstelsels, die verbieden dat de echtgenoten nog
voor de ontbinding van het huwelijksstelsel overeenkomsten sluiten inzake de vereffening
en verdeling.
Door verder te beslissen dat bij de vereffening geen rekening mag worden gehouden
met de verkoopopbrengst van het handelsfonds en het onroerend goed Audima, op de
enkele grond dat partijen over de verdeling van deze verkoopopbrengst nog vóór de
ontbinding van het huwelijksstelsel een overeenkomst sloten, zonder vast te stellen dat dit
goed verworven werd sedert het tijdstip van de feitelijke scheiding en terwijl zij integendeel vaststellen dat dit goed het levenswerk van beide partijen samen is geweest, schenden
de appelrechters de artikelen 1394 tot 1396 van het Burgerlijk Wetboek inzake de bestendigheid van de huwelijksstelsels die verbieden dat partijen een overeenkomst inzake de
verdeling sluiten nog voor het huwelijksstelsel ontbonden is en 1278, tweede, vierde, en
voor zoveel als nodig vijfde lid, van het Gerechtelijk Wetboek op grond waarvan de
rechter enkel kan beslissen bij de vereffening geen rekening te houden met een goed
indien dit verworven is sedert de feitelijke scheiding.
In zoverre de appelrechters beslissen dat de verkoopopbrengst een goed is dat
verworven is sedert de feitelijke scheiding, nu het handelsfonds en onroerend goed tijdens
de feitelijke scheiding verkocht zijn, is hun beslissing evenmin naar recht verantwoord.
Artikel 1278, vierde lid, van het Gerechtelijk Wetboek is kennelijk enkel van toepassing op goederen die door de inspanning van één van de echtgenoten tijdens de feitelijke
scheiding zijn verworven en niet op gelden die tijdens de feitelijke scheiding verworven
zijn ingevolge de verkoop van een goed dat voor de feitelijke scheiding verworven is.
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Enkel een tijdens de feitelijke scheiding bekomen meerwaarde kan overeenkomstig artikel
1278, vierde lid, van het Gerechtelijk Wetboek buiten de vereffening worden gehouden.
Terzake blijkt uit de vaststellingen van de appelrechters niet dat het betwiste goed een
meerwaarde heeft bekomen tijdens de feitelijke scheiding. Integendeel stellen de appelrechters vast dat het bedrijf Audima, zoals het bestond in 1999 het levenswerk van de
beide partijen samen is geweest en derhalve dat de in 1999 gerealiseerde verkoopsom de
weergave is van inspanningen die partijen tijdens het samenleven hebben geleverd. De
appelrechters konden in die omstandigheden niet zonder schending van artikel 1278,
vierde lid, van het Gerechtelijk Wetboek beslissen dat bij de vereffening met deze
verkoopsom geen rekening mag worden gehouden.
Minstens dienden de appelrechters te beslissen dat bij de vereffening-verdeling van het
huwelijksstelsel rekening diende te worden gehouden met de waarde van het handelsfonds
en onroerend goed Audima op het ogenblik van de feitelijke scheiding en dat derhalve de
notarissen dienden te onderzoeken of deze goederen op dat ogenblik al dan niet eigen
goederen waren dan wel tot de gemeenschap behoorden en of er al dan niet vergoedingen
verschuldigd waren. Door dit niet te doen, schenden de appelrechters de artikelen 1398 tot
1408, 1430, 1432, 1434 en 1435 van het Burgerlijk Wetboek, de artikelen 1401, 1402,
1404, 1468, 1469, 1470, 1498 en 1499 van het Burgerlijk Wetboek zoals zij bestonden
voor de wijziging ervan bij wet van 14 juli 1976, alsook artikel 1278, tweede, vierde en
vijfde lid, van het Gerechtelijk Wetboek.
Tweede onderdeel
De appelrechters stellen vast dat de verweerster op 27 oktober 1999 een onroerend
goed te Knokke-Heist heeft aangekocht en daarvoor een gedeelte gebruikte van het bedrag
dat zij uit de verkoopopbrengst van de firma Audima ontving.
De appelrechters stellen vast dat de eiser uitdrukkelijk verklaard heeft dat deze aankoop
geschiedde als wederbelegging met eigen kapitalen door de verweerster.
De appelrechters beslissen dat deze verklaring van die aard is om tussen de partijen
onderling elke toekomstige betwisting over de herkomst van het verkregen goed en het
bedrag van de eventuele vergoeding te vermijden en derhalve uitsluit dat eiser thans nog
zou worden toegelaten om aan te tonen dat de verklaring van wederbelegging niet aan de
werkelijkheid zou beantwoorden.
De appelrechters besluiten met bevestiging van de beslissing van de eerste rechter dat
overeenkomstig artikel 1278, vierde lid, van het Gerechtelijk Wetboek bij de vereffening
geen rekening gehouden mag worden met dit onroerend goed.
Door te beslissen dat de verklaring van de eiser van die aard is om tussen de partijen
onderling elke toekomstige betwisting over de herkomst van het verkregen goed en het
bedrag van de eventuele vergoeding te vermijden en dat deze verklaring derhalve bindend
is, beslissen de appelrechters dat de partijen nog voor de ontbinding van het huwelijksstelsel afstand kunnen doen van hun recht op vergoeding en schenden zij de artikelen
1394 tot 1396 van het Burgerlijk Wetboek inzake de bestendigheid van de huwelijksstelsels die het sluiten van overeenkomsten inzake de vergoedingen nog voor het huwelijksstelsel is ontbonden, verbieden.
Door verder op grond van deze beslissing dat eiser zijn verklaring dat voormeld onroerend goed gekocht werd door verweerster met eigen kapitalen als wederbelegging te
beslissen dat er bij de vereffening met dit onroerend goed overeenkomstig artikel 1278,
vierde lid, van het Gerechtelijk Wetboek geen rekening mag worden gehouden, schenden
de appelrechters eveneens deze bepaling.
Derde onderdeel
In zoverre het bestreden arrest aldus gelezen moet worden dat met betrekking tot ener-
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zijds de verkoopopbrengst van het handelsfonds en onroerend goed Audima en anderzijds
het door verweerster aangekochte onroerend goed te Knokke-Heist er in het kader van de
vereffening-verdeling terug gegaan moet worden tot de datum van de feitelijke scheiding
en dat derhalve wel degelijk rekening gehouden moet worden met de waarde die deze
goederen (of de goederen in de plaats waarvan deze goederen gekomen zijn) op het ogenblik van de feitelijke scheiding hadden, is het door een tegenstrijdigheid aangetast.
Het is immers tegenstrijdig enerzijds te beslissen dat de verdeling van de verkoopopbrengst definitief is en dat ook de verklaring van eiser dat het onroerend goed te KnokkeHeist door verweerster als wederbelegging met eigen kapitalen werd aangekocht definitief
is, zodat bij de vereffening-verdeling noch met voormelde verkoopopbrengst, noch met
voormeld onroerend goed te Knokke-Heist rekening dient te worden gehouden, en anderzijds te beslissen dat niettemin nog rekening moet worden gehouden met de waarde die
deze goederen (of de goederen in plaats waarvan deze goederen gekomen zijn) hadden op
het ogenblik van de feitelijke scheiding.
In zoverre schenden de appelrechters dan ook artikel 149 van de Grondwet.

III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Eerste onderdeel
Grond van niet-ontvankelijkheid
1. De verweerster werpt op dat het onderdeel nieuw en derhalve niet ontvankelijk is, in zoverre het aanvoert dat:
- de appelrechters bij hun hierna vermelde beslissing dienden vast te stellen dat
de bedoelde verkoopopbrengst een goed is dat is verworven in de periode na de
feitelijke scheiding van de partijen en voor de procedure tot echtscheiding;
- de appelrechters minstens dienden te beslissen dat bij de vereffening-verdeling van het huwelijksvermogen rekening diende te worden gehouden met de
waarde van het handelspand en de handelszaak "Audima" op het ogenblik van de
feitelijke scheiding en dat derhalve de instrumenterende notarissen dienden te
onderzoeken of deze goederen op dat ogenblik al dan niet eigen goederen waren
dan wel tot de gemeenschap behoorden en of er al dan niet vergoedingen
verschuldigd waren.
2. In zijn appelconclusie voerde de eiser onder meer aan dat:
- het handelspand en de handelszaak "Audima" zijn eigen goederen waren,
eventueel mits vergoeding aan het gemeenschappelijke vermogen;
- het handelspand immers is opgericht op een grond die de eiser deels bij
schenking van zijn ouders heeft verworven en deels heeft aangekocht;
- de handelszaak een voorhuwelijks goed was;
- de opbrengst van de verkoop door de eiser van het handelspand en de
handelszaak "Audima" in de periode na de feitelijke schending en voor de procedure tot echtscheiding ook eigen is van de eiser, eventueel mits vergoeding aan
het gemeenschappelijk vermogen;
- de verdeling van de verkoopopbrengst bij helften tussen de partijen in de
periode na hun feitelijke scheiding en voor de procedure tot echtscheiding enkel
een provisioneel karakter kon hebben;
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- deze verdeling niet als definitief kan worden aangezien en zodoende
evenmin, bij toepassing van artikel 1278, vierde lid, van het Gerechtelijk
Wetboek, buiten de vereffening-verdeling kan worden gehouden.
Aldus is het middel niet nieuw.
De grond van niet-ontvankelijkheid kan niet worden aangenomen.
Onderdeel
3. Het arrest stelt vast dat de partijen zijn gehuwd op 24 oktober 1972 onder
het stelsel van de gemeenschap beperkt tot de aanwinsten, ingevolge huwelijkscontract verleden voor notaris Roger Demeyere te Roeselare op 20 juni 1972.
4. Krachtens artikel 1278, tweede lid, van het Gerechtelijk Wetboek, werkt de
echtscheidingsuitspraak, ten aanzien van de echtgenoten, wat hun goederen
betreft, terug tot op de dag waarop de vordering tot echtscheiding is ingesteld en,
wanneer er meer dan één vordering is, tot op de dag waarop de eerste is ingesteld, ongeacht of zij werd toegewezen of niet.
Krachtens het vierde lid van dezelfde bepaling, kan de rechtbank, op vordering
van een van de echtgenoten, indien zij dit wegens uitzonderlijke omstandigheden
die eigen zijn aan de zaak, billijk acht, in het vonnis waarbij de echtscheiding
wordt uitgesproken, beslissen dat bij de vereffening van de gemeenschap geen
rekening zal worden gehouden met sommige goederen die zijn verworven of met
sommige schulden die zijn aangegaan sedert het tijdstip dat de echtgenoten feitelijk gescheiden leefden.
Krachtens het vijfde lid van dezelfde bepaling, kunnen de partijen dergelijke
vordering ook instellen in de loop van de vereffening van de huwelijks-gemeenschap.
5. De mogelijkheid voor de rechtbank om, naar billijkheid en gelet op de
uitzonderlijke omstandigheden die eigen zijn aan de zaak, te beslissen dat bij de
vereffening van de huwelijksgemeenschap geen rekening zal worden gehouden
met bepaalde goederen of schulden, betreft enkel goederen verworven na de
feitelijke scheiding dan wel schulden aangegaan na de feitelijke scheiding die
volgens de normale werking van het gemeenschapsstelsel gemeenschappelijk
zouden zijn.
Bijgevolg kan artikel 1278, vierde lid, van het Gerechtelijk Wetboek, in een
stelsel van gemeenschap beperkt tot de aanwinsten, geen toepassing vinden op
goederen die zijn verworven of schulden die zijn aangegaan vóór de feitelijke
scheiding en evenmin op goederen of schulden van de partijen die volgens de
normale werking van het gemeenschapsstelsel eigen zijn, eventueel mits vergoeding aan het gemeenschappelijke vermogen.
6. Bij toepassing van voormelde bepaling beslissen de appelrechters naar
billijkheid en gelet op de uitzonderlijke omstandigheden van het concrete geval,
die volgens hen wijzen op een gebrek aan belangengemeenschap tussen de
partijen, dat bij de vereffening van het huwelijksvermogen van de partijen geen
rekening moet worden gehouden met de verkoop door de eiser van het handelspand en de handelszaak "Audima" en de als definitief bedoelde verdeling van de
verkoopopbrengst bij helften tussen de partijen in de periode na hun feitelijke
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scheiding en voor de procedure tot de echtscheiding.
7. Door aldus te beslissen, zonder daarbij het verweer van de eiser te betrekken
dat het handelspand en de handelszaak "Audima" eigen goederen van de eiser
waren van voor de feitelijke scheiding, zo ook de opbrengst van de verkoop
ervan na de feitelijke scheiding, miskennen de appelrechters artikel 1278,
tweede, vierde en vijfde lid, van het Gerechtelijk Wetboek.
Het onderdeel is in zoverre gegrond.
Tweede onderdeel
8. De regel dat echtgenoten voor de ontbinding van hun huwelijksvermogensstelsel geen overeenkomst mogen aangaan over de vereffening en verdeling van
de huwelijksgemeenschap, sluit niet uit dat een goed dat door een echtgenoot is
aangekocht met een door de andere echtgenoot bevestigde verklaring van wederbelegging van eigen gelden, buiten de vereffening en verdeling van de huwelijksgemeenschap wordt gehouden.
Het onderdeel dat van een andere rechtsopvatting uitgaat, faalt naar recht.
Derde onderdeel
9. Het onderdeel gaat ervan uit dat de appelrechters ook beslissen dat, eensdeels, met betrekking tot de verkoopopbrengst van het handelspand en de
handelszaak "Audima" en, anderdeels, met betrekking tot het door de verweerster aangekocht onroerend goed te Knokke-Heist moet worden teruggegaan tot
de datum van de feitelijke scheiding en dat derhalve rekening moet worden
gehouden met de waarde die deze goederen of de in de plaats gekomen goederen
op de datum van de feitelijke scheiding hadden.
10. De appelrechters beslissen niet in die zin.
Het onderdeel mist feitelijke grondslag.
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest, in zoverre dit beslist:
- dat bij de vereffening en verdeling van de huwelijksgemeenschap geen rekening moet worden gehouden met de verkoop door de eiser van het handelspand
en de handelszaak "Audima" en de verdeling van de verkoopsopbrengst bij
helften tussen de partijen in de periode na hun feitelijke scheiding en voor de
procedure tot echtscheiding;
- de zaak te dien einde terug naar de instrumenterende notarissen te verwijzen;
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 arrest.
Veroordeelt de eiser 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 Hof van Beroep te Brussel.
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6 februari 2009 – 1° kamer – Voorzitter: de h. Verougstraete, voorzitter – Verslaggever: de h. Waûters – Gelijkluidende conclusie de h. Vandewal, advocaat-generaal –
Advocaten: mrs. Verbist en Geinger.

Nr. 97
1° KAMER - 6 februari 2009

HUUR VAN GOEDEREN — PACHT — VOORKOOPRECHT - PACHTER - PENSIOEN
- GEVOLG
Uit geen enkele wetsbepaling volgt dat de pachter, om de enkele reden dat hij de
pensioenleeftijd heeft bereikt en pensioen geniet, over geen voorkooprecht beschikt bij
verkoop van een in pacht gegeven landeigendom. (Art. 8bis, eerste lid, 9, tweede lid, 47
en 48.1, Pachtwet)
(AGRIM bvba T. D. e.a.)

ARREST

(AR C.08.0015.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een vonnis, op 5 september 2007 in hoger
beroep gewezen door de Rechtbank van Eerste Aanleg te Ieper.
Afdelingsvoorzitter Ernest Waûters heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Christian Vandewal heeft geconcludeerd.
II. CASSATIIEMIDDEL
De eiseres voert in haar verzoekschrift een middel aan.
Het verzoekschrift is aan dit arrest gehecht en maakt er deel van uit.
III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Eerste onderdeel
1. Het bestreden vonnis laat zijn beslissing dat de voorlegging van een factuur,
"(stuk 11 van de eiseres)", ter zake niets bewijst ook steunen op de niet aangevochten reden dat de vermelding "hooi op het veld" in dit stuk niet nader specificeert op welke gronden het voorwerp van de factuur betrekking heeft.
2. Die zelfstandige niet-bekritiseerde reden draagt de beslissing dat de eiseres
niet bewijst dat de gronden waarop het voorkooprecht betrekking heeft in werkelijkheid worden geëxploiteerd door de neef van de zevende en achtste
verweerder.
Aldus kan het onderdeel, al was het gegrond, niet tot cassatie leiden en is het
mitsdien, bij gebrek aan belang, niet ontvankelijk.
Tweede onderdeel
3. Het onderdeel geeft niet aan hoe en waardoor het bestreden vonnis artikel 1
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van de Pachtwet schendt.
In zoverre is het onderdeel bij gebrek aan nauwkeurigheid niet ontvankelijk,
zoals de verweerders terecht opwerpen.
4. Artikel 8bis, eerste lid, van de Pachtwet bepaalt dat, indien de pachter die na
het bereiken van de pensioenleeftijd een rust- of overlevingspensioen geniet,
onder de in artikel 34 vermelde personen niemand kan aanwijzen die eventueel
zijn exploitatie kan voortzetten, de verpachter een einde kan maken aan de pacht
om zelf het verpachte goed geheel of gedeeltelijk te exploiteren of de exploitatie
ervan over te dragen aan zijn echtgenoot, aan zijn afstammelingen of aangenomen kinderen of aan die van zijn echtgenoot of aan de echtgenoten van de
voormelde afstammelingen of aangenomen kinderen. De bepalingen van artikel
7, 1°, tweede lid, zijn van toepassing.
Artikel 9, tweede lid, van de Pachtwet bepaalt onder meer dat de opzeggingsreden bestaande in de persoonlijke exploitatie niet kan worden aangevoerd door
personen noch, indien het om rechtspersonen gaat, door hun verantwoordelijke
organen of bestuurders die, op het ogenblik van het verstrijken van de opzeggingstermijn, de leeftijd van 65 jaar zouden hebben bereikt of de leeftijd van 60
jaar wanneer het een persoon betreft die niet gedurende ten minste drie jaar landbouwexploitant is geweest.
Artikel 48.1, eerste lid, van de Pachtwet bepaalt dat de eigenaar het goed
slechts aan iemand anders dan de pachter uit de hand mag verkopen nadat hij aan
deze laatste de gelegenheid heeft gegeven om zijn recht van voorkoop uit te
oefenen. Te dien einde geeft de notaris de pachter kennis van de inhoud van de
akte die is opgesteld onder de opschortende voorwaarde van niet-uitoefening van
het recht van voorkoop en waarbij enkel de identiteit van de koper opengelaten
wordt. Deze kennisgeving geldt als aanbod van verkoop.
Uit die als geschonden aangewezen wetsbepalingen noch uit enige andere
wettelijke bepaling volgt dat de pachter om de enkele reden dat hij de pensioenleeftijd heeft bereikt en pensioen geniet, over geen voorkooprecht beschikt.
In zoverre het onderdeel aanvoert dat dit wel het geval is, faalt het naar recht.
5. Verder voert het onderdeel ook aan dat in de mate het Hof artikel 48 van de
Pachtwet in die zin uitlegt dat dit artikel het voorkooprecht niet ontzegt aan een
pachter die de pensioengerechtigde leeftijd heeft bereikt en van een rust- en
overlevingspensioen geniet, terwijl volgens andere bepalingen van de Pachtwet
pachters die die pensioengerechtigde leeftijd bereikt hebben minder gunstig
worden behandeld, de vraag zou rijzen van de schending van het gelijkheidsbeginsel door dit artikel 48.
6. De appelrechters verwerpen het middel gebaseerd op de schending van de
gelijkheidsregel met de feitelijke beoordeling dat de verweerders van 1 tot 6 hoe
dan ook het goed aan de verweerders 7 en 8 te koop zouden hebben aangeboden
en aan deze laatste de voorkeur zouden hebben gegeven. Anders dan het onderdeel aanvoert oordelen zij niet dat de verweerders van 1 tot 6 alleen maar aan de
verweerders sub 7 en 8 zouden verkocht hebben indien deze laatste een wettelijk
voorkooprecht zouden gehad hebben.
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Het onderdeel mist in zoverre feitelijke grondslag.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiseres in de kosten.
6 februari 2009 – 2° kamer – Voorzitter: de h. Verougstraete, voorzitter – Verslaggever: de h. Waûters – Gelijkluidende conclusie de h. Vandewal, advocaat-generaal –
Advocaten: mrs. Van Eeckhoutte en Geinger.

Nr. 98
1° KAMER - 6 februari 2009

1º RECHT VAN VERDEDIGING — BURGERLIJKE ZAKEN - OPDRACHT VAN DE
RECHTER - RECHTSGROND WAAROP PARTIJEN ZICH NIET HEBBEN BEROEPEN - TAALGEBRUIK IN
BESTUURSZAKEN - VERZOEK TOT TAALWIJZIGING - VERWERPING
2º RECHTBANKEN — BURGERLIJKE ZAKEN — ALGEMEEN - RECHT VAN
VERDEDIGING - OPDRACHT VAN DE RECHTER - RECHTSGROND WAAROP PARTIJEN ZICH NIET HEBBEN
BEROEPEN - TAALGEBRUIK IN BESTUURSZAKEN - VERZOEK TOT TAALWIJZIGING - VERWERPING
3º RECHTSBEGINSELEN (ALGEMENE) - RECHT VAN VERDEDIGING - BURGERLIJKE
ZAKEN - OPDRACHT VAN DE RECHTER - RECHTSGROND WAAROP PARTIJEN ZICH NIET HEBBEN
BEROEPEN - TAALGEBRUIK IN BESTUURSZAKEN - VERZOEK TOT TAALWIJZIGING - VERWERPING
4º REDENEN VAN DE VONNISSEN EN ARRESTEN — GEEN CONCLUSIE —
BURGERLIJKE ZAKEN (HANDELSZAKEN EN SOCIALE ZAKEN
INBEGREPEN) - RECHT VAN VERDEDIGING - OPDRACHT VAN DE RECHTER - RECHTSGROND
WAAROP PARTIJEN ZICH NIET HEBBEN BEROEPEN - TAALGEBRUIK IN BESTUURSZAKEN - VERZOEK
TOT TAALWIJZIGING - VERWERPING
5º TAALGEBRUIK — GERECHTSZAKEN (WET 15 JUNI 1935) — IN EERSTE
AANLEG — BURGERLIJKE ZAKEN - VERZOEK TOT TAALWIJZIGING - VERWERPING RECHT VAN VERDEDIGING - OPDRACHT VAN DE RECHTER - RECHTSGROND WAAROP PARTIJEN ZICH
NIET HEBBEN BEROEPEN

1º, 2°, 3°, 4° en 5° De rechter aan wie de verweerder op grond van art. 7, §1, Taalwet
Gerechtszaken vraagt dat de procedure in het Frans zou worden voortgezet, vermag dit
verzoek niet te verwerpen, zonder de partijen te hebben gehoord over zijn voornemen
het verzoek tot taalwijziging te kwalificeren als een verzoek gebaseerd op art. 7bis van
diezelfde wet, indien die rechtsgrond niet werd aangevoerd1. (Art. 7, §1, en 7bis, Taalwet
Gerechtszaken; Algemeen rechtsbeginsel inzake het recht van verdediging)
(N. e.a. T. D. e.a.)

1 Het OM concludeerde tot verwerping op grond van de overweging dat de rechter die moet oordelen
over een eenzijdig verzoek tot taalwijziging en die van oordeel is dat dit verzoek niet ingewilligd kan
worden, de verzoekers tot taalwijziging niet dient uit te nodigen verweer te voeren over de redenen
die hem ertoe brengen dit verzoek af te wijzen.
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ARREST

(AR C.08.0235.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een vonnis, op 4 maart 2008 in laatste
aanleg gewezen door de vrederechter van het kanton Sint-Genesius-Rode.
Raadsheer Eric Stassijns heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Christian Vandewal 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
Eerste onderdeel
1. De rechter aan wie de verweerder op grond van artikel 7, §1, van de wet van
15 juni 1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken, vraagt dat de procedure
in het Frans zou worden voortgezet, vermag dit verzoek niet te verwerpen,
zonder de partijen te hebben gehoord over zijn voornemen het verzoek tot taalwijziging te kwalificeren als een verzoek gebaseerd op artikel 7bis van diezelfde
wet, rechtsgrond die niet werd aangevoerd.
2. Uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan blijkt dat:
- de eisers een vordering tot taalwijziging hebben ingesteld uitsluitend op
grond van artikel 7, §1, van de wet op het taalgebruik in gerechtszaken;
- het bestreden vonnis deze vordering ambtshalve afwijst om de enige reden
dat de eisers niet voldoen aan de toepassingsvoorwaarden van artikel 7bis van
dezelfde wet.
3. Door de vermelde vordering aldus af te wijzen terwijl uit de stukken van de
rechtspleging niet blijkt dat aan de eisers de mogelijk werd geboden tegenspraak
te voeren nopens de toepassing van het genoemde artikel 7bis, miskent het
vonnis het algemeen rechtsbeginsel houdende eerbiediging van het recht van
verdediging.
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 Kanton Meise.
6 februari 2009 – 1° kamer – Voorzitter: de h. Verougstraete, voorzitter – Verslaggever: de h. Stassijns – Andersluidende conclusie de h. Vandewal, advocaat-generaal –
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Advocaat: mr. Kirkpatrick.

Nr. 99
1° KAMER - 6 februari 2009

1º RECHTSBEGINSELEN (ALGEMENE) - ADMINISTRATIEVE RECHTSCOLLEGES BESLISSINGEN - GEZAG VAN GEWIJSDE - DRAAGWIJDTE
2º RAAD VAN STATE - ARRESTEN - ADMINISTRATIEVE HANDELING - NIETIGVERKLARING GEZAG VAN GEWIJSDE - DRAAGWIJDTE
3º STEDENBOUW — VERKAVELING - VERKAVELINGSVERGUNNING - RAAD VAN STATE NIETIGVERKLARING - ARREST - GEZAG VAN GEWIJSDE - DRAAGWIJDTE
4º RECHTERLIJK GEWIJSDE — GEZAG VAN GEWIJSDE — ALLERLEI - RAAD
VAN STATE - ADMINISTRATIEVE BESLISSING - VERKAVELINGSVERGUNNING - NIETIGVERKLARING ARREST - DRAAGWIJDTE
5º RAAD VAN STATE - ADMINISTRATIEVE BESLISSING - VERKAVELINGSVERGUNNING NIETIGVERKLARING - GEVOLG
6º STEDENBOUW — VERKAVELING - VERKAVELINGSVERGUNNING - RAAD VAN STATE NIETIGVERKLARING - GEVOLG
7º OVEREENKOMST — BESTANDDELEN — TOESTEMMING - DWALING - BEGRIP
- EIGENSCHAPPEN VAN DE ZAAK - VERNIETIGING VAN EEN ADMINISTRATIEVE BESLISSING - GEVOLG
1º Het gezag van gewijsde dat verbonden is aan de beslissingen van administratieve
rechtscolleges is een algemeen rechtsbeginsel van administratief recht1.
2º, 3° en 4° Arresten van de Raad van State die een administratieve handeling, zoals een
verkavelingsvergunning, vernietigen, hebben gezag van gewijsde erga omnes met
terugwerkende kracht2.
5º en 6° Uit de aard van de vernietiging van een administratieve beslissing, zoals de
nietigverklaring van een verkavelingsvergunning door de Raad van State, volgt dat de
vernietigde beslissing in de regel geacht wordt nooit te hebben bestaan, zodat de partijen
door de vernietiging van de beslissing terug in de toestand worden geplaatst van voor de
vernietigde beslissing3.
7º Dwaling kan erin bestaan dat de overeenkomst is aangegaan ingevolge dwaling over de
essentiële eigenschappen van de zaak doordat die eigenschappen retroactief wegens de
vernietiging van een administratieve beslissing niet bestonden op het ogenblik van de
overeenkomst. (Artt. 1108, 1109 en 1110, eerste lid, B.W.)
(V. e.a. T. V.)

ARREST

1 Zie Cass., 21 juni 2004, AR S.03.0139.N, AC, 2004, nr 343.
2 Zie Cass., 21 dec. 2001, AR C.99.0528.F, AC, 2001, nr 719, en Cass., 26 juni 2008, AR
C.07.0272.N, AC, 2008, nr 406.
3 Zie Cass., 4 april 2002, AR C.00.0457.N, AC, 2002, nr 209, met concl. van advocaat-generaal THIJS.
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(AR C.08.0296.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 6 februari 2008 gewezen
door het Hof van Beroep te Gent.
Afdelingsvoorzitter Ernest Waûters heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Christian Vandewal heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDEL
De eisers voeren in hun verzoekschrift een middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 149 van de gecoördineerde Grondwet;
- de artikelen 1108, 1109, 1110, eerste lid, 1234 en 1304 van het Burgerlijk Wetboek;
- de artikelen 23 tot 28 en 780, eerste lid, 3°, van het Gerechtelijk Wetboek;
- artikel 14, §1, van de op 12 januari 1973 gecoördineerde Wetten op de Raad van State
(in zijn versie zowel voor als na de wijziging bij wet van 15 mei 2007);
- het algemeen rechtsbeginsel luidens hetwelk vernietigingsarresten van de Raad van
State jegens allen gelden, dat ondermeer bevestiging vindt in de artikelen 23 tot 28 van
het Gerechtelijk Wetboek.
Aangevochten beslissingen
Het Hof van Beroep te Gent bevestigde in het thans bestreden arrest van 6 februari
2008 het vonnis a quo in al zijn beschikkingen en wees derhalve eisers' vordering tot
nietigverklaring van de koopovereenkomst die zij sloten met de verweerster op 2
december 1992, notarieel verleden op 16 februari 1993, af als ongegrond. Het hof van
beroep verwierp, om dezelfde redenen, zowel de rechtsgrond van het bedrog in hoofde
van de verweerster als de rechtsgrond van de dwaling in hoofde van de eisers. Deze
beslissing is gestoeld op volgende gronden (arrest pp. 4 e.v., nrs. 1.2. en 1.3.):
"De vordering van (de eisers) tot tussenkomst en vrijwaring lastens (de verweerster) en
hun vordering tot nietigverklaring / ontbinding van de notariële akte van 16 februari 1993
zijn gesteund op koopvernietigende gebreken (bedrog en dwaling), inbreuk op de algemene zorgvuldigheidsnorm (de artikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek) en op
beweerdelijke contractuele tekortkomingen (niet conforme levering).
De eerste rechter stelde reeds, terecht, dat (de eisers) geen bedrog of dwaling kunnen
inroepen, omdat de koopvernietigende gebreken dienen te bestaan op het ogenblik van de
contractsluiting, weze 2 december 1992.
Het latere bestaan van de procedure voor de Raad van State en de gebeurlijke kennis
ervan in hoofde van de kopers ((de eisers)) (lees: van de verkoopster (de verweerster)) op
het ogenblik van het verlijden van de latere authentieke akte heeft geen invloed op de
rechtsgeldigheid van de op 2 december 1992 gesloten onderhandse koopovereenkomst.
Noch de procedure voor de Raad van State noch het annulatiearrest tast de rechtsgeldigheid aan van de koopovereenkomst van 2 februari 1992. Het arrest vernietigt niet het
koopcontract, enkel de verkavelingsvergunning.
Die annulatie tast de kwaliteit aan van het verkochte goed, niet de koop zelf. Die kwaliteitsvermindering kan de verkoper ((de verweerster)) niet te kwade worden geduid nu zij
een gevolg is van een administratiefrechtelijke beslissing, waarvoor zij geen enkele
aansprakelijkheid draagt. In wezen gaat het om een rechtsstoornis waarvan de oorzaak
slechts dateert van na de koop zodat de anterioriteitsvoorwaarde voor aanrekening lastens
verkoper ontbreekt (...).
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Ten onrechte betogen (de eisers) dat het eigendomsvoorbehoud uit de onderhandse akte
- tot het verlijden van de authentieke akte - ook zou betekenen dat de wilsovereenstemming pas op het ogenblik van de eigendomsoverdracht zou dienen beoordeeld te worden,
nu de wilsovereenstemming over zaak en prijs vastlag bij de ondertekening van de onderhandse koopakte van 2 december 1992".
De eerste rechter, naar wiens beslissing de appelrechter verwees, stelde in verband met
eisers' vordering in vernietiging van de koopovereenkomst met verweerster, hetgeen volgt
(vonnis van 29 juni 2004, p. 15, C.c.): "Voor het geval de koop-verkoopovereenkomst van
10 oktober 1993 nietig zou worden verklaard, hetgeen het geval is, vorderen (de eisers) de
nietigheid van de koop-verkoopovereenkomst van 16 februari 1993 op dezelfde rechtsgrond.
In casu werd reeds aangenomen dat (de eisers) niet op de hoogte waren van de procedure gevoerd voor de Raad van State en dat (de verweerster) daarvan wel op de hoogte
was op het ogenblik van het verlijden van de desbetreffende notariële akte op 16 februari
1993.
Bedrog is een grond tot nietigverklaring van een contract wanneer kunstgrepen (materieel element) bewust (psychologisch element) door de tegenpartij worden aangewend,
teneinde een toestemming te bekomen die zonder die bedrieglijke handelingen niet zou
bekomen zijn (doorslaggevend karakter) (...).
Het verzwijgen van informatie kan een kunstgreep uitmaken wanneer het een doorslaggevend element betreft (...).
Het bedrog moet evenwel bestaan op het ogenblik van de contractsluiting. In casu werd
de overeenkomst op 2 december 1992 gesloten. Toen kwamen de betrokken partijen
overeen omtrent het voorwerp en de prijs (artikel 1583 van het Burgerlijk Wetboek).
Op dat ogenblik was er nog geen sprake van de schorsing- en annulatieprocedure later
(22 december 1992) gevoerd voor de Raad van State.
(De eisers) kunnen ten aanzien van verweerster in tussenkomst en vrijwaring derhalve
geen bedrog of dwaling inroepen.
Hun tussenvordering in nietigverklaring van de overeenkomst van 16 februari 1993 ten
aanzien van de verweerster in tussenkomst en vrijwaring dient als ongegrond afgewezen
te worden".
Grieven
Artikel 1108 van het Burgerlijk Wetboek vermeldt als één van de vier bestaansvereisten
voor een geldige overeenkomst, die als wet tussen de partijen geldt, de toestemming van
de partij die zich verbindt.
Luidens artikel 1109 van het Burgerlijk Wetboek is de toestemming niet geldig,
wanneer zij door dwaling, bedrog of geweld is aangetast.
Artikel 1110, eerste lid, van het Burgerlijk Wetboek stelt:
"Dwaling is alleen dan een oorzaak van nietigheid van een overeenkomst, wanneer zij
de zelfstandigheid betreft van de zaak die het voorwerp van de overeenkomst uitmaakt".
Dwaling in de zin van genoemde artikelen 1109 en 1110 van het Burgerlijk Wetboek is
bijgevolg het zich op verschoonbare wijze vergissen, op het ogenblik van het sluiten van
de overeenkomst, over de zelfstandigheid van de zaak die het voorwerp van de overeenkomst vormt.
Het was tussen partijen niet betwist en het hof van beroep stelt vast (1) dat de percelen
grond die eisers op 2 december 1992 kochten van de verweerster, het voorwerp
uitmaakten van een op 23 oktober 1992 door het Schepencollege van de Stad Tielt geldig
verleende verkavelingsvergunning en dus in beginsel bebouwbaar waren, (2) dat deze
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verkavelingsvergunning later het voorwerp werd van een verzoek tot vernietiging van 22
december 1992 en (3) dat dit leidde tot een vernietigingsarrest van de Raad van State van
11 april 2001.
Luidens een algemeen rechtsbeginsel, dat bevestiging vindt in de artikelen 23 tot 28
van het Gerechtelijk Wetboek, hebben vernietigingsarresten van de Raad van State gezag
van gewijsde jegens allen.
Een vernietigingsarrest van de Raad van State heeft in beginsel terugwerkende kracht
tot op de datum waarop de aangevochten beslissing werd genomen. De vernietigde beslissing verdwijnt niet alleen voor de toekomst, ze wordt geacht nooit te hebben bestaan.
De terugwerkende kracht van het vernietigingsarrest van de Raad van State van 11 april
2001 heeft tot gevolg dat de verkavelingsvergunning verleend voor de door eisers aangekochte percelen grond, geacht wordt nooit te hebben bestaan, zodat de toestemming van
de eisers tot aankoop van percelen grond, aangetast was door een dwaling omtrent de zelfstandigheid van de zaak, met name over de bebouwbaarheid van de gronden, die het voorwerp van de koopovereenkomst tussen de eisers en de verweerster uitmaakten. Nu de
eisers bouwgrond kochten, die nadien bleek niet geschikt te zijn voor een normale bebouwing, hebben zij gedwaald over de zelfstandigheid van de zaak, die het voorwerp van de
koopovereenkomst tussen partijen uitmaakt. In de omstandigheden van deze zaak kon het
hof van beroep dienvolgens niet wettig oordelen dat het annulatiearrest van de Raad van
State weliswaar de kwaliteit van het verkochte goed, doch niet de rechtsgeldigheid van de
koopovereenkomst aantastte.
Ook de omstandigheid dat aan de verkoper geen bedrog kan worden verweten heeft niet
tot gevolg dat de koper van het goed niet kan hebben gedwaald over de essentie van de
zaak.
Na te hebben geoordeeld dat de dwaling dient te bestaan op het ogenblik van de
totstandkoming van de koopovereenkomst, met name op 2 december 1992, na te hebben
vastgesteld dat op dat ogenblik de procedure voor de Raad van State, die leidde tot de
nietigverklaring van de verkavelingsvergunning bij arrest van 11 april 2001, nog niet
bestond, en na te hebben geoordeeld dat aan verweerster op het ogenblik van het sluiten
van de onderhandse overeenkomst geen bedrog kon worden verweten, kon het hof van
beroep derhalve niet wettig op deze enkele gronden oordelen dat geen dwaling bestond in
hoofde van de eisers.
Het hof van beroep schendt bijgevolg de artikelen 1108, 1109 en 1110, eerste lid, van
het Burgerlijk Wetboek alsmede het algemeen rechtsbeginsel luidens hetwelk de vernietigingsarresten van de Raad van State jegens allen gelden, dat bevestiging vindt in de artikelen 23 tot 28 van het Gerechtelijk Wetboek, en voornoemde artikelen 23 tot 28 van het
Gerechtelijk Wetboek evenals het in artikel 14, §1, van de op 12 januari 1973 gecoördineerde wetten op de Raad van State besloten beginsel dat vernietigingsarresten met terugwerkende kracht uitwerking krijgen en voornoemd artikel 14, §1, van de op 12 januari
1973 gecoördineerde wetten op de Raad van State, in zijn versie zowel voor als na de
wijziging bij wet van 15 mei 2007.
Minstens is de beslissing van het hof van beroep op tegenstrijdige motieven gestoeld en
oordeelt het hof dus met miskenning van de artikelen 149 van de gecoördineerde
Grondwet en 780, eerste lid, 3°, van het Gerechtelijk Wetboek, door enerzijds te oordelen
dat de verkoopovereenkomst van 11 oktober 1993 tussen de eisers (als verkopers) en de
nv Bepa van Thorre nietig was wegens dwaling door de kopende vennootschap, erin
bestaande dat zij bouwgrond kocht en wenste te kopen maar uiteindelijk (ingevolge de
vernietigingsbeslissing van de Raad van State van 11 april 2001) geen bouwgrond
verkreeg, doch anderzijds te oordelen dat de hieraan voorafgaande verkoopovereenkomst
van 2 december 1992 tussen de verweerster en de eisers (als kopers) betreffende dezelfde
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gronden niet nietig was wegens dwaling ofschoon ook de eisers bouwgrond kochten en
wensten te kopen maar uiteindelijk (eveneens ingevolge de vernietigingsbeslissing van de
Raad van State van 11 april 2001) geen bouwgrond verkregen.
Het hof van beroep kon bijgevolg niet wettig eisers' vordering in nietigverklaring van
de overeenkomst met de verweerster van 2 december 1992, notarieel verleden op 16
februari 1993, afwijzen (schending van de artikelen 1234 en 1304 van het Burgerlijk
Wetboek).

III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Ontvankelijkheid
1. De verweerster werpt op dat het middel niet ontvankelijk is, omdat dit het
Hof verplicht tot het onderzoek of de dwaling betrekking heeft op de zelfstandigheid van de verkochte zaak.
Het onderzoek van de opgeworpen grond van niet-ontvankelijkheid is niet te
scheiden van het onderzoek van het middel.
Middel
2. Het gezag van gewijsde dat verbonden is aan de beslissingen van administratieve rechtscolleges is een algemeen rechtsbeginsel van administratief recht.
De arresten van de Raad van State die een administratieve handeling vernietigen, hebben gezag van gewijsde erga omnes.
Uit de aard van de vernietiging van een administratieve beslissing volgt dat de
vernietigde beslissing in de regel geacht wordt nooit te hebben bestaan, zodat de
partijen door de vernietiging van de beslissing terug in de toestand worden
geplaatst van vóór de vernietigde beslissing.
De nietigverklaring van een verkavelingsvergunning door de Raad van State
geldt bijgevolg erga omnes met terugwerkende kracht.
De dwaling kan er aldus in bestaan dat de overeenkomst is aangegaan ingevolge dwaling over de essentiële eigenschappen van de zaak doordat die eigenschappen retroactief wegens de vernietiging van een administratieve beslissing
niet bestonden op het ogenblik van het sluiten van de overeenkomst tot aankoop
van de zaak.
3. Het arrest oordeelt dat de vernietigingsbeslissing van de Raad van State van
23 oktober 1992:
- het verkoopcontract van de verweerster aan de eisers niet vernietigt maar
enkel de verkavelingsvergunning;
- deze vernietiging de kwaliteit van het verkochte goed aantast maar niet de
koop zelf;
- het in wezen een rechtsstoornis betreft waarvan de oorzaak dateert van na de
koop.
Door met die redenen de vrijwaringsvordering van de eisers en hun vordering
tot vernietiging, wegens dwaling, van de verkoopsovereenkomst tussen de eisers
en de verweerster af te wijzen, miskent het arrest het gezag van gewijsde erga
omnes en de retroactieve werking van de vernietigingsbeslissing door de Raad
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van State en het rechtsbegrip dwaling.
4. Vermits het arrest aldus beslist op grond van een niet-retroactieve werking
van vernietigingsbeslissing door de Raad van State, dient de bestreden beslissing
te worden vernietigd, zonder dat het Hof dient over te gaan tot een onderzoek of
de dwaling de zelfstandigheid van de verkochte zaak betreft.
Het middel is in zoverre gegrond.
Overige grieven
5. De overige grieven kunnen niet tot ruimere cassatie leiden.
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest in zoverre dit beslist over de vrijwaringvordering van de eiseres tegen de verweerster en over de vordering tot vernietiging
van de verkoop van de verweerster aan de eisers en uitspraak doet over de kosten
van eisers 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 daaromtrent aan de feitenrechter
over.
Verwijst de aldus beperkte zaak naar het Hof van Beroep te Antwerpen.
6 februari 2009 – 1° kamer – Voorzitter: de h. Verougstraete, voorzitter – Verslaggever: de h. Waûters – Gelijkluidende conclusie de h. Vandewal, advocaat-generaal –
Advocaten: mrs. Geinger en van Eeckhoutte.

Nr. 100
1° KAMER - 6 februari 2009

1º EIGENDOM - MEDE-EIGENDOM - MEDE-EIGENAARS - ALGEMENE VERGADERING SAMENROEPING - BEVOEGDE PERSONEN
2º EIGENDOM - MEDE-EIGENDOM - MEDE-EIGENAARS - ALGEMENE VERGADERING BIJEENROEPING - DOEL - BEVOEGDE PERSONEN - UITBREIDING - BASISAKTE - GELDIGHEID
1º Uit de wetsbepalingen inzake mede-eigendom volgt niet dat de algemene vergadering
van mede-eigenaars alleen door de syndicus kan worden samengeroepen. (Artt. 577-8,
§4, 1°, 577-9, §3 en 577-14, B.W.)
2º De bepaling die voorziet dat de algemene vergadering kan bijeengeroepen worden op
verzoek van een of meer mede-eigenaars die ten minste één vijfde van de aandelen in
de gemeenschappelijke delen bezitten, beoogt de bescherming van de rechten van de
mede-eigenaars, meer bepaald van deze die een minderheidsbelang hebben in de
gemeenschappelijke delen; ze staat er niet aan in de weg dat de basisakte deze
bescherming uitbreid, zodat de algemene vergadering kan worden samengeroepen op
verzoek van een mede-eigenaar die niet ten minste één vijfde van de aandelen in de
gemeenschappelijke delen bezit. (Art. 577-6, §2, B.W.)
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(C. T. VERENIGING VAN MEDE-EIGENAARS VAN DE RESIDENTIE NOORDZEE)

ARREST

(AR C.08.0312.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een vonnis, op 22 februari 2008 in hoger
beroep gewezen door Rechtbank van Eerste Aanleg te Brugge.
Raadsheer Eric Stassijns heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Christian Vandewal heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDEL
De eiser voert in zijn verzoekschrift een middel aan.
Het verzoekschrift is aan dit arrest gehecht en maakt er deel van uit.
III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Eerste onderdeel
1. De appelrechters hebben met de redenen vermeld in het middel, het verweer
van de eiser bedoeld in dit onderdeel verworpen zodoende zijn conclusie beantwoord en de beslissing regelmatig met redenen omkleed.
In zoverre het onderdeel een motiveringsgebrek aanvoert, mist het feitelijke
grondslag.
2. Voor het overige gaat het onderdeel ervan uit dat alleen de syndicus van een
gebouw in gedwongen mede-eigendom de algemene vergadering van mede-eigenaars kan samenroepen.
Artikel 577-8, §4, 1°, van het Burgerlijk Wetboek bepaalt dat ongeacht de
bevoegdheid die hem door het reglement van mede-eigendom wordt toegekend,
de syndicus tot opdracht heeft de algemene vergadering bijeen te roepen op de
door het reglement van mede-eigendom vastgestelde dagen of telkens als er dringend in het belang van de mede-eigendom een beslissing moet worden genomen.
Artikel 577-9, §3, van dit wetboek bepaalt dat iedere mede-eigenaar eveneens
aan de rechter kan vragen de bijeenroeping van een algemene vergadering te
gelasten, wanneer de syndicus verzuimt of onrechtmatig weigert zulks te doen.
Artikel 577-14 van dit wetboek bepaalt dat de regels van afdeling 2 van hoofdstuk III van titel II van boek II die de gedwongen mede-eigendom van gebouwen
of groepen van gebouwen regelen, van dwingend recht zijn.
3. Uit deze wetsbepalingen volgt niet dat de algemene vergadering van medeeigenaars alleen door de syndicus kan worden samengeroepen. In zoverre het
onderdeel uitgaat van het tegendeel, faalt het naar recht.
Tweede onderdeel
4. Artikel 577-6, §2, van het Burgerlijk Wetboek bepaalt dat de algemene
vergadering kan bijeengeroepen worden op verzoek van een of meer mede-eigenaars die ten minste één vijfde van de aandelen in de gemeenschappelijke delen
bezitten.
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5. Dit artikel beoogt de bescherming van de rechten van de mede-eigenaars,
meer bepaald van deze die een minderheidsbelang hebben in de gemeenschappelijke delen. Deze bepaling staat er niet aan in de weg dat de basisakte deze
bescherming uitbreidt, zodat de algemene vergadering kan worden samengeroepen op verzoek van een mede-eigenaar die niet ten minste één vijfde van de
aandelen in de gemeenschappelijke delen bezit.
Het onderdeel dat uitgaat van het tegendeel, faalt naar recht.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiser in de kosten.
6 februari 2009 – 1° kamer – Voorzitter: de h. Verougstraete, voorzitter – Verslaggever: de h. Stassijns – Gelijkluidende conclusie de h. Vandewal, advocaat-generaal –
Advocaat: mr. Maes.

Nr. 101
1° KAMER - 6 februari 2009

1º BEVOEGDHEID EN AANLEG — BURGERLIJKE ZAKEN — BEVOEGDHEID
— VOLSTREKTE BEVOEGDHEID (MATERIËLE. PERSOONLIJKE) POLITIERECHTBANK - VERKEERSONGEVAL - BEGRIP - GESTATIONEERD VOERTUIG - CONTACT GEVOLG
2º VERWIJZING NA CASSATIE — BURGERLIJKE ZAKEN - SCHENDING VAN EEN
REGEL INZAKE BEVOEGDHEID

3º VERWIJZING NA CASSATIE — BURGERLIJKE ZAKEN - RECHTBANK VAN EERSTE
AANLEG IN HOGER BEROEP - VERKEERSONGEVAL - POLITIERECHTBANK BEVOEGD - VERNIETIGING BEVOEGDE RECHTBANK - AANLEG
4º BEVOEGDHEID EN AANLEG — BURGERLIJKE ZAKEN — BEVOEGDHEID
— VOLSTREKTE BEVOEGDHEID (MATERIËLE. PERSOONLIJKE) RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG IN HOGER BEROEP - VERKEERSONGEVAL - POLITIERECHTBANK
BEVOEGD - VERNIETIGING - VERWIJZING - BEVOEGDE RECHTBANK - AANLEG
1º Een verkeersongeval in de zin van artikel 601bis Ger.W. is elk ongeval in het
wegverkeer waarbij middelen van vervoer, voetgangers of de in het
Wegverkeersreglement bedoelde dieren betrokken zijn en dat verband houdt met de
risico's van het wegverkeer; de enkele omstandigheid dat er contact is tussen een op de
openbare weg gestationeerd voertuig en het slachtoffer volstaat niet opdat er sprake zou
zijn van een verkeersongeval1. (1) (Art. 601bis, Ger.W.)
2º Wanneer het Hof van Cassatie een beslissing vernietigt wegens schending van een
regel inzake bevoegdheid, verwijst het de zaak, indien mogelijk, naar de bevoegde
rechtbank2. (Art. 660, Ger.W.)
1 Zie Cass., 5 dec. 2003, AR C.02.0261.F, AC, 2003, nr. 626.
2 Zie Cass., 22 sept. 2005 (voltallige zitting), AR C.03.0427.N, AC, 2005, nr. 456, met concl. van
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3º en 4° Wanneer het Hof van Cassatie een beslissing van de rechtbank van eerste aanleg,
in hoger beroep, vernietigt op grond dat deze rechtbank, met miskenning van het begrip
verkeersongeval, oordeelt dat de politierechtbank bevoegd was om in eerste aanleg
kennis te nemen van de vordering tot vergoeding van schade ontstaan uit een
verkeersongeval, verwijst het de zaak naar dezelfde rechtbank, anders samengesteld,
om er kennis van te nemen en te oordelen in een beslissing waartegen hoger beroep
openstaat. (Artt. 601bis en 660, Ger.W.)
(P&V VERZEKERINGEN cvba T. MERCATOR VERZEKERINGEN nv)

ARREST

(AR C.07.0341.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een vonnis, op 14 november 2006 in hoger
beroep gewezen door de Rechtbank van Eerste Aanleg te Mechelen.
Voorzitter Ivan Verougstraete heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Guy Dubrulle heeft geconcludeerd.
II. FEITEN EN VOORAFGAANDE RECHTSPLEGING
1. Een aangestelde van de nv Genker Transport, raakte bij het afladen van
betonnen waterputten van een oplegger van de nv Genker Transport op een
vrachtwagen van de nv Genker Transport tussen de beide stellen gekneld en
overleed ter plaatse.
2. De verweerster keerde als arbeidsongevallenverzekeraar van de nv Genker
Transport vergoedingen uit aan de nabestaanden van het slachtoffer.
3. De verweerster dagvaardde de eiseres, WAM-verzekeraar van de vrachtwagen van de nv Genker Transport, voor de Politierechtbank te Mechelen,
teneinde op grond van artikel 48ter van de Arbeidsongevallenwet en artikel 29bis
van de WAM-wet terugbetaling te bekomen van haar uitgaven.
4. De Politierechtbank te Mechelen verklaarde de vordering bij vonnis van 2
februari 2005 ongegrond.
De verweerster tekende hoger beroep aan tegen dit vonnis.
5. Bij vonnis van 16 mei 2006 beval de Rechtbank van Eerste Aanleg te
Mechelen de heropening van het debat om de partijen toe te laten standpunt in te
nemen over de bevoegdheid van de politierechtbank in eerste aanleg en de rechtbank van eerste aanleg in hoger beroep op grond van artikel 601bis van het
Gerechtelijk Wetboek.
6. Bij vonnis van 14 november 2006 beslist de Rechtbank van Eerste Aanleg te
Mechelen dat de politierechtbank bevoegd was om in eerste aanleg kennis te
nemen van het geschil tussen de partijen en de rechtbank van eerste aanleg
bevoegd is in hoger beroep. De rechtbank verklaart het hoger beroep van de
verweerster ontvankelijk en gegrond, veroordeelt de eiseres om haar de som van
1 euro als provisie te betalen en verzendt de zaak naar de bijzondere rol.
III. CASSATIEMIDDELEN
advocaat-generaal TIMPERMAN.
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De eiseres voert in haar verzoekschrift twee middelen aan.
Eerste middel
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 568, 577, eerste lid, 590, 601bis en 1070 van het Gerechtelijk Wetboek.
Aangevochten beslissingen
De Rechtbank van Eerste Aanleg te Mechelen beslist in het aangevochten vonnis van
14 november 2006, uitgesproken in hoger beroep (vonnis, p. 4, in medio), dat de politierechtbank bevoegd was om in eerste aanleg kennis te nemen van de betwistingen tussen
partijen en de rechtbank van eerste aanleg in hoger beroep bevoegd is om daarvan kennis
te nemen.
Vervolgens verklaart de Rechtbank van Eerste Aanleg te Mechelen in het vonnis van
14 november 2006 het door de verweerster tegen het vonnis van de Politierechtbank te
Mechelen van 2 februari 2005 aangetekende hoger beroep ontvankelijk en gegrond.
De rechtbank doet het beroepen vonnis teniet behalve in zoverre het de oorspronkelijke
vordering van de verweerster ontvankelijk heeft verklaard en de kosten heeft begroot.
Opnieuw rechtsprekende veroordeelt de rechtbank de eiseres tot betaling van de som van
1 euro als provisie aan de verweerster en tot de kosten, en verzendt de zaak naar de
bijzondere rol.
De rechtbank van eerste aanleg stoelt haar beslissing betreffende de materiële bevoegdheid op volgende gronden:
"De rechtbank stelt vast dat er een contact is geweest tussen het slachtoffer en de
vrachtwagen(s) van de nv Genker Transport, verzekerde van (de eiseres).
Het ongeval deed zich daarenboven voor op de openbare weg.
Nu ook een stilstaand voertuig als deelnemend aan het verkeer kan beschouwd worden
en een 'betrokken voertuig' kan zijn in de zin van artikel 29bis, §1, van de WAM-wet, zijn
alle voorwaarden verenigd om het betreffend ongeval als een verkeersongeval te kwalificeren.
De politierechter was dan ook bevoegd in eerste aanleg kennis te nemen van de betwistingen tussen de partijen, en deze rechtbank is in hoger beroep bevoegd daarvan kennis te
nemen" (vonnis, p. 2, nr. 2).
Voorts stelt de rechtbank in feite nog vast:
"Het volstaat te herinneren dat wijlen de heer D.D.A, aangestelde van de nv Genker
Transport, bij het afladen van betonnen waterputten van een oplegger van de nv Genker
Transport op een vrachtwagen van de nv Genker Transport tussen de beide stellen
gekneld raakte en overleed ter plaatse.
Hiervoor werd in verband met de beoordeling van de bevoegdheid van de eerste rechter
en van deze rechtbank voldoende gesteld dat het ongeval in kwestie een verkeersongeval
betreft dat beheerst wordt door artikel 29bis van de WAM-wet" (vonnis, p. 3, nrs.
2.1-2.2).
Met verwijzing naar de uiteenzetting door de eerste rechter (vonnis, p. 3, nr. 2.1) wordt
tevens vastgesteld:
"Uit het geseponeerd strafdossier en de door partijen neergelegde stukken blijken
volgende nuttige feitelijke gegevens:
Wijlen de heer D.D.A, aangestelde van de nv Genker Transport, raakte bij het afladen
van waterputten gekneld tussen een oplegger en een vrachtwagen, beide toebehorende aan
de nv Genker Transport en in WAM verzekerd bij (de eiseres)" (vonnis van de politierechtbank, p. 2, in medio).
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Tenslotte stelt de rechtbank nog vast dat "deze sterkere positie (van de bestuurder) niet
meer (bestaat) van zodra een 'bestuurder' zijn voertuig heeft gestationeerd, de motor heeft
stilgelegd en zijn voertuig heeft verlaten, zoals in casu" (vonnis, p. 4, nr. 2.4).
Grieven
1.1 De politierechtbank neemt, overeenkomstig artikel 601bis van het Gerechtelijk
Wetboek, kennis, ongeacht het bedrag, van alle vorderingen tot vergoeding van schade
ontstaan uit een verkeersongeval, zelfs indien het zich heeft voorgedaan op een plaats die
niet toegankelijk is voor het publiek.
De rechtbank van eerste aanleg neemt, naar luid van artikel 577, eerste lid, van het
Gerechtelijk Wetboek, in hoger beroep kennis van de vonnissen in eerste aanleg gewezen
door de politierechtbank in de gevallen bepaald door artikel 601bis.
1.2 De politierechtbank is aldus bevoegd voor vorderingen tot vergoeding van schade
naar aanleiding van ongevallen in het wegverkeer waarbij middelen van vervoer, voetgangers of de in het Wegverkeersreglement bedoelde dieren betrokken zijn.
Hoewel een stilstaand voertuig in een verkeersongeval kan betrokken zijn in de zin van
artikel 29bis van de wet van 21 november 1989 betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen, neemt een stilstaand voertuig niet deel aan het
verkeer.
"(Weg)verkeer" betreft immers het komen en gaan, het zich bewegen van voertuigen en
personen langs de wegen. Het stilstaan van een voertuig sluit dus uit dat het aan het
verkeer deelneemt. Het bestaan van een verkeersongeval kan m.a.w. niet worden afgeleid
uit de omstandigheid dat er contact is geweest tussen het slachtoffer en een op de openbare weg stilstaande vrachtwagen.
Er is slechts sprake van een verkeersongeval voor zover de feiten gebeurd zijn ingevolge een activiteit of rijverrichting, zoals bedoeld in het Wegverkeersreglement of elke
andere reglementering die tot doel heeft het algemeen verkeer op de openbare weg te
organiseren. Er is dus alleszins geen sprake van een verkeersongeval wanneer een (al dan
niet stilstaand) motorrijtuig aldus wordt gebruikt, en/of een persoon aldus handelt, dat
schade wordt veroorzaakt op een wijze die niet karakteristiek is voor schadeveroorzaking
in het verkeer, zoals bv. wanneer schade wordt veroorzaakt bij het laden en/of lossen van
een stilstaand motorrijtuig.
2.1 De rechtbank van eerste aanleg beslist in het aangevochten vonnis dat alle voorwaarden vervuld zijn om het litigieuze ongeval als een verkeersongeval te kwalificeren zodat de politierechtbank in eerste aanleg bevoegd was om kennis te nemen van de vordering van de verweerster tot vergoeding van schade ontstaan uit dit ongeval - nu
- er contact is geweest tussen het slachtoffer en de door de eiseres verzekerde vrachtwagen(s),
- het ongeval op de openbare weg plaatsvond,
- een stilstaand voertuig kan worden beschouwd als deelnemend aan het verkeer en een
"betrokken voertuig" kan zijn in de zin van artikel 29bis van de WAM-wet.
Voorts stelt de rechtbank in feite vast dat het slachtoffer, bij het afladen van betonnen
waterputten van een oplegger op een vrachtwagen tussen beide stellen gekneld raakte.
Tevens stelt de rechtbank vast dat het slachtoffer zijn voertuig heeft gestationeerd, de
motor heeft stilgelegd en zijn voertuig heeft verlaten, waaruit ontegensprekelijk blijkt dat
de vrachtwagen stilstond.
Uit deze feitelijke vaststellingen blijkt niet dat de vrachtwagen(s) en/of het slachtoffer
aan het wegverkeer deelnamen, nu "(weg)verkeer" veronderstelt dat voertuigen en/of
personen zich bewegen en komen en gaan langs de weg, hetgeen in casu niet het geval
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was. Schade veroorzaakt doordat een persoon bij het afladen van een oplegger tussen
oplegger en vrachtwagen gekneld raakte wordt overigens niet veroorzaakt op een wijze
die karakteristiek is voor schadeveroorzaking in het verkeer.
2.2 Uit de feitelijke vaststellingen in het aangevochten vonnis kon de rechtbank
derhalve niet wettig beslissen dat het litigieuze ongeval een "verkeersongeval" in de zin
van artikel 601bis van het Gerechtelijk Wetboek betreft.
Door te beslissen dat de politierechtbank in eerste aanleg bevoegd was om van de
vordering tot schadevergoeding van de verweerster kennis te nemen en de rechtbank van
eerste aanleg bevoegd is om daarvan in hoger beroep kennis te nemen, schendt de rechtbank derhalve de artikelen 577, eerste lid, en 601bis van het Gerechtelijk Wetboek.
3. De rechtbank van eerste aanleg neemt, overeenkomstig artikel 568 van het Gerechtelijk Wetboek, kennis van alle vorderingen, behalve die welke rechtstreeks voor het hof
van beroep of het Hof van Cassatie komen.
De vrederechter neemt, overeenkomstig artikel 590 van het Gerechtelijk Wetboek,
kennis van alle vorderingen waarvan het bedrag 1860 euro niet te boven gaat, behalve die
welke de wet aan zijn rechtsmacht onttrekt, inzonderheid de vorderingen bedoeld in artikelen 569 tot 571, 574 en 578 tot 583 van voornoemd wetboek.
Nu de verweerster in de inleidende dagvaarding van 23 februari 2004 vorderde de
eiseres te veroordelen tot betaling van 1 euro provisioneel, doch meldde dat de omvang
van de vordering 10.000 euro overschrijdt, behoorde het geschil, gelet op de waarde
ervan, tot de algemene bevoegdheid van de rechtbank van eerste aanleg, overeenkomstig
artikel 568 van het Gerechtelijk Wetboek.
Luidens artikel 1070 van het Gerechtelijk Wetboek beslist de rechtbank van eerste
aanleg, die zitting houdt in tweede aanleg, over de zaak zelf en daartegen staat hoger
beroep open indien het geschil tot haar bevoegdheid behoorde.
De rechtbank van eerste aanleg had inzake derhalve dienen vast te stellen dat de politierechtbank niet bevoegd was om kennis te nemen van het geschil, en zelf, ingevolge artikel
1070 van het Gerechtelijk Wetboek, ten gronde uitspraak dienen te doen.
Door de onbevoegdheid van de politierechtbank niet te erkennen en als appelrechter
uitspraak te doen, schendt de rechtbank van eerste aanleg alle in de aanhef van het middel
aangehaalde wetsbepalingen.
Tweede middel
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 29bis van de wet van 21 november 1989 betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen;
- de artikelen 48bis en 48ter van de Arbeidsongevallenwet van 10 april 1971.
Aangevochten beslissingen
De Rechtbank van Eerste Aanleg te Mechelen verklaart in het bestreden vonnis van 14
november 2006 het door de verweerster tegen het vonnis van de Politierechtbank te
Mechelen van 2 februari 2005 aangetekende hoger beroep ontvankelijk en gegrond.
De rechtbank doet het beroepen vonnis teniet behalve in zoverre het de oorspronkelijke
vordering van de verweerster ontvankelijk heeft verklaard en de kosten heeft begroot.
Opnieuw rechtsprekende veroordeelt de rechtbank de eiseres tot betaling van de som van
1 euro als provisie aan de verweerster en tot de kosten, en verzendt de zaak naar de
bijzondere rol.
De Rechtbank van Eerste Aanleg te Mechelen stoelt de veroordeling van de eiseres op
de vaststelling dat het ongeval in kwestie een verkeersongeval betreft dat beheerst wordt
door artikel 29bis van de WAM-wet.
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Deze beslissing wordt op volgende gronden gestoeld: "2. Betreffende de materiële
bevoegdheid
De rechtbank stelt vast dat er een contact is geweest tussen het slachtoffer en de vrachtwagen(s) van de nv Genker Transport, verzekerde van (de eiseres).
Het ongeval deed zich daarenboven voor op de openbare weg.
Nu ook een stilstaand voertuig als deelnemend aan het verkeer kan beschouwd worden
en een 'betrokken voertuig' kan zijn in de zin van artikel 29bis, §1, van de WAM-wet, zijn
alle voorwaarden verenigd om het betreffend ongeval als een verkeersongeval te kwalificeren.
De politierechter was dan ook bevoegd in eerste aanleg kennis te nemen van de betwistingen tussen de partijen, en deze rechtbank is in hoger beroep bevoegd daarvan kennis te
nemen.
2. Beoordeling
2.1
Voor wat de feitelijke gegevens van de zaak betreft verwijst de rechtbank naar de
uiteenzetting daarvan gedaan door de eerste rechter in het bestreden vonnis.
Het volstaat te herinneren dat wijlen de heer D.D.A, aangestelde van de nv Genker
Transport, bij het afladen van betonnen waterputten van een oplegger van de nv Genker
Transport op een vrachtwagen van de nv Genker Transport tussen de beide stellen
gekneld raakte en overleed ter plaatse.
(...)
2.2
Hiervoor werd in verband met de beoordeling van de bevoegdheid van de eerste rechter
en van deze rechtbank voldoende gesteld dat het ongeval in kwestie een verkeersongeval
betreft dat beheerst wordt door artikel 29bis van de WAM-wet" (vonnis, pp. 2-3).
Met verwijzing naar de uiteenzetting door de eerste rechter (vonnis, p. 3, nr. 2.1) wordt
tevens vastgesteld:
"Uit het geseponeerd strafdossier en de door partijen neergelegde stukken blijken
volgende nuttige feitelijke gegevens:
Wijlen de heer D.D.A, aangestelde van de nv Genker Transport, raakte bij het afladen
van waterputten gekneld tussen een oplegger en een vrachtwagen beide toebehorende aan
de nv Genker Transport en in WAM verzekerd bij (de eiseres)" (vonnis van de politierechtbank, p. 2, in medio).
Tenslotte stelt de rechtbank nog vast dat "deze sterkere positie (van de bestuurder) niet
meer (bestaat) van zodra een 'bestuurder' zijn voertuig heeft gestationeerd, de motor heeft
stilgelegd en zijn voertuig heeft verlaten, zoals in casu" (vonnis, p. 4, nr. 2.4).
Grieven
1. Artikel 29bis van de wet van 21 november 1989 betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen bepaalt dat bij een verkeersongeval waarbij
een of meer motorrijtuigen betrokken zijn, op de plaatsen bedoeld in artikel 2, §1, van
deze wet, met uitzondering van de stoffelijke schade en de schade geleden door de
bestuurder van elk van de betrokken motorrijtuigen, alle schade geleden door de slachtoffers en hun rechthebbenden en voortvloeiend uit lichamelijke letsels of het overlijden, met
inbegrip van de kledijschade, hoofdelijk wordt vergoed door de verzekeraars die de
aansprakelijkheid van de eigenaar, de bestuurder of de houder van de motorrijtuigen overeenkomstig deze wet dekken.
De arbeidsongevallenverzekeraar is, overeenkomstig artikel 48bis van de Arbeidsonge-
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vallenwet van 10 april 1971 verplicht om, onverminderd de bepalingen van artikel 29bis
van de wet van 21 november 1989, de vergoedingen die voortvloeien uit de Arbeidsongevallenwet te betalen binnen de in de artikelen 41 en 42 van deze wet gestelde termijnen.
Artikel 48ter van de Arbeidsongevallenwet bepaalt dat de arbeidsongevallenverzekeraar een rechtsvordering kan instellen tegen de verzekeringsonderneming die de aansprakelijkheid dekt van de eigenaar, de bestuurder of van de houder van het motorvoertuig tot
beloop van de krachtens artikel 48bis, §1, gedane uitkeringen, de ermee overeenstemmende kapitalen, alsmede de bedragen en kapitalen bedoeld in de artikelen 51bis, 51ter en
59quinquies. De arbeidsongevallenverzekeraar kan die vordering instellen op dezelfde
wijze als de getroffene of zijn rechthebbenden en wordt gesubrogeerd in de rechten die de
getroffene of zijn rechthebbenden bij niet-vergoeding overeenkomstig artikel 48bis, §1,
hadden kunnen uitoefenen krachtens artikel 29bis van de wet van 21 november 1989
betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen.
2. De WAM-verzekeraar van een bij een ongeval betrokken motorrijtuig is slechts
gehouden tot vergoeding van het slachtoffer en zijn rechthebbenden (of de in hun rechten
gesubrogeerde arbeidsongevallenverzekeraar) op grond van artikel 29bis van de wet van
21 november 1989, indien het ongeval een verkeersongeval betreft.
De loutere omstandigheid dat een stilstaand motorrijtuig bij een ongeval op de openbare weg betrokken is, impliceert nog niet dat dit ongeval een verkeersongeval betreft.
"(Weg)verkeer" betreft immers het komen en gaan, het zich bewegen van voertuigen en
personen langs de wegen. Hieruit volgt dat een stilstaand voertuig niet aan het verkeer
deelneemt.
Een verkeersongeval wordt veroorzaakt bij komen en gaan, het zich bewegen van voertuigen en personen langs de wegen. Er is slechts sprake van een verkeersongeval voor
zover de feiten gebeurd zijn ingevolge een activiteit of rijverrichting, zoals bedoeld in het
Wegverkeersreglement of elke andere reglementering die tot doel heeft het algemeen
verkeer op de openbare weg te organiseren. Er is dus alleszins geen sprake van een
verkeersongeval wanneer een (al dan niet stilstaand) motorrijtuig aldus wordt gebruikt,
en/of een persoon aldus handelt, dat schade wordt veroorzaakt op een wijze die niet
karakteristiek is voor schadeveroorzaking in het verkeer, zoals bv. wanneer schade wordt
veroorzaakt bij het laden en/of lossen van een stilstaand motorrijtuig.
3. Nu uit het aangevochten vonnis slechts blijkt dat zich een ongeval heeft voorgedaan
op een openbare weg, waarbij een contact is geweest tussen het slachtoffer en de stilstaande, door eiseres verzekerde, vrachtwagen(s) en dat het slachtoffer, bij het afladen van
betonnen waterputten van een oplegger op een vrachtwagen tussen beide stellen gekneld
raakte, uit welke vaststellingen geenszins blijkt dat de vrachtwagen(s) en/of het slachtoffer aan het verkeer deelnamen en waaruit bovendien blijkt dat de schade ontstaan is op
een wijze die niet karakteristiek is voor schadeveroorzaking in het verkeer, kon de rechtbank niet wettig beslissen dat het ongeval in kwestie een verkeersongeval betreft dat
wordt beheerst door artikel 29bis van de wet van 21 november 1989.
Door de vordering van verweerster, ertoe strekkende eiseres te veroordelen tot terugbetaling van de uitkeringen die zij als arbeidsongevallen-verzekeraar heeft gedaan naar
aanleiding van het ongeval waarbij de heer D.D.A om het leven kwam, gegrond te
verklaren en de eiseres te veroordelen tot betaling van 1 euro als provisie aan de verweerster, schendt de rechtbank derhalve de artikelen 29bis van de wet van 21 november 1989
betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen, 48bis en
48ter van de Arbeidsongevallenwet van 10 april 1971.

IV. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
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Eerste middel
1. Krachtens artikel 568 van het Gerechtelijk Wetboek, neemt de rechtbank
van eerste aanleg kennis van alle vorderingen, behalve die welke rechtstreeks
voor het hof van beroep of het Hof van Cassatie komen.
2. Artikel 577, eerste lid, van het Gerechtelijk Wetboek bepaalt dat de rechtbank van eerste aanleg in hoger beroep kennis neemt van de vonnissen in eerste
aanleg gewezen door de vrederechter en, in de gevallen bepaald bij artikel
601bis, door de politierechtbank.
3. Krachtens artikel 60lbis van het Gerechtelijk Wetboek, neemt de politierechtbank kennis, ongeacht het bedrag, van alle vorderingen tot vergoeding van
schade ontstaan uit een verkeersongeval, zelfs indien het zich heeft voorgedaan
op een plaats die niet toegankelijk is voor het publiek.
4. Een verkeersongeval in de zin van deze bepaling is elk ongeval in het
wegverkeer waarbij middelen van vervoer, voetgangers of de in het Wegverkeersreglement bedoelde dieren betrokken zijn en dat verband houdt met de risico's van het wegverkeer.
5. De enkele omstandigheid dat er contact is tussen een op de openbare weg
gestationeerd voertuig en het slachtoffer volstaat niet opdat er sprake zou zijn
van een verkeersongeval.
6. Het bestreden vonnis stelt vast dat een werknemer op de openbare weg de
lading aan het lossen was van een oplegger en daarbij geklemd raakte tussen de
oplegger en de daarnaast stilstaande vrachtwagen, beide toebehorende aan zijn
werkgever.
7. Uit die vaststellingen blijkt dat het ongeval een bedrijfsongeval is, vreemd
aan iedere deelname aan het wegverkeer van vervoersmiddelen, voetgangers of
de in het Wegverkeersreglement bedoelde dieren, zonder verband met de risico's
van het wegverkeer.
8. Op grond van die vaststellingen oordelen de appelrechters dat het bedoelde
ongeval een verkeersongeval uitmaakt.
Door aldus te oordelen dat de politierechtbank en in hoger beroep de rechtbank
van eerste aanleg bevoegd waren kennis te nemen van de vordering van de
verweerster, miskennen de appelrechters het begrip verkeersongeval als bedoeld
in artikel 601bis van het Gerechtelijk Wetboek en schenden zij de artikelen 568,
577, eerste lid, en 601bis van het Gerechtelijk Wetboek.
Het middel is gegrond.
Verwijzing
9. Wanneer het Hof van Cassatie een beslissing vernietigt wegens schending
van een regel inzake bevoegdheid, verwijst het de zaak overeenkomstig artikel
660 van het Gerechtelijk Wetboek indien mogelijk naar de bevoegde rechter die
het aanwijst.
Gelet op de door het bestreden vonnis vastgestelde feitelijke gegevens is de
Rechtbank van Eerste Aanleg te Mechelen bevoegd om kennis te nemen van de
zaak en te oordelen met een beslissing waartegen hoger beroep openstaat.
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Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden vonnis.
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 zaak naar de Rechtbank van Eerste Aanleg te Mechelen, anders
samengesteld, om kennis te nemen van de zaak en te oordelen in een beslissing
waartegen hoger beroep openstaat.
6 februari 2009 – 1° kamer – Voorzitter en Verslaggever: de h. Verougstraete, voorzitter – Gelijkluidende conclusie de h. Vandewal, advocaat-generaal – Advocaten: mrs.
Geinger en Maes.

Nr. 102
1° KAMER - 6 februari 2009

ERFDIENSTBAARHEID - RECHT VAN UITWEG - INGESLOTENHEID - BOUWWERKEN DOOR DE
EIGENAAR - GEVOLG
Hoewel de bepaling dat de eigenaar wiens erf ingesloten ligt omdat dit geen voldoende
toegang heeft tot de openbare weg en deze toegang niet kan inrichten zonder
overdreven onkosten of ongemakken, voor het normale gebruik van zijn eigendom naar
de bestemming ervan, een uitweg kan vorderen over de erven van zijn naburen, tegen
betaling van een vergoeding in verhouding tot de schade die hij mocht veroorzaken, niet
vereist dat het erf van degene die een uitweg vordert, volledig moet zijn ingesloten, kan
geen uitweg worden toegekend als blijkt dat de moeilijkheden die de eigenaar van het
beweerd ingesloten erf ondervindt om een voldoende toegang te hebben tot de openbare
weg in overeenstemming met het normale gebruik van zijn eigendom en de bestemming
ervan, niet voortspruiten uit de ligging van zijn erf, maar uit de bouwwerken die op dit erf
zijn uitgevoerd door de eigenaar of zijn rechtsvoorganger1. (Art. 682, §1, B.W.)
(S. T. D. e.a.)

ARREST

(AR C.08.0295.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een vonnis, op 22 februari 2008 in hoger
beroep gewezen door de Rechtbank van Eerste Aanleg te Gent.
Raadsheer Eric Stassijns heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Christian Vandewal heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDEL
1 Zie Cass., 14 juni 1985, AR 4639, AC, 1984-85, nr. 628.
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De eiser voert in zijn verzoekschrift een middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 149 van de Grondwet;
- de artikelen 682, §1, en 683, tweede lid, van het Burgerlijk Wetboek.
Aangevochten beslissingen
Bij het bestreden vonnis van 22 februari 2008 verklaart de Rechtbank van Eerste
Aanleg te Gent het hoger beroep van de eiser tegen het vonnis van 3 april 2006 van het
Vredegerecht van het tweede kanton Gent, waarbij gezegd werd voor recht dat ten voordele van het perceel kadastraal gekend onder sectie C nr. 514/P/2 gelegen te
Gent/Drongen aan de Luchterenkerkweg 35 en thans eigendom van de verweerders een
recht van uitweg wordt toegekend ten laste van het perceel kadastraal gekend onder sectie
C nr. 514/L/2 meer bepaald over de strook gelegen voor de garage en tussen de muren en
de perceelgrens uitgevoerd op de Groene Wandeling en thans toebehorend aan de eiser,
ontvankelijk doch ongegrond.
De rechtbank van eerste aanleg stoelt deze beslissing op volgende motieven:
"2. Het recht van uitweg
De Vrederechter stelde vast dat door de (eiser) gedurende jaren een uitweg werd
gedoogd over zijn eigendom. Hij oordeelde vervolgens dat gelet op de zeer specifieke
omstandigheden (met name de verdeling van de percelen, het onmiddellijk erna optrekken
van de woning met achterliggende garage, de jarenlange niet verstoorde gedoogzaamheid
om de strook te gebruiken, gekoppeld aan de afwezigheid van enig protest voor de
aankoop door de huidige eigenaars noch tegen de wijze van bouwen noch tegen de exploitatie van het gebouw) er pas sprake was van insluiting sinds het verzet tegen het verdere
gebruik van de vrije strook, zodat (de verweerders) wel degelijk een recht op uitweg
wegens ingeslotenheid konden vorderen.
(De eiser) blijft in beroep ontkennen dat de garage van (de verweerders) een autobergplaats zou geweest zijn en als dusdanig werd gebruikt. Uit de door de Vrederechter
gehouden getuigenverhoren kon evenwel duidelijk blijken dat vorige huurders van de
woning van (de verweerders) steeds de vrije strook als inrit konden gebruiken en dat de
vorige eigenaars (de eiser) zelfs hadden gevraagd om de gedoogzaamheid schriftelijk te
willen bevestigen, hetgeen deze evenwel weigerde.
De Vrederechter oordeelde terecht dat het om een gedoogzaamheid ging, doch niet
meer dan dat. De opwerping van (de eiser) dat er door hem nooit enig recht van uitweg
werd verleend, zoals overigens bevestigd door de verklaring van I. S. (stuk 8 eiser), werd
hierdoor bevestigd.
(De eiser) stelt verder dat zijn erf niet behoorde tot het perceel dat werd gesplitst. Dit is
correct en blijkt uit de voorliggende documenten: niet de erven van F. en I. S. werden
gesplitst, doch wel de erven van I. en E. S.. De Vrederechter wijst evenwel niet op een
splitsing van de percelen, doch op de verdeling ervan naar aanleiding van de akte van
verdeling van 30 juni 1967. De opwerping van (de eiser) is dan ook niet pertinent ten
aanzien van de redenering die de Vrederechter opbouwde.
(De eiser) betwist dat het perceel van (de verweerders) ingesloten is aangezien het
grenst aan de Luchterenkerkweg. De ingeslotenheid van een erf dient evenwel beoordeeld
te worden, niet enkel op grond van het al dan niet palen aan de openbare weg, maar ook
naar de omstandigheden van normaal gebruik van het perceel volgens de bestemming
ervan en de kosten of ongemakken voor het inrichten van de toegang tot het erf. In die zin
is het perceel van (de verweerders) wel degelijk ingesloten wat betreft de garage, aangezien het normale gebruik van de garage voor voertuigen niet mogelijk is langs de Luchterenkerkweg.
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Volgens (de eiser) werd de ingeslotenheid met betrekking tot de garage door de rechtsvoorgangers van (de verweerders) zelf veroorzaakt. Op dit punt haalde de eerste rechter
aan dat men niet kan aannemen dat er sprake was van ingeslotenheid voor de aankoop van
de woning door (de verweerders), aangezien (de eiser) gedoogde dat de vrije strook achter
zijn woning werd gebruikt om toegang tot de garage te nemen. Het feit dat (de eiser) dit
gedoogde leidde de Vrederechter af uit de getuigenverhoren, alsook uit het feit dat (de
eiser) nooit enig verzet deed tegen het optrekken van een garage met uitgang naar zijn
eigendom.
De Vrederechter oordeelde terecht. Uit het geheel der feitelijke omstandigheden kan
voldoende worden afgeleid dat (de eiser) gedurende tientallen jaren gedoogde dat er
uitweg werd genomen over zijn eigendom. Gelet op de aldus aanwezige gedoogzaamheid,
was er geen ingeslotenheid (Cass., 6 april 2000, Arr. Cass. 2000, afl. 4, 721). Pas wanneer
(de verweerders) werden geconfronteerd met de weigering van (de eiser) om nog langer
de uitweg te gedogen, werden zij ingesloten, zodat zij overeenkomstig artikel 682 van het
Burgerlijk Wetboek een uitweg kunnen vorderen.
De rechtbank bevestigt dan ook de gronden en motieven die door de Vrederechter
werden aangehaald en die ertoe leidden dat (de verweerders) een recht op uitweg werd
toegekend.
Met overname van de motieven van het beroepen vonnis beslist de rechtbank van eerste
aanleg tevens als volgt:
2.1. De rechtbank stelt vast dat er geen betwisting is tussen de partijen over het eigendomsrecht van de strook die voor de garage ligt en gaat derhalve niet verder in op de akte
van verdeling die terzake niet zo duidelijk is.
2.2. Er weze aan herinnerd dat het getuigenverhoor werd gehouden om duidelijkheid te
krijgen over het effectieve gebruik van de garage in het verleden en na te gaan of er een
buitengerechtelijke bekentenis, eventueel een titel van erkenning, met betrekking tot de
erfdienstbaarheid is in hoofde van (de eiser), eigenaar van het beweerde dienstbare erf.
Of, in andere woorden, de eigenaar van het (beweerde) dienstbare erf de onbetwistbare
wil heeft geuit om die erfdienstbaarheid te erkennen en of dit uit de feiten kan worden
afgeleid.
Het getuigenverhoor werd dus gehouden met het oog op het bewijs van het bestaan van
een conventioneel recht van overgang.
2.5. Uit de getuigenverklaringen moet worden besloten, in tegenstelling tot de halsstarrige houding van (de eiser) die hangende de procedure steeds beweerde dat er geen sprake
was van toegang tot de garage, dat alle vroegere bewoners, of zij nu eigenaars of huurders
waren, hun auto in de garage stalden en toegang namen langs de garagepoort.
Pas met de huidige eigenaars, (de verweerders), neemt dat gebruik ingevolge zijn
veranderde houding noodgedwongen een einde.
Anderzijds kan uit de feiten niet worden afgeleid dat het hier al die tijd om meer dan
een gedoogzaamheid ging.
Niets wijst op een erkenning, door (de eiser), van een recht in hoofde van het aangrenzende perceel.
Dat het hier om een gedoogzaamheid ging blijkt ook uit de verklaring van notaris Claerhout maar ook uit die van de vorige eigenaars, J.-C., aan wie op hun vraag om iets op
papier te zetten negatief werd geantwoord.
Niet in het minst blijkt (de eiser) formeel te hebben geprotesteerd tegen het gebruik van
de strook naar de garage.
Men vergete tenslotte niet dat het in hoofde van (de eiser) geen verplichting is om een
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deel van zijn eigendomsrecht op de helling te zetten om de buren ter wille te zijn.
2.6. Wat de oorsprong van de problematiek betreft verwijzen (de verweerders) naar het
feit dat één en ander het gevolg is van een uit onverdeeldheidtreding die gerealiseerd werd
bij akte van notaris Jan Gheeraert in 1967: daarbij kreeg I. S. een stuk braakliggende
grond naast de toen reeds bestaande woning die toebedeeld werd aan (de eiser).
Op 28 juni 1967 werd een bouwvergunning verleend door de toenmalige gemeente
Drongen op basis van een plan van architect De Maertelaere waarin de autobergplaats is
getekend zoals die thans in werkelijkheid bestaat.
(De verweerders) gaan een stap te ver wanneer zij voorhouden dat door het ondertekenen van de akte van verdeling een erfdienstbaarheid werd gevestigd.
Zelfs indien het zo is dat bij de akte van verdeling de bouwvergunning voorlag en ook
(de eiser) daar kennis van had, dan zou daaromtrent ongetwijfeld iets vermeld geworden
zijn in de akte indien (de eiser) had ingestemd met de erfdienstbaarheid. Het tegendeel is
waar en spoort met wat hierboven onder 2.5 is uiteengezet.
Het feit dat die bouwvergunning ter kennis was van (de eiser), wordt evenwel niet
bewezen.
Er moet voor zoveel als nodig worden op gewezen dat bij de verdeling aan I. S. geenszins een ingesloten perceel wordt toebedeeld: het perceel is immers gelegen aan de Luchterenkerkweg.
In die zin is de door (de verweerders) aangehaalde rechtspraak inzoverre die betrekking
zou hebben op het recht van overgang niet van toepassing: die rechtspraak heeft betrekking op insluiting en dus op het wettelijke recht van uitweg.
Het gaat daarbij telkens om de problematiek dat door een verkoop of een verdeling één
van de betrokken percelen 'niet meer' beschikt over een voldoende toegang tot de openbare weg, maar dat is niet het voorliggende probleem: het braakliggende stuk grond had
terdege, over zes à zeven meter breedte toegang tot de openbare weg met name aan de
Luchterenkerkweg. Het probleem ligt anders (zie verder).
2.7. Nogmaals: het feit dat gedurende vele jaren de strook grond gebruikt werd als oprit
voor de garage schept als zodanig geen recht nu toch de erfdienstbaarheid van overgang
niet door verjaring kan worden bekomen.
Dat (de eiser) van dat gebruik niet zou in kennis zijn geweest dient met een korreltje
zout te worden genomen nu hij toch in diezelfde buurt woont, maar is op zichzelf irrelevant.
2.8. In ondergeschikte orde vorderen (de verweerders) een recht van uitweg in toepassing van artikel 682 van het Burgerlijk Wetboek.
Terecht wijzen zij erop dat de onmiskenbare garage onbruikbaar is indien zij geen
toegang kunnen nemen tot de Groene Wandeling.
Zij kunnen terzake niet meer rechten laten gelden dan hun rechtsvoorgangers doch
dezen (of hun huurders) hadden geen werkelijke problemen nu toch, zoals uit de diverse
getuigenverklaringen blijkt, zij over de strook konden rijden om de garage te bereiken,
ingevolge de niet ernstig te ontkennen gedoogzaamheid.
De aanvankelijke rechtsvoorganger, meer bepaald I. S., heeft eigenlijk zichzelf, althans
wat de garage betreft, ingesloten door het plan aldus te laten concipiëren dat de garage
uitgeeft op andermans grond.
2.9. De rechtbank moet echter vaststellen dat tegen de bouwvergunning zoals die
voorlag geen bezwaar werd aangetekend door (de eiser) zodat het gebouw werd opgetrokken zoals voorzien in het plan: met een volwaardige autobergplaats uitgevend op zijn
perceel.
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Het blijkt evenmin dat (de eiser) tijdens de uitvoering van de bouwwerken, of minstens
na de afwerking toen hij de zekerheid moet hebben gehad dat er een garagepoort op zijn
erf uitgaf, niet heeft gereageerd laat staan hieromtrent zijn rechten heeft doen gelden.
Al kan, zoals hoger vermeld, niet besloten worden tot een erkenning van een erfdienstbaarheid dan moet minstens worden vastgesteld dat er een toegeeflijkheid was waardoor
het gebouw aldus kon worden opgetrokken en volwaardig kon worden gebruikt.
Men kan dan niet zomaar zeggen dat I. S. zichzelf ingesloten heeft en, noch hij noch
zijn rechtsopvolgers, dus niets meer kan ondernemen.
Het is immers zeer onwaarschijnlijk dat over het gebruik van de voorliggende strook
geen stilzwijgend akkoord zou hebben bestaan op het ogenblik van de concipiëring/bouw
van de garage.
Deze zeer specifieke omstandigheden (met name de verdeling van de percelen, het
onmiddellijk erna optrekken van de woning met de achterliggende garage, jarenlange niet
verstoorde gedoogzaamheid om de strook te gebruiken, gekoppeld aan de afwezigheid
van enig protest voor de aankoop door de huidige (de verweerders) noch tegen de wijze
van bouwen noch tegen de exploitatie van het gebouw) leiden tot het besluit dat er (pas!)
sprake is van een insluiting sinds het verzet tegen het verdere gebruik van de voorliggende
strook.
De rechtbank is dan ook van oordeel dat het normale gebruik dat de bewoners sinds
1967 van het goed hadden, zoals het conform de wettelijke bepalingen was opgetrokken,
er niet meer is sinds (de verweerders) eigenaars werden.
Zeer duidelijk gesteld: het perceel, thans eigendom van (de verweerders), had voorheen
toegang tot de openbare weg vanuit de garage en heeft dat nu niet meer.
Voor zoveel als nodig: artikel 682 van het Burgerlijk Wetboek vergt geen absolute
ingeslotenheid (zie ten deze de toegang tot de straat aan de Luchterenkerkweg-gewone
toegangsdeur) en een zogenaamde relatieve ingeslotenheid, met name onvoldoende
toegang tot de openbare weg om een normaal gebruik te kunnen hebben van de eigendom,
volstaat.
In de specifieke gegeven omstandigheden kan aan (de verweerders) een recht van
uitweg worden toegestaan".
Grieven
Eerste onderdeel
Luidens artikel 682, §1, van het Burgerlijk Wetboek kan de eigenaar wiens erf ingesloten ligt omdat dit geen voldoende toegang heeft tot de openbare weg en deze toegang
niet kan inrichten zonder overdreven onkosten of ongemakken, voor het normale gebruik
van zijn eigendom naar de bestemming ervan, een uitweg vorderen over de erven van zijn
naburen, tegen betaling van een vergoeding in verhouding tot de schade die hij mocht
veroorzaken.
Voor de toepassing van artikel 682, §1, van het Burgerlijk Wetboek dient de ingeslotenheid van een erf niet enkel beoordeeld te worden op grond van het al dan niet palen aan
de openbare weg, maar ook naar de omstandigheden van normaal gebruik van het perceel
volgens de bestemming ervan en de kosten of ongemakken voor het inrichten van de
toegang tot het erf.
Er is geen ingeslotenheid in de zin van artikel 682, §1, van het Burgerlijk Wetboek
wanneer de moeilijkheden die de eigenaar ondervindt om een voor het normale gebruik en
de bestemming van zijn erf voldoende toegang tot de openbare weg te hebben, niet voortspruiten uit de natuurlijke ligging van het erf, maar het gevolg zijn van door de eigenaar
zelf uitgevoerde materiële handelingen waardoor hij zijn erf heeft ingesloten.
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Er is evenmin ingeslotenheid in de zin van voornoemd artikel 682, §1, van het Burgerlijk Wetboek wanneer het erf een toegang heeft tot de openbare weg, die wordt gedoogd
door de eigenaar of gebruiker van het naburige erf.
Zo de eigenaar of gebruiker van het naburige erf een einde stelt aan die gedoogzaamheid, ontstaat er evenmin een ingeslotenheid in de zin van artikel 682, §1, van het Burgerlijk Wetboek wanneer deze toestand het gevolg is van de door de eigenaar van het ingesloten erf zelf uitgevoerde materiële handelingen. De loutere beëindiging van die gedoogzaamheid doet in dat geval immers geen recht van uitweg ontstaan.
Met bevestiging van de gronden en de motieven van de eerste rechter, stellen de appelrechters vast dat de rechtsvoorganger van verweerders eigenlijk zichzelf, althans wat de
garage betreft, heeft ingesloten door het plan aldus te concipiëren dat de garage uitgeeft
op andermans grond (bestreden vonnis, folio 416, zesde lid, en vonnis van de eerste
rechter, p. 5, voorlaatste lid). De appelrechters stelden tevens vast dat er geen sprake was
van ingeslotenheid voor de aankoop van de woning door de verweerders aangezien eiser
gedoogde dat de vrije strook achter zijn woning werd gebruikt om toegang tot de garage
te nemen (bestreden vonnis, folio 416, vierde lid).
Op grond van die vaststellingen kon het bestreden vonnis niet wettig beslissen dat de
verweerders pas ingesloten werden toen zij geconfronteerd werden met de weigering van
eiser om nog langer een uitweg te gedogen zodat zij overeenkomstig artikel 682 van het
Burgerlijk Wetboek een uitweg kunnen vorderen (bestreden vonnis folio 416, vijfde lid).
Het louter feit dat eiser niet langer een uitweg over zijn erf gedoogde, deed immers
geen ingeslotenheid ontstaan in de zin van artikel 682, §1, van het Burgerlijk Wetboek
vermits de feitelijke ingeslotenheid van het erf van de verweerders, volgens de vaststellingen van de appelrechters, veroorzaakt werd door de rechtsvoorganger van de verweerders zelf en vermits de appelrechters, met overname van de motieven van de eerste
rechter, bevestigen dat de verweerders terzake niet meer rechten kunnen laten gelden dan
hun rechtsvoorgangers (bestreden vonnis folio 416, zesde lid, en vonnis van de eerste
rechter, p. 5, nr. 2.8). Door op grond van de in het middel aangehaalde overwegingen het
gevorderde recht van uitweg toe te kennen, miskennen de appelrechters dan ook het
artikel 682, §1, van het Burgerlijk Wetboek.
Tweede onderdeel
Overeenkomstig artikel 149 van de Grondwet is elk vonnis met redenen omkleed.
Wanneer een vonnis evenwel een tegenstrijdigheid bevat, hetzij tussen de motieven in
het overwegend gedeelte van de beslissing, hetzij tussen de motieven en het beschikkend
gedeelte van de beslissing, worden de elkaar tegensprekende motieven geacht elkaar op te
heffen, hetgeen overeenkomt met het ontbreken van redenen.
Voor zover het bestreden vonnis aldus zou moeten worden uitgelegd dat de appelrechters, met overname van de motieven van de eerste rechter, beslisten dat er een stilzwijgend akkoord zou hebben bestaan over het gebruik van een strook grond over het erf van
eiser, is het bestreden vonnis behept met een tegenstrijdigheid in zijn redengeving.
De appelrechters beslissen immers enerzijds met eigen motieven en deze overgenomen
uit het vonnis van de eerste rechter, dat uit de feiten niet kan worden afgeleid dat het
gebruik (van de strook grond over het erf van de eiser) om meer dan een gedoogzaamheid
ging, dat niets wijst op een erkenning, door de eiser, van een recht in hoofde van het
aangrenzend perceel (bestreden vonnis folio 416, voorlaatste lid, en vonnis eerste rechter
p. 4, nr. 2.5), dat niet kan worden besloten tot een erkenning van een erfdienstbaarheid,
enkel tot een toegeeflijkheid waardoor (de garage) aldus kon worden opgetrokken en
volwaardig kon worden gebouwd (bestreden vonnis folio 416, voorlaatste lid, en vonnis
eerste rechter p. 6, derde lid) en dat het om niet meer dan een gedoogzaamheid ging en er
door eiser nooit enig recht van uitweg werd verleend (bestreden vonnis folio 416, eerste
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lid).
Anderzijds beslissen de appelrechters, met overname van de motieven van de eerste
rechter, dat het zeer onwaarschijnlijk is dat over het gebruik van de voorliggende strook
geen stilzwijgend akkoord zou hebben bestaan op het ogenblik van de concipiëring/bouw
van de garage (bestreden vonnis, folio 416, voorlaatste lid, en vonnis van de eerste
rechter, p. 6, vijfde lid).
Door te beslissen dat het gebruik van de strook grond (over het erf van de eiser) louter
gedoogd werd en er in dit verband nooit enig recht werd verleend, hetgeen impliceert dat
er geen akkoord over dit gebruik bestond, en door tegelijkertijd te beslissen dat het zeer
onwaarschijnlijk is dat er over dit gebruik geen stilzwijgend akkoord zou hebben bestaan,
is het bestreden vonnis in deze lezing tegenstrijdig gemotiveerd en schendt het aldus
artikel 149 van de Grondwet.
Derde onderdeel
Overeenkomstig artikel 683, tweede lid, van het Burgerlijk Wetboek kan, indien de
ingeslotenheid het gevolg is van de splitsing van een erf na verkoop, ruiling, verdeling of
enige andere omstandigheid, de uitweg slechts worden verleend over de percelen die voor
de splitsing tot dat erf behoorden, tenzij de openbare weg op die wijze niet voldoende
bereikbaar is.
In zoverre het bestreden vonnis aldus zou moeten worden gelezen dat er sprake is van
insluiting, gelet op de zeer specifieke omstandigheden, met name de verdeling van de
percelen ( bestreden vonnis folio 415, voorlaatste lid), is het eveneens onwettig.
De appelrechters stelden immers, met overname van de motieven van de eerste rechter,
vast dat bij de verdeling aan de rechtsvoorganger van de verweerders, geenszins een ingesloten perceel werd toebedeeld (bestreden vonnis folio 416, voorlaatste lid, en vonnis van
de eerste rechter, p. 5, derde lid) en oordeelden met eigen motieven dat het erf van eiser,
n.a.v. de akte van verdeling van 30 juni 1967, niet werd gesplitst (bestreden vonnis, folio
416, tweede lid).
In zoverre de appelrechters ten voordele van het erf van de verweerders een recht van
uitweg toekennen over het erf van de eiser, gelet op de verdeling van de percelen,
schenden zij het artikel 683, tweede lid, van het Burgerlijk Wetboek vermits uit de in het
middel aangehaalde overwegingen blijkt dat de aangevoerde ingeslotenheid geen gevolg
is van een splitsing van het erf van de eiser en evenmin van de akte van verdeling van 30
juni 1967.

III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Eerste onderdeel
1. Artikel 682, §1, van het Burgerlijk Wetboek bepaalt dat de eigenaar wiens
erf ingesloten ligt omdat dit geen voldoende toegang heeft tot de openbare weg
en deze toegang niet kan inrichten zonder overdreven onkosten of ongemakken,
voor het normale gebruik van zijn eigendom naar de bestemming ervan, een
uitweg kan vorderen over de erven van zijn naburen, tegen betaling van een
vergoeding in verhouding tot de schade die hij mocht veroorzaken.
2. Hoewel deze bepaling niet vereist dat het erf van degene die een uitweg
vordert, volledig moet zijn ingesloten, kan geen uitweg worden toegekend als
blijkt dat de moeilijkheden die de eigenaar van het beweerd ingesloten erf ondervindt om een voldoende toegang te hebben tot de openbare weg in overeenstemming met het normale gebruik van zijn eigendom en de bestemming ervan, niet
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voortspruiten uit de ligging van zijn erf, maar uit de bouwwerken die op dit erf
zijn uitgevoerd door de eigenaar of zijn rechtsvoorganger.
3. Uit het beroepen vonnis van de vrederechter van 3 april 2006 blijkt dat:
- de eiser en zijn broer, rechtsvoorganger van de verweerders, eigenaars zijn
geworden van hun respectieve erven bij een akte verdeling uit 1967;
- het perceel dat aan de broer van de eiser is toebedeeld niet ingesloten is,
vermits het een voldoende toegang heeft tot de Luchterenkerkweg te Drongen;
- de broer van de eiser op zijn perceel een woning heeft gebouwd en een
garage;
- de voormelde garage geen toegang heeft tot de Luchterenkerkweg;
- de broer van de eiser, zijn rechtsopvolgers en hun huurders gebruik hebben
gemaakt van het erf van de eiser om voor het gebruik van de garage toegang te
nemen tot een achterliggende straat;
- het gebruik van het erf van de eiser niet het gevolg is van een conventioneel
recht van overgang, maar van een gedoogzaamheid;
- de verweerders vanuit de achterliggende straat niet langer toegang hebben tot
hun garage omdat de eiser het gebruik van zijn erf niet langer gedoogt.
De appelrechters oordelen, met bevestiging van de redenen van het vonnis van
de vrederechter, dat:
- de aanvankelijke rechtsvoorganger van de verweerders zichzelf, althans wat
de garage betreft, heeft ingesloten door het plan van zijn woning aldus te laten
concipiëren dat de garage uitgeeft op andermans grond;
- de zeer specifieke omstandigheden van de zaak met name de verdeling van
de percelen, het onmiddellijk erna optrekken van de woning met de garage,
jarenlange niet verstoorde gedoogzaamheid om de betwiste strook te gebruiken,
gekoppeld aan de afwezigheid van enig protest voor de aankoop door de
verweerders noch tegen de wijze van bouwen, noch tegen de exploitatie van het
gebouw leiden tot het besluit dat er pas sprake is van een insluiting sinds het
verzet tegen het verdere gebruik van de voorliggende strook;
- in de specifieke gegeven omstandigheden aan de verweerders een recht van
uitweg kan worden toegestaan.
4. De omstandigheid dat de eiser gedurende vele jaren het gebruik van zijn erf
heeft gedoogd om de toegang tot de garage op het erf van de verweerders mogelijk te maken en dat het probleem van de uitweg zich pas heeft gesteld op het
ogenblik dat de eiser aan de verweerders het gebruik van zijn erf heeft verboden,
neemt niet weg dat volgens de appelrechters de ingeslotenheid van de garage op
het erf van de verweerders het gevolg is van de wijze waarop de aanvankelijke
rechtsvoorganger van de verweerders de gebouwen op zijn eigendom heeft ingeplant.
5. De appelrechters die enkel op grond van die omstandigheden oordelen dat
voor het gebruik van de garage op het erf van de verweerders niettemin een recht
van uitweg wordt verleend over het erf van de eiser, schenden artikel 682, §1,
van het Burgerlijk Wetboek.
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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 Dendermonde,
zitting houdende in hoger beroep.
6 februari 2009 – 1° kamer – Voorzitter: de h. Verougstraete, voorzitter – Verslaggever: de h. Stassijns – Gelijkluidende conclusie de h. Vandewal, advocaat-generaal –
Advocaten: mrs. Geinger en Verbist.

Nr. 103
3° KAMER - 9 februari 2009

1º GENEESKUNDE — ALGEMEEN - ZIEKENHUIS - BEHEERDER - MEDISCHE RAAD ADVIES - ZIEKENHUISGENEESHEER - AFZETTING - DWINGENDE WET
2º ARTS - ZIEKENHUISGENEESHEER - ZIEKENHUIS - BEHEERDER - MEDISCHE RAAD - ADVIES AFZETTING - DWINGENDE WET
3º WETTEN. DECRETEN. ORDONNANTIES. BESLUITEN — ALGEMEEN DWINGENDE WET - ZIEKENHUIS - BEHEERDER - MEDISCHE RAAD - ADVIES ZIEKENHUISGENEESHEER - AFZETTING
1º, 2° en 3° De beheerder moet, in het kader van het door de wet beoogde doel, het advies
van de medische raad inwinnen over de afzetting van ziekenhuisgeneesheren, behalve in
geval van afzetting om dringende reden; die regel is een dwingende bepaling in het
voordeel van de ziekenhuisgeneesheren1. (Artt. 124, 125, eerste lid, 7°, en 126, §1,
Ziekenhuiswet)
(S. T. CLINIQUE ET MATERNITE STE ELISABETH vzw)

ARREST (vertaling)

(AR C.07.0348.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 31 maart 2006 gewezen door
het Hof van Beroep te Luik.
De zaak is bij beschikking van 20 januari 2009 van de eerste voorzitter
verwezen naar de derde kamer.
1 Zie concl. OM in Pas., 2009, nr 103.
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Afdelingsvoorzitter Paul Mathieu 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 1134 en 1135 van het Burgerlijk Wetboek;
- de artikelen 124, 125 tot 128, inzonderheid 125, eerste lid, 7°, en 126, §1, 130, §1 en
3, en 131 van de wet op de ziekenhuizen, gecoördineerd op 7 augustus 1987.
Aangevochten beslissing
Het arrest verklaart het hoger beroep ontvankelijk en gedeeltelijk gegrond en wijzigt
het beroepen vonnis, in zoverre het de veroordeling van de verweerster om een bijkomende opzeggingsvergoeding van 155.347,93 euro en een morele schadevergoeding van
7.500 euro te betalen, om de volgende redenen beperkt :
"I. Beëindiging van de overeenkomst
(De eiseres) betoogt dat het in werkelijkheid niet om een opzegging van de arbeidsovereenkomst ging maar om een afzetting, die haar op 1 oktober 2001 ter kennis is
gebracht, wat niet alleen indruiste tegen de wet op de ziekenhuizen, maar ook tegen de
eigen regeling van (de verweerster).
Zij meent daarenboven dat de afzetting beledigend en tergend is;
A. Artikel 125 van de wet op de ziekenhuizen bepaalt het volgende: 'In het kader van
het in artikel 124 bepaalde doel, verstrekt de Medische Raad aan de beheerder advies over
de volgende aangelegenheden (...) : 7° de afzetting van ziekenhuisgeneesheren, behalve
de afzetting om dringende reden'. Artikel 127 omschrijft de adviesprocedure;
Wat de algemene regeling van (de verweerster) betreft, wordt in het punt betreffende de
beëindiging van de individuele overeenkomst het volgende vermeld:
'Onverminderd de bepalingen in de voorgaande paragrafen, heeft elke partij het recht
om de overeenkomst op gelijk welk tijdstip te beëindigen, mits zij een termijn van voorkomendheid eerbiedigt en de andere partij van die beëindiging bij een ter post aangetekende brief in kennis stelt. De kennisgeving heeft uitwerking vanaf de derde werkdag die
volgt op de datum van verzending van de aangetekende brief. Overeenkomstig artikel 125
van de wet op de ziekenhuizen, wordt de medische raad vooraf van de redenen op de
hoogte gebracht en geraadpleegd.
Zo de medische raad niet akkoord gaat met de beëindiging van de overeenkomst (...),
wordt toepassing gemaakt van de artikelen 123, §2, en 128 van de wet op de ziekenhuizen, krachtens welke met name een beroep op een externe bemiddelaar zal worden
gedaan' (...);
1. (De eiseres) meent dus dat, aangezien zij is afgezet zonder voorafgaande raadpleging
van de medische raad, die afzetting nietig en van generlei waarde was, dat de termijn van
drie dagen niet eens is nageleefd en dat haar meteen de toegang tot haar bureau is
ontzegd;
(De verweerster), van haar kant, houdt vol dat de beëindiging van de afzetting verschilt
door de sanctie die eraan verbonden is, terwijl de beëindiging de gewone uitoefening
impliceert van het recht om een overeenkomst te beëindigen, zonder dat dit met redenen
hoeft te worden omkleed of zonder dat dit de schuld van één van de partijen hoeft te zijn;
2. Uit de opzet van het gehele artikel 125 van de wet op de ziekenhuizen en uit het doel
ervan, zoals het omschreven wordt in artikel 124, waarnaar het uitdrukkelijk verwijst,
blijkt echter dat artikel 125, eerste lid, 7°, niet vereist dat de afzetting wordt opgelegd als
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sanctie (Cass., 15 september 2003, www.juridat.be, met conclusie van advocaat-generaal
J.F. Leclercq);
De omstandigheid dat het Hof van Cassatie geen uitspraak heeft gedaan over een overeenkomst van onbepaalde duur, maakt niets uit, daar de opzet van artikel 125 en het doel
van artikel 124 betrekking hebben op alle overeenkomsten van ziekenhuis-geneesheren;
Het doel is immers de medische raad, die alle ziekenhuisgeneesheren vertegenwoordigt,
te betrekken bij beslissingen die een invloed kunnen hebben op de goede werking van het
ziekenhuis of nog de geneeskundige verzorging in optimale voorwaarden aan de patiënten
te kunnen verstrekken;
De door de (verweerster) aangehaalde rechtspraak en rechtsleer, die evolueren naar een
onderscheid tussen de afzetting en de andere vormen van beëindiging van de overeenkomst voor ziekenhuisgeneesheren, spreken de hiervoor gegeven uitlegging niet tegen;
3. In elk geval, indien, zoals (de verweerster) betoogt, aangenomen wordt dat er geen
sprake is van afzetting en dat het advies van de medische raad bijgevolg niet ingewonnen
hoeft te worden, moet erop gewezen worden dat haar eigen regeling, in geval van een
gewone opzegging die dus geen enkele sanctie inhoudt, vereist dat de medische raad
vooraf in kennis wordt gesteld van de redenen en geraadpleegd wordt, overeenkomstig
artikel 125 van de wet op de ziekenhuizen;
(De verweerster) heeft aldus noch haar eigen procedure, noch de termijn van drie werkdagen nageleefd;
(...)
5. Het hof kan (de eiseres) evenwel niet volgen, wanneer ze beweert dat de haar ter
kennis gebrachte afzetting nietig en van generlei waarde is;
Enerzijds moet het advies van de medische raad weliswaar verplicht ingewonnen
worden, maar het is niet voorgeschreven op straffe van nietigheid. Anderzijds is er geen
enkele beperking gesteld op de bevoegdheid om de arbeidsovereenkomst te beëindigen :
nergens in de wet wordt bepaald dat het onmogelijk is om de overeenkomst eenzijdig te
beëindigen. Die mogelijkheid is te dezen zelfs contractueel vastgelegd;
De beëindigingen zijn regelmatig of zijn het niet, en in het laatste geval bestaat de
sanctie in de betaling van een vergoeding;
De fout van (de verweerster) bestaat er dus in dat zij de overeenkomst van (de eiseres)
beëindigd heeft zonder op zijn minst haar eigen regeling na te leven. Niet alleen heeft zij
de kennisgevingstermijn van drie werkdagen niet nageleefd, maar vooral heeft zij een
beslissing genomen zonder het advies van de medische raad in te winnen, die, in geval
van een ongunstig advies inzake de beëindiging, een beroep op een bemiddelaar had
kunnen doen, overeenkomstig artikel 125 van de wet op de ziekenhuizen;
B. (De eiseres) verwijt (de verweerster) ook dat haar afzetting op een beledigende en
tergende wijze is geschied;
Uit de dossiers van de partijen, en inzonderheid uit de briefwisseling die zij vanaf
december 2000 hebben gevoerd, blijkt dat het bureau van de medische raad waartoe (de
eiseres) behoorde, inlichtingen over meer dan één onderwerp wenste te verkrijgen, wat
andere leden van de medische raad meteen tegenstond. Daarom hebben ze zich van het
bureau gedistantieerd, maar tegelijkertijd eisten ze om volledig op de hoogte te worden
gehouden van alle balansen van de instelling en om bij haar ontwikkelingsbeleid
betrokken te worden. Ze betreurden echter te moeten vaststellen dat er steeds meer zinloze
conflicten ontstonden, zowel tussen geneesheren als tussen geneesheren en beheerders;
(De eiseres), die een nieuwe verdeelsleutel wenste te verkrijgen voor de opsplitsing van
de honoraria tussen het laboratorium voor klinische biologie en het RIA-laboratorium,
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vernam van de directeur dat de honoraria van dokter S. gestort werden aan de vennootschap Favos. Ze onderzocht de zaak en stelde vast dat het om een handelsvennootschap
ging. Het bureau van de medische raad vroeg de verantwoordelijken van het ziekenhuis
op vertrouwelijke wijze om een antwoord op verschillende vragen betreffende die honoraria;
Verschillende leden van de medische raad meenden dat er geen onderzoek verricht
mocht worden naar de vennootschappen van dokter S. en wensten een serene sfeer te
herstellen, maar eisten ook dat alle inlichtingen betreffende de rekeningen van de instelling aan de medische raad zouden worden medegedeeld;
Op 8 februari 2001 hebben de voorzitter, de directeur en de gedelegeerd bestuurder van
het ziekenhuis alle leden van het medisch korps een brief gestuurd, waarin zij het
probleem in al zijn bijzonderheden uiteenzetten;
(De eiseres) en twee andere geneesheren van het bureau reageerden hierop met de
mededeling dat, volgens hen, die doorstorting van honoraria zonder enige twijfel strijdig
leek te zijn met de wet op de ziekenhuizen;
Het klimaat binnen het ziekenhuis ging er zodanig op achteruit dat zeven leden van de
medische raad ontslag hebben genomen, terwijl de leden van het bureau, waaronder (de
eiseres), dit weigerden te doen. Op een algemene vergadering werd, op verzoek van
zesendertig geneesheren, de vraag gesteld of de vergadering nog steeds het gevoel had
door de geneesheren van het overlegcomité vertegenwoordigd te zijn. De stemming
leverde honderdtachtig neen-stemmen, één ja-stem en zeven ongeldige stemmen op;
(De eiseres) heeft door haar gedrag - ze heeft resoluut beslist om een onderzoek te
voeren, door, samen met de leden van het bureau van de medische raad, een beroep op
een revisor te doen - meer dan één dokter geërgerd, zelfs in de mate dat ze verdeeldheid
onder de medische gemeenschap heeft gezaaid;
Er moet evenwel op gewezen worden dat de raad van de Orde van geneesheren te
Namen, die uitspraak deed over de klacht van dokter S., op 20 november 2001 beslist
heeft dat de drie geneesheren gehandeld hadden binnen het kader van hun opdracht als lid
van het overlegcomité;
Daarenboven heeft de raad beslist dat (de eiseres) de bepalingen van de code van
geneeskundige plichtenleer niet heeft overtreden en dat niets erop wijst dat zij niet met de
hoogst mogelijke discretie gehandeld heeft of dat zij haar vragen op een zodanige wijze
bekendgemaakt heeft dat de klager hierdoor schade zou zijn berokkend;
Op strafrechtelijk gebied werd (de eiseres), op de klacht die dokter S. had ingediend
wegens eerroof, door de raadkamer op 3 november 2004 buiten vervolging gesteld.
Bepaalde verklaringen werpen een nieuw licht op het gedrag van (de eiseres), die geen
fout schijnt te hebben begaan, daar zij haar onderzoeken op een correcte, vertrouwelijke
manier heeft gevoerd, zonder de grenzen te buiten te gaan, hetgeen de raad van de Orde
zelf ook meent;
Wat de wijze van doorstorten van de honoraria betreft, moet verwezen worden naar de
verklaring van dokter C., voorzitter van de raad van de Orde, die hierover in 2003 was
ondervraagd, en waarin hij erkent dat die werkwijze 'hoogst ongebruikelijk en uitzonderlijk' was en dat hij overigens niet wist waarom de raad van de Orde dat in 1994 had toegestaan. Volgens haar zou een dergelijke machtiging niet meer gegeven worden: een
geneesheer kan geen honoraria meer ontvangen via een vennootschap die de uitoefening
van de geneeskunde niet tot doel heeft;
Aangezien er in 2001 een dergelijke sfeer heerste, is het begrijpelijk dat de ziekenhuisverantwoordelijken naar een oplossing hebben gezocht om de rust te doen terugkeren en
dat er, zoals zij schrijven, tussen de partijen niet het geringste wederzijdse vertrouwen
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nodig voor een serene verhouding bestond;
De wijze waarop en de omstandigheden waarin zij beslist hebben om zich (van de
eiseres) te ontdoen, is echter tergend, temeer daar het ziekenhuis erkent dat haar op
professioneel gebied niets op te merken viel. Het feit dat de omzet voortdurend steeg,
wijst er overigens op dat het ziekenhuis door zijn directrice goed beheerd werd;
De beëindiging van de overeenkomst is op een brutale manier, zonder enige consideratie voor (de eiseres(, en klaarblijkelijk met voorbedachten rade geschied en was goed
voorbereid. De beëindiging is door een gerechtsdeurwaarder aan (de eiseres) ter kennis
gebracht, met onmiddellijke uitwerking, en zelfs de toegang tot haar bureau werd haar
ontzegd, waar zij haar persoonlijke bezittingen wilde ophalen. Aangezien de medische
raad niet werd geraadpleegd, heeft hij zijn advies niet kunnen geven en kon er niet op een
bemiddelaar een beroep gedaan worden. Ze heeft niet de gelegenheid gehad om haar
standpunt kenbaar te maken;
Daarenboven werd, op dezelfde dag als die waarop haar de beëindiging ter kennis werd
gebracht, namelijk 1 oktober 2001, die beëindiging ook medegedeeld aan het personeel
van het laboratorium, de leden van het medisch korps en zelfs het computerbedrijf, dat
gevraagd werd de codes voor de toegang tot het informaticasysteem te wijzigen en geen
enkel gevolg te geven aan enig verzoek van (de eiseres) . Er werd ook druk uitgeoefend
op haar medewerkster, dokter L.;
De overeenkomst is bijgevolg op onrechtmatige wijze beëindigd;
Ook de omstandigheden na de beëindiging lijken tergend te zijn. De toegang tot het
laboratorium waarin (de eiseres) sinds 1978 werkte, werd haar ontzegd en er werd niet
meteen een concrete maatregel genomen om haar de gelegenheid te geven haar persoonlijke bezittingen te komen ophalen, ook al had (de verweerster) de voorwaarden voor de
beëindiging vooraf voorbereid;
(De eiseres) heeft een gerechtsdeurwaarder gevraagd om haar op 1 oktober naar haar
bureau te vergezellen, waar deze heeft kunnen vaststellen dat ze geen toegang had tot haar
bureau, evenmin als tot het computerlokaal;
(De eiseres) heeft een proces aangespannen. In aanwezigheid van de gerechtsdeurwaarder waren weliswaar met de directeur bepaalde voorwaarden overeengekomen, die
(de eiseres) wellicht volkomen onbevredigend toeschenen, gelet op de radicale houding
die de (verweerster) aangenomen had".
Grieven
Luidens artikel 130, §1, van de wet op de ziekenhuizen, gecoördineerd bij koninklijk
besluit van 7 augustus 1987 houdende coördinatie van de wet op de ziekenhuizen, wordt
in elk ziekenhuis een algemene regeling vastgesteld betreffende de rechtsverhoudingen
tussen het ziekenhuis en de geneesheren, de organisatie- en de werkvoorwaarden, met
inbegrip van de financiële werkvoorwaarden.
Overeenkomstig paragraaf 3 van de voormelde bepaling, moet in de algemene regeling
minstens het soort gevallen waarin, de redenen waarom en de procedures volgens welke
een einde kan worden gemaakt aan de rechtsverhoudingen tussen de beheerder en de
ziekenhuisgeneesheren, worden behandeld.
De voormelde algemene regeling mag niet afwijken van de artikelen 125 tot en met 128
van de wet op de ziekenhuizen, om de waarborgen van de ziekenhuisgeneesheren inzake
afzetting niet in het gedrang te brengen.
De artikelen 125 tot en met 128 van de wet op de ziekenhuizen, gecoördineerd op 7
augustus 1987, die vallen onder titel IV, eerste hoofdstuk, eerste afdeling, zijn, in zoverre
ze de adviesbevoegdheid van de medische raad inzake afzetting van ziekenhuis-geneesheren regelen, van dwingend recht in het belang van de ziekenhuisgeneesheren.
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De raadpleging van de medische raad, bedoeld in artikel 125, eerste lid, 7°, van de wet
op de ziekenhuizen, is de eerste stap in de afzettingsprocedure. Het verplicht karakter
ervan vloeit voort uit artikel 126 van dezelfde wet.
Zoals het arrest zegt, verwijst de algemene regeling van het ziekenhuis uitdrukkelijk
naar de artikelen 125 tot 128 van de wet op de ziekenhuizen, in het kader van de procedure tot beëindiging van de individuele overeenkomst tussen de geneesheer en het ziekenhuis.
Het arrest stelt daarenboven vast dat de door de regeling van het ziekenhuis voorgeschreven procedure, en dus de bij wet bepaalde procedure, niet is nageleefd, aangezien het
advies van de medische raad niet is ingewonnen.
Aangezien de artikelen 125 tot 128 van dwingend recht zijn in het voordeel van de
geneesheren, moest het arrest, dat niet vaststelt dat de eiseres had afgezien van de door die
bepalingen geboden bescherming, bijgevolg de nietigheid vaststellen van de beslissing om
de overeenkomst met de eiseres te beëindigen en moest het de uit de nietigheid voortvloeiende gevolgen vaststellen, te weten dat de afzetting die ter kennis is gebracht zonder
naleving van de procedure bepaald in de wet op de ziekenhuizen, nietig en van generlei
waarde was.
Het arrest, dat beslist dat de eiseres niet gevolgd kan worden wanneer ze beweert dat de
haar ter kennis gebrachte afzetting nietig en van generlei waarde was, en dat alleen maar
een vergoeding wegens onrechtmatige beëindiging toekent, schendt tevens de artikelen
124, 125 en 128, en meer bepaald de artikelen 125, eerste lid, 7°, en 126, §1, 130, §1 en 3,
en 131 van de wet op de ziekenhuizen, gecoördineerd op 7 augustus 1987, die de afzettingsprocedure organiseert of krachtens welke een dergelijke procedure georganiseerd
wordt.
Daarenboven verzuimt het arrest zodoende om toepassing te maken van de algemene
regeling van het ziekenhuis, daar het voor de beëindiging van de relaties tussen de geneesheer en het ziekenhuis verwijst naar de artikelen 125 tot 128 van de wet op de ziekenhuizen, en miskent het de verbindende kracht van het samenwerkingsakkoord dat de
eiseres en de verweerster krachtens de algemene regeling gesloten hadden, en schendt het
de artikelen 1134 en 1135 van het Burgerlijk Wetboek, door geen uitwerking te verlenen
aan de overeenkomst tussen de partijen, die zich in hun overeenkomst ertoe verbonden
hadden om de voormelde dwingende bepalingen na te leven.
Het arrest is derhalve niet naar recht verantwoord.

III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Eerste middel
Krachtens de artikelen 125, eerste lid, 7°, en 126, §1, van de wet op de ziekenhuizen, gecoördineerd op 7 augustus 1987, moet de beheerder, in het kader van
het in artikel 124 bepaalde doel, het advies van de medische raad inwinnen over
de afzetting van de ziekenhuisgeneesheren, behalve in geval van afzetting om
dringende reden.
Dit zijn dwingende bepalingen in het voordeel van de ziekenhuisgeneesheren
en de schending ervan leidt tot de relatieve nietigheid van de afzetting.
Het arrest beslist dat overeenkomstig het reglement van de verweerster, artikel
125, eerste lid, 7°, van toepassing is, zelfs wanneer de overeenkomst op een
andere wijze dan door afzetting beëindigd wordt, stelt vast dat het advies van de
medische raad niet is ingewonnen, maar stelt niet vast dat de eiseres heeft afge-
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zien van de bij de artikelen 125 en 126 geboden bescherming.
Het arrest, dat beslist dat "(de eiseres) niet gevolgd kan worden wanneer ze
beweert dat de (...) afzetting nietig en van generlei waarde was" en dat de enige
sanctie voor de onrechtmatige beëindiging "in de betaling van een vergoeding
bestaat", op grond dat "het advies van de medische raad weliswaar verplicht
ingewonnen moet worden, maar (dat) het niet is voorgeschreven op straffe van
nietigheid", schendt die bepalingen.
Het middel is in zoverre gegrond.
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.
9 februari 2009 – 3° kamer – Voorzitter en Verslaggever: de h. Mathieu, afdelingsvoorzitter – Gelijkluidende conclusie de h. Leclercq, procureur-generaal – Advocaat: mr. Van
Ommeslaghe.

Nr. 104
3° KAMER - 9 februari 2009

1º ONDERWIJS - GESUBSIDIEERDE INSTELLINGEN - WEDDETOELAGE - LEERKRACHT VORDERING TOT BETALING TEGEN DE GEMEENSCHAP - SUBJECTIEF RECHT
2º ARBEIDSONGEVAL — OVERHEIDSPERSONEEL. BIJZONDERE REGELS ONDERWIJS - GESUBSIDIEERDE INSTELLINGEN - LEERKRACHT - MEDISCHE EN FARMACEUTISCHE
KOSTEN - BEPALING - FRANSE GEMEENSCHAP
1º De Gemeenschap betaalt aan de personeelsleden van de gesubsidieerde instellingen
rechtstreeks en maandelijks de weddetoelagen uit; die verplichting van de Gemeenschap
t.a.v. die personeelsleden gaat, in hoofde van die personeelsleden, gepaard met een
subjectief recht t.a.v. de Gemeenschap1. (Artt. 25, tweede lid, en 36, tweede lid, Wet 29
mei 1959)
2º Inzake het arbeidsongeval van een personeelslid van een gesubsidieerde instelling staat
het niet aan de Franse Gemeenschap om het bedrag te bepalen van de vergoeding voor
de medische en farmaceutische kosten waarop de getroffene recht heeft2. (Art. 25, K.B.
24 jan. 1969)
(FRANSE GEMEENSCHAP T. D.; in aanwezigheid van PENSIOENDIENST VOOR DE OVERHEIDSSECTOR)

1 Zie concl. OM in Pas., 2009, nr 104.
2 Ibid.
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ARREST (vertaling)

(AR S.07.0096.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 15 januari 2007 gewezen
door het Arbeidshof te Brussel.
Raadsheer Daniel Plas heeft verslag uitgebracht.
Procureur-generaal Jean-François Leclercq heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDELEN
De eiser voert de volgende twee middelen aan :
Eerste middel
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 3, eerste lid, 2°, e), 28 en 32 van het koninklijk besluit van 24 januari
1969 betreffende de schadevergoeding ten gunste van de personeelsleden van de overheidssector, voor arbeidsongevallen en voor ongevallen op de weg naar en van het werk;
- de artikelen 25, tweede lid, en 36, tweede lid, van de wet van 29 mei 1959 tot wijziging van (sommige bepalingen van) de onderwijswetgeving, zoals zij van kracht waren
ten tijde van het ongeval van de verweerder.
Aangevochten beslissing
Het bestreden arrest stelt vast dat de verweerder leraar was in een instelling van het
door de Belgische Staat gesubsidieerde officieel onderwijs (vóór de communautarisering
van het onderwijs), dat was georganiseerd door zijn werkgever, de gemeente Etterbeek;
dat hij op 9 oktober 1986 is getroffen door een arbeidsongeval, waardoor hij tijdelijk
volledig arbeidsongeschikt was van 3 tot 6 november 1986, op 26 november 1986, op 10
december 1986, van 1 januari 1987 tot 31 augustus 1988 en van 15 januari 1992 tot 31
augustus 1996; dat de verweerder, gedurende die periodes, zijn volledige bezoldiging
ontvangen heeft tot en met 7 januari 1996 en dat hij vanaf 8 januari 1996 van de eiseres
wachtgeldtoelagen ontvangen heeft tot beloop van 80 pct. van zijn activiteitswedde,
en verklaart vervolgens de vordering van de verweerder die ertoe strekte de eiseres te
doen veroordelen tot vergoeding van zijn tijdelijke volledige arbeidsongeschiktheid van 8
januari tot 31 augustus 1996, door hem zijn normale bezoldiging voor die periode te
betalen, na aftrek van het bedrag van de weddetoelagen die de eiseres voor diezelfde
periode heeft betaald, ontvankelijk en gegrond en veroordeelt de eiseres bijgevolg om
hem een nettoprovisie van 1.711,87 euro te betalen.
Het arrest grondt die beslissing in hoofdzaak op de volgende redenen:
a) Artikel 3, 1°, van de wet van 3 juli 1967 betreffende de schadevergoeding voor
arbeidsongevallen, voor ongevallen op de weg naar en van het werk en voor beroepsziekten in de overheidssector, bepaalt dat de getroffene van een arbeidsongeval recht heeft
op een vergoeding van de kosten voor dokter, chirurg, apotheker, verpleging, prothese en
orthopedie, en op een rente in geval van blijvende invaliditeit.
Artikel 3bis van de wet voegt hieraan toe dat, onder voorbehoud van de toepassing van
een meer gunstige wets- of verordeningsbepaling, de personeelsleden op wie deze wet van
toepassing werd verklaard, gedurende de periode van tijdelijke ongeschiktheid het voordeel genieten van de bepalingen die voor een tijdelijke volledige ongeschiktheid door de
wetgeving op de arbeidsongevallen zijn vastgesteld. De vergoeding voor de periodes van
tijdelijke arbeidsongeschiktheid is gunstiger in de wet van 3 juli 1967 dan in de Arbeidsongevallenwet van 10 april 1971, die van toepassing is op de privésector, aangezien
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artikel 32 van het koninklijk besluit van 24 januari 1969 betreffende de schadevergoeding
ten gunste van de personeelsleden van de overheidssector, voor arbeidsongevallen en voor
ongevallen op de weg naar en van het werk, dat is genomen ter uitvoering van de wet van
3 juli 1967, bepaalt dat de aan dit besluit onderworpen personeelsleden, tijdens de periode
van tijdelijke ongeschiktheid, de bezoldiging behouden die verschuldigd is op grond van
hun arbeidsovereenkomst of hun wettelijk of reglementair statuut. In die bepaling moet
onder "de bezoldiging" "de arbeidsongeschiktheidsvergoeding gelijk aan de bezoldiging"
worden verstaan, aangezien de bezoldiging, op zich, slechts de tegenprestatie voor de
gepresteerde arbeid vormt.
b) Artikel 16, eerste lid, van de wet van 3 juli 1967, bepaalt dat de renten en vergoedingen die toegekend worden aan de personeelsleden op wie die wet toepasselijk is, ten
laste van de Schatkist vallen. Artikel 24 van het koninklijk besluit van 24 januari 1969
bepaalt eveneens dat de vergoedingen en renten ten laste van de Schatkist vallen, terwijl
artikel 27 van het koninklijk besluit preciseert dat de renten betaald worden door de administratie der pensioenen. Wat de tijdelijke arbeidsongeschiktheid betreft, is de rechtspraak
in die zin gevestigd dat de vergoeding ervan, door behoud van de normale bezoldiging, op
de eiseres rust, op grond dat (1) artikel 25, tweede lid, van de wet van 29 mei 1959 tot
wijziging van (sommige bepalingen van) de onderwijswetgeving, bepaalt dat de Staat met
name weddetoelagen verleent aan de instellingen en afdelingen van het onderwijs die aan
de in artikel 24 van de wet bedoelde voorwaarden voldoen, (2) artikel 36, tweede lid, van
de wet van 29 mei 1959, zoals gewijzigd bij het koninklijk besluit van 20 augustus 1986,
bepaalt dat de Staat rechtstreeks en maandelijks de weddetoelagen aan de leden van het
personeel van de gesubsidieerde instellingen betaalt, (3) het de eiseres is die ten gevolge
van de communautarisering van het onderwijs die op 1 januari 1989, is ingegaan, de
weddetoelagen subsidieert en rechtstreeks aan de leden van het personeel betaalt.
c) "Met de verplichting van de Staat jegens de leden (van het personeel van de gesubsidieerde instellingen, die erin bestaat hen rechtstreeks en maandelijks de weddetoelagen te
betalen), stemt een subjectief recht van hunnentwege ten aanzien van de Staat overeen.
Bijgevolg kan de vordering in rechte tot betaling van een weddetoelage die door een leerkracht van een gesubsidieerde instelling tegen de Staat is ingesteld, ontvankelijk worden
verklaard" (Cass., 10 mei 1990, AC, 1990, nr. 530).
d) Volgens de artikelen 3, eerste lid, 2°, e), en 28 van het koninklijk besluit van 24
januari 1969, moet het arbeidsongeval bij de eiseres worden aangegeven en moet zij alle
nodige maatregelen treffen om alle vergoedbare gevolgen van het arbeidsongeval te
vergoeden, met inbegrip van de periodes van tijdelijke arbeidsongeschiktheid.
Grieven
Volgens artikel 32 van het koninklijk besluit van 24 januari 1969 betreffende de schadevergoeding ten gunste van de personeelsleden van de overheidssector, voor arbeidsongevallen en voor ongevallen op de weg naar en van het werk, dat is genomen ter uitvoering van de wet van 3 juli 1967 betreffende de schadevergoeding voor arbeidsongevallen,
voor ongevallen op de weg naar en van het werk en voor beroepsziekten in de overheidssector, "behouden de leden (van het personeel onderworpen aan dit besluit, waaronder
ook het personeel van de gesubsidieerde onderwijsinstellingen,) tijdens de periode van
tijdelijke ongeschiktheid de bezoldiging verschuldigd op grond van hun arbeidsovereenkomst of hun wettelijk of reglementair statuut".
Volgens artikel 28 van het koninklijk besluit van 24 januari 1969, "worden de kosten
van de administratieve procedure en de gerechtskosten en -uitgaven (met uitzondering van
de verplaatsingskosten en de kosten van het geneeskundig deskundigenonderzoek of de
kosten die volgen uit een door de geneesheer van de getroffene voorgeschreven behandeling) betaald door het ministerie waaronder de dienst ressorteert waarbij het ongeval moet
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worden aangegeven".
Volgens artikel 3, eerste lid, 2°, e), van dat koninklijk besluit, "dient, voor de toepassing van dit besluit, onder "minister" te worden verstaan, wat de leden van het onderwijzend personeel betreft : de regering of het college waaronder zij ressorteren".
Nergens bepaalt het koninklijk besluit van 24 januari 1969 of de wet van 3 juli 1967 dat
de verplichting om, tijdens de periode van volledige arbeidsongeschiktheid, aan het personeel van de gesubsidieerde onderwijsinstellingen de normale bezoldiging te betalen, op de
overheid rust die deze instellingen subsidieert (te dezen, de eiseres).
Volgens artikel 25, tweede lid, van de wet van 29 mei 1959 tot wijziging van (sommige
bepalingen van) de onderwijswetgeving, zoals het op het ogenblik van verweerders
ongeval van kracht was, "verleent de Staat weddetoelagen aan de inrichtingen en afdelingen van inrichtingen voor bewaarschool-, lager, middelbaar, normaal-, technisch en
kunstonderwijs, die aan de bij wet en verordening gestelde voorwaarden voldoen".
Volgens artikel 36, tweede lid, van de wet van 29 mei 1959, "betaalt de Staat rechtstreeks
en maandelijks de weddetoelagen aan de leden van het personeel van de gesubsidieerde
inrichtingen".
Sinds de communautarisering van het onderwijs, die op 1 januari 1989 is ingegaan, is
het de eiseres die de weddetoelagen subsidieert en rechtstreeks aan de personeelsleden
van die instellingen betaalt.
Die door de eiseres verschuldigde weddetoelagen zijn de bezoldiging niet van het
personeel van de gesubsidieerde onderwijsinstellingen. Die bezoldiging blijft immers ten
laste van de werkgever van dat personeel.
Het bestreden arrest stelt te dezen vast dat de werkgever van de verweerder de
gemeente Etterbeek was en niet de eiseres, en dat de vordering van de verweerder ertoe
strekte de eiseres te doen veroordelen om hem de bezoldigingen te betalen verschuldigd
voor de periode van tijdelijke arbeidsongeschiktheid van 8 januari 1996 tot 31 augustus
1996, na aftrek van het bedrag van de weddetoelagen die de eiseres voor dezelfde periode
had betaald.
Het bestreden arrest dat die vordering ontvankelijk en gegrond verklaart om de hiervoor
sub b), c) en d), weergegeven redenen, schendt bijgevolg de in de aanhef van het middel
bedoelde bepalingen.
Tweede middel
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 16 van de wet van 3 juli 1967 betreffende de schadevergoeding voor arbeidsongevallen, voor ongevallen op de weg naar en van het werk en voor beroepsziekten in de
overheidssector;
- de artikelen 4 en 25 van het koninklijk besluit van 24 januari 1969 betreffende de
schadevergoeding ten gunste van de personeelsleden van de overheidssector, voor
arbeidsongevallen en voor ongevallen op de weg naar en van het werk.
Aangevochten beslissing
Na, met betrekking tot de betaling van de medische kosten en de vergoeding voor
verweerders blijvende arbeidsongeschiktheid, te hebben erkend dat de eiseres "niet de
vergoedingen en renten hoeft te betalen die verschuldigd zijn krachtens de wet van 3 juli
1967", op grond dat:
"Artikel 16 van de wet van 3 juli 1967 betreffende de schadevergoeding voor arbeidsongevallen, voor ongevallen op de weg naar en van het werk en voor beroepsziekten in de
overheidssector, en artikel 24 van het uitvoeringsbesluit van 24 januari 1969 bepalen dat
de vergoedingen en renten ten laste van de Schatkist vallen. Artikel 25 van het voormelde
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koninklijk besluit van 24 januari 1969 bepaalt dat 'de kosten voor dokter, chirurg,
apotheker, verpleging, prothese en orthopedie betaald worden door de Administratieve
Gezondheidsdienst en ten laste van Schatkist zijn'. Bijgevolg dient de Belgische Staat de
renten en de dokterskosten te betalen. Artikel 27 van het koninklijk besluit van 24 januari
1969, zoals gewijzigd bij het koninklijk besluit van 6 maart 1998, preciseert dat 'de renten
betaald worden door de zorg van de Administratie der Pensioenen', die ressorteert onder
de Belgische Staat", beslist het arrest als volgt:
"Krachtens artikel 9, tweede en derde lid, van het koninklijk besluit van 24 januari
1969, stelt de (eiseres) aan de getroffene of aan diens rechthebbenden de betaling van een
rente voor en wordt het voorstel, indien een akkoord wordt bereikt, verwerkt in een ministerieel besluit dat vaststelt dat een akkoord tot stand gekomen is, en waarin worden
vermeld de bezoldiging waarop de rente wordt berekend, de aard van het letsel, de
verminderde geschiktheid en de datum van de consolidatie. De (eiseres) moet dus, overeenkomstig die bepalingen, een ministerieel besluit uitvaardigen, alvorens de Belgische
Staat tot betaling overgaat".
Vervolgens nodigt het arrest de eiseres, in zijn dictum, niet alleen uit om het bedrag van
de rente voor de blijvende arbeidsongeschiktheid te bepalen, een ministerieel besluit uit te
vaardigen dat dit bedrag vaststelt, en dit naar de Belgische Staat te versturen, maar ook
om "het bedrag te bepalen van de (aan de verweerder) verschuldigde vergoedingen voor
dokters- en apothekerskosten".
Grieven
Artikel 16 van de wet van 3 juli 1967 betreffende de schadevergoeding voor arbeidsongevallen, voor ongevallen op de weg naar en van het werk en voor beroepsziekten in de
overheidssector, bepaalt dat de renten en vergoedingen die toegekend worden aan de
personeelsleden op wie de wet toepasselijk is, waaronder ook het personeel van de gesubsidieerde onderwijsinstellingen, ten laste van de Schatkist vallen.
Met betrekking tot de kosten voor dokter, chirurg, apotheker en verpleging, bepaalt
artikel 4 van het koninklijk besluit van 24 januari 1969 betreffende de schadevergoeding
ten gunste van de personeelsleden van de overheidssector, voor arbeidsongevallen en voor
ongevallen op de weg naar en van het werk, dat is genomen ter uitvoering van de wet van
3 juli 1967, dat "de getroffene recht heeft op de vergoeding van de kosten voor dokter,
chirurg, apotheker en verpleging, binnen de grenzen van het tarief door de Koning vastgesteld ter uitvoering van de arbeidsongevallenwet van 10 april 1971 of van enige andere
wetsbepaling tot wijziging of tot vervanging ervan".
Artikel 25 van het koninklijk besluit bepaalt dat "de kosten voor dokter, chirurg,
apotheker, verpleging, prothese en orthopedie worden betaald door de Administratieve
Gezondheidsdienst en ten laste van Schatkist zijn".
Nergens bepaalt het koninklijk besluit dat het aan de eiseres staat om het bedrag te
berekenen van de vergoeding waarop de getroffene voor die kosten recht heeft, overeenkomstig het bepaalde in artikel 4 van het koninklijk besluit van 24 januari 1969.
Het arrest, dat de eiseres uitnodigt om een dergelijke berekening te maken, schendt
bijgevolg de in het middel bedoelde bepalingen.

III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Het Hof kan geen acht slaan op de geschriften van de verweerder die op 14
december 2007 en 21 mei 2008 op de griffie van het Hof zijn ingediend, aangezien ze niet zijn ondertekend door een advocaat bij het Hof van Cassatie, zoals
vereist is bij artikel 1092 van het Gerechtelijk Wetboek.
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Eerste middel
Krachtens artikel 1, 6°, van de wet van 3 juli 1967 betreffende de schadevergoeding voor arbeidsongevallen, voor ongevallen op de weg naar en van het
werk en voor beroepsziekten in de overheidssector, is de bij die wet vastgestelde
regeling, onder de voorwaarden en binnen de perken die de Koning bepaalt,
toepasselijk verklaard op de personeelsleden van de gesubsidieerde onderwijsinstellingen.
Artikel 32 van het koninklijk besluit van 24 januari 1969 betreffende de schadevergoeding ten gunste van de personeelsleden van de overheidssector, voor
arbeidsongevallen en voor ongevallen op de weg naar en van het werk, dat
volgens artikel 1, 3°, zoals het op het geschil van toepassing is, met name de
personeelsleden betreft van de gesubsidieerde onderwijsinstellingen die vallen
onder de wet van 29 mei 1959 tot wijziging van sommige bepalingen van de
onderwijswetgeving, bepaalt dat die personeelsleden, tijdens de periode van
tijdelijke ongeschiktheid, de bezoldiging behouden die verschuldigd is op grond
van hun arbeidsovereenkomst of hun statuut.
Artikel 25, tweede lid, van de wet van 29 mei 1959, bepaalt dat de Staat met
name onder bepaalde voorwaarden weddetoelagen verleent aan de in artikel 24
van de wet bedoelde instellingen en afdelingen van instellingen voor onderwijs.
Luidens artikel 36, tweede lid, van die wet, betaalt de Staat de weddetoelagen
rechtstreeks en maandelijks aan de personeelsleden van die gesubsidieerde
instellingen.
Met deze verplichting die de Staat, in wiens plaats achteraf de gemeenschappen zijn getreden, jegens die personeelsleden heeft, stemt een subjectief
recht van hunnentwege ten aanzien van die overheden overeen.
Het bestreden arrest dat de eiseres veroordeelt om aan de verweerder een
bedrag te betalen gelijk aan het verschil tussen de volledige weddetoelage en 80
pct. daarvan, teneinde de verweerder in staat te stellen de bezoldiging te
behouden die hem verschuldigd is tijdens de periode van tijdelijke arbeidsongeschiktheid van 8 januari tot 31 augustus 1996, schendt geen van de in het middel
bedoelde bepalingen.
Het middel kan niet worden aangenomen.
Tweede middel
Artikel 25 van het koninklijk besluit van 24 januari 1969, zoals het op het
geschil van toepassing is, bepaalt dat de kosten voor dokter, chirurg, apotheker,
verpleging, prothese en orthopedie betaald worden door de Administratieve
Gezondheidsdienst.
Noch uit die bepaling, noch uit enige andere bepaling blijkt dat het aan de
eiseres staat om het bedrag van die vergoedingen te bepalen.
Het bestreden arrest dat de eiseres uitnodigt om het bedrag van de aan de
verweerder verschuldigde vergoedingen voor dokters- en apothekerskosten te
bepalen, schendt bijgevolg artikel 25.
Het middel is gegrond.
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De vordering tot bindendverklaring van het arrest
Aangezien de vernietiging van het bestreden arrest beperkt is tot de beslissing
die de eiseres uitnodigt het bedrag te bepalen van de vergoedingen voor doktersen apothekerskosten, die niet tot de bevoegdheid van de Pensioendienst voor de
Overheidssector behoren, heeft de tegen die partij ingestelde vordering tot
bindendverklaring van het arrest geen belang en is ze derhalve niet ontvankelijk.
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest, in zoverre het de eiseres uitnodigt het bedrag
van de aan de verweerder verschuldigde vergoedingen voor dokters- en apothekerskosten te bepalen.
Verwerpt het cassatieberoep voor het overige, alsook de vordering tot bindendverklaring van het arrest.
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het
gedeeltelijk vernietigde arrest.
Gelet op artikel 16 van de wet van 3 juli 1967, veroordeelt de eiseres in de
kosten.
Verwijst de aldus beperkte zaak naar het Arbeidshof te Luik.
9 februari 2009 – 3° kamer – Voorzitter: de h. Mathieu, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: de h. Plas – Gelijkluidende conclusie de h. Leclercq, procureur-generaal – Advocaten: mrs. Kirkpatrick en De Bruyn.

Nr. 105
3° KAMER - 9 februari 2009

1º BURGERLIJKE RECHTSVORDERING - BURGERLIJKE RECHTER - BESLISSING VERJARING - CONTROLE - FEITEN DIE AAN DE VORDERING TEN GRONDSLAG LIGGEN VASTSTELLING
2º VERJARING — BURGERLIJKE ZAKEN — TERMIJNEN (AARD. DUUR.
AANVANG. EINDE) - DUUR - SCHADE T.G.V. EEN MISDRIJF - VORDERING TOT VERGOEDING BURGERLIJKE RECHTER - BESLISSING - FEITEN DIE AAN DE VORDERING TEN GRONDSLAG LIGGEN VASTSTELLING
1º en 2° De burgerlijke rechter die uitspraak doet over een op een misdrijf gegronde
vordering en nagaat of de vordering verjaard is, moet vaststellen dat de feiten die aan de
vordering ten grondslag liggen, onder de toepassing van de strafwet vallen; hij moet
melding maken van de bestanddelen van het misdrijf die de beoordeling van de verjaring
beïnvloeden1. (Art. 26, V.T.Sv.)
(SECURITY GUARDIAN'S INSTITUTE bvba T. D. e.a.)

ARREST (vertaling)

1 Zie concl. OM in Pas., 2009, nr 105.
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(AR S.08.0067.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 5 september 2007 gewezen
door het Arbeidshof te Brussel.
Voorzitter Christian Storck heeft verslag uitgebracht.
Procureur-generaal Jean-François Leclercq heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDEL
De eiseres voert volgend middel aan:
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 26 van de wet van 17 april 1878 houdende de Voorafgaande Titel van het
Wetboek van Strafvordering, zoals het van kracht was zowel vóór als na de wijziging bij
de wet van 10 juni 1998;
- artikel 15, eerste lid, van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeids-overeenkomsten.
Aangevochten beslissing
Het arrest verwerpt de door de eiser aangevoerde exceptie van verjaring, gegrond op
artikel 15, eerste lid, van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten, en
past de verjaringstermijn van vijf jaar toe, zoals deze is voorgeschreven bij artikel 26 van
de Voorafgaande Titel van het Wetboek van Strafvordering, op de volgende gronden:
"Net als (de verweerder), is het (arbeids)hof de mening toegedaan dat (de eiseres) de
kwestie van de verjaring van de rechtsvordering, die betrekking heeft op de ontvankelijkheid van de vordering, verwart met het gezag van gewijsde, dat, indien hiermee rekening
moet worden gehouden, betrekking heeft op de grond van de zaak;
Wat betreft de door (de eiseres) aangevoerde verjaring van de oorspronkelijke vordering, moet erop gewezen worden dat, aangezien (de verweerder) zijn vordering gegrond
heeft op artikel 26 van de Voorafgaande Titel het Wetboek (van Strafvordering), 'waarbij
hij aanvoert dat de wanuitvoering van de overeenkomst een misdrijf vormt, hij een beroep
kan doen op de voor hem gunstigere verjaringsregels; de burgerlijke rechtsvordering
volgend uit een misdrijf verjaart, volgens artikel 26 van de Voorafgaande Titel van het
Wetboek (van Strafvordering), na vijf jaar te rekenen van de dag waarop het misdrijf is
gepleegd' (F. Kefer, Le droit pénal du travail, La Charte, 1997, 463);
(De verweerder) onderstreept terecht dat de redenering van de (eiseres), volgens welke
de rechter eerst het bestaan van een misdrijf (moreel en materieel bestanddeel) moet vaststellen, d.w.z. de grond van de zaak moet onderzoeken, alvorens de ontvankelijkheid
ervan te onderzoeken, niet logisch is en niet in aanmerking kan worden genomen;
Opdat de vijfjarige verjaring in aanmerking kan worden genomen, moet de rechter
nagaan of een misdrijf is aangevoerd en of het bestaan van een misdrijf in rechte kan
worden aangevoerd. Dat betekent niet dat de rechter, in die stand van de rechtspleging,
moet vaststellen dat de werkgever wel een misdrijf heeft begaan, maar dat hij moet
nagaan of de aangevoerde tekortkomingen en schendingen van de reglementsbepalingen
wettelijk als misdrijf omschreven kunnen worden (zie Arbh. Brussel, 25 februari 1991,
J.T.T. 1991, 353; H.D. Bosly en J. Van Drooghenbroeck, 'Le contrat de travail, dix ans
après la loi du 3 juillet 1978', Brussel, Story-Scientia, 1989, 316 : zie ook het door (de
verweerder) aangehaalde arrest van het Hof van Cassatie van 29 oktober 1990);
Het Hof van Cassatie heeft hieromtrent beslist dat 'inzake bescherming van het loon der
werknemers en betaalde feestdagen, de bepalingen in verband met verjaring van de uit een
misdrijf voortvloeiende burgerlijke rechtsvordering niet kunnen worden toegepast, tenzij
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de feitenrechter vaststelt dat een misdrijf is gepleegd dat in de regel toe te schrijven is aan
de werkgever, zijn aangestelden of gemachtigden' (Cass., 11 februari 1991, AC, 1991, nr.
311);
In dit geval voert (de verweerder) wel degelijk de schending aan van verschillende
wetten, verordeningen of bij koninklijk besluit verbindend verklaarde collectieve overeenkomsten, wat een misdrijf vormt;
Hij kon zich in deze zaak dus wettig beroepen op de verjaringstermijn van vijf jaar;
Is deze termijn verstreken? (...)
Aangezien de verbintenis (van de eerste verweerder) is ingegaan op 12 juni 1998, is de
bij dagvaarding van 7 oktober 2002 ingeleide rechtsvordering geenszins verjaard".
Grieven
De burgerlijke rechter die uitspraak doet over een op een misdrijf gegronde vordering,
kan de verjaringstermijn, bepaald in artikel 26 van de wet van 17 april 1878 houdende de
Voorafgaande Titel van het Wetboek van Strafvordering, alleen toepassen indien hij vaststelt dat zowel het materieel als het moreel bestanddeel van dat misdrijf bewezen zijn.
Het arrest neemt de bij artikel 26 van de Voorafgaande Titel van het Wetboek van
Strafvordering bepaalde verjaringstermijn in aanmerking, alleen op grond dat de eerste
verweerder "de schending aanvoerde van verschillende wetten, verordeningen of bij
koninklijk besluit verbindend verklaarde collectieve overeenkomsten, wat een misdrijf
vormt".
Het arrest, dat niet vaststelt dat zowel het materieel als het moreel bestanddeel van de
misdrijven die de eerste verweerder zonder meer had aangevoerd, of zelfs maar één van
die misdrijven, te dezen bewezen waren, mocht de verjaringstermijn, bedoeld in artikel 26
van de wet van 17 april 1878 houdende de Voorafgaande Titel van het Wetboek van
Strafvordering, gewijzigd bij de wet van 10 juni 1998, niet toepassen en schendt bijgevolg
die bepaling, alsook artikel 15, eerste lid, van de wet van 3 juli 1978 betreffende de
arbeidsovereenkomsten, dat het had moeten toepassen.

III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
De burgerlijke rechter, die uitspraak doet over een op een misdrijf gegronde
vordering en nagaat of de vordering verjaard is, moet vaststellen dat de feiten die
aan die vordering ten grondslag liggen, onder de toepassing van de strafwet
vallen; hij moet melding maken van de bestanddelen van het misdrijf die de
beoordeling van de verjaring beïnvloeden.
Het arrest dat, op grond van de redenen die het middel weergeeft en bekritiseert, alleen maar vaststelt dat de verweerder zijn vordering staaft door zich te
beroepen op het bestaan van een misdrijf, maar niet nagaat of de bestanddelen
ervan aanwezig zijn, verantwoordt zijn beslissing niet naar recht dat die vordering, met toepassing van artikel 26 van de wet van 17 april 1878 houdende de
Voorafgaande Titel van het Wetboek van Strafvordering, niet is verjaard.
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
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vernietigde arrest.
Houdt de kosten aan en laat de beslissing daaromtrent aan de feitenrechter
over.
Verwijst de zaak naar het Arbeidshof te Bergen.
9 februari 2009 – 3° kamer – Voorzitter en Verslaggever: de h. Storck, voorzitter –
Gelijkluidende conclusie de h. Leclercq, procureur-generaal – Advocaten: mrs. Van
Ommeslaghe en Geinger.

Nr. 106
3° KAMER - 9 februari 2009

MAATSCHAPPELIJK WELZIJN (OPENBARE CENTRA VOOR) - OPDRACHTEN ALGEMENE OPDRACHT - MAATSCHAPPELIJKE DIENSTVERLENING - HULPVERZOEKER - TOEKENNING VOORWAARDEN - BEWIJS - OVERLEGGING - DATUM - GEVOLGEN - RECHT OP BETALING
Wanneer een hulpverzoeker de voorwaarden voor toekenning van maatschappelijke
dienstverlening vervult, hangt het recht van betaling ervan niet af van de datum waarop
hij het bewijs daarvan heeft overgelegd1. (Art. 1, eerste lid, OCMW-wet)
(A. T. OCMW BRUSSEL)

ARREST (vertaling)

(AR S.08.0090.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 6 maart 2008 gewezen door
het Arbeidshof te Brussel.
Afdelingsvoorzitter Paul Mathieu heeft verslag uitgebracht.
Procureur-generaal Jean-François Leclercq heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDELEN
De eiser voert volgend middel aan:
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 149 van de Grondwet;
- de artikelen 1 en 57 van de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare
centra voor maatschappelijk welzijn.
Aangevochten beslissing
Het arrest erkent het volgende:
"Er moet inderdaad worden vastgesteld, zoals de (verweerder) betoogt, dat de socialezekerheidswetgeving geen recht op achterstallige betalingen bevat;
Die wetgeving verbiedt echter evenmin om bedragen toe te kennen teneinde te voorzien
in een staat van behoeftigheid die vóór de beslissing tot toekenning of zelfs nog vóór de
aanvraag is ontstaan;
1 Zie concl. OM in Pas., 2009, nr 106.
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In werkelijkheid ontstaat het recht op maatschappelijke dienstverlening, met toepassing
van artikel 1 van de wet van 8 juli 1976, uit de behoeftigheid zelf, zodra een staat van
behoeftigheid vastgesteld wordt en zolang die toestand blijft duren, in zoverre de behoeftigheid de aanvrager belet om een menswaardig leven te leiden;
Maatschappelijke dienstverlening kan dus steeds worden verstrekt om de nog bestaande
gevolgen te verhelpen van een leven dat voorheen op een mensonwaardige wijze werd
geleid, in zoverre die gevolgen de betrokkene beletten voortaan een fatsoenlijk leven te
leiden (zie Grondwettelijk Hof, arrest van 17 december 2003, aangehaald door (de eiser)).
Dit wordt trouwens door (de verweerder) niet betwist.
In zijn gedinginleidend verzoekschrift vorderde (de eiser) financiële hulp;
(Eisers) staat van behoeftigheid wordt en werd niet betwist; (de eiser) heeft geen vaste
woonplaats. Hij is een echte dakloze. Hij heeft maatschappelijke dienstverlening aangevraagd op 26 augustus 2006, op een tijdstip dat hij reeds uit de registers was geschrapt",
Het beslist niettemin als volgt:
"De hulpaanvrager kan echter alleen financiële hulp verkrijgen indien hij voldoet aan
de toekenningsvoorwaarden;
Welnu, (de eiser), een Algerijn, beschikt niet over een titel van verblijf in België (zijn
asielaanvraag is geweigerd), zodat artikel 57, §2, van de wet van 8 juli 1976 in beginsel
op hem van toepassing is; die bepaling verbiedt om andere maatschappelijke dienst-verlening dan dringende medische hulp te verlenen;
Het sociaal verslag, dat is opgemaakt tijdens het onderzoek van de aanvraag van 25
augustus 2006, wijst erop dat (de eiser) aan een chronische ziekte lijdt die verder evolueert en die niet in Algerije behandeld kan worden;
De beslissing van de (verweerder) van 20 september 2006, die aan de grondslag van het
gedinginleidend beroep ligt, weigert de maatschappelijke dienstverlening (met uitzondering van de dringende medische hulp), wegens de onwettigheid van het verblijf. Op dat
ogenblik beschikt de (verweerder) over geen enkel medisch document;
Het beroepen vonnis van 13 september 2007 kent (de eiser) maatschappelijke dienstverlening toe alsook achterstallige bedragen, met ingang van 1 december 2006;
De eerste rechter verantwoordt die datum van 1 september 2006, op grond dat (de
eiser), buiten het feit dat zijn staat van behoeftigheid niet kon worden betwist, vanaf die
datum ook heeft aangetoond dat het voor hem volstrekt onmogelijk was om naar Algerije
terug te keren;
Hoewel noch de gezondheidstoestand noch de staat van behoeftigheid (van de eiser)
betwist werden, moest niettemin worden aangetoond dat (de eiser) recht heeft op maatschappelijke dienstverlening (andere dan de dringende medische hulp), vooraleer hem
financiële hulp kan worden verstrekt;
In het geval (van de eiser) kon hij op dat recht alleen aanspraak maken indien hij
aantoonde dat hij niet de nodige verzorging kon ontvangen in zijn land van oorsprong en
dat het voor hem bijgevolg volstrekt onmogelijk was om naar zijn land van oorsprong
terug te keren;
De (eiser) voert echter, zonder wat dat betreft te worden tegengesproken, de volgende
feiten aan:
- op de inleidende terechtzitting van 30 november 2006 heeft de eerste rechter (meteen)
beslist om de zaak te verdagen, om (de eiser) de gelegenheid te geven om de situatie van
de medische verzorging in Algerije te beschrijven, in verband met de aandoeningen
waaraan hij op dat ogenblik leed;
- de zaak, die verdaagd werd naar 15 januari 2007, is op verzoek van de raadsman (van
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de eiser) naar de rol verwezen, daar (de eiser) betoogde dat hij nog niet over de vereiste
medische documentatie beschikte (fax in het dossier van de rechtspleging; proces-verbaal
van eerste aanleg);
- vervolgens heeft de (nieuwe) raadsman (van de eiser) in mei 2007 om een rechtsdag
verzocht en die datum werd vastgesteld op 3 september 2007; de stukken, waaronder met
name het medisch dossier, werden door (de eiser) op die terechtzitting neergelegd;
Het (arbeids)hof merkt daarenboven op dat het dossier van de (verweerder) (dat was
neergelegd met het oog op de terechtzitting van 30 november 2006) geen enkel medisch
stuk bevatte. Pas toen de (eerste) rechter inzage kreeg in het medisch dossier dat voor (de
eiser) was neergelegd op de terechtzitting van 30 november 2006, besloot hij de zaak te
verdagen om (de eiser) de gelegenheid te geven aan te tonen dat hij niet naar zijn land van
oorsprong kon terugkeren. Hiervoor bestond slechts één aanwijzing, die vermeld werd op
één van de stukken die op dat ogenblik waren overgelegd (een ziekte die uitgroeide tot
een handicap en die in het land van oorsprong met geen enkele chirurgische ingreep
behandeld kon worden);
Gelet op die gegevens, moet worden vastgesteld dat de (verweerder), bij het in staat van
wijzen brengen van dat dossier, zich van elk vertragingsmanoeuvre heeft onthouden, en
dit tijdens de hele duur van de procedure tot aan de terechtzitting van 3 september 2007,
waarop de pleidooien zijn gehouden, terwijl de eerste rechter uiteindelijk pas op dat ogenblik (na drie rechtsdagbepalingen) de zaak in beraad heeft genomen om, vervolgens, vast
te stellen dat de terugkeer inderdaad onmogelijk was. Het feit dat de medische bewijsstukken (een ervan is van januari 2007) niet sneller zijn medegedeeld, kan niet aan de
(verweerder) verweten worden;
Door intussen elke financiële hulp aan (de eiser) te weigeren, past de (verweerder)
alleen maar de Belgische wet toe (artikel 57, §2, wet van 8 juli 1976), die, in beginsel,
verbiedt om die financiële hulp te verstrekken;
(...) In (eisers) geval is het duidelijk dat hij intussen, d.w.z. vanaf de hulpaanvraag in
augustus 2006 tot de beslissing tot toekenning, her en der, zonder onderkomen, heeft
moeten leven (ondergebracht in het CASU of in andere, soortgelijke opvangcentra) en dat
hij daarenboven in een erbarmelijke gezondheidstoestand verkeerde. Dat soort leven
beantwoordt niet aan de menselijke waardigheid;
Sinds de datum van de rechterlijke beslissing, namelijk 15 september 2007, is er daadwerkelijk financiële hulp verstrekt. Het bedrag ervan is (door de eerste rechter) forfaitair
vastgesteld op het bedrag van het leefloon voor alleenstaanden, overeenkomstig (eisers)
aanvraag;
Dit forfaitair bedrag dekt in beginsel de behoeften van een alleenstaande;
Noch op het tijdstip van het vonnis, noch op het ogenblik waarop het (arbeids)hof de
zaak in beraad heeft genomen, kon een specifieke behoefte worden vastgesteld waarin dat
forfaitair bedrag niet voorzag of voorziet. Het feit dat (de eiser) intussen een zeer moeilijk
leven heeft moeten leiden, vormt op zich geen behoefte waarin thans nog moet worden
voorzien;
Kortom:
De termijn die nodig was om vast te stellen dat (de eiser) niet naar zijn land van
oorsprong kon terugkeren en om, bijgevolg, vast te stellen dat (de eiser) recht had op
financiële hulp, kan niet aan de (verweerder) worden verweten.
Uit geen enkel gegeven van de overgelegde dossiers kan worden afgeleid dat de hulp
die vanaf 15 september 2007 is verstrekt, niet in alle, op dat ogenblik vastgestelde
behoeften voorzag, teneinde (de eiser) in staat te stellen een menswaardig leven te leiden".
Grieven
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Eerste onderdeel
Het is tegenstrijdig om
- eerst vast te stellen dat de maatschappelijke dienstverlening ontstaat uit de behoeftigheid zelf, zodra die behoeftigheid vastgesteld wordt, dat maatschappelijke dienstverlening
kan worden verstrekt om de nog bestaande gevolgen te verhelpen van een leven dat voorheen op een mensonwaardige wijze werd geleid en dat niet betwist wordt dat de eiser in
een staat van behoeftigheid verkeerde en sinds de aanvraag van maatschappelijke dienstverlening tot de beslissing tot toekenning in mensonwaardige omstandigheden leefde,
- en vervolgens te beslissen dat de eiser geen recht had op die achterstallige bedragen,
omdat hij niet tijdig het bewijs heeft overgelegd van het feit dat hij in zijn land van
oorsprong niet de verzorging kon ontvangen die vereist was om zijn ziekte te genezen,
waardoor hem in België, ondanks zijn onregelmatig verblijf, maatschappelijke dienstverlening kon worden verstrekt (schending van artikel 149 van de Grondwet).
Tweede onderdeel
Elke persoon heeft recht op maatschappelijke dienstverlening, welke tot doel heeft
eenieder in de mogelijkheid te stellen een leven te leiden dat beantwoordt aan de menselijke waardigheid. De aanspraak bestaat los van vergissingen, onwetendheid, nalatigheid
of fout van de aanvrager (Cass., 10 januari 2000, AC, 2000, nr. 17).
Wanneer een persoon de voorwaarden voor toekenning van de maatschappelijke dienstverlening vervult, hangt het recht op de betaling van achterstallige bedragen niet af van de
datum waarop de aanvrager de desbetreffende bewijsstukken overlegt. Noch het feit dat
een mogelijke vertraging niet aan het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn te
wijten is, noch het feit dat die vertraging te wijten kan zijn aan de aanvrager van de maatschappelijke dienstverlening, ontslaat het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn
van de verplichting om de achterstallige bedragen te betalen vanaf de datum waarop de
toekenningsvoorwaarden zijn vervuld (schending van de artikelen 1 en 57 van de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn).
Derde onderdeel
Het recht op maatschappelijke dienstverlening omvat ook het recht om achterstallige
bedragen te verkrijgen vanaf de datum van de indiening van de aanvraag, indien de
toekenningsvoorwaarden zijn vervuld. De in het middel bedoelde wet van 8 juli 1976
bevat geen enkele bepaling inzake verjaring en bevat evenmin rechtsnormen die de mogelijkheid van de aanvrager om achterstallige bedragen uitbetaald te krijgen, beperken (S.
Saroléa, Aide sociale et droit aux arriérés, J.T., 2000, 709).
Het arrest stelt vast dat de eiser geen menswaardig leven heeft geleid sinds de datum
waarop hij zijn aanvraag van maatschappelijke dienstverlening heeft ingediend.
Het arrest beslist evenwel dat de eiser geen recht had op achterstallige bedragen vanaf
die datum tot op de datum van het vonnis, nl. 15 september 2007, op grond dat niet was
aangetoond dat de hulp die sinds dat vonnis was verstrekt, niet in alle, op dat ogenblik
vastgestelde behoeften voorzag, teneinde de eiser in de mogelijkheid te stellen een menswaardig leven te leiden, en verwerpt om die reden zijn vordering tot betaling van achterstallige bedragen.
Het arrest miskent aldus de artikelen 1 en 57 van de organieke wet van 8 juli 1976
betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn.

III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Over de door de verweerder tegen het middel opgeworpen grond van nietontvankelijkheid: het middel is onduidelijk:
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Het middel is voldoende duidelijk om hieruit te kunnen afleiden dat het gericht
is tegen de beslissing van het arrest die de eiser, met wijziging van het beroepen
vonnis, de maatschappelijke dienstverlening voor de periode van 1 december
2006 tot 1 september 2007 weigert.
De grond van niet-ontvankelijkheid kan niet worden aangenomen.
Tweede onderdeel
Krachtens artikel 1, eerste lid, van de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, heeft elke persoon recht
op maatschappelijke dienstverlening, die tot doel heeft eenieder in de mogelijkheid te stellen een leven te leiden dat beantwoordt aan de menselijke waardigheid.
Het recht op maatschappelijke dienstverlening bestaat los van vergissingen,
onwetendheid, nalatigheid of fout van de aanvrager.
Wanneer de aanvrager van maatschappelijke dienstverlening de voorwaarden
voor toekenning van de maatschappelijke dienstverlening vervult, hangt het recht
op betaling ervan niet af van de datum waarop hij het bewijs daarvan heeft overgelegd.
Het arrest, dat de staat van behoeftigheid van de eiser erkent en niet ontkent
dat het voor hem, sinds 1 december 2006, volstrekt onmogelijk was om naar zijn
land van oorsprong terug te keren, maar hem de maatschappelijke dienstverlening vanaf die datum weigert, op grond dat de eiser pas later heeft aangetoond
dat dit onmogelijk was, zonder dat die vertraging aan de verweerder verweten
kon worden, schendt voormeld artikel 1, eerste lid.
Het onderdeel is gegrond.
Derde onderdeel
Over de door de verweerder tegen het onderdeel opgeworpen grond van nietontvankelijkheid: het onderdeel heeft geen belang:
De aanneming van het tweede onderdeel van het middel sluit uit dat de door
dit onderdeel bekritiseerde reden overtollig zou zijn.
De grond van niet-ontvankelijkheid kan niet worden aangenomen.
Grondslag van het onderdeel
Uit artikel 1, eerste lid, van de organieke wet van 8 juli 1976 volgt dat een
persoon recht heeft op maatschappelijke dienstverlening zodra hij zich in een
situatie bevindt die hem niet in de mogelijkheid stelt een leven te leiden dat
beantwoordt aan de menselijke waardigheid.
Nergens bepaalt de wet dat maatschappelijke dienstverlening niet met terugwerkende kracht aan de rechthebbende kan worden verstrekt voor de periode die
verstreken is tussen zijn aanvraag en de rechterlijke beslissing die deze toewijst.
Het bestreden arrest, dat niet ontkent dat de eiser, sinds hij zijn aanvraag van
maatschappelijke dienstverlening in augustus 2006 had ingediend, dakloos was
en dat zijn gezondheidstoestand hem niet in de mogelijkheid stelde een menswaardig leven te leiden, maar hem het recht op de betaling van achterstallige
bedragen aan maatschappelijke dienstverlening weigert, op grond dat "uit geen
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enkel gegeven van de overgelegde dossiers kan worden afgeleid dat de hulp die
vanaf 15 september 2007, (...) (datum) van het beroepen vonnis, is verstrekt, niet
in alle, op dat ogenblik vastgestelde behoeften voorzag, teneinde (de eiser) in
staat te stellen een menswaardig leven te leiden", schendt artikel 1, eerste lid, van
de wet van 8 juli 1976.
Het onderdeel is in zoverre gegrond.
De andere grieven
Er bestaat geen grond tot onderzoek van het eerste onderdeel van het middel,
dat niet kan leiden tot ruimere cassatie.
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest, in zoverre het weigert achterstallige bedragen
aan maatschappelijke dienstverlening aan de eiser toe te kennen voor de periode
van 1 december 2006 tot 1 september 2007, en in zoverre het uitspraak doet over
de kosten.
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het
gedeeltelijk vernietigde arrest.
Gelet op artikel 1017, tweede lid, van het Gerechtelijk Wetboek, veroordeelt
de verweerder in de kosten.
Verwijst de aldus beperkte zaak naar het Arbeidshof te Bergen.
9 februari 2009 – 3° kamer – Voorzitter en Verslaggever: de h. Mathieu, afdelingsvoorzitter – Gelijkluidende conclusie de h. Leclercq, procureur-generaal – Advocaten: mrs.
Heenen en Foriers.

Nr. 107
3° KAMER - 9 februari 2009

1º ZIEKTE- EN INVALIDITEITSVERZEKERING —
ARBEIDSONGESCHIKTHEIDSVERZEKERING - ARBEIDSONGESCHIKTHEID ARBEIDSRECHTBANK - AANHANGIGMAKING - OMVANG
2º RECHTBANKEN — BURGERLIJKE ZAKEN — SOCIALE ZAKEN
(BIJZONDERE REGELS) - ZIEKTE- EN INVALIDITEITSVERZEKERING ARBEIDSONGESCHIKTHEIDSVERZEKERING - ARBEIDSONGESCHIKTHEID - ARBEIDSRECHTBANK AANHANGIGMAKING - OMVANG
1º en 2° Wanneer een begunstigde voor de arbeidsrechtbank beroep instelt tegen de
beslissing van de gewestelijke commissie van de geneeskundige raad voor invaliditeit,
die vanaf een bepaalde datum een einde heeft gemaakt aan zijn arbeidsongeschiktheid,
omdat de bij wet bepaalde voorwaarden niet meer waren vervuld, is het aldus aan de
arbeidsrechtbank voorgelegde geschil niet beperkt tot de vraag of de voorwaarden van
de arbeidsongeschiktheid vervuld waren op die bepaalde datum, maar omvat het ook de
vraag of de begunstigde zich sinds die datum in een toestand bevond waarin hij aan die
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voorwaarden voldeed1. (Art. 580, 2°, Ger.W.)
(RIZIV T. P.)

ARREST (vertaling)

(AR S.08.0102.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 17 april 2008 gewezen door
het Arbeidshof te Brussel.
Afdelingsvoorzitter Paul Mathieu heeft verslag uitgebracht.
Procureur-generaal Jean-François Leclercq heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDEL
De eiser voert volgend middel aan:
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 580, 2°, 1068 en 1138, 2° en 3°, van het Gerechtelijk Wetboek;
- voor zover nodig, artikel 149 van de Grondwet.
Aangevochten beslissing
Het arrest verklaart het hoger beroep van de eiser ongegrond en bevestigt de beslissing
van de eerste rechter, volgens welke "(de verweerder) vanaf 13 maart 2006 niet in staat
was om te werken in de zin van artikel 100 van de wet betreffende de verplichte verzeke ring voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd bij het koninklijk
besluit van 14 juli 1994", om al zijn redenen en, inzonderheid, om de volgende redenen :
"Onderzoek van het hoger beroep
1. (De verweerder) verlaat zich op het oordeel van de rechter;
2. Het (arbeids)hof stelt het volgende vast:
- in zijn oorspronkelijk verzoekschrift betwistte (de verweerder) de beslissing van de
geneeskundige raad voor invaliditeit, die verklaarde dat hij in staat was om het werk te
hervatten vanaf 13 maart 2006; dit was het voorwerp van de vordering die bij de eerste
rechter aanhangig was gemaakt;
- uit het deskundigenonderzoek blijkt wel degelijk dat (de verweerder) vanaf 13 maart
2006 arbeidsongeschikt was en dat hij thans nog lijdt aan een lichte depressie en angstgevoelens, zonder dat dit een arbeidsongeschiktheid van meer dan 66 pct. op de arbeidsmarkt tot gevolg heeft;
Het geschil had dus betrekking op de beslissing die de einddatum van de arbeidsongeschiktheid vaststelde op 13 maart 2006; de rechter moest bepalen of (de verweerder) op de
betwiste datum van 13 maart 2006 al dan niet arbeidsongeschikt was;
3. De eerste rechter heeft in zijn dictum uitspraak gedaan binnen de grenzen van het
hem voorgelegde geschil;
4. Geen van de partijen heeft in eerste aanleg conclusie genomen; geen van de partijen
heeft de eerste rechter gevraagd om ook over de daaropvolgende periode uitspraak te
doen;
Het feit dat de deskundige de arbeidsongeschiktheid niet alleen onderzocht heeft op de
litigieuze datum maar ook daarna, tot aan de neerlegging van zijn verslag (een initiatief
dat overigens vaak nuttig blijkt), heeft niet tot gevolg dat het geschil dat bij de rechter
1 Zie concl. OM in Pas., 2009, nr 107.
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aanhangig wordt gemaakt, ruimer is dan dat welk de partijen hem hebben voorgelegd;
(De eiser) heeft na de neerlegging van het deskundigenverslag niet gevraagd om
uitspraak te doen over de gehele periode van 13 maart 2006 tot 1 oktober 2007;
De eerste rechter, die het deskundigenverslag goedkeurt maar tegelijkertijd concludeert
dat (de verweerder) arbeidsongeschikt was vanaf 13 maart 2006, heeft het hem voorgelegde geschil correct beoordeeld, zonder dat kan worden vastgesteld dat zijn gedachtegang tegenstrijdig was".
Grieven
Uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan, blijkt dat de gewestelijke
commissie van de geneeskundige raad voor invaliditeit beslist heeft om de verweerder
niet langer als arbeidsongeschikt te beschouwen vanaf 13 maart 2006. Ze heeft beslist dat
de letsels en de functionele stoornissen van laatstgenoemde niet meer leidden tot een
vermindering van twee derde van zijn verdienvermogen, beoordeeld op grond van zijn
beroepscategorie of van de verschillende voorbeeldberoepen die bedoeld worden in artikel
100, §1, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging
en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994. De commissie heeft geoordeeld dat de
verweerder in staat was om "zijn vorige beroepen of soortgelijke beroepen" te hervatten.
De verweerder heeft die beslissing betwist voor de rechtbank.
Eerste onderdeel
Artikel 580, 2°, van het Gerechtelijk Wetboek bepaalt dat de arbeidsrechtbank kennisneemt van geschillen betreffende de rechten en verplichtingen van werknemers en leerlingen en hun rechtverkrijgenden, die voortvloeien uit de onder 1° bedoelde wetten en
verordeningen, waaronder de wetgeving betreffende de verplichte ziekte- en invaliditeitsverzekering (thans geneeskundige verzorging en uitkeringen).
Die bepaling beperkt de mate waarin de zaak bij de arbeidsgerechten aanhangig wordt
gemaakt, niet tot het geschil over de betwiste administratieve beslissing. De arbeidsgerechten dienen over méér uitspraak te doen.
Wanneer de geneeskundige overheid die de arbeidsongeschiktheid controleert, meent
dat de sociaal verzekerde niet ten minste zesenzestig procent arbeidsongeschikt is (artikel
100 van de voormelde wet) en wanneer de verzekerde de beslissing van die overheid voor
de arbeidsgerechten aanvecht, op grond dat hij voldoet aan de wettelijke voorwaarden van
arbeidsongeschiktheid, is het voorwerp van de vordering niet beperkt tot de vraag of de
wettelijke voorwaarde voor arbeidsongeschiktheid vervuld is op de door de bestreden
beslissing vastgestelde datum. De rechter is immers, door de aanhangigmaking van de
oorspronkelijke vordering, ook bevoegd om uitspraak te doen over de vraag of de wettelijke voorwaarde, gesteld dat is aangetoond dat ze op de betwiste datum is vervuld, op een
latere datum nog steeds is vervuld, teneinde de omvang te bepalen van de rechten en prestaties van de sociaal verzekerde en van de verplichtingen van het Rijksinstituut voor
Ziekte- en Invaliditeitsverzekering. Hieruit volgt dat de arbeidsgerechten, wanneer zij
beslissen dat de sociaal verzekerde de voorwaarde voor arbeidsongeschiktheid op de
betwiste datum vervulde, maar dat hij nadien niet langer arbeidsongeschikt was, geen
uitspraak doen over een niet-gevorderde zaak.
Het arrest, dat beslist dat "het geschil (...) betrekking had op de beslissing die de einddatum van de arbeidsongeschiktheid vaststelde op 13 maart 2006; (dat) de rechter moest
bepalen of (de verweerder) op de betwiste datum van 13 maart 2006 al dan niet arbeidsongeschikt was (en dat) de eerste rechter in zijn dictum uitspraak heeft gedaan binnen de
grenzen van het hem voorgelegde geschil, (in zoverre) geen van de partijen in eerste
aanleg conclusie heeft genomen; (dat) geen van de partijen de eerste rechter heeft
gevraagd om ook over de daaropvolgende periode uitspraak te doen", en dat "(de eiser),
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na de neerlegging van het deskundigenverslag, niet gevraagd heeft om uitspraak te doen
over de gehele periode van 13 maart 2006 tot 1 oktober 2007", en daarenboven vermeldt
dat "het feit dat de deskundige de arbeidsongeschiktheid niet alleen onderzocht heeft op
de litigieuze datum maar ook daarna, tot aan de neerlegging van zijn verslag (...), niet tot
gevolg heeft dat het geschil dat bij de rechter aanhangig wordt gemaakt, ruimer is dan dat
welk de partijen hem hebben voorgelegd", en bijgevolg beslist dat "de eerste rechter, die
het deskundigenverslag goedkeurt maar tegelijkertijd concludeert dat (de verweerder)
arbeidsongeschikt was vanaf 13 maart 2006, het hem voorgelegde geschil correct heeft
beoordeeld, zonder dat kan worden vastgesteld dat zijn gedachtegang tegenstrijdig was",
is niet naar recht verantwoord. Het arrest, dat weigert uitspraak te doen over de volledige
oorspronkelijke vordering die aan de rechter is voorgelegd, schendt immers artikel 580,
2°, van het Gerechtelijk Wetboek. Het arrest, dat impliciet beslist dat het zodoende
uitspraak zou hebben gedaan over niet-gevorderde zaken, past overigens artikel 1138, 2°,
van het Gerechtelijk Wetboek verkeerd toe en schendt derhalve die bepaling.
(...)

III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Eerste onderdeel
Krachtens artikel 580, 2°, van het Gerechtelijk Wetboek, neemt de arbeidsrechtbank kennis van geschillen betreffende de rechten van werknemers die
voortvloeien uit de wetgeving betreffende de verplichte ziekte- en invaliditeitsverzekering.
Het arrest stelt vast dat de verweerder, voor de arbeidsrechtbank, beroep heeft
ingesteld tegen de beslissing van de gewestelijke commissie van de geneeskundige raad voor invaliditeit, die hem vanaf 13 maart 2006 arbeidsgeschikt
verklaarde, omdat de voorwaarden, bepaald in artikel 100 van de wet betreffende
de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, niet meer waren vervuld.
Het aldus aan de arbeidsrechtbank voorgelegde geschil is niet beperkt tot de
vraag of de voorwaarden voor de arbeidsongeschiktheid vervuld waren op die
bepaalde datum, maar omvat ook de vraag of de verweerder zich sinds die datum
in een toestand bevond waarin hij aan die voorwaarden voldeed.
Het arrest, dat om de in het middel weergegeven redenen weigert uitspraak te
doen over de periode na de datum waarover de bestreden administratieve beslissing uitspraak deed, doet geen uitspraak over het volledige geschil dat bij het
arbeidshof aanhangig is gemaakt en schendt aldus artikel 580, 2°, van het
Gerechtelijk Wetboek.
Het onderdeel is in zoverre gegrond.
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest.
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het
vernietigde arrest.
Gelet op artikel 1017, tweede lid, van het Gerechtelijk Wetboek, veroordeelt
de eiser in de kosten.
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Verwijst de zaak naar het Arbeidshof te Luik.
9 februari 2009 – 3° kamer – Voorzitter en Verslaggever: de h. Mathieu, afdelingsvoorzitter – Gelijkluidende conclusie de h. Leclercq, procureur-generaal – Advocaat: mr.
Mahieu.

Nr. 108
2° KAMER - 10 februari 2009

1º STEDENBOUW — HERSTEL VAN PLAATS IN DE VORIGE STAAT.
BETALING VAN EEN MEERWAARDE - HERSTELVORDERING - BEOORDELING DOOR DE
RECHTER - GRENZEN
2º STEDENBOUW — HERSTEL VAN PLAATS IN DE VORIGE STAAT.
BETALING VAN EEN MEERWAARDE - HERSTELVORDERING - BEOORDELING DOOR DE
RECHTER - OMVANG
3º STEDENBOUW — HERSTEL VAN PLAATS IN DE VORIGE STAAT.
BETALING VAN EEN MEERWAARDE - HERSTELVORDERING - WEDERRECHTELIJKE
CONSTRUCTIES IN STRIJD MET DE PLANOLOGISCHE BESTEMMING VAN HET GEBIED HERSTELVORDERING ENKEL GESTEUND OP DE PLANOLOGISCHE BESTEMMING - BEOORDELING DOOR
DE RECHTER - CRITERIUM
1º De rechter gaat na 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 laten1. (Art. 159, Gw. 1994; Artt. 4 en 149, Decr. Vl.
R. 18 mei 1999)
2º Wanneer de wettigheid van de vordering tot herstel van de plaats in de vorige staat
wordt aangevochten, gaat de rechter in het bijzonder na of deze vordering niet kennelijk
onredelijk is: hij moet afwegen of geen andere herstelmaatregel noodzakelijk is, dit onder
meer op grond van de aard van de overtreding, de omvang en de aantasting van de
goede ruimtelijke ordening en het voordeel dat voor de ruimtelijke ordening ontstaat door
het herstel van de plaats in de oorspronkelijke toestand tegenover de last die daaruit voor
de overtreder voortvloeit2. (Art. 159, Gw. 1994; Artt. 4 en 149, Decr. Vl. R. 18 mei 1999)
3º Ook wanneer wederrechtelijke constructies in strijd zijn met de planologische
bestemming van het gebied kan de rechter, afhankelijk van de concrete omstandigheden
van de zaak, oordelen dat een herstelvordering die alleen op grond van de planologische
bestemming is gesteund, kennelijk onredelijk is en niet noodzakelijk is om de ruimtelijke
ordening te vrijwaren. (Art. 159, Gw. 1994; Artt. 4 en 149, Decr. Vl. R. 18 mei 1999)
(STEDENBOUWKUNDIG INSPECTEUR VAN HET VLAAMS GEWEST T. COPPELMANS ROBERTUS nv e.a.)

ARREST

1 Zie Cass., 15 juni 2004, AR P.04.0237.N, AC, 2004, nr. 323 met conclusie advocaat-generaal DE
SWAEF; Cass., 12 okt. 2004, AR P.04.0476.N, AC, 2004, nr. 473; Cass., 3 nov. 2004, AR P.04.0730.F,
AC, 2004, nr. 526; Cass., 3 juni 2005, AR C.04.0029.N, AC, 2005, nr. 313; Cass., 18 maart 2008, AR
P.07.1509.N, AC, 2008, nr. 187.
2 Ibid.
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(AR P.08.1163.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 wordt gehecht, één middel
aan.
Raadsheer Etienne Goethals heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Marc Timperman heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Middel
(...)
Tweede onderdeel
3. Het onderdeel voert schending aan van de artikelen 149, §1, eerste lid,
Stedenbouwdecreet 1999, artikel 159 Grondwet, en, voor zoveel als nodig,
artikel 2 van het op 22 oktober 1996 gecoördineerd decreet betreffende de ruimtelijke ordening en de artikelen 11 en 15 van het koninklijk besluit van 22
december 1972 betreffende de inrichting en de toepassing van de ontwerpgewestplannen en gewestplannen en het koninklijk besluit van 22 maart 1978
houdende vaststelling van het gewestplan Neerpelt-Bree: de appelrechters
vermochten niet te oordelen dat de vordering van de eiser tot het herstel in de
oorspronkelijke staat steunde op een opvatting van de ruimtelijke ordening die
kennelijk onredelijk was, zonder daarbij rekening te houden met de gewestplanbestemming, meer bepaald zonder vast te stellen dat de wederrechtelijke
constructies niet van aard waren de bestemming van het landschappelijk waardevol agrarisch gebied te beletten.
4. Het bestreden arrest beoordeelt de kennelijke onredelijkheid van het gevorderde herstel in de oorspronkelijke toestand op grond van het onvoldoende
gemotiveerd zijn van de vordering "vanuit stedenbouwkundig oogpunt nu vanuit
ruimtelijk impact deze herstelmaatregel onvoldoende is aangetoond, gezien er
nog verschillende andere constructies, zoals woningen, zich zowel in agrarisch
als in landschappelijk waardevol agrarisch gebied bevinden, welke door geen
enkele fysisch ingegeven grenslijn worden gescheiden".
Hieruit leiden de appelrechters af "(dat) deze constructies niet storend zijn
voor het landschap, dat er slechts (een) beperkte omvang en aantasting van de
goede ruimtelijke ordening [is]", en dat "het voordeel van de ruimtelijke ordening" aldus niet opweegt tegen de last van het herstel voor de verweerders.
5. Het feitelijke oordeel van de appelrechters dat de wederrechtelijke constructies niet storend zijn in het landschap omdat er zich ook andere constructies in
het gebied bevinden, houdt in dat de appelrechters wel degelijk hebben nagegaan
in welke mate de kwestieuze loodsen daadwerkelijk het door het gewestplan
nagestreefde doel, en meer bepaald de schoonheidswaarde van het landschap,
beletten.
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In zoverre mist het onderdeel feitelijke grondslag.
6. 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 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."
7. De rechter gaat na 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 laten.
Wanneer de wettigheid van de vordering tot herstel van de plaats in de vorige
staat wordt aangevochten, gaat de rechter bovendien in het bijzonder na of deze
vordering niet kennelijk onredelijk is. Hij moet afwegen of geen andere herstelmaatregel noodzakelijk is, dit onder meer op grond van de aard van de overtreding, de omvang en de aantasting van de goede ruimtelijke ordening en het voordeel dat voor de ruimtelijke ordening ontstaat door het herstel van de plaats in de
oorspronkelijke toestand tegenover de last die daaruit voor de overtreder voortvloeit.
8. Hieruit volgt dat ook wanneer de wederrechtelijke constructies in strijd zijn
met de planologische bestemming van het gebied, afhankelijk van de concrete
omstandigheden van de zaak, de rechter kan oordelen dat een herstelvordering
die op grond van de planologische bestemming alleen is gesteund, kennelijk
onredelijk is en niet noodzakelijk om de ruimtelijke ordening te vrijwaren.
9. Na afweging van de belangen oordelen de appelrechters met de redenen die
zij vermelden in feite, dat dit te dezen het geval is.
In zoverre kan het onderdeel niet worden aangenomen.
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.
10 februari 2009 – 2° kamer – Voorzitter: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: de h. Goethals – Gelijkluidende conclusie de h. Timperman, advocaat-generaal –
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Advocaten: mrs. Geinger en De Baets.

Nr. 109
2° KAMER - 10 februari 2009

1º HELING - WITWASMISDRIJF - ARTIKEL 505, EERSTE LID, 2°, STRAFWETBOEK (OUD) MISDRIJF DAT VERMOGENSVOORDELEN VERMELD IN ARTIKEL 42, 3°, STRAFWETBOEK HEEFT
VOORTGEBRACHT - DADER, MEDEDADER OF MEDEPLICHTIGE VAN DAT HOOFDMISDRIJF - GEVOLG BIJZONDERE VERBEURDVERKLARING VAN DE VERMOGENSVOORDELEN
2º STRAF — ANDERE STRAFFEN - BIJZONDERE VERBEURDVERKLARING VAN DE
VERMOGENSVOORDELEN - WITWASMISDRIJF - ARTIKEL 505, EERSTE LID, 2°, STRAFWETBOEK
(OUD) - MISDRIJF DAT VERMOGENSVOORDELEN VERMELD IN ARTIKEL 42, 3°, STRAFWETBOEK
HEEFT VOORTGEBRACHT - DADER, MEDEDADER OF MEDEPLICHTIGE VAN DAT HOOFDMISDRIJF GEVOLG
3º BURGERLIJKE RECHTSVORDERING - BURGERLIJKE PARTIJSTELLING DOOR
BENADEELDE VAN MISDRIJF - VOORWAARDE - BEOORDELING DOOR DE RECHTER - TOETSING DOOR
HET HOF
4º ONAANTASTBARE BEOORDELING DOOR DE FEITENRECHTER BURGERLIJKE PARTIJSTELLING DOOR BENADEELDE VAN MISDRIJF - ONTVANKELIJKHEIDSVOORWAARDE
- VASTSTELLINGEN VAN DE FEITENRECHTER - TOETSING DOOR HET HOF
5º AANSPRAKELIJKHEID BUITEN OVEREENKOMST — SCHADE — BEGRIP.
VORMEN - FISCAAL MISDRIJF - BETALING VAN DE ONTDOKEN BELASTING - VORDERING VAN DE
BELGISCHE STAAT - GRENZEN
6º BELASTING - BETALING VAN DE ONTDOKEN BELASTING - VORDERING VAN DE BELGISCHE
STAAT - GRENZEN
7º VONNISSEN EN ARRESTEN — STRAFZAKEN — BURGERLIJKE
RECHTSVORDERING - TOEKENNING VAN VOORLOPIGE SCHADEVERGOEDING - EINDVONNIS RECHTSPLEGINGSVERGOEDING
8º GERECHTSKOSTEN — STRAFZAKEN — PROCEDURE VOOR DE
FEITENRECHTER - BURGERLIJKE RECHTSVORDERING - EINDVONNIS RECHTSPLEGINGSVERGOEDING
1º en 2° Het witwasmisdrijf van artikel 505, eerste lid, 2° Strafwetboek vóór de wijziging
ervan door de wet van 10 mei 2007 kan niet worden gepleegd door de dader, mededader
of medeplichtige van het misdrijf dat de vermogensvoordelen vermeld in artikel 42, 3°,
Strafwetboek heeft voortgebracht; tegen de dader, mededader of medeplichtige aan dit
hoofdmisdrijf kan dus ook geen bijzondere verbeurdverklaring als bedoeld in artikel 42,
3°, Strafwetboek worden uitgesproken1.
3º en 4° Opdat een benadeelde zich ontvankelijk burgerlijke partij kan stellen, is vereist dat
tussen de fout van het misdrijf en de schade een noodzakelijk verband van oorzaak tot
gevolg bestaat; de rechter oordeelt daarover in beginsel wel onaantastbaar, maar het Hof
toetst of de rechter zijn beslissing wettig heeft kunnen afleiden uit zijn vaststellingen2.
1 Zie de concl. van het OM
2 Ibid.
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5º en 6° De schade die het gevolg is van het feit dat de Belgische Staat op grond van de
belastingwetgeving tegen anderen dan de vennootschapsbelastingplichtige of tegen de
personen die als daders of medeplichtigen aan een fiscaal misdrijf hoofdelijk gehouden
zijn tot betaling van de ontdoken belasting, geen niet-betaalde en ontdoken belasting kan
vorderen, is niet het gevolg van het gemeenrechtelijk misdrijf, maar van een vreemde
oorzaak namelijk die belastingwetgeving zelf3.
7º en 8° Het vonnis dat een voorlopige schadevergoeding toekent, zonder iets aan te
houden waarover de rechter zelf nog uitspraak moet doen, is een eindvonnis in de zin
van artikel 1017, eerste lid, Gerechtelijk Wetboek, zodat de rechter een
rechtsplegingsvergoeding kan toekennen4.
(B. T. Belgische Staat, vertegenwoordigd door de minister van Financiën e.a.)

Conclusie van de eerste advocaat-generaal M. De Swaef:
1. De cassatieberoepen zijn gericht tegen het arrest dat op 30 juni 2008 werd gewezen
door het Hof van Beroep te Antwerpen, correctionele kamer. De vervolgde feiten kunnen
als transnationale verzekeringsfraude gecatalogeerd worden en situeren zich in de periode
tussen 17 oktober 1989 en 16 april 1999. Aan de beklaagden werd in concreto verweten
dat zij middels het voorwenden van kapitaalkrachtige en solvabele vermogens in hoofde
van de maatschappijen die zij vertegenwoordigden, wereldwijd makelaars hebben
overgehaald om verzekerings- of herverzekeringspolissen af te sluiten. In werkelijkheid
bleek evenwel een geheel fictieve structuur opgezet te zijn met inbegrip van fictieve
kapitalen. Bovendien werden de kwestieuze polissen aangeboden zonder de vereiste
machtiging van de toenmalige Controledienst voor Verzekeringsondernemingen, in het
bijzonder door het tussenschuiven van een aantal zogenaamde ‘frontingmaatschappijen’,
c.q. niet-erkende of onbestaande (her)verzekeringsmaatschappijen, gevestigd hetzij te
Antwerpen, hetzij te Brussel of te Diepenbeek. Derwijze was het mogelijk de
wederrechtelijke verzekeringsproducten te verhandelen aan een prijs die tot 20% lager lag
dan de geldende marktprijs. De dienvolgens opgestreken premies werden voorts via
allerlei financiële transacties en andere vennootschappen verduisterd, zodat de
herverzekeringsmaatschappijen als het ware op structurele wijze uitgezogen werden.
Finaal konden deze vennootschappen niet langer aan hun financiële verplichtingen
voldoen, zodat een faillissement steeds onafwendbaar bleek. Hierbij werd telkenmale een
enorme schuldenberg achtergelaten. Daarenboven werden de voornoemde frauduleuze
praktijken later gecontinueerd via telkens nieuwe groepen van vennootschappen.
2. De eisers in cassatie werden zowel in eerste aanleg als in hoger beroep deels
strafrechtelijk en burgerrechtelijk veroordeeld en deels strafrechtelijk vrijgesproken. De
onderscheiden cassatieberoepen verzoeken alle de vernietiging van de bestreden
beslissing in globo. Voor zover deze voorzieningen opkomen tegen de vrijspraken, zijn ze
bij ontstentenis van belang onontvankelijk. De eiseres II voert geen middel aan. De
overige eisers voeren respectievelijk één (eiser IV), twee (eiser I) en drie middelen (eisers
III) aan.
Eerste onderdeel van het eerste middel van de eiser I
Eerste middel van de eisers III
3. De grief stoelt op artikel 505, lid 1, 2°, Sw. zoals toegepast in tenlastelegging H.I. De
eisers I en III worden daarbij door de appelrechters veroordeeld uit hoofde van witwassen,
meer bepaald van geldsommen voor een totaal bedrag van 749.353.501 BEF. Deze
gelden, voorwerp van het witwasmisdrijf, zouden tevens deel uitmaken van het
basismisdrijf ‘misbruik van vertrouwen’, vermeld sub tenlasteleggingen L.I.c en L.I.d
3 Ibid.
4 Ibid.
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waarvoor de betrokken eisers eveneens schuldig bevonden worden. Uit de gepreciseerde
delictsomschrijvingen in de bekritiseerde beslissing zou, overeenkomstig de grief, een
onaantastbaar verband vastgesteld zijn tussen enerzijds de oorspronkelijke overtredingen
en anderzijds het latere witwassen. Dienvolgens wordt geargumenteerd dat de in casu
toegepaste versie van het witwasmisdrijf (tenlastelegging H.I) de iure niet kon worden
gepleegd door de dader, mededader of medeplichtige van het delict dat de nadien
witgewassen vermogensvoordelen in de zin van artikel 42,3°, Sw. gegenereerd heeft.
4. Er dient in hoofdorde geconcludeerd te worden dat het beweerdelijke
onvervreemdbaar verband tussen het oorspronkelijk misdrijf en de witwas, alsook in het
bijzonder de feitelijkheid dat het minstens gedeeltelijk om dezelfde geldsommen gaat,
door de eiser I noch door de eisers III opgeworpen werden in de procedure voor de
appelrechters. Zo uit de bewezen verklaarde feiten en de onaantastbare vaststellingen van
het hof van beroep al zou blijken dat de bedragen bepaald in de incriminaties
geformuleerd onder de tenlasteleggingen L.I.c en L.I.d begrepen zitten in het bedrag dat
het voorwerp van het witwasmisdrijf sub tenlastelegging H.I uitmaakt (de onderscheiden
tenlasteleggingen omvatten alleszins geen identieke bedragen), blijkt dit niet
onloochenbaar uit de motiveringen in het bestreden arrest. A fortiori geldt dit voor de
mate waarin deze geldsommen zich zouden vermengen, te meer daar deze bedragen in
verschillende munteenheden uitgedrukt zijn (BEF in tenlastelegging H.I, BEF, GBP en
USD in tenlasteleggingen L.I.c en L.I.d). Vermits deze kwestie kennelijk niet het
voorwerp blijkt te zijn geweest van enig debat tijdens de appelprocedure, mag van het Hof
niet verwacht worden een plaatsvervangend feitenonderzoek te voeren. In zoverre deze
grief feit en recht vermengt is hij niet ontvankelijk.
5. In de hypothese dat er te dezen toch sprake zou zijn van een ontvankelijk cassatiemiddel, moet in louter subsidiaire orde geattendeerd worden op de vaststaande rechtspraak van het Hof, waarbij een schuldigverklaring aan het eerste witwasmisdrijf steeds
onmogelijk verklaard werd indien de witwasser de dader, mededader of medeplichtige aan
het hoofdmisdrijf betrof5. Het is immers traditioneel aan te nemen dat de dader van het
initieel delict en de heler/witwasser niet dezelfde persoon kunnen zijn6. Op het ogenblik
dat het misdrijf van artikel 505, lid 1, 2°, Sw. nog de enige strafbare witwas inhield,
m.a.w. voor de inwerkingtreding van de wet van 7 april 1995 die het tweede en het derde
witwasmisdrijf introduceerde7, kon sowieso moeilijk anders geoordeeld worden. In de
voorliggende zaak situeren de feiten bedoeld sub de tenlastelegging H.I zich nu net voor
deze wijziging, zodat wettelijk onmogelijk een cumulatieve veroordeling toegestaan kan
worden. Dit ware niet noodzakelijk het geval geweest indien de dader van het oorspronkelijk misdrijf als strafbare deelnemer aan het eerste witwasmisdrijf vervolgd zou worden8.
Het lijkt de facto immers weinig waarschijnlijk dat het (doen) opnemen van contante
geldsommen door zes daders gepleegd werd. De libellering van tenlastelegging H.I maakt
intuïtu personae geen onderscheid tussen daders, mededaders en medeplichtigen aan de
witwas. Nu dit evenmin kan afgeleid worden uit de overige vermeldingen in het bestreden
arrest, is het aangevoerde middel, maar slechts in zoverre het ontvankelijk zou worden
bevonden, gegrond.
5 Cass., 8 mei 2002, AR P.02.0021.F, AC, 282; Cass., 13 december 2006, AR P.05.1434.F, AC, 646;
Cass., 4 september 2007, AR P.07.0219.N, Pas. 381.
6 A. DE NAUW, ‘De verschillende luiken van het wettelijk systeem tot bestraffing en tot voorkoming
van het witwassen van gelden en fiscale fraude’, in M. ROZIE (ed.), Fiscaal strafrecht en strafprocesrecht, Gent, Mys & Breesch, 1996, 231.
7 Wet 7 april 1995 tot wijziging van de Wet van 11 januari 1993 tot voorkoming van het gebruik van
het financiële stelsel voor het witwassen van geld, BS, 10 mei 1995, err. BS, 25 mei 1995.
8 Zie in deze zin: L. CORNELIS en R. VERSTRAETEN, ‘Mag er nog wit worden gewassen?’, TBH, 1992,
185; R. VERSTRAETEN en D. DEWANDELEER, ‘Witwassen na de Wet van 7 april 1995: kan het nog
witter?’, RW, 1995-96, 692.
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Tweede onderdeel van het eerste middel van de eiser I
6. Het onderdeel voert aan dat de bestreden beslissing geen antwoord geeft op het in
conclusies gevoerde verweer van de eiser I dat de bijzondere verbeurdverklaring van het
voorwerp van de witwastransacties opgenomen onder de tenlasteleggingen H.I, H.II en I
niet uitgesproken vermocht te zijn, aangezien de betrokken gelden zich niet in zijn
vermogen bevonden en er zich bovendien nooit bevonden hebben. Mitsdien zou artikel
149 G.W. geschonden zijn. Gelet op de vrijspraak van de eiser I hoofdens de
tenlasteleggingen H.II en I, betreft het onderdeel enkel tenlastelegging H.I. Te dezen geldt
een verplichte verbeurdverklaring van de witgewassen vermogensvoordelen in de zin van
artikel 42,1°, Sw., ook al vormen deze geen eigendom van de veroordeelde. Deze
bestraffing is van zakelijke aard en kan derhalve enkel de door de wet bepaalde zaken
treffen. Om die reden moet, ten einde wettig met redenen omkleed te zijn, de beslissing
van verbeurdverklaring zowel de overtreding vaststellen, als het voorwerp van het
witwasmisdrijf (de gepreciseerde geldsommen) aanduiden en de toegepaste wetsartikelen
vermelden. Aan deze voorwaarden voldoet het bestreden arrest. Van een miskenning van
de grondwettelijke motiveringsplicht, die los staat van een eventuele onmogelijkheid
inzake de tenuitvoerlegging van de objectconfiscatie, kan derhalve geen sprake zijn. Het
onderdeel mist bijgevolg feitelijke grondslag.
Tweede middel van de eiser I
Enig middel van de eiser IV
7. De Belgische Staat, burgerlijke partij, is verweerder in cassatie opzichtens de eiser I
en de eiser IV. Hun middel komt op tegen hun veroordeling, solidair met twee andere
veroordeelden, tot de betaling aan de Staat van een som van 1 EUR provisioneel, te
vermeerderen met de gerechtelijke intresten. Aan de bestreden beslissing wordt verweten
dat aan de Belgische Staat een schadevergoeding toegekend wordt die louter de
achterstallige vennootschapsbelasting moet compenseren, daar waar de belastingplichtige
vennootschappen niet mee vervolgd worden en de belasting middels aanwending van de
burgerlijke partijstelling toegerekend wordt op andere personen dan deze
vennootschappen, waaronder de eiser I en de eiser IV. Door verder vast te stellen dat het
de verweerder niet mogelijk is op grond van de fiscale wetgeving te vorderen tegen
andere dan de betrokken vennootschappen, veelal gefailleerd, verantwoorden de
appelrechters hun beslissing niet naar recht.
8. Met betrekking tot de beoordeling van de toekenning van een civielrechtelijke schadevergoeding door de strafrechter, komt het aan het Hof toe te toetsen of de feitenrechter
zijn beslissing wettig heeft kunnen deduceren uit zijn, weliswaar onaantastbare, vaststellingen9. Daarbij komt het uiteraard aan de rechter toe het vereiste verband na te gaan
tussen de fout en de causaal gerelateerde schade. Dit is eveneens het geval wanneer, zoals
in casu, de burgerlijke partijstelling uitgaat van de Belgische Staat namens de fiscale
administratie. De rechtspraak van het Hof is desbetreffend bekend 10. Met betrekking tot de
vennootschapsbelasting komt het hierop neer dat, in afwijking van het regime inzake
BTW, deze belasting zelf niet bij wege van een burgerlijke partijstelling ingevorderd kan
worden, aangezien de rechter onbevoegd is om de fiscale invorderingstitel (belastingkohier) door een andere uitvoerbare titel te vervangen. Het wordt wel mogelijk geacht dat de
fiscus zich burgerlijke partij stelt voor het nadeel waarvoor de wetgeving betreffende de
vennootschapsbelasting geen eigen mogelijkheid tot herstel biedt.
9. Te dezen strekt de strafvervolging zich niet uit tot fiscale misdrijven. De bestreden
9 Cass., 10 mei 2007, AR C.06.0468.F, AC 241.
10 Cass., 9 december 1997, AR P.95.0610.N, Pas. 540; Cass, 14 februari 2001, AR P.00.1350.F, AR
P.00.1353.F en AR P.00.1363.F, AC, 91. Zie ook: L. HUYBRECHTS, Fiscaal strafrecht, in APR,
Mechelen, Kluwer, 2002, nrs. 355-362.
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beslissing stelt integendeel vast dat de burgerlijke partijstelling van de Belgische Staat
(minister van Financiën) gesteund is op de tenlasteleggingen B.II (gemeenrechtelijke
valsheid in geschriften) en F.II (voorheen bedrieglijke bankbreuk, thans valsheid in
geschriften). De appelrechters oordelen dat, vermits er geen vervolging is wegens
belastinginbreuken, de Belgische Staat niet beschikt over eigen herstelmogelijkheden. De
niet-geïnde vennootschapsbelasting kan op grond van de fiscale wetten niet ingevorderd
worden ten laste van de betrokken veroordeelden. De taxatie (belastingkohier) treft
namelijk enkel de belastingplichtige vennootschappen, in concreto veelal de
faillissementsboedel. Desbetreffend kan de hoofdelijkheidsregel vervat in artikel 458 WIB
1992 evenmin soelaas bieden. De bepaling die krachtens de wet een automatisch civiel
gevolg verbindt aan een strafrechtelijke veroordeling, voorziet immers louter de
hoofdelijke gehoudenheid van de personen die als daders of medeplichtigen van
belastingfraude veroordeeld worden. Te dezen strekken de veroordelingen zich niet uit tot
fiscale misdrijven en evenmin tot de belastingplichtige rechtspersonen. De vraag rijst
derhalve of de fiscus deze onmogelijkheid tot herstel kan verhalen op onder meer de
eisers I en IV bij wege van een burgerlijke partijstelling die steunt op gemeenrechtelijke
valsheidsdelicten, geconcretiseerd in valse overeenkomsten m.b.t. de verzekeringsfraude
en het voeren van een onjuiste en onbetrouwbare boekhouding in de betrokken
vennootschappen.
10. Een analoge betwisting werd door het Hof reeds eerder beslecht bij het arrest van 8
september 199911. In deze zaak steunde de burgerlijke vordering eveneens op een nietfiscale valsheid in geschriften, namelijk de opmaak en het gebruik van fictieve facturaties.
Het verval in hoofde van de fiscale administratie van het recht van inkohiering wegens
verjaring, aangenomen door de feitenrechters, werd door het Hof evenwel verworpen als
te vergoeden schade. Het Hof ging er daarbij van uit dat, nu de wettelijke aanslagtermijn
verstreken was, een eigen oorzaak het causaal verband tussen de fraude en de schade had
verbroken. Die vreemde oorzaak moet dan uiteraard in de belastingwetgeving zelf gesitueerd worden en kan geenszins het gevolg zijn van een gemeenrechtelijk misdrijf. Een
analoge casus doet zich thans in de voorliggende zaak voor. Evenzeer vormt de door de
verweerder aangevoerde schade die resulteert uit het gegeven dat de belastingadministratie overeenkomstig de fiscale wetten geen achterstallige belastingen kan vorderen
tegen andere debiteuren dan de belastingplichtige vennootschappen en dat dit evenmin
opgevangen kan worden via wettelijke bepalingen inzake hoofdelijkheid, op geen enkel
vlak het gevolg van de gemeenrechtelijke feiten en tenlasteleggingen waarop de burgerlijke partijstelling steunt. De schade spruit immers voort uit de fiscale wetgeving zelf,
waarvan een overtreding niet in zake is. Het komt dan ook voor dat de appelrechters niet
op wettelijk wijze konden beslissen dat de burgerlijke partijstelling van de verweerder
tegen de eiser I en de eiser IV ontvankelijk en gegrond is. Bovendien dreigt, zo een
burgerlijke partijstelling van de belastingadministratie op grond van gemeenrechtelijke
delicten aanvaardbaar geacht zou worden, een grondwettelijk ongelijke behandeling tot
stand te worden gebracht tussen enerzijds veroordeelden hoofdens gemeenrechtelijke
feiten tegen wie schadevergoeding zou kunnen worden gevorderd en diegenen die
aansprakelijk zijn voor de niet-vervolgde belastingontduiking.
11. Nu de Belgische Staat in de voor de appelrechters neergelegde beroepsbesluiten
verduidelijkt dat haar vordering niet de betaling van de belastingschulden betreft, maar
wel de schade die voortvloeit uit de vastgestelde gemeenrechtelijke misdrijven, lijkt deze
eis onwerkelijk te worden wanneer deze geraamde schade, zoals het bekritiseerde arrest
vaststelt, begroot wordt op het equivalent van de niet-betaalde vennootschapsbelasting
voor de aanslagjaren 1995 en 1996. Het is evident dat dergelijke camouflagetechniek
geenszins tot aanbeveling kan strekken en hoe dan ook haaks staat op de aangehaalde
11 Cass., 8 september 1999, AR P.99.0360.F, AC, 1999, nr. 441.
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rechtspraak van het Hof met betrekking tot de burgerlijke partijstelling van de fiscus
inzake directe belastingen.
12. Gelet op het voorgaande komt het eerste onderdeel van het tweede middel van de
eiser I gegrond voor. Dit geldt eveneens voor het enig middel van de eiser IV dat dezelfde
strekking heeft. Het tweede en het derde onderdeel van het tweede middel van de eiser I
behoeven omwille van de voormelde gegrondheid geen antwoord meer.
Tweede middel van de eisers III
13. Het middel in zijn beide onderdelen attendeert, voor wat betreft de bestraffing van
de eisers III inzake bijzondere verbeurdverklaring overeenkomstig artikel 42,3°, Sw., niet
onterecht op een discordantie tussen het motiverende en het beschikkende gedeelte van de
bestreden beslissing. De eisers III worden beiden schuldig bevonden aan onder meer de
feiten omschreven sub tenlastelegging F.I (valsheid in geschriften, voorheen bedrieglijke
bankbreuk). Zij worden niet vervolgd uit hoofde van tenlastelegging G (ontdraging van
vennootschapsactiva bij faillissement12, voorheen eveneens bedrieglijke bankbreuk).
Nopens de bewezen tenlastelegging F.I motiveert het bestreden arrest op grond van artikel
42,3°, Sw. de verbeurdverklaring van de op rekeningen geblokkeerde geldsommen,
vermeerderd met de gelopen intresten (arrest blz. 117). De verbeurdverklaarde bedragen
worden toegewezen aan de betrokken faillissementscuratele die als burgerlijke partij in
zake is. Het dispositief van het arrest beslist tot dezelfde verbeurdverklaring, maar uitsluitend als vermogensvoordelen bekomen uit de tenlastelegging G (arrest blz. 128)13.
Vermits de eisers III niet wegens deze incriminatie beticht worden, is deze passus uit de
bekritiseerde beslissing hoe dan ook onjuist. Mag in redelijkheid aangenomen worden dat
het te dezen een materiële verschrijving betreft? Dit zou kunnen blijken eensdeels uit de
vordering van het openbaar ministerie die overeenkomstig artikel 43bis, lid 1, Sw. op
schriftelijke wijze aan het strafdossier gevoegd werd. Deze vordering werd in hoger
beroep ter zitting hernomen, zodat desbetreffend voor de appelrechters geen wijziging
optrad. Uit deze schriftelijke vordering, in eerste aanleg neergelegd ter zitting van 28
februari 2007, kan afgeleid worden dat het openbaar ministerie wel degelijk de confiscatie
van de onder meer lastens de eisers III in beslag genomen geldbedragen vordert. Hoewel
het openbaar ministerie in deze vordering niet preciseert uit hoofde van welke precieze
tenlastelegging de verbeurdverklaring ten laste van de eisers III gevorderd wordt, kan niet
aangenomen worden dat dit niet zou gelden voor feiten waartoe opzichtens de eisers III de
vervolging van het openbaar ministerie strekt. Anderdeels kan het besluit van verschrijving ook afgeleid worden uit de redactie van de motiveringen op blz. 117 van het
bestreden arrest. In afwijking van het dispositief wordt aldaar per geblokkeerd geldbedrag
en per veroordeelde vermeld uit welke bewezen tenlasteleggingen de te confisceren
gelden bekomen werden. Hieruit blijkt dat de appelrechters vaststellen dat ook de tenlastelegging G in beslag genomen vermogensvoordelen genereerde, zij het weliswaar niet,
conform de vervolging, lastens de eisers III. Voor wat betreft de eisers III wordt louter
gerefereerd naar tenlastelegging F.I of, overeenkomstig de schriftelijke vordering van het
openbaar ministerie, hoegenaamd naar geen enkel bewezen delict. Toch is in redelijkheid
de conclusie gewettigd dat de verwijzing naar tenlastelegging G in het dispositief van het
bestreden arrest een verschrijving betreft.
14. Het middel voert voorts aan dat een bijzondere verbeurdverklaring van uit feiten
van de tenlastelegging F.I voortgekomen vermogensvoordelen strijdig is met onder meer
de artikelen 42,3° en 43bis, Sw. De eisers III werpen op dat de feiten van valsheid in de
12 Het betreft een overtreding van artikel 489ter, Sw., i.e. een zgn. faillissementsmisdrijf.
13 Het dispositief van het beroepen vonnis van 30 maart 2007 verklaart de gelden lastens de eisers III
eveneens verbeurd als zijnde vermogensvoordelen bekomen uit tenlastelegging G, c.q. een misdrijf
waarvoor deze eisers niet vervolgd werden. Het vonnis formuleert geen nadere redengeving en
verwijst louter naar de vordering van het openbaar ministerie.

Nr. 109 - 10.2.09

HOF VAN CASSATIE

463

boekhouding waaraan zij schuldig bevonden worden, onmogelijk rechtstreeks de
vermogensvoordelen kunnen hebben opgeleverd die verbeurdverklaard worden. De vraag
rijst dan of nog andere feiten dan de onjuiste en onvolledige boekhouding nodig waren om
zich deze gelden op een rechtstreekse wijze onrechtmatig toe te eigenen. Kon de opmaak
en/of het gebruik van deze valse of vervalste geschriften m.a.w. rechtstreeks
vermogensvoordelen doen verkrijgen in hoofde van de eisers III?
15. Artikel 42,3°, Sw., te dezen samen te lezen met artikel 43bis, Sw., bepaalt dat
bijzondere verbeurdverklaring kan worden toegepast op de vermogensvoordelen die
rechtstreeks uit het misdrijf zijn verkregen, op de goederen en waarden die in de plaats
ervan zijn gesteld en op de inkomsten uit de belegde voordelen. Deze wettelijke bepaling
getuigt van een brede actieradius, waardoor de bedoelde voordeelsontneming toepasselijk
kan zijn op alle misdrijven. Onverminderd dat bepaalde rechtsleer toch een veeleer
restrictief toepassingsgebied voorstaat14, dient steeds in achtgenomen te worden of de
natuur van het misdrijf zelf wel rechtstreekse vermogensvoordelen kan doen ontstaan.
Deze vraag dient inzonderheid onderzocht wanneer, zoals in casu, dit vermogensmisdrijf
als valsheid in geschriften gekwalificeerd wordt. Dit misdrijf lijkt in de voorliggende
context immers geen doel op zich te zijn, maar eerder een instrument om een bepaalde
doelstelling inzake wederrechtelijke vermogensverrijking mogelijk te maken. In dezelfde
zin dient het bijzonder opzet begrepen te worden dat daarbij vereist is en dat per definitie
bestaat in de bedoeling om aan zichzelf of aan anderen een onrechtmatig voordeel te
verschaffen. Onder onrechtmatig voordeel moet dan een voordeel begrepen worden van
eender welke aard dat niet verkregen zou zijn indien de waarheid niet vermomd zou zijn.
16. De bewezen verklaarde tenlastelegging F.I omschrijft het misdrijf van zowel de
opmaak als het gebruik van valse of vervalste geschriften, in concreto namelijk door
meermaals “valselijk een onjuiste en onbetrouwbare boekhouding te hebben gevoerd,
dewelke nimmer de ware toestand van activa en passiva weergaf, hetgeen onder meer
blijkt uit de opname in de boekhouding van fictieve tegoeden en activa, met bedrieglijk
opzet de feiten der tenlasteleggingen G, K.I en II en L.I te kunnen plegen en/of te
verdoezelen.” Deze laatste incriminaties betreffen verduistering van faillissementsactiva,
oplichting en misbruik van vertrouwen, telkenmale misdrijven waaruit ontegensprekelijk
rechtstreeks illegale vermogensvoordelen kunnen voortkomen. De geciteerde
delictsomschrijving lijkt echter duidelijk te wijzen op de accessoire aard van de ten laste
gelegde feiten. De vervalste boekhouding vormt te dezen kennelijk geen doel op zich,
maar staat ten dienste van de eigenlijke vermogensdelicten. De eisers III worden niet
vervolgd wegens tenlastelegging G, maar wel hoofdens oplichting (tenlasteleggingen K.I)
en misbruik van vertrouwen (tenlastelegging L.I). Uit niets vermag evenwel afgeleid te
worden dat de appelrechters vaststellen dat de verbeurdverklaarde vermogensvoordelen,
die overigens aan de faillissementscuratele toegewezen worden, opbrengsten vormen uit
deze misdrijven. Evenmin tonen de appelrechters aan in hoeverre deze gelden het
rechtstreekse profijt vormen van de onjuiste en onbetrouwbare boekhouding. In zoverre
blijft het bestreden arrest in gebreke en moet het middel gegrond geacht worden.
Derde middel van de eisers III
17. Het bestreden arrest verklaart de vorderingen van de burgerlijke partijen V.L. M.,
verweerder in cassatie, en Elisabeth-Anne PLUMMER (vereffenaar DEALFORMATICS
Ltd.), verweerster in cassatie, opzichtens de eisers III principieel gegrond, maar beslist dat
over de omvang van de aangenomen schade nog niet definitief geoordeeld kon worden,
zodat de eisers III solidair veroordeeld worden tot de betaling van een bedrag van 1,00
EUR provisioneel, en tot de betaling van de rechtsplegingsvergoeding begroot op 300,00
EUR. Het middel gaat ervan uit dat de appelrechters mitsdien hun rechtsmacht nog niet
14 J. ROZIE, Voordeelsontneming, Antwerpen, Intersentia, 2005, 142-144.
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uitgeput hebben en dat de rechtsplegingsvergoeding, bij afwezigheid van een definitieve
uitspraak in de zin van artikel 1017, lid 1, Ger.W., bijgevolg nog niet opgelegd kon
worden.
Artikel 1017, lid 1, Ger.W. bepaalt onder meer dat ieder eindvonnis de in het ongelijk
gestelde partij in de kosten verwijst. Die bepaling is evenwel niet van toepassing in strafzaken15. Te dezen kent het bestreden arrest een provisionele schadevergoeding toe,
waarbij de beroepsrechters niet meer verder moeten beslissen. De beslissing tot schadeloosstelling als dusdanig is door de feitenrechter immers genomen. De bekritiseerde
beslissing vormt derhalve wel een einduitspraak. Het middel dat hier anders over oordeelt,
faalt naar recht.
Conclusie: Vernietiging zonder verwijzing van de beslissingen waarbij:
a. de eisers I en IV veroordeeld worden op civielrechtelijk gebied tegenover de Belgische Staat;
b. lastens de eisers III de vermogensvoordelen verbeurd worden verklaard op grond
van artikel 42, 3°, Strafwetboek.
Verwerping voor het overige.
ARREST

(AR P.08.1312.N)

RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
De cassatieberoepen zijn gericht tegen het arrest van het Hof van Beroep te
Antwerpen, correctionele kamer, van 30 juni 2008.
De eiser I voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, twee middelen
aan.
De eiseres II voert geen middel aan.
De eisers III voeren in een memorie die aan dit arrest is gehecht, drie middelen
aan.
De eiser IV 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.
BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Ontvankelijkheid van het cassatieberoep
In zoverre de cassatieberoepen van de verschillende eisers gericht zijn tegen
hun vrijspraak van bepaalde telastleggingen, zijn ze bij gebrek aan belang niet
ontvankelijk.
Eerste middel van de eiser I
Eerste onderdeel
Het onderdeel voert schending aan van artikel 505 Strafwetboek, zoals van
toepassing vóór de wijziging ervan door de wet van 10 mei 2007: daar uit het
bestreden arrest blijkt dat de appelrechters de eiser veroordelen als dader van het
15 De toepassing van het Gerechtelijk Wetboek in strafzaken: artikelsgewijze bespreking van de
rechtspraak van het Hof in: Jaarverslag 2005 van het Hof van Cassatie, 176(254).
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misdrijf omschreven in de telastlegging L.I.c en d, vermochten ze hem niet
wettig te veroordelen als dader of mededader aan het witwasmisdrijf van de
telastlegging H.I, dat betrekking heeft op minstens gedeeltelijk dezelfde sommen
als deze die het voorwerp zijn van het basismisdrijf waarvoor hij werd veroordeeld.
De appelrechters veroordelen de eiser I voor de vermengde feiten van de
telastleggingen A.I en A.II.a) 1, 2 en 3 en b), B.I. en B.II, C, D.I en D.II, E.I en
E.II, F.I en F.II, G, H.I, J.I, J.II en J.III, J.IV, K.I, K.II en K.III, L.I en L.II bij
wege van eenvoudige schuldigverklaring.
Afgezien van de schuldigverklaring voor het witwasmisdrijf van de telastlegging H.I is eisers veroordeling bij wege van eenvoudige schuldigverklaring naar
recht verantwoord door het bewezen verklaren van de overige telastleggingen.
De hier toepasselijke versie van het witwasmisdrijf van artikel 505, eerste lid,
2°, Strafwetboek kan niet worden gepleegd door de dader, mededader of medeplichtige van het misdrijf dat de vermogensvoordelen vermeld in artikel 42, 3°,
Strafwetboek heeft voortgebracht. Tegen de dader, mededader of medeplichtige
aan dit hoofdmisdrijf kan dus ook geen bijzondere verbeurdverklaring als
bedoeld in artikel 42, 3°, Strafwetboek worden uitgesproken.
In zoverre de telastlegging H.I de geldsommen omvat welke werden voortgebracht door de feiten van de telastlegging L.I.c en d, is de verbeurdverklaring
ervan niet naar recht verantwoord.
Het onderdeel is in zoverre gegrond.
Het staat aan de rechter uit te maken in hoeverre de telastlegging H.1 meer
omvat dat de telastleggingen L.I.c en d.
Tweede onderdeel
Het onderdeel voert miskenning aan van de motiveringsplicht van artikel 149
Grondwet: de appelrechters beantwoorden eisers verweer niet dat de verbeurdverklaring van de bedragen vermeld in de telastlegging H.I in elk geval niet kon
worden uitgesproken daar ze zich niet in zijn vermogen bevinden en zich daar
ook nooit bevonden hebben.
De appelrechters motiveren de verbeurdverklaring die ze tegen de eiser
uitspreken, op grond dat hij deze samen en in onderling overleg verworven heeft
met de eisers III. Hiermede verwerpen en beantwoorden de appelrechters eisers
verweer.
Het onderdeel kan niet worden aangenomen.
Tweede middel van de eiser I
Eerste onderdeel
Het onderdeel voert schending aan van de artikelen 1382 en 1383 Burgerlijk
Wetboek, miskenning van het algemeen rechtsbeginsel van het oorzakelijk
verband en schending van de artikelen 3 en 4 Voorafgaande Titel Wetboek van
Strafvordering en de artikelen 354 en 358 WIB92: daar de appelrechters
oordelen dat de vordering van de Belgische Staat, verweerder, ontvankelijk en
gegrond is tot beloop van 1 euro provisioneel terwijl zij niettemin vaststellen dat
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deze vordering gelijk staat met de niet-betaalde en ontdoken belasting en deze
vordering toewijzen enkel op grond van de vaststelling dat op grond van de
fiscale wetgeving de verweerder niet kan vorderen tegen andere dan de vennootschapsbelastingplichtige zonder bijkomende titel, verantwoorden zij hun beslissing niet naar recht.
Opdat een benadeelde zich ontvankelijk burgerlijke partij kan stellen, is vereist
dat tussen de fout van het misdrijf en de schade een noodzakelijk verband van
oorzaak tot gevolg bestaat. De rechter oordeelt daarover in beginsel wel onaantastbaar, maar het Hof toetst of de rechter zijn beslissing wettig heeft kunnen
afleiden uit zijn vaststellingen.
De schade die het gevolg is van het feit dat de Belgische Staat op grond van de
belastingwetgeving tegen anderen dan de vennootschapsbelastingplichtige of
tegen de personen die als daders of medeplichtigen aan een fiscaal misdrijf hoofdelijk gehouden zijn tot betaling van de ontdoken belasting, geen niet-betaalde
en ontdoken belasting kan vorderen, is niet het gevolg van het gemeenrechtelijk
misdrijf, maar van een vreemde oorzaak namelijk die belastingwetgeving zelf.
Het onderdeel is gegrond.
Tweede en derde onderdeel
De onderdelen die niet tot cassatie zonder verwijzing kunnen leiden, behoeven
geen antwoord meer.
Eerste middel van de eisers III
Het middel voert schending aan van de artikelen 42, 1°, 505, eerste lid, 2°,
505, tweede lid, 505, zevende lid, Strafwetboek (voormeld artikel 505 zoals van
kracht vóór en na de wijziging bij wet van 10 mei 2007; huidig lid 7 was vóór
die wetswijziging lid 3).
Het middel dat dezelfde strekking heeft als het eerste middel van de eiser I is
om de hierboven vermelde redenen eveneens gegrond.
Tweede middel van de eisers III
Eerste onderdeel
Het onderdeel voert schending aan van artikel 149 Grondwet, de artikelen 42,
3°, 43bis, eerste lid, 196, 197, 489ter Strafwetboek (489 zoals van kracht vóór de
wijziging bij de faillissementswet van 8 augustus 1997) en de artikelen 577, 1°
en 2°, en 578 Wetboek van Koophandel (zoals van kracht vóór de faillissementswet van 8 augustus 1997): de appelrechters konden niet wettig tegen de
eiser III.1 de gelden die op zijn naam staan op rekeningen bij de Banque Indosuez Luxembourg (thans Crédit Agricole Indosuez) in het Groothertogdom
Luxemburg verbeurd verklaren, als vermogensvoordelen die volgens het dictum
van het arrest voortkomen uit de feiten van de telastlegging G en volgens de
motieven van het arrest uit de feiten van de telastlegging F.I.
De telastlegging F.I betreft oorspronkelijk bedrieglijke bankbreuk, heromschreven als valsheid in geschrifte en gebruik, "door valselijk een onjuiste en
onbetrouwbare boekhouding te hebben gevoerd, dewelke nimmer de ware
toestand van activa en passiva weergaf, hetgeen onder meer blijkt uit de opname
in de boekhouding van fictieve tegoeden en activa (...) met bedrieglijk opzet de
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feiten der tenlasteleggingen G, K.I en II, en L.I te kunnen plegen en/of verdoezelen" (p. 29 van het bestreden arrest).
De telastlegging G betreft oorspronkelijk bedrieglijke bankbreuk, heromschreven als faillissementsmisdrijf door verduistering of verberging van activa,
"namelijk mede bij gebrek aan volledige, conforme en betrouwbare boekhouding, niet nader te bepalen activabestanddelen, minstens o.m. de hiernavermelde
bedragen welke werden overgeschreven naar hun rekeningen gehouden bij
Banque Générale du Luxembourg naar een rekening op naam van Umeda Foundation Inc. (gehouden bij de Mitsubishi Bank, Tokio) en/of een rekening op
naam van Catas-Umeda (gehouden bij de National Westminster Bank in
Douglas), zonder enige verdere verantwoording omtrent de aanwending van deze
gelden) "(p. 30 van het bestreden arrest).
Aldus blijkt de verwijzing naar de telastlegging G in het dictum van het
bestreden arrest een loutere verschrijving te zijn die het gevolg is van de bedoeling het verbeurdverklaarde te preciseren; het arrest bedoelt evenwel de vermelde
gelden verbeurd te verklaren op grond van de telastlegging F.I.
Zoals zij is omschreven in de telastlegging F.I. op grond waarvan de verbeurdverklaring is uitgesproken, lijkt de vervalste boekhouding niet het misdrijf te zijn
dat de wederrechtelijke vermogensvoordelen heeft kunnen opleveren maar
slechts een middel uit te maken om andere misdrijven te verdoezelen welke daarentegen wel de wederrechtelijke vermogensvoordelen blijken te hebben opgeleverd.
Het bestreden arrest stelt niet vast dat de verbeurdverklaarde vermogensvoordelen de rechtstreekse opbrengst vormen van de onjuiste en onbetrouwbare
boekhouding. Aldus is de verbeurdverklaring van vermogensvoordelen wegens
de telastlegging F.1 op grond van de artikelen 42, 3°, en 43bis Strafwetboek, niet
naar recht verantwoord.
Het onderdeel is gegrond.
Tweede onderdeel
Het onderdeel kan niet leiden tot een ruimere cassatie of tot cassatie zonder
verwijzing en behoeft bijgevolg geen antwoord.
Derde middel van de eisers III
Het middel voert schending aan van de artikelen 1017, eerste lid, 1018, eerste
lid, 6°, en 1022, eerste lid, Gerechtelijk Wetboek en artikel 162bis, eerste lid,
Wetboek van Strafvordering: daar de appelrechters hun rechtsmacht over de
burgerlijke rechtsvorderingen van de verweerders III.1 en III.3 niet hebben
uitgeput konden ze de beide eisers niet wettig veroordelen tot betaling aan elk
van hen van een rechtsplegingsvergoeding van 300 euro.
Het vonnis dat een voorlopige schadevergoeding toekent, zonder iets aan te
houden waarover de rechter zelf nog uitspraak moet doen, is een eindvonnis in
de zin van artikel 1017, eerste lid, Gerechtelijk Wetboek.
Het onderdeel faalt naar recht.
Middel van de eiser IV
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Het middel voert schending aan van de artikelen 1382 en 1383 Burgerlijk
Wetboek, de artikelen 354 en 358 WIB92, de artikelen 162bis en 211 Wetboek
van Strafvordering en artikel 1022 Gerechtelijk Wetboek: het bestreden arrest
besluit onterecht tot de ontvankelijkheid van de burgerlijke partijstelling van de
verweerder en kon hem derhalve ook geen rechtsplegingsvergoeding toekennen.
Het middel heeft dezelfde strekking als het tweede middel van de eiser I. Het
middel is om de redenen vermeld in het antwoord op dat middel gegrond.
Ambtshalve onderzoek van de beslissingen op de strafvordering voor het
overige
De substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen zijn
in acht genomen en de beslissingen zijn overeenkomstig de wet gewezen.
Dictum
Het Hof,
Vernietigt, op de cassatieberoepen van de eiser I en de eiser IV, het bestreden
arrest in zoverre het uitspraak doet over de burgerlijke rechtsvordering van de
Belgische Staat tegen hen.
Vernietigt, op de cassatieberoepen van de eiser I en de eisers III, het bestreden
arrest in zoverre het tegen deze eisers op grond van hun veroordeling bij wege
van eenvoudige schuldigverklaring voor het witwasmisdrijf van de telastlegging
H.I geldsommen verbeurd verklaart die werden voorgebracht door de feiten van
de telastlegging L.I.c en d, en hen veroordeelt in kosten en tot betaling van een
vergoeding.
Vernietigt, op het cassatieberoep van de eiser III, het bestreden arrest in
zoverre het vermogensvoordelen verbeurd verklaart wegens de telastlegging F.I.
Verwerpt de cassatieberoepen voor het overige.
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het
gedeeltelijk vernietigde arrest.
Veroordeelt de eiseres II in de kosten van haar cassatieberoep.
Veroordeelt de eiser I, de eisers III en de eiser IV in de helft van de kosten van
hun cassatieberoep en laat de overige helft van die kosten ten laste van de Staat.
Verwijst de aldus beperkte zaak naar het Hof van Beroep te Brussel.
10 februari 2009 – 2° kamer – Voorzitter: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: de h. Huybrechts – Deels gelijkluidende conclusie de h. De Swaef, eerste advocaatgeneraal – Advocaten: mrs. Verbist, De Baets en R. Verstraeten, Brussel.

Nr. 110
2° KAMER - 10 februari 2009

1º STRAFUITVOERING - ELEKTRONISCH TOEZICHT - HERROEPING - VOORWAARDE
2º STRAFUITVOERING - ELEKTRONISCH TOEZICHT - MISDRIJVEN GEPLEEGD VOOR DE
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- VEROORDELING TIJDENS DE PROEFTERMIJN - GEVOLG - WETTELIJKE

TIJDSVOORWAARDEN VOOR DE STRAFUITVOERINGSMODALITEIT

1º Artikel 64, 1°, Wet Strafuitvoering voorziet enkel in de herroeping van de toegekende
strafuitvoeringsmodaliteiten wanneer bij een in kracht van gewijsde gegane veroordeling
wordt vastgesteld dat de veroordeelde tijdens de proeftermijn een wanbedrijf of een
misdaad heeft gepleegd; die wetsbepaling voorziet niet in een herroeping wanneer de
betrokkene tijdens de proeftermijn nog veroordeeld wordt voor een wanbedrijf of misdaad
gepleegd vóór de beslissing die hem elektronisch toezicht toekende, maar dit doet eraan
niet af dat een strafuitvoeringsmodaliteit niet meer kan worden nageleefd als de wettelijke
tijdsvoorwaarden niet meer voorhanden zijn1.
2º Daar overeenkomstig artikel 62, §1, Wet Strafuitvoering het openbaar ministerie belast is
met de controle op de veroordeelde, heeft het de bevoegdheid de zaak bij de
strafuitvoeringsrechtbank aanhangig te maken indien wettelijk de toegekende
strafuitvoeringsmodaliteit
niet
meer
kan
worden
nageleefd
en
de
strafuitvoeringsrechtbank moet desgevallend deze onmogelijkheid vaststellen.
(PROCUREUR DES KONINGS TE ANTWERPEN T. D.)

ARREST

(A.R. P.09.0067.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het vonnis van de strafuitvoeringsrechtbank
te Antwerpen van 13 januari 2009.
De eiser voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, twee grieven aan.
Raadsheer Luc Huybrechts heeft verslag uitgebracht.
Eerste advocaat-generaal Marc De Swaef heeft geconcludeerd.
II. VOORAFGAANDE RECHTSPLEGING
Het hof van beroep te Antwerpen, correctionele kamer, heeft de verweerder bij
ondertussen in kracht van gewijsde gegaan arrest van 25 juni 2008 onder meer
veroordeeld tot een gevangenisstraf van een jaar en een geldboete wegens strafbare feiten gepleegd tussen 12 mei 2005 en 1 september 2005.
De procureur des Konings verzocht hierop de strafuitvoeringsrechtbank te
Antwerpen het door haar op 14 oktober 2008 aan de verweerder toegekende
elektronisch toezicht te herroepen.
Bij het bestreden vonnis oordeelt de strafuitvoeringsrechtbank dat artikel 64,
1°, Wet Strafuitvoering geen wettelijke basis voor een herroeping biedt, omdat er
geen proeftijd bij dit regime bestaat. Andere bepalingen van artikel 64 bieden
daartoe evenmin een wettelijke basis.
III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Eerste grief
1. De grief voert schending aan van de artikelen 23, §1, 25, §2, en 54, 2°, Wet
Strafuitvoering: doordat de toelaatbaarheidsdatum voor het elektronisch toezicht
1 Zie Cass., 2 jan. 2008, AR P.07.1812.F, AC, 2008, nr 1 met concl. advocaat-generaal D.
VANDERMEERSCH.
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van 25 september 2008 naar 23 mei 2009 is verschoven, is de verweerder bij
toepassing van artikel 23, §1, en artikel 25, §2, Wet Strafuitvoering niet meer in
de voorwaarden; door te beslissen dat het elektronisch toezicht niet wordt
herzien of herroepen kan er geen uitvoering worden gegeven aan het arrest van
het hof van beroep te Antwerpen van 25 juni 2008.
2. Zoals het bestreden vonnis terecht oordeelt, voorziet artikel 64, 1°, Wet
Strafuitvoering enkel in de herroeping wanneer bij een in kracht van gewijsde
gegane veroordeling wordt vastgesteld dat de veroordeelde tijdens de proeftermijn een wanbedrijf of een misdaad heeft gepleegd. Die wetsbepaling voorziet
niet in een herroeping wanneer de betrokkene tijdens de proeftermijn nog veroordeeld wordt voor een wanbedrijf of misdaad gepleegd vóór de beslissing die hem
elektronisch toezicht toekende.
Dit doet eraan niet af dat een strafuitvoeringsmodaliteit niet meer kan worden
nageleefd als de wettelijke tijdsvoorwaarden niet meer voorhanden zijn.
3. Daar overeenkomstig artikel 62, §1, Wet Strafuitvoering het openbaar
ministerie belast is met de controle op de veroordeelde, heeft het de bevoegdheid
de zaak aanhangig te maken indien wettelijk de toegekende strafuitvoeringsmodaliteit niet meer kan worden nageleefd en moet de strafuitvoeringsrechtbank
desgevallend deze onmogelijkheid vaststellen.
De grief is gegrond.
Tweede grief
4. De grief behoeft geen antwoord meer.
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden vonnis.
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het
vernietigde vonnis.
Laat de kosten ten laste van de Staat.
Verwijst de zaak naar de strafuitvoeringsrechtbank te Antwerpen, anders
samengesteld.
10 februari 2009 – 2° kamer – Voorzitter: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: de h. Huybrechts – Gelijkluidende conclusie de h. De Swaef, eerste advocaat-generaal.

Nr. 111
2° KAMER - 10 februari 2009

1º STRAFUITVOERING - ELEKTRONISCH TOEZICHT - SCHORSING - VONNIS VAN DE
STRAFUITVOERINGSRECHTBANK - KENNISGEVING AAN DE VEROORDEELDE - GEVOLG
2º STRAFUITVOERING - ELEKTRONISCH TOEZICHT - SCHORSING - VONNIS VAN DE
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- NIET REGELMATIGE KENNISGEVING AAN DE VEROORDEELDE -

GEVOLG
1º De omstandigheid dat de veroordeelde van het vonnis van de strafuitvoeringsrechtbank
dat het toegekende elektronisch toezicht heeft geschorst niet regelmatig kennis werd
gegeven, tast de regelmatigheid van dit vonnis zelf niet aan, evenmin als de
regelmatigheid van het vonnis dat die strafuitvoeringsmodaliteit herroept1.
2º De omstandigheid dat de veroordeelde van het vonnis van de strafuitvoeringsrechtbank
dat het toegekende elektronisch toezicht heeft geschorst niet regelmatig kennis werd
gegeven, tast de regelmatigheid van het vonnis zelf niet aan, zodat vanaf de datum van
dit vonnis de termijn van ten hoogste één maand bepaald in artikel 66, §3, Wet
Strafuitvoering is beginnen te lopen.
(D.)

ARREST

(AR P.09.0126.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het vonnis van de strafuitvoeringsrechtbank
te Gent van 15 januari 2009.
De eiser voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, twee middelen aan.
Raadsheer Luc Huybrechts heeft verslag uitgebracht.
Eerste advocaat-generaal Marc De Swaef heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Eerste middel
1. Het middel voert schending aan van artikel 58, §1, Wet Strafuitvoering: het
vonnis van de strafuitvoeringsrechtbank te Gent van 16 december 2008 dat het
aan de eiser toegekende elektronisch toezicht heeft geschorst, werd hem niet ter
kennis gebracht in de gevangenis waar hij dan verbleef, zodat hem de mogelijkheid werd ontnomen hiertegen cassatieberoep in te stellen; de onregelmatigheid
van het vonnis van 16 december 2008 tast de regelmatigheid aan van het thans
bestreden vonnis.
2. De omstandigheid dat de eiser van het vonnis van 16 december 2008 niet
regelmatig kennis werd gegeven, tast de regelmatigheid van dit vonnis zelf niet
aan, evenmin als de regelmatigheid van het thans bestreden vonnis.
Het middel faalt naar recht.
Tweede middel
3. Het middel voert schending aan van artikel 66, §3, Wet Strafuitvoering: de
eiser heeft het vonnis van de Strafuitvoeringsrechtbank te Gent van 16 december
2008 dat het hem toegekende elektronisch toezicht heeft geschorst, niet
ontvangen, zodat de termijn van herroeping niet gestart is.
4. De omstandigheid dat de eiser van het vonnis van 16 december 2008 niet
1 Zie Cass., 29 jan. 2008, AR P.08.0057.N, AC, 2008, nr 71.
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regelmatig kennis werd gegeven, tast de regelmatigheid van het vonnis zelf niet
aan, zodat vanaf de datum van dit vonnis de termijn van ten hoogste één maand
bepaald in artikel 66, §3, Wet Strafuitvoering is beginnen te lopen.
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.
10 februari 2009 – 2° kamer – Voorzitter: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: de h. Huybrechts – Gelijkluidende conclusie de h. De Swaef, eerste advocaat-generaal – Advocaten: mrs. M. Langerock, Brugge en R. Mondelaers, Brussel.

Nr. 112
2° KAMER - 11 februari 2009

1º ZIEKTE- EN INVALIDITEITSVERZEKERING —
ZIEKTEKOSTENVERZEKERING - GENEESKUNDIGE VERSTREKKINGEN DIE WORDEN
TERUGBETAALD - VOORWAARDE - BANDAGES - ERKEND BANDAGIST
2º ZIEKTE- EN INVALIDITEITSVERZEKERING —
ZIEKTEKOSTENVERZEKERING - GENEESKUNDIGE VERSTREKKINGEN - BANDAGES LEVERINGSATTEST VOOR MATERIAAL - VERDRAAIING VAN DE WAARHEID
3º VALSHEID EN GEBRUIK VAN VALSE STUKKEN - MATERIEEL BESTANDDEEL VALSHEID - ZIEKTEKOSTENVERZEKERING - GENEESKUNDIGE VERSTREKKINGEN - BANDAGES LEVERINGSATTEST VOOR MATERIAAL - VERDRAAIING VAN DE WAARHEID
4º VALSHEID EN GEBRUIK VAN VALSE STUKKEN - MOREEL BESTANDDEEL - BEGRIP
1º Alleen de verstrekkingen door een erkend bandagist om de rechthebbenden van de
verzekering de bandages te leveren die, in de nomenclatuur van de geneeskundige
verstrekkingen, tot de bevoegdheid van de bandagisten behoren, worden terugbetaald.
(Art. 35, tweede lid, Z.I.V.-Wet; Artt. 27, §§1 en 16, K.B. 14 sept. 1984 tot vaststelling van
de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake ziekte- en
invaliditeitsverzekering; Art. 94, K.B. 3 juli 1996)
2º en 3° Hij die, ofschoon hij geen erkend bandagist is, de naam van een andere apotheker
heeft opgegeven, diens bandagistennummer heeft vermeld en zelf de leveringsattesten
voor bandagemateriaal heeft ondertekend, verdraait de waarheid. (Artt. 193 en 196, Sw.)
4º Het bedrieglijk opzet, dat vereist is opdat valsheid strafbaar zou zijn, bestaat zodra de
dader, door het vertrouwen van het publiek in een geschrift te beschamen, enig voordeel
of enige winst beoogt, dat hij niet zou hebben behaald indien hij de
waarheidsgetrouwheid en de authenticiteit van het geschrift had geëerbiedigd, zodat het
door de vervalser beoogde voordeel bijgevolg niet ophoudt onrechtmatig te zijn alleen
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omdat het valse stuk de terugbetaling tot doel heeft van iets wat rechtmatig verschuldigd
is1.(Artt. 193 en 196, Sw.)
(E. T. NATIONAAL VERBOND VAN DE SOCIALISTISCHE MUTUALITEITEN)

ARREST (vertaling)

(AR P.08.0314.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep te Bergen,
correctionele kamer, van 14 januari 2008.
De eiser voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, drie middelen aan.
Afdelingsvoorzitter Paul Mathieu heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Damien Vandermeersch heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
A. In zoverre het cassatieberoep gericht is tegen de beslissing op de tegen de
eiser ingestelde strafvordering
De eiser wordt, samen met twee andere beklaagden, vervolgd wegens het
opmaken en tekenen van valse leveringsattesten voor bandagemateriaal op naam
van F. V., om te doen geloven aan verstrekkingen door een erkend apothekerbandagist en met hetzelfde bedrieglijk opzet van die attesten gebruik te hebben
gemaakt. Hij wordt eveneens vervolgd wegens oplichting, ten nadele van de
verweerster, met behulp van die valse stukken.
Eerste middel
Eerste onderdeel
Artikel 35, tweede lid, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor
geneeskundige verzorging en uitkeringen gecoördineerd op 14 juli 1994, dat de
Koning opdracht geeft de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen
vast te stellen, vermeldt dat die nomenclatuur de voormelde verstrekkingen moet
opsommen door met name de bekwaming vast te stellen waarover de persoon
dient de beschikken die gemachtigd is om elk van die verstrekkingen te
verrichten.
Artikel 27, §1, van de bijlage van het koninklijk besluit van 14 september 1984
tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen
inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen,
somt de verstrekkingen op die tot de bevoegdheid van de bandagisten behoren.
Artikel 27, §16, van de voormelde bijlage vermeldt overigens dat alleen het
materiaal voor stomie en incontinentie dat persoonlijk door de erkende zorgverstrekker aan de patiënt wordt geleverd, voor tussenkomst van de verzekering in
aanmerking komt.
Artikel 84 van het koninklijk besluit van 3 juli 1996 tot uitvoering van de wet
betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitke1 Cass., 3 sept. 2008, AR P.08.0524.F, AC, nr 445.
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ringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, zoals het van toepassing was tot 10
januari 2000, vermeldde dat de erkenningsraad voor bandagisten als opdracht
heeft het Verzekeringscomité de erkenning voor te stellen van de personen die
volgens hem bevoegd zijn om de rechthebbenden van de verzekering de
bandages te leveren die, in de bovenbedoelde nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen, tot de bevoegdheid van de bandagisten behoren.
Deze bepaling vermeldt, sinds 10 januari 2000, dat de erkenningsraad voor
bandagisten als opdracht heeft de personen te erkennen die volgens hem bevoegd
zijn om de rechthebbenden van de verzekering de bandages te leveren die, in de
bovenbedoelde nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen, tot de
bevoegdheid van de bandagisten behoren.
Uit de gezamenlijke lezing van deze bepalingen blijkt dat alleen de verstrekkingen door de persoon die daartoe gemachtigd is, te dezen, de erkende bandagist, worden terugbetaald.
Het hof van beroep heeft dus naar recht beslist dat "het schrijven van leveringsattesten niet mag worden overgedragen".
Het onderdeel kan niet worden aangenomen.
Tweede en derde onderdeel samen
Aangezien de nomenclatuur de bekwaming vermeldt waarover degene moet
beschikken die gemachtigd is om elk van die verstrekkingen te verrichten,
worden verstrekkingen door een ander, niet terugbetaald.
Het onderdeel dat op de bewering van het tegendeel berust, faalt naar recht.
Tweede middel
Eerste onderdeel
In zoverre het onderdeel aanvoert dat het arrest niet antwoordt op "de door [de
eiser] in zijn processtukken ontwikkelde argumenten", is het niet ontvankelijk bij
gebrek aan duidelijkheid.
De appelrechters die vaststellen dat de eiser, die geen erkend bandagist is, de
naam van een andere apotheker heeft opgegeven, het bandagistennummer van
laatstgenoemde heeft vermeld en zelf de leveringsattesten voor bandagemateriaal
heeft ondertekend, verantwoorden hun beslissing dat de waarheid hier werd
verdraaid, naar recht.
Het onderdeel kan in zoverre niet worden aangenomen.
Tweede onderdeel
In zoverre het onderdeel de feitelijke beoordeling door de appelrechters
betwist of een onderzoek van feiten vereist waarvoor het Hof niet bevoegd is, is
het niet ontvankelijk.
Het bedrieglijk opzet, dat vereist is opdat valsheid strafbaar zou zijn, bestaat
zodra de dader, door het vertrouwen van het publiek in een geschrift te
beschamen, enig voordeel of enige winst beoogt, dat hij niet zou hebben behaald
indien hij de waarheidsgetrouwheid en de authenticiteit van het geschrift had
geëerbiedigd.
Het door de vervalser nagestreefde voordeel houdt bijgevolg niet op onrecht-
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matig te zijn alleen omdat het valse stuk de terugbetaling tot doel heeft van iets
wat rechtmatig verschuldigd is.
In zoverre het onderdeel het tegendeel aanvoert, faalt het naar recht.
Het arrest vermeldt voor het overige dat :
- de eiser geen erkend bandagist is;
- de valsheden die hem worden tenlastegelegd, uit veertien leveringsattesten
bestaan voor bandagemateriaal voor een patiënt die aan incontinentie lijdt;
- de eiser op die door hem getekende attesten de naam en het erkend bandagistennummer van een andere apotheker heeft aangebracht;
- de eiser valsheid heeft gepleegd in private geschriften, welke als bewijs
moeten dienen ten aanzien van derden die in de onmogelijkheid verkeerden de
juistheid van de vermeldingen na te gaan;
- de eiser aldus de vennootschap die eigenaar is van de apotheek een onrechtmatig voordeel heeft bezorgd.
Met deze vermeldingen antwoorden de appelrechters op de conclusie van de
eiser en verantwoorden zij naar recht hun beslissing om de telastlegging valsheid
in geschriften bewezen te verklaren.
Het onderdeel kan in zoverre niet worden aangenomen.
(...)
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiser in de kosten.
11 februari 2009 – 2° kamer – Voorzitter: de h. de Codt, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: de h. Mathieu – Gelijkluidende conclusie de h. Vandermeersch, advocaat-generaal
– Advocaat: mr. M. Fadeur, Charleroi.

Nr. 113
2° KAMER - 11 februari 2009

HOGER BEROEP — STRAFZAKEN (DOUANE EN ACCIJNZEN INBEGREPEN)
— BURGERLIJKE RECHTSVORDERING (BIJZONDERE REGELS) VRIJSPREKEND VONNIS - HOGER BEROEP VAN DE BURGERLIJKE PARTIJ - DRAAGWIJDTE
Bij ontstentenis van hoger beroep van het openbaar ministerie, brengt het hoger beroep
van de burgerlijke partij, ook al is zij rechtstreeks dagende partij, tegen een beslissing
waarbij de beklaagde wordt vrijgesproken, de strafvordering niet voor de appelrechter1.
(M. e.a. T. G. e.a.)

1 Cass., 27 jan. 1988, AR 6373, AC, 1987-1988, nr 321.
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ARREST (vertaling)

(AR P.08.1190.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
De cassatieberoepen zijn gericht tegen het vonnis in hoger beroep van de
correctionele rechtbank te Brussel, van 16 mei 2008.
De eisers sub I voeren in een verzoekschrift, memorie genaamd, dat aan dit
arrest is gehecht, twee middelen aan.
Afdelingsvoorzitter Paul Mathieu heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Damien Vandermeersch heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
(...)
Eerste middel
Bij vonnis van 8 februari 2007 heeft de politierechtbank, enerzijds, N. G.
veroordeeld wegens de twee misdrijven die hem door het openbaar ministerie ten
laste zijn gelegd en, anderzijds, C. M. vrijgesproken van de hem bij rechtstreekse
dagvaarding van de voormelde N. G. ten laste gelegde feiten. Bij de uitspraak
over de burgerlijke rechtsvorderingen heeft het laatstgenoemde veroordeeld om
C. M. schadeloos te stellen.
Bij ontstentenis van hoger beroep van het openbaar ministerie, brengt het
hoger beroep van de burgerlijke partij, ook al is zij rechtstreeks dagende partij,
tegen een beslissing waarbij de beklaagde wordt vrijgesproken, de strafvordering
niet voor de appelrechter.
Aangezien het openbaar ministerie de vrijspraak van de eiser niet had
bestreden is diens strafrechtelijke veroordeling onwettig.
Het middel is gegrond.
(...)
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden vonnis in zoverre het, uitspraak doende op de strafvordering die tegen C. M. is ingesteld, hem veroordeelt wegens telastlegging C.
Verwerpt de cassatieberoepen voor het overige.
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het
gedeeltelijk vernietigde vonnis.
Veroordeelt C. M. in de helft van de kosten van zijn cassatieberoep en laat de
andere helft ten laste van de Staat.
Veroordeelt de vennootschap Ethias, N. G. en de vennootschap Allianz in de
kosten van hun cassatieberoep.
Zegt dat er geen grond is tot verwijzing.
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11 februari 2009 – 2° kamer – Voorzitter: de h. de Codt, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: de h. Mathieu – Gelijkluidende conclusie de h. Vandermeersch, advocaat-generaal
– Advocaten: mrs. M. Uyttendaele, Brussel en S. Naeije, Brussel.

Nr. 114
2° KAMER - 11 februari 2009

1º RECHTEN VAN DE MENS — VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS —
ALGEMEEN - ARREST EUROPEES HOF VOOR DE RECHTEN VAN DE MENS - SCHENDING VAN
HET VERDRAG - HEROPENING VAN DE RECHTSPLEGING - BEGRIP
2º HEROPENING VAN DE RECHTSPLEGING - ARREST EUROPEES HOF VOOR DE
RECHTEN VAN DE MENS - SCHENDING VAN HET VERDRAG - HEROPENING VAN DE RECHTSPLEGING
BETREFFENDE DE STRAFVORDERING - BEGRIP
3º RECHTEN VAN DE MENS — VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS —
ALGEMEEN - ARREST EUROPEES HOF VOOR DE RECHTEN VAN DE MENS - SCHENDING VAN
HET VERDRAG - HEROPENING VAN DE RECHTSPLEGING - VOORWAARDEN
4º HEROPENING VAN DE RECHTSPLEGING - ARREST EUROPEES HOF VOOR DE
RECHTEN VAN DE MENS - SCHENDING VAN HET VERDRAG - HEROPENING VAN DE RECHTSPLEGING
BETREFFENDE DE STRAFVORDERING - VOORWAARDEN
5º HOF VAN ASSISEN — BEHANDELING TER ZITTING EN
TUSSENARRESTEN. VERKLARING VAN DE JURY - DEELNEMING AAN EEN
DIEFSTAL MET VERZWARENDE OMSTANDIGHEDEN - GEÏNDIVIDUALISEERDE VRAGEN AAN DE JURY
6º RECHTEN VAN DE MENS — VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS —
ARTIKEL 6 — ARTIKEL 6.1 - HOF VAN ASSISEN - AAN DE JURY GESTELDE VRAGEN DEELNEMING AAN EEN DIEFSTAL MET VERZWARENDE OMSTANDIGHEDEN - GEÏNDIVIDUALISEERDE
VRAGEN AAN DE JURY

7º HEROPENING VAN DE RECHTSPLEGING - ARREST EUROPEES HOF VOOR DE
RECHTEN VAN DE MENS - SCHENDING VAN HET VERDRAG - HOF VAN CASSATIE - INTREKKING VAN
HET VOORGAAND ARREST - ONDERZOEK VAN HET OORSPRONKELIJK CASSATIEBEROEP - HOF VAN
ASSISEN - TUSSENARREST BETREFFENDE DE FORMULERING VAN DE VRAGEN - CASSATIE - OMVANG
8º CASSATIE — VERNIETIGING. OMVANG — STRAFZAKEN —
STRAFVORDERING — BEKLAAGDE EN VERDACHTE - HEROPENING VAN DE
RECHTSPLEGING - INTREKKING VAN HET ARREST VAN HET HOF - ONDERZOEK VAN HET
OORSPRONKELIJK CASSATIEBEROEP - HOF VAN ASSISEN - TUSSENARREST BETREFFENDE DE
FORMULERING VAN DE VRAGEN - CASSATIE - GEVOLG
1º en 2° Krachtens de artt. 442bis en 442ter, 1°, Sv., kan de veroordeelde, wanneer bij een
definitief arrest van het Hof Mensenrechten is vastgesteld dat het E.V.R.M. is
geschonden, de heropening vragen, doch enkel wat de strafvordering betreft, van de
rechtspleging die geleid heeft tot zijn veroordeling in de zaak die aan het voormelde Hof
is voorgelegd1.
3º en 4° Wanneer de vastgestelde schending het gevolg is van procedurefouten of
1 Cass., 9 april 2008, AR P.08.0051.F, AC, 2008, nr 214.
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-tekortkomingen die zo ernstig zijn dat ernstige twijfel bestaat over de uitkomst van de
bestreden rechtspleging, beveelt het Hof van Cassatie de heropening van de
rechtspleging, voor zover de veroordeelde partij zeer ernstige nadelige gevolgen blijft
ondervinden die slechts door een heropening kunnen worden hersteld2. (Art.
442quinquies, eerste lid, Sv.)
5º en 6° Wanneer verschillende personen ervan worden beschuldigd om te hebben
deelgenomen aan een diefstal met geweld of bedreiging met de verzwarende
omstandigheden dat een moord werd gepleegd om de diefstal te vergemakkelijken of de
straffeloosheid ervan te verzekeren en de diefstal 's nachts werd gepleegd, in bende, met
behulp van een wapen en een voertuig, dient het hof van assisen de jury, voor iedere
beschuldigde afzonderlijk, de vraag te stellen over deze verzwarende omstandigheden3.
(Art. 6.1, Verdrag Rechten van de Mens)
7º en 8° Wanneer het Hof van Cassatie, na de heropening van de rechtspleging, het
tussenarrest vernietigt van het hof van assisen waarbij uitspraak wordt gedaan over de
formulering van de vragen betreffende de verzwarende omstandigheden van een diefstal,
brengt de vernietiging van dat arrest de vernietiging met zich mee van het daaruit
voortvloeiende veroordelend arrest dat uitspraak doet op de strafvordering4.
(D.)

ARREST (vertaling)

(AR P.08.1472.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Bij verzoekschrift dat op 14 oktober 2008 op de griffie is ingekomen, ondertekend is door een advocaat die sedert meer dan tien jaar bij de balie is ingeschreven en waarvan een eensluidend afschrift aan dit arrest is gehecht, vordert
de eiser de heropening van de rechtspleging die geleid heeft tot het arrest van het
Hof van 29 september 2004.
Raadsheer Albert Fettweis heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Damien Vandermeersch heeft geconcludeerd.
II. FEITEN
Bij arrest van de kamer van inbeschuldigingstelling van het hof van beroep te
Luik van 17 maart 2003, werden D. D. en L. D. naar het hof van assisen van de
provincie Luik verwezen wegens het feit dat zij, als daders of mededaders,
tussen 16 en 19 maart 1999, een diefstal met geweld of bedreiging hebben
gepleegd, met omstandigheden dat doodslag is gepleegd om de diefstal te vergemakkelijken of de straffeloosheid ervan te verzekeren en dat de diefstal 's nachts
werd gepleegd, in bende, met behulp van een wapen en een voertuig. Beiden
werden eveneens verwezen wegens wederrechtelijke vrijheidsberoving met
doodsbedreiging en het onwettig dragen van een verdedigingswapen.
Op de rechtszitting van het hof van assisen van 23 april 2004, heeft de
raadsman van de eiser een conclusie neergelegd en toegelicht, waarin hij
verzoekt om de vragen betreffende de verzwarende omstandigheden aan iedere
beschuldigde afzonderlijk te stellen en waarin hij aanvoert dat het recht op een
2 Ibid.
3 Cass., 17 juni 2008, AR P.08.0070.N, AC, 2008, nr 379.
4 Zie concl. O.M. in Pas. 2009, nr 114.
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eerlijke behandeling van de zaak deze individualisering van de vragen noodzakelijk maakte, niettegenstaande het reële of objectieve karakter ervan.
Het hof van assisen heeft bij een arrest alvorens recht te doen van 23 april
2004, met nummer 1262 van het zittingsblad, dat verzoek afgewezen.
Het hof van assisen dat vaststelt dat de beschuldigden door de jury aan alle,
hen ten laste gelegde feiten schuldig waren verklaard, behalve aan de verzwarende omstandigheid die in het voorlaatste lid van artikel 471 van het Strafwetboek is bedoeld, heeft D. D., op tegenspraak, tot levenslange opsluiting, en L. D.,
bij verstek, tot tien jaar opsluiting veroordeeld. Dit arrest werd gewezen op 24
april 2004, met nummer 1263 van het zittingsblad.
De eiser heeft op 29 april 2004 tegen beide voormelde arresten cassatieberoep
ingesteld. Hij diende een memorie in waarin hij een middel aanvoert dat uitsluitend gericht is tegen het arrest alvorens recht te doen en dat uit twee onderdelen
bestaat. Het eerste oefende kritiek uit op de beslissing van het hof van assisen om
drie in plaats van twee hoofdvragen te stellen over de diefstallen uit de eerste
beschuldiging. Het tweede onderdeel klaagde de weigering aan van het hof van
assisen om de vragen betreffende de objectieve verzwarende omstandigheden te
individualiseren.
Bij arrest nr. P.04.0856.F van 29 september 2004, heeft het Hof de cassatieberoepen verworpen door met name te oordelen dat, wat het tweede onderdeel
betreft, de aangeklaagde weigering, geen miskenning van het recht van verdediging of van het recht op een eerlijke behandeling van de zaak tot gevolg had.
Op 29 maart 2005 heeft de eiser bij het Europees Hof voor de rechten van de
mens een verzoek tot veroordeling van de Belgische Staat aanhangig gemaakt.
In zijn arrest van 27 maart 2008 heeft het Europees Hof gezegd dat artikel 6.1
van het Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden was geschonden en heeft het de verwerende Staat veroordeeld om
aan de eiser een bedrag van drieduizend euro morele schadevergoeding te
betalen.
Het arrest dat op 27 juni 2008, overeenkomstig artikel 44.2, b, van het
Verdrag, definitief is geworden, oordeelt dat de wijze waarop de vragen waren
geformuleerd het de jury onmogelijk maakte om de strafrechtelijke verantwoordelijkheid van iedere beschuldigde afzonderlijk vast te stellen voor de verzwarende omstandigheden die hun ten laste zijn gelegd. Het arrest besluit daaruit dat,
vermits de eiser niet de mogelijkheid heeft gekregen om zijn recht van verdediging op een concrete en daadwerkelijke wijze of althans, ten gepaste tijde over
een beslissend punt, uit te oefenen, hij geen eerlijk proces heeft gekregen.
III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
A. Aanvraag tot heropening van de rechtspleging
Krachtens de artikelen 442bis en 442ter, 1°, van het Wetboek van Strafvordering, kan de veroordeelde, wanneer bij een definitief arrest van het Europees Hof
voor de Rechten van de Mens is vastgesteld dat het Verdrag tot bescherming van
de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden is geschonden, de herope-
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ning vragen, doch enkel wat de strafvordering betreft, van de rechtspleging die
geleid heeft tot zijn veroordeling in de zaak die aan het voormelde Hof is voorgelegd.
Wanneer de vastgestelde schending het gevolg is van procedurefouten of
-tekortkomingen die zo ernstig zijn dat ernstige twijfel bestaat over de uitkomst
van de bestreden rechtspleging, beveelt het Hof van Cassatie, naar luid van
artikel 442quinquies, eerste lid, Wetboek van Strafvordering, de heropening van
de rechtspleging, voor zover de veroordeelde partij zeer ernstige nadelige
gevolgen blijft ondervinden die slechts door een heropening kunnen worden
hersteld.
Ter uitvoering van het tussenarrest van het hof van assisen van 23 april 2004,
werd de jury achtereenvolgens ondervraagd over het al dan niet bestaan van de in
het verwijzingsarrest bedoelde diefstallen, nadien over de verzwarende omstandigheden die daarmee kunnen samengaan en, ten slotte, over de eventuele deelneming van de beschuldigden aan de feiten, zoals zij zijn omschreven ten
gevolge van de antwoorden op de eerste twee reeksen vragen.
Aangezien het Europees Hof deze wijze van vraagstelling aan de jury in strijd
heeft verklaard met artikel 6.1 van het Verdrag, moet zij als een fout of een
tekortkoming in de rechtspleging worden beschouwd.
Aangezien te dezen niet kan worden uitgesloten dat de jury anders zou hebben
geantwoord indien zij op de door het voormelde Hof voorgeschreven wijze was
ondervraagd, bezwaart de door dat Hof in aanmerking genomen fout of tekortkoming de uitkomst van de ongeldig verklaarde rechtspleging met ernstige twijfel.
De levenslange opsluiting van de eiser, na afloop van een oneerlijke behandeling van de zaak, heeft voor hem zeer zware negatieve gevolgen waarvan hij, met
name door zijn opsluiting, schade blijft ondervinden, en die alleen door een heropening van rechtspleging kunnen worden hersteld.
Aangezien de voorwaarden verenigd zijn die in artikel 442quinques, eerste lid,
zijn bedoeld, is er grond tot heropening van de rechtspleging.
B. Cassatieberoepen van de eiser in de zaak met nummer P.04.0856.F
Krachtens artikel 442sexies, §1, eerste lid, Wetboek van Strafvordering, trekt
het Hof van Cassatie, nadat het de heropening van de rechtspleging heeft
bevolen, zijn beslissing in en doet het opnieuw uitspraak over het oorspronkelijke cassatieberoep, binnen de grenzen van de door het Europees Hof voor de
Rechten van de Mens vastgestelde schending.
1. Cassatieberoep tegen het tussenarrest, nummer 1262, van het hof van
assisen van de provincie Luik van 23 april 2004
Het middel, aangevoerd in de memorie die aan dit arrest is gehecht
Eerste onderdeel
De formulering van de aan de jury gestelde vragen over de hoofdfeiten van
diefstallen is door het Europees Hof niet ongeldig verklaard.
Er is bijgevolg geen grond om het arrest van het Hof van 29 september 2004 in
te trekken, in zoverre het over dit onderdeel uitspraak heeft gedaan.
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Tweede onderdeel
Wanneer, zoals te dezen, verschillende personen ervan worden beschuldigd
om te hebben deelgenomen aan een diefstal met geweld of bedreiging met de
omstandigheden dat doodslag werd gepleegd om de diefstal te vergemakkelijken
of de straffeloosheid ervan te verzekeren en de diefstal 's nachts werd gepleegd,
in bende, met behulp van een wapen en een voertuig, verplicht het recht op een
eerlijke behandeling van de zaak, zoals dat in artikel 6.1 van het Verdrag tot
Bescherming van de Rechten van de Mens wordt gewaarborgd, het hof van
assisen om voor ieder van de beschuldigden afzonderlijk de vraag te stellen over
deze verzwarende omstandigheden.
Het onderdeel is gegrond.
2. Cassatieberoep tegen het arrest, nummer 1263, van het hof van assisen van
de provincie Luik van 24 april 2004
De hierna uit te spreken vernietiging van het arrest alvorens recht te doen van
23 april 2004 brengt, in de in het dictum gepreciseerde mate, de vernietiging met
zich mee van het daaruit voortvloeiende arrest van 24 april 2004 dat uitspraak
doet over de tegen de eiser ingestelde strafvordering.
Aangezien het Hof alleen uitspraak kan doen binnen de grenzen van de door
het Europees Hof voor de Rechten van de Mens vastgestelde schending, is er
geen grond om het arrest van 24 april 2004 te vernietigen op het punt van de
deelneming van de eiser aan de wederrechtelijke vrijheidsberoving en het
onwettig dragen van een verdedigingswapen.
Aangezien het cassatieberoep van de eiser hem niet kan schaden, is er geen
grond om het arrest van 24 april 2004 te vernietigen, in zoverre het de verzwarende omstandigheid betreffende het plegen van de diefstallen door twee of
meerdere personen afwijst.
Dictum
Het Hof,
Beveelt de heropening van de rechtspleging.
Trekt het arrest in dat het Hof op 29 september 2004, met het nummer
P.04.0856.F van de algemene rol, heeft gewezen, in zoverre het het tweede
onderdeel verwerpt.
Vernietigt het bestreden arrest alvorens recht te doen van het hof van assisen
van de provincie Luik van 23 april 2004, in zoverre het het verzoek van D. D.
afwijst om de vragen betreffende de reële verzwarende omstandigheden voor
iedere beschuldigde afzonderlijk te stellen.
Verklaart het bestreden arrest van het voormelde hof van assisen van 24 april
2004 nietig, in zoverre het D. D. schuldig verklaart aan de telastlegging A, een
straf uitspreekt, beveelt dat tegen hem maatregelen worden genomen en hem
veroordeelt in een bijdrage en de kosten.
Beveelt dat dit arrest wordt overgeschreven in de registers van het voormelde
hof van assisen en dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van
beide gedeeltelijk vernietigde arresten en van het gedeeltelijk ingetrokken arrest
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van het Hof.
Laat de kosten ten laste van de Staat.
Verwijst de aldus beperkte zaak naar het hof van assisen van de provincie
Namen.
11 februari 2009 – 2° kamer – Voorzitter: de h. de Codt, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: de h. Fettweis – Gelijkluidende conclusie de h. Vandermeersch, advocaat-generaal
– Advocaten: mrs. M. Nève, Luik en S. Berbuto, Luik.

Nr. 115
2° KAMER - 11 februari 2009

1º SLAGEN EN VERWONDINGEN. DODEN — ONOPZETTELIJK
TOEBRENGEN VAN VERWONDINGEN EN ONOPZETTELIJK DODEN BESTANDDELEN VAN HET MISDRIJF - FOUT DIE LICHAMELIJK LETSEL HEEFT VEROORZAAKT SAMENLOPENDE FOUT VAN DE GETROFFENE - INVLOED
2º MISDRIJF — ALGEMEEN. BEGRIP. MATERIEEL EN MOREEL
BESTANDDEEL. EENHEID VAN OPZET - ONOPZETTELIJK DODEN - ONOPZETTELIJKE
SLAGEN EN VERWONDINGEN - BESTANDDELEN VAN HET MISDRIJF - FOUT DIE LICHAMELIJK LETSEL
HEEFT VEROORZAAKT - SAMENLOPENDE FOUT VAN DE GETROFFENE - INVLOED
1º en 2° De artt. 418 tot 420 Sw. zijn toepasselijk zodra de dader, zonder het oogmerk om
de persoon van een ander aan te randen, een fout heeft begaan waardoor iemand
lichamelijk letsel heeft opgelopen; de samenlopende fout van de getroffene wist de
strafrechtelijke verantwoordelijkheid niet uit van de dader, zonder wiens fout de schade
zich niet zou hebben voorgedaan.
(B.)

ARREST (vertaling)

(AR P.08.1527.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het vonnis in hoger beroep van de correctionele rechtbank te Namen, van 30 september 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 Damien Vandermeersch heeft geconcludeerd.
II. FEITEN
Volgens de feitenrechters is de eiser die met zijn voertuig op een expresweg
reed, uit onachtzaamheid door het rood gereden en heeft hij een voertuig aangereden dat bij groen licht van rechts kwam. De voorranggerechtigde bestuurster
van die wagen werd uit het voertuig geslingerd en overleed ter plaatse. Zij had
geen veiligheidsriem om.
De eiser die vervolgd wordt wegens onopzettelijk doden bij gebrek aan voor-
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zichtigheid of voorzorg, heeft voor de appelrechters een conclusie neergelegd
waarin hij aanvoert dat het slachtoffer niet zou zijn overleden indien zij haar
riem zou hebben gedragen en betoogt dat de omschrijving onopzettelijke slagen
of verwondingen bijgevolg in de plaats diende te komen van die welke in de
tegen hem uitgebrachte dagvaarding wordt voorgesteld.
Het bestreden vonnis verwerpt dat verweer en veroordeelt de eiser tot een
gevangenisstraf, een geldboete en een vervallenverklaring van het recht tot
sturen wegens overtreding van de artikelen 418 en 419 van het Strafwetboek.
III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Eerste middel
De eiser verwijt het vonnis dat het niet heeft onderzocht of de schade, zonder
de fout van het slachtoffer, zich eveneens op dezelfde wijze zou hebben voorgedaan.
De artikelen 418 tot 420 van het Strafwetboek zijn toepasselijk zodra de dader,
zonder het oogmerk om de persoon van een ander aan te randen, een fout heeft
begaan waardoor iemand lichamelijk letsel heeft opgelopen.
De samenlopende fout van de getroffene wist de strafrechtelijke verantwoordelijkheid niet uit van de dader, zonder wiens fout de schade zich niet zou hebben
voorgedaan.
De eiser heeft dus voor de bodemrechters verkeerdelijk aangevoerd en voert
voor het Hof verkeerdelijk aan, dat hij alleen schuldig is aan onopzettelijke
slagen, op grond dat zijn gebrek aan voorzorg niet de enige oorzaak van overlijden is.
Vermits de appelrechters geen kennis dienden te nemen van een burgerlijke
rechtsvordering door de rechthebbenden van het slachtoffer tegen de eiser,
dienden zij de weerslag van de fout van dat slachtoffer op de te vergoeden
schade niet te onderzoeken.
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 het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiser in de kosten.
11 februari 2009 – 2° kamer – Voorzitter en Verslaggever: de h. de Codt, afdelingsvoorzitter – Gelijkluidende conclusie de h. Vandermeersch, advocaat-generaal – Advocaat: mr. J-P. Devalck, Namen.
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Nr. 116
1° KAMER - 12 februari 2009

1º VONNISSEN EN ARRESTEN — BURGERLIJKE ZAKEN — ALGEMEEN LAATTIJDIG NEERGELEGDE CONCLUSIE - SANCTIE - BEVOEGDHEID VAN DE RECHTER
2º RECHTBANKEN — BURGERLIJKE ZAKEN — ALGEMEEN - LAATTIJDIG
NEERGELEGDE CONCLUSIE - SANCTIE - BEVOEGDHEID VAN DE RECHTER
1º en 2° Wanneer een partij de rechter vraagt om een laattijdige conclusie uit het debat te
weren, mag de rechter het belang van die partij niet beoordelen1. (Art. 747, §2, zesde lid,
Ger.W.)
(GENERALI BELGIUM nv T. F.)

ARREST (vertaling)

(AR C.07.0465.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 11 juni 2007 gewezen door
het Hof van Beroep te Luik.
Raadsheer Albert Fettweis heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Thierry Werquin heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDELEN
De eiser voert twee middelen aan, waarvan het eerste gesteld is als volgt:
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 747, §2 (zoals van toepassing vóór de wijziging ervan bij de wet van 26
april 2007), 860 en 861 van het Gerechtelijk Wetboek.
Aangevochten beslissing
Het arrest stelt vast "dat de raadslieden van de partijen, op de inleidende terechtzitting
van 14 september 2006, een minnelijke conclusiekalender hebben neergelegd en verzocht
hebben om een datum vast te stellen om de zaak te pleiten, die werd vastgesteld op de
terechtzitting van 4 juni 2007; dat de raadsman van de (eiseres), op de terechtzitting van 4
juni 2007, gevraagd heeft om de conclusie (van de verweerder) uit het debat te weren, op
grond dat ze was neergelegd na de datum vastgesteld in de minnelijk overeengekomen
conclusiekalender; dat de conclusie (van de verweerder) op de griffie is neergelegd op 19
maart 2007, terwijl hij tegen 28 februari 2007 conclusie had moeten nemen",
en weigert om de conclusie van de verweerder uit het debat te weren, waarna het, met
wijziging van het beroepen vonnis, de vordering van de eiseres verwerpt en recht doet op
de door de verweerder ingestelde tegenvorderingen.
Het arrest grondt die beslissing op de volgende redenen:
"Er waren evenwel bijkomende termijnen bepaald om de partijen in staat te stellen
aanvullende conclusies neer te leggen: tot 30 april 2007 voor (de verweerder) en tot 30
mei 2007 voor (de eiseres). Gelet op die omstandigheden, bestaat er geen grond om de
conclusie (van de verweerder) uit het debat te weren, aangezien de bij artikel 747, §2, van
het Gerechtelijk Wetboek, bepaalde termijnen niet zijn voorgeschreven op straffe van
nietigheid en de datum van neerlegging van die conclusies (de eiseres) niet heeft bena1 Zie Cass., 20 april 2007, AR C.04.0393.N, AC, 2007, nr. 196.
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deeld, daar zij over een bijkomende termijn van twee maanden, met name tot 30 mei
2007, beschikte om ze met een aanvullende conclusie te beantwoorden".
Grieven
Krachtens artikel 747, §2, zesde lid, van het Gerechtelijk Wetboek (zoals het van kracht
was vóór de wijziging ervan bij de wet van 26 april 2007), en onverminderd de excepties
bepaald in artikel 748, §1 en 2 (die in deze zaak niet van toepassing zijn), worden de
conclusies die medegedeeld worden na het verstrijken van de door de rechter bepaalde (en
in artikel 747, §2, vijfde lid bedoelde) termijnen, ambtshalve uit het debat geweerd.
Die bepaling is ook toepasselijk wanneer de partijen, in der minne, een kalender voor
het uitwisselen van de conclusies overeenkomen, en deze op de inleidende terechtzitting
aan de rechter voorleggen, en wanneer de rechter, gelet op dit akkoord, de datum vaststelt
van de terechtzitting waarop de pleidooien gehouden worden.
Wanneer een partij de rechter vraagt om een conclusie uit het debat te weren omdat ze
laattijdig is neergelegd, gelet op de conclusietermijnen die hetzij door de rechter, hetzij
door de partijen, in onderlinge overeenstemming, zijn vastgesteld, is de rechter gehouden
ze uit het debat te weren, zonder te kunnen onderzoeken welk belang die partij bij die
maatregel had. Indien hij er anders over beslist, verplicht hij die partij rekening te houden
met die laattijdig neergelegde conclusie, al was het maar tot bewaring van recht.
De partij die vraagt om een laattijdig neergelegde conclusie uit het debat te weren,
beroept zich niet op een exceptie van nietigheid, zodat de artikelen 860 en 861 van het
Gerechtelijk Wetboek niet van toepassing zijn.
Het arrest, dat weigert de door de verweerder laattijdig neergelegde conclusie uit het
debat te weren, op grond dat de bij artikel 747, §2, van het Gerechtelijk Wetboek,
bepaalde termijnen niet zijn voorgeschreven op straffe van nietigheid, en dat die laattijdige neerlegging de eiseres niet heeft benadeeld omdat zij over een termijn van twee
maanden beschikte om ze te beantwoorden, schendt de artikelen 747, §2, 860 en 861 van
het Gerechtelijk Wetboek.

III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Eerste middel
Krachtens artikel 747, §2, zesde lid, van het Gerechtelijk Wetboek, dat te
dezen van toepassing is, worden de conclusies die na het verstrijken van de
termijnen om conclusie te nemen ter griffie worden neergelegd, ambtshalve uit
het debat geweerd.
De door de rechter vastgestelde termijnen om conclusie te nemen, zijn dwingend.
Wanneer een partij de rechter vraagt om een laattijdige conclusie uit het debat
te weren, mag de rechter het belang van die partij niet beoordelen.
Het arrest, dat vaststelt dat "de conclusie (van de verweerder) op de griffie is
neergelegd op 19 maart 2007, terwijl hij tegen 28 februari 2007 conclusie had
moeten nemen", en vervolgens beslist dat er geen grond bestaat om die conclusie
uit het debat te weren, op grond "dat de bij artikel 747, §2, van het Gerechtelijk
Wetboek, bepaalde termijnen niet zijn voorgeschreven op straffe van nietigheid
en de datum van neerlegging van die conclusies (de eiseres) niet heeft benadeeld", schendt die bepaling.
Het middel is gegrond.
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Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest.
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het
vernietigde arrest.
Houdt de kosten aan en laat de beslissing daaromtrent aan de feitenrechter
over.
Verwijst de zaak naar het Hof van Beroep te Brussel.
12 februari 2009 – 1° kamer – Voorzitter: de h. Storck, voorzitter – Verslaggever: de h.
Fettweis – Gelijkluidende conclusie de h. Werquin, advocaat-generaal – Advocaat: mr.
Kirkpatrick.

Nr. 117
1° KAMER - 12 februari 2009

1º RECHTERLIJKE ORGANISATIE — BURGERLIJKE ZAKEN - SAMENSTELLING
VAN HET RECHTSCOLLEGE - VERBOD OM TEGELIJKERTIJD RECHTER EN PARTIJ IN EEN ZELFDE ZAAK
TE ZIJN - ALGEMEEN RECHTSBEGINSEL - AARD
2º RECHTSBEGINSELEN (ALGEMENE) - SAMENSTELLING VAN HET RECHTSCOLLEGE VERBOD OM TEGELIJKERTIJD RECHTER EN PARTIJ IN EEN ZELFDE ZAAK TE ZIJN - AARD
3º RECHTERLIJKE ORGANISATIE — BURGERLIJKE ZAKEN - SAMENSTELLING
VAN HET RECHTSCOLLEGE - ADVOCAAT DIE EEN PARTIJ VERTEGENWOORDIGD HEEFT
4º ADVOCAAT - RECHTERLIJKE ORGANISATIE - SAMENSTELLING VAN HET RECHTSCOLLEGE ADVOCAAT DIE EEN PARTIJ VERTEGENWOORDIGD HEEFT
1º en 2° Het algemeen rechtsbeginsel volgens hetwelk niemand tegelijkertijd rechter en
partij in een zelfde zaak mag zijn, vormt een grondregel van de rechtsbedeling1.
(Algemeen rechtsbeginsel volgens hetwelk niemand tegelijkertijd rechter en partij in een
zelfde zaak mag zijn)
3º en 4° De advocaat, die een partij heeft vertegenwoordigd, mag in dezelfde zaak het
ambt van rechter niet waarnemen2. (Algemeen rechtsbeginsel volgens hetwelk niemand
tegelijkertijd rechter en partij in een zelfde zaak mag zijn)
(V. T. S.)

ARREST (vertaling)

(AR C.07.0518.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 14 juni 2007 gewezen door
het Hof van Beroep te Brussel.
1 Cass., 13 okt. 1975, AC, 1975, 191.
2 Ibid.
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Raadsheer Albert Fettweis heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Thierry Werquin heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDEL
De eiser voert volgend middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 6.1 van het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden , ondertekend te Rome op 4 november 1950 en goedgekeurd bij de wet
van 13 mei 1955;
- algemeen rechtsbeginsel dat de onafhankelijkheid en de onpartijdigheid van de rechter
oplegt, zoals het met name afgeleid kan worden uit de artikelen 292, 293, 297, 304, 828,
8°, en 831 van het Gerechtelijk Wetboek, en, voor zover nodig, uit het geheel van die
bepalingen;
- algemeen rechtsbeginsel, volgens hetwelk niemand tegelijkertijd rechter en partij in
een zelfde zaak mag zijn.
Aangevochten beslissing
Het arrest verklaart de hogere beroepen, alleen in de hierna bedoelde mate gegrond, en
bevestigt het beroepen vonnis, in zoverre het:
" - het advies van de met de vereffening belaste notaris goedkeurt, in zoverre hij voorstelt om rekening te houden met de bedragen die voor de verkochte goederen daadwerkelijk zijn ontvangen;
- met betrekking tot de andere goederen een bijkomend deskundigenonderzoek beveelt
om hun huidige waarde te bepalen, en notaris Mignon met dat onderzoek belast;
- voor recht zegt dat de kleine boerderij, gelegen ..., 15, te B., bij voorrang aan de
eiseres toe te wijzen is;
- verklaart dat de bedragen van 516,04 euro en 539,09 euro, die de eiseres voor de
kosten van de schilderwerken en van bekendmaking aan het onverdeeld vermogen voorgeschoten heeft, aanvaard kunnen worden;
- de vorderingen tot betaling van vergoedingen voor bewoning in beginsel gegrond
verklaart;
- de notaris Mignon gelast met de opdracht de evolutie van de huurwaarden te bepalen;
- het advies goedkeurt dat de met de vereffening belaste notaris heeft uitgebracht
omtrent de door de vennootschap 'Atelier d'architecture Philippe Schockaert' aan de
gemeenschap betaalde huurgelden, en volgens hetwelk de daadwerkelijk ontvangen huurgelden in rekening moeten worden gebracht;
- de beslissing om de kosten van gedwongen uitvoering van de hypothecaire verbintenissen door de verweerder alleen te laten dragen, ongegrond verklaart;
- de vordering, ertoe strekkende de toename van het gemeenschappelijk passief uitsluitend door de eiseres te laten dragen, ongegrond verklaart;
Wijzigt voor het overige het beroepen vonnis;
- zegt voor recht dat het terrein naast de kleine boerderij, gelegen ... 15, te B., niet bij
voorrang kan worden toegewezen in de zin van de artikelen 1446 en 1447 van het Burgerlijk Wetboek;
- verklaart de vorderingen betreffende de betaling van vergoedingen voor bewoning in
beginsel gegrond, en meer bepaald in zoverre de eiseres een vergoeding voor bewoning
van de kleine boerderij te B. verschuldigd is voor de periode van 10 september 1992 tot
de dag waarop de eiseres het pand heeft verlaten;
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- verklaart de vordering, die ertoe strekt de toename van het gemeenschappelijk passief
uitsluitend door de verweerder te laten dragen, ongegrond;
- houdt de uitspraak aan, in afwachting van een eindbeslissing over de klacht die de
eiseres tegen de verweerder heeft ingediend met betrekking tot de waarde van het pand
dat is verkocht aan de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Bel Arte,
over de omschrijving van de effectenportefeuille als eigen goed van de verweerder en
over de omschrijving van de deelbewijzen van de vennootschappen 'Atelier d'architecture
Philippe Schockaert' en 'Arch-interior' als eigen goed;
- verwijst de zaak voor het overige naar de met de vereffening belaste notaris, zodat hij
zijn opdracht, met uitzondering van de hierboven vermelde punten, kan voortzetten".
Het arrest is uitgesproken door de derde kamer van het Hof van Beroep te Brussel, dat
is samengesteld uit drie raadsheren, waaronder de heer S., plaatsvervangend raadsheer in
dat hof.
Grieven
Artikel 6.1 van het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden, ondertekend te Rome op 4 november 1950 en goedgekeurd bij de wet
van 13 mei 1955, bepaalt dat, in geschillen die burgerlijke rechten en verplichtingen
betreffen, eenieder recht heeft op de behandeling van zijn zaak door een onafhankelijke en
onpartijdige rechterlijke instantie.
Het algemeen rechtsbeginsel van de onafhankelijkheid en de onpartijdigheid van de
rechter en, voor zover nodig, de artikelen 292, 293, 297, 304, 828, 8°, en 831 van het
Gerechtelijk Wetboek en het algemeen rechtsbeginsel volgens hetwelk niemand tegelijkertijd rechter en partij in een zelfde zaak mag zijn, waarborgen hetzelfde recht.
Het recht van eenieder op behandeling van zijn zaak door een onafhankelijke en onpartijdige rechterlijke instantie, dat is vastgelegd in de hierboven vermelde algemene rechtsbeginselen en bepalingen, belet dat een rechtscollege, waarin een magistraat zitting houdt
die een van de partijen in de zaak als advocaat vertegenwoordigt of heeft vertegenwoordigd, in diezelfde zaak uitspraak doet.
Dit is een essentiële regel van de rechtsbedeling en de miskenning ervan kan voor het
eerst in een cassatiemiddel worden aangevoerd, zelfs als ze niet voor de feitenrechters is
aangevoerd.
Uit de beschikking van 1 maart 1996 van de rechter in kort geding, die uitspraak deed
over de door de eiseres en de verweerder gevorderde dringende en voorlopige maatregelen (waarvan een afschrift als stuk 14 is gevoegd bij de conclusie in hoger beroep van
de eiseres), blijkt te dezen dat plaatsvervangend raadsheer S. de verweerder in dat kort
geding als advocaat heeft vertegenwoordigd.
Het gaat om dezelfde zaak als die waarover het arrest uitspraak doet. Dit blijkt met
name uit het feit dat het arrest uitspraak doet over de kwestie van de vergoeding voor
bewoning die de verweerder van de eiseres vordert. Het arrest beslist hierover met name
dat een vergoeding voor bewoning in beginsel verschuldigd is vanaf 10 september 1992
tot de dag waarop de eiseres het pand heeft verlaten, en het staaft zijn beslissing met de
volgende redenen:
"Luidens de beschikking in kort geding die op 19 februari 1993 bij verstek tegen (de
verweerder) is gewezen, heeft de rechter in kort geding (de eiseres) toegestaan met de
zoon van de partijen in de echtelijke woning te verblijven, en heeft hij (de verweerder)
veroordeeld om bij te dragen in de kosten van het onderhoud en de opvoeding van het
kind en een uitkering tot levensonderhoud aan de moeder te betalen, zonder evenwel te
verduidelijken dat de bedragen ervan waren vastgesteld met inachtneming van de kostenloze betrekking van het pand (stuk 13 van het dossier (van de eiseres));
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Luidens zijn beschikking van 1 maart 1996, heeft de rechter in kort geding, op het
verzet van (de verweerder), een onderzoeksmaatregel bevolen om zijn inkomsten vast te
stellen, zonder te preciseren dat het pand gratis werd bewoond (stuk 14 van het dossier
(van de eiseres));
Luidens zijn beschikking van 18 juli 1997, heeft de rechter in kort geding een bijkomende onderzoeksmaatregel bevolen en de op verzet gewezen beschikking voorlopig
bevestigd, zonder te preciseren dat het pand eventueel kosteloos werd bewoond (stuk 18
van het dossier (van de eiseres))".
Het arrest schendt bijgevolg artikel 6.1 van het Verdrag tot bescherming van de rechten
van de mens en de fundamentele vrijheden, ondertekend te Rome op 4 november 1950 en
goedgekeurd bij de wet van 13 mei 1955, miskent het algemeen rechtsbeginsel van de
onafhankelijkheid en de onpartijdigheid van de rechter, zoals het met name kan worden
afgeleid uit de artikelen 292, 293, 297, 304, 828, 8°, en 831 van het Gerechtelijk
Wetboek, schendt al die bepalingen en miskent tevens het algemeen rechtsbeginsel
volgens hetwelk niemand tegelijkertijd rechter en partij in een zelfde zaak mag zijn, daar
een van de raadsheren die het arrest gewezen hebben, de heer S., de verweerder in
dezelfde zaak als advocaat vertegenwoordigd heeft.

III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Het algemeen rechtsbeginsel volgens hetwelk niemand tegelijkertijd rechter en
partij in een zelfde zaak mag zijn, vormt een essentiële regel van de rechtsbedeling.
Uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan, blijkt :
- dat een van de rechters die deelgenomen heeft aan het beraad over het arrest,
raadsheer P.S., reeds voordien in de zaak is opgetreden, als raadsman van de
verweerder voor de rechter in kort geding, die, bij beschikking van 1 maart 1996,
uitspraak heeft gedaan over de voorlopige maatregelen waarover tussen de
partijen een geschil liep in het kader van hun echtscheidingsprocedure;
- dat de zaak waarover het arrest uitspraak doet, betrekking heeft op de vereffening-verdeling van de goederen van de gemeenschap tussen partijen en het
gevolg is van hun echtscheidingszaak.
De advocaat die een partij vertegenwoordigd heeft, mag in dezelfde zaak het
ambt van rechter niet vervullen.
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 Bergen.
12 februari 2009 – 1° kamer – Voorzitter: de h. Storck, voorzitter – Verslaggever: de h.
Fettweis – Gelijkluidende conclusie de h. Werquin, advocaat-generaal – Advocaat: mr.
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Wouters.

Nr. 118
1° KAMER - 12 februari 2009

WEGVERKEER — WEGVERKEERSREGLEMENT VAN 01-12-1975 —
REGLEMENTSBEPALINGEN — ARTIKEL 19 — ARTIKEL 19.3 - SAMENLOPENDE
WEGEN VOORZIEN VAN HET VERKEERSTEKEN B1 OF B5 - TOEPASSELIJKE REGELS
Wanneer samenlopende wegen voorzien zijn van het verkeersteken B1 (omgekeerde
driehoek) of B5 (Stop), bepaalt de wetgeving inzake het wegverkeer geen voorrang
tussen die wegen, zodat op dat kruispunt de algemene voorrangsregels gelden1. (Artt.
19.3.2°.a) en 19.3.3°, Wegverkeersreglement 1975)
(LA MATELOTE bvba e.a. T. G. e.a.)

ARREST (vertaling)

(AR C.07.0626.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een vonnis, dat op 15 december 2006 in
hoger beroep gewezen is door de Rechtbank van Eerste Aanleg te Brussel.
Raadsheer Albert Fettweis heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Thierry Werquin heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDEL
De eiseressen voeren volgend middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 1319, 1320, 1322, 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek;
- de artikelen 6.2, 12.2, 12.3.1 (zoals van kracht vóór de wijziging ervan bij de koninklijk besluiten van 18 december 2002, 4 april 2003 en 29 januari 2007), 19.3.2°, a), en
19.3.3° van het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op
de politie van het wegverkeer - waarvan de titel door het koninklijk besluit van 4 april
2003 is gewijzigd in "koninklijk besluit houdende algemeen reglement op de politie van
het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg" (hierna:
Wegverkeersreglement).
Aangevochten beslissing
Het bestreden vonnis verklaart het hoger beroep van de verweerders ontvankelijk en
gegrond, wijzigt het beroepen vonnis en veroordeelt de eiseressen in solidum om aan de
verweerders een bedrag van 1.540,36 euro te betalen, vermeerderd met de compensatoire
interest tegen de wettelijke rentevoet te rekenen van 20 juin 2000, tot de datum van de
uitspraak van het vonnis, en in de gerechtelijke interest te rekenen van de dag na de
uitspraak.
Het bestreden vonnis, dat het beroepen vonnis wijzigt, verklaart de - door het beroepen
1 Zie Cass., 24 mei 1994, AR P.93.0488.N, AC, 1994, nr. 257; Cass., 14 sept. 1994, AR P.94.0371.F,
AC, 1994, nr. 377.
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vonnis aangenomen - vordering ongegrond waarbij de eerste eiseres de tweede verweerster wou doen veroordelen om haar een bedrag van 900,45 euro, vermeerderd met de interest, te betalen..
Het bestreden vonnis grondt die beslissing op de volgende redenen :
"De (eerste eiseres) wil de volledige aansprakelijkheid voor het ongeval (bij de
verweerder) leggen, op grond van de artikelen 12.3.2, 19.3.2°, a), en 19.3.3° van het
Wegverkeersreglement.
(De verweerders), daarentegen, willen de volledige aansprakelijkheid voor het ongeval
leggen bij de bestuurder D.B. (die rondreed in een voertuig van (de eerste eiseres)), op
grond van artikel 12.2 van het Wegverkeersreglement.
2. De feiten
Het geschil tussen de partijen heeft betrekking op de vaststelling van de aansprakelijkheden, naar aanleiding van een ongeval dat op 20 juni 2000 te Sint-Pieters-Leeuw
gebeurde op het kruispunt van de Stationsstraat met de Gilsonstraat en de Vorstsesteenweg, tussen de Chevrolet van (de verweerder) en de aan de (eerste eiseres) toebehorende Opel, die door D.B. werd bestuurd.
De partijen hebben een vaststelling in der minne opgemaakt, waarbij alleen (de
verweerder) de volgende opmerkingen heeft gemaakt : 'ik ben gebotst tegen A, die het
plein overstak'.
(De verweerder) sloeg links af op het kruispunt.
(De verweerder) kwam uit een openbare weg die voorzien was van het verkeersbord B1
(omgekeerde driehoek), terwijl de bestuurder D.B. uit een weg kwam die voorzien was
van het verkeersbord B5 (stop).
Uit de plaats van de schade aan de voertuigen blijkt dat het voertuig van de heer D.B.
links achteraan in de flank is aangereden en dat (van de verweerder) links vooraan.
3. Beoordeling
3.1. Aansprakelijkheid (van de verweerder) : artikelen (...), 19.3.2°, a), en 19.3.3° van
het Wegverkeersreglement (...).
3.1.2. Krachtens artikel 19.3.2°, a), van het Wegverkeersreglement, moet de bestuurder
die naar links wil afslaan op een rijbaan met tweerichtingsverkeer, zich naar links begeven
zonder de tegenliggers te hinderen.
Artikel 19.3.3° bepaalt dat diezelfde bestuurder voorrang moet verlenen aan de tegenliggers.
Het staat weliswaar vast dat (de verweerder) naar links afdraaide, terwijl de bestuurder
D.B. rechtdoor reed, en dat beide voertuigen tegen elkaar zijn gebotst toen (de
verweerder) naar links afsloeg.
Laatstgenoemde meent echter dat de verkeerstekens de overhand hebben en dat de
bestuurder D.B. uit een weg kwam die voorzien was van het verkeersbord B5 (Stop) en
dat hij hem voorrang had moeten verlenen.
(De verweerder) beroept zich in dat verband op twee beslissingen uit de rechtspraak,
waaruit blijkt dat de bestuurder die op de rijbaan rijdt maar wie het recht van doorgang
door een verkeersbord (waaronder B5) ontzegd wordt, de voorrang verliest die hem is
verleend door artikel 19.3.3° van het Wegeverkeersreglement (...).
(De eiseressen) verwijzen wat dat betreft naar de rechtspraak van het Hof van Cassatie,
dat beslist dat, wanneer twee bestuurders uit twee wegen komen die voorzien zijn van
verkeerstekens, op het kruispunt uitsluitend de verkeersregels toepasselijk zijn (Cass., 24
mei 1994 en 14 september 1994, vermeld in conclusie).
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De beslissing van het Hof van Cassatie had echter betrekking op het geval waarin de
twee wegen door hetzelfde verkeersbord geregeld werden, wat te dezen niet het geval is,
aangezien de weg waarop (de verweerder) reed, voorzien was van een verkeersbord B1 en
de weg waarop de bestuurder D.B. reed, voorzien was van het verkeersbord B5.
Die rechtspraak kan bijgevolg te dezen niet worden aangevoerd.
Bijgevolg moet worden geoordeeld dat de verkeerstekens boven de verkeersregels
gaan, overeenkomstig artikel 6.2 van het Wegverkeersreglement.
Het Hof van Beroep te Brussel heeft uitspraak gedaan over de vraag welke van de
verkeersborden B1 en B5 voorrang boven de andere krijgt en heeft beslist dat de weggebruiker die uit een weg komt die voorzien is van het verkeersbord B1, voorrang moet
verlenen aan de voertuigen die rijden op de voorrangsweg die hij wil oprijden, maar geen
voorrang hoeft te verlenen aan de weggebruiker die rechts van hem uit een parkeerzone
komt die langs die voorrangsweg gelegen is en die van een 'Stop'-teken voorzien is (...).
(De verweerder) kan bijgevolg niet verweten worden dat hij de artikelen 19.3.2°, a), en
19.3.3° van het Wegverkeersreglement overtreden heeft, aangezien de verkeerstekens
boven die bepalingen gaan en ze hem voorrang verlenen. De weggebruiker die uit een
weg komt die voorzien is van het verkeersbord B5, moet in alle gevallen aan de weggebruikers voorrang verlenen, zelfs als deze uit een weg komen die voorzien is van het
verkeersbord B1.
(De verweerder) kan geen enkele fout ten laste worden gelegd.
3.2. Aansprakelijkheid van bestuurder D.B. : artikel 12.2 van het Wegverkeersreglement
Die bepaling verplicht de bestuurder die een kruispunt oprijdt, dubbel voorzichtig te
zijn teneinde alle ongevallen te vermijden.
Bestuurder D.B., die uit een weg kwam die voorzien was van een 'Stop'-teken, had
voorrang moeten verlenen aan alle weggebruikers die zich op de rijbaan bevonden, ook
aan die welke naar links afsloegen. De overtreding van het verkeersbord B5 vormt een
schending van artikel 12.2 van het Wegverkeersreglement.
Hij is dus volledig aansprakelijk voor het ongeval".
Grieven
1. De artikelen 1319, 1320 en 1322 van het Burgerlijk Wetboek verbieden de rechter
om de bewijskracht van de akte waarop hij zijn beslissing grondt, te miskennen.
De rechter miskent de bewijskracht van een akte indien hij aan die akte een uitlegging
geeft die niet verenigbaar is met de bewoordingen en de draagwijdte ervan. Dit is het
geval wanneer hij beslist dat die akte een bewering bevat die er niet in staat of geen bewering bevat die er wel in staat.
2. Krachtens de artikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek, verplicht elke
daad, elke nalatigheid of elk verzuim van de mens, waardoor aan een ander schade wordt
toegebracht, degene door wiens schuld de schade is ontstaan, deze te vergoeden.
3. Krachtens artikel 6.2 van het Wegverkeersreglement, gaan de verkeerstekens boven
de verkeersregels.
4. De bestuurder die naar links afslaat, moet krachtens de artikelen 19.3.2°, a), en
19.3.3° van het Wegverkeersreglement, enerzijds, op een rijbaan met tweerichtingsverkeer, zich naar links begeven zonder de tegenliggers te hinderen, en, anderzijds, voorrang
verlenen aan de tegenliggers op de rijbaan die hij gaat verlaten.
5. Luidens artikel 12.2 van het Wegverkeersreglement, moet de bestuurder die een
kruispunt oprijdt, dubbel voorzichtig zijn teneinde alle ongevallen te voorkomen.
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6. Krachtens artikel 12.3.1 van het Wegverkeersreglement, zoals het van kracht was
vóór de wijziging ervan bij de koninklijke besluiten van 18 december 2002, 4 april 2003
en 29 januari 2007, moet elke bestuurder voorrang verlenen aan de van rechts komende
bestuurder, behalve indien hij rijdt op een rotonde gesignaleerd door het verkeersbord D5
en waarvan de door hem gevolgde toegangsweg voorzien is van het verkeersbord B1 of
B5. De bestuurder moet evenwel voorrang verlenen aan iedere andere bestuurder die rijdt
op de openbare weg of de rijbaan die hij oprijdt, wanneer hij uit een openbare weg of een
rijbaan met een verkeersbord B 1 (omgekeerde driehoek) of met een verkeersbord B 5
(stop) komt.
7. De algemene voorrangsregels zijn van toepassing op een situatie die niet geregeld
wordt door de wegverkeerswetgeving.
Wanneer samenlopende wegen voorzien zijn van de verkeersborden B1 (omgekeerde
driehoek) of B5 (Stop), stelt de wegverkeerswetgeving geen onderlinge voorrang tussen
die twee wegen vast, zodat op het kruispunt de voorrang van rechts toepasselijk is. Het
Hof heeft in zijn arrest van 24 mei 1994 in die zin beslist.
8. Uit het beroepen vonnis blijkt dat het litigieuze wegverkeersongeval te Sint-PietersLeeuw gebeurde op het kruispunt van de Stationsstraat met de Gilsonstraat en de Vorstsesteenweg, dat de verweerder uit een openbare weg kwam die voorzien was van het bord
B1 (omgekeerde driehoek) en op het kruispunt naar links afsloeg, terwijl bestuurder D. B.
uit een weg kwam die voorzien was van het verkeersbord B5 (Stop) en rechtdoor reed.
Het bestreden vonnis beslist dat de verweerder niet kan worden verweten dat hij de artikelen 19.3.2°, a) en 19.3.3° van het Wegverkeersreglement heeft overtreden en dat hem
geen enkele fout kan worden verweten, aangezien
- de verkeerstekens boven de verkeersregels gaan, overeenkomstig artikel 6.2 van het
Wegverkeersreglement,
- de verweerder zich beroept op twee beslissingen uit de rechtspraak, waaruit blijkt dat
de bestuurder die op de rijbaan rijdt, maar aan wie het recht van doorgang door een
verkeersbord (waaronder B5) ontzegd wordt, de voorrang verliest die hem verleend wordt
door artikel 19.3.3° van het Wegverkeersreglement;
- de rechtspraak van het Hof (onder andere het arrest van 24 mei 1994), waarnaar de
eiseressen verwijzen, en volgens welke, wanneer twee bestuurders uit twee wegen komen
die voorzien zijn van verkeersborden, op het kruispunt uitsluitend de verkeersregels
toepasselijk zijn, te dezen niet kan worden aangevoerd, omdat de beslissing van het Hof
betrekking heeft op het geval waarin twee wegen voorzien waren van hetzelfde verkeersbord, wat te dezen niet het geval is, aangezien de weg waarop (de verweerder) reed, voorzien was van een verkeersbord B1 en de weg waarop de bestuurder D.B. reed, voorzien
was van het verkeersbord B5;
- de verkeerstekens boven de artikelen 19.3.2°, a), en 19.3.3° van het Wegverkeersreglement gaan en ze de verweerder voorrang verlenen, daar de weggebruiker die uit een
weg komt die voorzien is van een verkeersbord B5, in alle gevallen aan de weggebruikers
voorrang moet verlenen, zelfs als deze uit een weg komen die voorzien is van het
verkeersbord B1.
9. Het arrest van 24 mei 1994, op grond waarvan het Hof beslist dat, wanneer samenlopende openbare wegen voorzien zijn van een verkeersbord B1 (omgekeerde driehoek) of
B5 (Stop), de verkeerswetgeving geen onderlinge voorrang tussen die twee wegen vaststelt, zodat op dit kruispunt de voorrang van rechts toepasselijk is, heeft betrekking op een
wegverkeersongeval tussen de verweerder, die op de Koolmijn-Limburg-Maas-laan reed
(een secundaire weg die uitkwam op de Nijverheidslaan en die voorzien was van het
verkeersbord B1) en de eiser, die van de Heufkensweg kwam (die ook op de Nijverheidslaan uitkwam en die voorzien was van het verkeersbord B5).
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De Rechtbank van Eerste Aanleg beslist dat die rechtspraak van het Hof te dezen niet
van toepassing is, aangezien de beslissing van het Hof betrekking heeft op het geval
waarin op de twee wegen hetzelfde verkeersbord toepasselijk was, wat te dezen niet het
geval is, daar de weg waarop de verweerder reed, voorzien was van het verkeersbord B1
en de weg waarop bestuurder D.B. reed, voorzien was van het verkeersbord B5, terwijl
het door de eiseressen aangevoerde arrest van het Hof van 24 mei 1994 betrekking had op
het geval waarin de verweerder op een weg reed die voorzien was van het verkeersbord
B1 en de eiser op een weg reed die voorzien was van een verkeersbord B5. De rechtbank
beslist bijgevolg dat het arrest van 24 mei 1994 een bewering bevat (het arrest heeft
betrekking op het geval waarin beide wegen voorzien waren van hetzelfde verkeersbord)
die er niet in staat (het arrest heeft betrekking op het geval waarin de weg waarop een
partij reed, voorzien was van het verkeersbord B1, terwijl de weg waarop de andere partij
reed, voorzien was van het verkeersbord B5). Aldus geeft het bestreden vonnis aan het
arrest van 24 mei 1994 van het Hof een uitlegging die niet verenigbaar is met de bewoordingen en de draagwijdte ervan en miskent het bijgevolg de bewijskracht van dat arrest
(schending van de artikelen 1319, 1320 en 1322 van het Burgerlijk Wetboek).
10. Het bestreden vonnis beslist dat de verweerder niet verweten kan worden dat hij de
artikelen 19.3.2°, a), en 19.3.3° van het Wegverkeersreglement overtreden heeft, aangezien de verkeerstekens boven die bepalingen gaan en ze hem voorrang verlenen, en de
weggebruiker die uit een weg met een verkeersbord B5 komt, in alle gevallen voorrang
dient te verlenen aan de weggebruikers, zelfs als deze uit een weg komen die voorzien is
van het verkeersbord B1.
De weggebruiker die uit een weg komt die voorzien is van het verkeersbord B5 (Stop),
dient niet "in alle gevallen" voorrang te verlenen aan de weggebruikers, "zelfs als deze uit
een weg komen die voorzien is van het verkeersbord B1".
Wanneer samenlopende wegen voorzien zijn van de verkeersborden B1 (omgekeerde
driehoek) of B5 (Stop), stelt de verkeerswetgeving geen onderlinge voorrang tussen die
twee wegen vast, zodat op dat kruispunt de voorrang van rechts toepasselijk is. De weggebruiker die uit een weg komt die voorzien is van een verkeersbord B5, moet derhalve
alleen voorrang verlenen aan de weggebruikers die, zoals de verweerder, uit een weg
komen die voorzien is van het verkeersbord B1, indien deze van rechts komen (artikel
12.3.1, eerste lid, van het Wegverkeersreglement) of wanneer hij zijn voertuig opnieuw in
beweging heeft gebracht na gestopt te hebben, en dit manoeuvre opgemerkt kon worden
door de voorrangschuldige bestuurder (artikel 12.3.2 van het Wegverkeersreglement).
Te dezen blijkt uit de door het bestreden vonnis vastgestelde feiten niet dat de
verweerder, ten opzichte van de heer D.B., van rechts kwam, en evenmin dat laatstgenoemde zijn voertuig opnieuw in beweging had gebracht na gestopt te hebben, en dit
manoeuvre door de verweerder kon zijn opgemerkt.
Het bestreden vonnis, dat in die omstandigheden beslist dat de verweerder niet
verweten kan worden dat hij de artikelen 19.3.2°, a), en 19.3.3° van het Wegverkeersreglement heeft overtreden, aangezien bestuurder D.B. hem in alle gevallen voorrang diende
te verlenen, schendt de artikelen 6.2, 12.3.1, zoals het van kracht was vóór de wijziging
ervan bij de koninklijke besluiten van 18 december 2002, 4 april 2003 en 29 januari 2007,
19.3.2°, a), en 19.3.3° van het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer - waarvan de titel door het koninklijk
besluit van 4 april 2003 is gewijzigd in "koninklijk besluit houdende algemeen reglement
op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg".
Het bestreden vonnis heeft bijgevolg niet wettig kunnen beslissen dat de verweerder
geen enkele fout kon worden verweten, heeft de eiseressen evenmin kunnen veroordelen
om aan de verweerders een bedrag van 1.540,36 euro te betalen, vermeerderd met de inte-
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rest, en heeft de vordering van de eerste eiseres, die ertoe strekte de tweede verweerster te
doen veroordelen om haar een bedrag van 900,45 euro te betalen, vermeerderd met de
interest, evenmin niet-gegrond kunnen verklaren (schending van de artikelen 1382 en
1383 van het Burgerlijk Wetboek).
11. Het bestreden vonnis beslist dat bestuurder D.B volledig aansprakelijk is voor het
ongeval, aangezien hij uit een weg kwam die voorzien was van het "Stop"-teken en dus
voorrang had moeten verlenen aan alle bestuurders die zich op de rijbaan bevonden, ook
aan die welke naar links afsloegen. De overtreding van het verkeersbord B5 vormt
volgens de rechtbank een inbreuk op artikel 12.2 van het Wegverkeersreglement.
Uit de hiervoor geformuleerde grieven - die alhier als volledig weergegeven worden
beschouwd - volgt dat de heer D.B. wel uit een weg kwam die voorzien was van het
verkeersbord B5, maar geen voorrang aan de eerste verweerder diende te verlenen, aangezien deze uit een weg kwam die voorzien was van het verkeersbord B1 en naar links
afsloeg.
Het bestreden vonnis, dat beslist dat bestuurder D.B. artikel 12.2 van het Wegverkeersreglement overtreden heeft, op grond dat hij het verkeersbord B5 niet heeft nageleefd,
schendt de artikelen 6.2, 12.2, 12.3.1, laatstgenoemd artikel zoals het van kracht was vóór
de wijziging ervan bij de koninklijke besluiten van 18 december 2002, 4 april 2003 en 29
januari 2007, 19.3.2°, a), en 19.3.3° van het koninklijk besluit van 1 december 1975
houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer - waarvan de titel door
het koninklijk besluit van 4 april 2003 is gewijzigd in "koninklijk besluit houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare
weg".
Het bestreden vonnis heeft bijgevolg niet wettig kunnen beslissen dat de heer D.B.
volledig aansprakelijk is voor het ongeval en heeft de eiseressen niet wettig veroordeeld
om aan de verweerders een bedrag van 1.540,36 euro, vermeerderd met de interest, te
betalen (schending van de artikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek).

III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Wanneer samenlopende wegen voorzien zijn van het verkeersbord B1 (omgekeerde driehoek) of B5 (Stop), bepaalt de verkeerswetgeving geen enkele voorrang tussen die wegen, zodat op dat kruispunt de algemene voorrangsregels
gelden.
Het bestreden vonnis stelt vast dat het litigieuze ongeval op een kruispunt
heeft plaatsgevonden tussen, enerzijds, het voertuig van de verweerder, die uit
een weg kwam die voorzien was van het verkeersbord B1 en naar links afsloeg,
en, anderzijds, het voertuig van de eerste eiseres, dat bestuurd werd door de heer
D.B. en dat uit een weg kwam die voorzien was van het verkeersbord B5 en het
kruispunt in een rechte lijn overstak.
Het bestreden vonnis, dat beslist dat de verweerder geen enkele fout kan
worden verweten, op grond dat "(hem) niet verweten kan worden dat hij de artikelen 19.3.2°, a), en 19.3.3° van het Wegverkeersreglement overtreden heeft,
aangezien de verkeerstekens boven die bepalingen gaan en ze hem voorrang
verlenen, terwijl de weggebruiker die uit een weg komt die voorzien is van het
verkeersbord B5, in alle gevallen aan de weggebruikers voorrang moet verlenen,
zelfs als deze uit een weg komen die voorzien is van het verkeersbord B1",
verantwoordt zijn beslissing niet naar recht om bestuurder D.B. volledig aanspra-
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kelijk voor het ongeval te verklaren.
Het middel is in zoverre gegrond.
Er bestaat geen grond tot onderzoek van de andere grieven, die niet kunnen
leiden tot ruimere cassatie.
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden vonnis, behalve in zoverre dit het hoger beroep
ontvankelijk verklaart.
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het
gedeeltelijk vernietigde vonnis.
Houdt de kosten aan en laat de beslissing daaromtrent aan de feitenrechter
over.
Verwijst de aldus beperkte zaak naar de Rechtbank van Eerste Aanleg te
Nijvel, zitting houdende in hoger beroep.
12 februari 2009 – 1° kamer – Voorzitter: de h. Storck, voorzitter – Verslaggever: de h.
Fettweis – Gelijkluidende conclusie de h. Werquin, advocaat-generaal – Advocaten: mrs.
Geinger en Mahieu.

Nr. 119
1° KAMER - 12 februari 2009

1º WRAKING - RECHTER DIE VAN HET GESCHIL HEEFT KENNISGENOMEN - TOETSING DOOR HET
HOF
2º WRAKING - GEWETTIGDE VERDENKING - RECHTER DIE VOORDIEN EEN BESLISSING HEEFT
GENOMEN - TOETSING DOOR HET HOF
3º WRAKING - GEWETTIGDE VERDENKING - VORDERING TOT NEERLEGGING VAN NIEUWE STUKKEN
- WEIGERING
1º Het Hof verwerpt het verzoekschrift tot wraking van een raadsheer in het hof van beroep,
dat gegrond is op de omstandigheid dat die magistraat voordien in het geschil tussen
dezelfde partijen een beslissing genomen heeft, wanneer uit de aan het Hof voorgelegde
stukken niet blijkt dat die beslissing uitspraak heeft gedaan over het geschil waarvan die
magistraat thans moet kennisnemen1. (Art. 828, 8°, Ger.W.)
2º Het Hof verwerpt het verzoekschrift tot wraking van een raadsheer in het hof van beroep,
dat gegrond is op de omstandigheid dat die magistraat voordien in het geschil tussen
dezelfde partijen een beslissing genomen heeft, wanneer noch uit die omstandigheid,
noch uit de redenen waarop die beslissing gegrond is, blijkt dat die magistraat, wegens
gewettigde verdenking, niet geschikt zou zijn om te oordelen over het geschil waarvan hij
thans moet kennisnemen. (Art. 828, 1°, Ger.W.)
3º Uit de omstandigheid dat een raadsheer in het hof van beroep, in de zaak die thans bij
het hof aanhangig is gemaakt, geweigerd heeft om in te gaan op het verzoek van de
1 Zie Cass., 5 april 2001, AR C.01.0130.F, AC, 2001, nr. 205.

Nr. 119 - 12.2.09

HOF VAN CASSATIE

497

eiser om nieuwe stukken neer te leggen, kan niet worden afgeleid dat die magistraat,
wegens gewettigde verdenking, niet geschikt zou zijn om te oordelen over het geschil dat
thans bij het hof van beroep aanhangig is gemaakt. (Art. 828, 1°, Ger.W.)
(L.)

ARREST (vertaling)

(AR C.09.0037.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Bij een met redenen omklede akte, die op 20 januari 2009 op de griffie van het
Hof van Beroep te Brussel is neergelegd en die door Meester Alain Guilmot,
advocaat bij de Balie te Brussel, is ondertekend, verzoekt de verzoeker om
wraking van de heer Y. D., raadsheer in dat hof.
Die magistraat heeft op 22 januari 2009 de bij artikel 836, tweede lid, van het
Gerechtelijk Wetboek voorgeschreven verklaring afgelegd, volgens welke hij om
bepaalde redenen weigert zich van de zaak te onthouden.
Afdelingsvoorzitter Paul Mathieu heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Thierry Werquin heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Het verzoekschrift is gegrond op artikel 828, 9°, van het Gerechtelijk
Wetboek, in zoverre de eiser betoogt dat de betrokken magistraat vroeger als
rechter van het geschil kennisgenomen heeft.
Het is subsidiair gegrond op artikel 828, 1°, van dat wetboek, in zoverre de
eiser gewettigde verdenking ten aanzien van die magistraat aanvoert.
De eiser betoogt dat raadsheer D., bij arrest van 20 juni 2008, uitspraak heeft
gedaan in de zaak die op de algemene rol van het Hof van Beroep te Brussel is
ingeschreven onder het nummer 2008/AR/2298.
Dat arrest verwerpt de rechtsvordering tot ontbinding die tegen de vereniging
zonder winstoogmerk Télé-Secours is ingesteld door de besloten vennootschap
met beperkte aansprakelijkheid Group Elico, welke in de loop van de rechtspleging failliet verklaard is en waarvan de eiser de zaakvoerder was, en veroordeelt
de curator, qualitate qua, om aan die vereniging een schadevergoeding te betalen
wegens tergend en roekeloos geding, en verklaart de beslissing bindend voor en
tegenstelbaar aan de verzoeker, die vrijwillig is tussengekomen voor het hof van
beroep.
Uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan, blijkt niet dat die beslissing uitspraak heeft gedaan over het geschil waarvan raadsheer D. thans moet
kennisnemen, en die betrekking heeft op een rechtsvordering tot staking die door
Télé-Secours is ingesteld tegen de verzoeker tot wraking.
Gewettigde verdenking veronderstelt voor het overige dat de rechter niet in
staat is om op een onpartijdige en onafhankelijke wijze over de zaak uitspraak te
doen, of bij de publiekeopinie gewettigde verdenking kan doen ontstaan omtrent
zijn geschiktheid om op die wijze uitspraak te doen.
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Noch uit de omstandigheid dat raadsheer D. het voormelde arrest van 20 juni
2008 gewezen heeft, noch uit de redenen waarop die beslissing gegrond is, valt
af te leiden dat die magistraat, wegens gewettigde verdenking, niet geschikt zou
zijn om uitspraak te doen over de rechtsvordering tot staking, die door de vereniging Télé-Secours voor het hof van beroep is ingesteld tegen de verzoeker tot
wraking.
Dergelijke ongeschiktheid kan evenmin worden afgeleid uit de omstandigheid
dat die magistraat, in de zaak die thans bij het hof van beroep aanhangig is, in
een beschikking van 13 januari 2009 geweigerd heeft om in te gaan op het
verzoek van de verzoeker om nieuwe stukken neer te leggen.
Het verzoek is niet gegrond.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt de wraking.
Wijst gerechtsdeurwaarder Xavier Cailliau, Meilaan 67/71 te Sint-LambrechtsWoluwe aan, om, op verzoek van de griffier, het arrest binnen achtenveertig uren
aan de partijen te betekenen.
Veroordeelt de verzoeker in de kosten, met inbegrip van de kosten van betekening van dit arrest.
12 februari 2009 – 1° kamer – Voorzitter: de h. Storck, voorzitter – Verslaggever: de h.
Mathieu – Gelijkluidende conclusie de h. Werquin, advocaat-generaal – Advocaat: mr. A.
Guilmot, Brussel.

Nr. 120
1° KAMER - 12 februari 2009

1º BELASTING OVER DE TOEGEVOEGDE WAARDE - AANSLAGPROCEDURE DWANGBEVEL - BESLISSING VAN DE GEWESTELIJKE DIRECTEUR - GEMACHTIGD AMBTENAAR OVERDRACHT VAN BEVOEGDHEID - OP NAAM OF PER CATEGORIE - WETTIGHEID
2º BELASTING OVER DE TOEGEVOEGDE WAARDE - AANSLAGPROCEDURE DWANGBEVEL - BESLISSING VAN DE GEWESTELIJKE DIRECTEUR - GEMACHTIGD AMBTENAAR OVERDRACHT VAN BEVOEGDHEID - GRADEN - WETTIGHEID
3º CASSATIEMIDDELEN — BELASTINGZAKEN — NIEUW MIDDEL - SCHENDING
VAN EEN WETTELIJKE BEPALING DOOR DE FEITENRECHTER - BEGRIP
4º CASSATIEMIDDELEN — BELASTINGZAKEN — NIEUW MIDDEL - KRITIEK OP
EEN REDEN DIE EEN FEITENRECHTER AAN ZIJN BESLISSING GEGEVEN HEEFT - BEGRIP
1º Artikel 85, §1, eerste lid, B.T.W.-Wetboek, zoals het op het geschil van toepassing is,
vereist niet dat de bevoegdheid overgedragen wordt aan een ambtenaar die met naam
wordt genoemd, maar biedt de mogelijkheid om de bevoegdheid over te dragen aan
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bepaalde categorieën van ambtenaren1.
2º Het arrest is niet naar recht verantwoord, wanneer het eerst vaststelt dat een op 17
november 1997 uitgevaardigd dwangbevel geviseerd en uitvoerbaar verklaard werd door
een ambtenaar met de graad van hoofdinspecteur, en vervolgens beslist dat dit bevel
geen uitwerking kan hebben, aangezien de bevoegdheden van gewestelijk directeur van
de Administratie van de belasting over de toegevoegde waarde, registratie en domeinen,
onder bepaalde voorwaarden en buiten bepaalde gevallen, zijn overgedragen aan
controleurs, titularissen of plaatsvervangers, daar de graden van controleur bij een fiscaal
bestuur krachtens de artikelen 1, §1, 1°, en §2, 5°, en 3, §1, K.B. 6 juli 1997 betreffende
de vereenvoudiging van de loopbaan van sommige ambtenaren van het Ministerie van
Financiën behorende tot de niveaus 1 en 2+, die in werking getreden zijn op 1 juli 1997,
geschrapt werden en vervangen werden door die van inspecteur bij een fiscaal bestuur2.
3º Het middel is in beginsel niet nieuw, wanneer het de schending aanvoert van een
wettelijke bepaling die de rechter volgens de motieven van zijn beslissing heeft
toegepast3.
4º Het middel dat kritiek uitoefent op een reden die de feitenrechter aan zijn beslissing
gegeven heeft, is in beginsel niet nieuw.
(BELGISCHE STAAT T. VIDEM nv)

ARREST (vertaling)

1 Uit de rechtspraak en uit de rechtsleer kan de volgende leer worden gehaald. Het
bestuurmechanisme dat is ingevoerd bij artikel 85, §1, eerste lid, B.T.W.-Wetboek, zoals het op het
geschil van toepassing is, voorziet in een overdracht van bevoegdheid van de oorspronkelijk bepaalde
titularis - de bevoegde gewestelijke directeur - aan iemand van een lager niveau - de door hem
aangewezen ambtenaar. Het gaat niet om een overdracht van handtekeningbevoegdheid, waarmee de
overdrager daarnaast een hiërarchische substitutiebevoegdheid behoudt. De wettigheid van een
bevoegdheidsoverdracht hangt af van een akte van toestemming en een akte van overdracht, die beide
moeten voldoen aan hun toepassingsvoorwaarden. De akte waarmee de overdracht toegestaan wordt
(de machtiging), zal de handelingsvrijheid van de overdrager bij het overdragen van de bevoegdheid
bepalen, waaronder ook de aanwijzing van de overgedragen overheid. In de regel wordt een
bevoegdheid overgedragen aan een ambt of aan een categorie van ambten, en zal ze worden
uitgeoefend door de persoon die het ambt bekleedt of door een persoon qualitate qua, die met naam
wordt genoemd. Wanneer de machtigingsakte dit toestaat, kan de overdracht bijgevolg onpersoonlijk,
algemeen en van onbepaalde duur zijn. De overdracht moet ter kennis worden gebracht van de
bestemmeling van de akte die gesteld wordt door de overheid die de overdracht ontvangen heeft. Die
vereiste berust op de overweging dat, aangezien de regelmatige uitoefening van de bevoegdheden
gewijzigd is, de rechtsonderhorige of de administratie die de bestemmeling is van de akte die gesteld
wordt door de overheid die de overdragen bevoegdheid ontvangen heeft, rechtstreeks de externe
regelmatigheid van die akte moet kunnen nagaan. Die bekendmaking geschiedt door de schriftelijke
vermelding dat de overdracht daadwerkelijk is geschied (Over die vragen, zie A. H ENKES, "Le
directeur du bureau de chômage par désignation ou délégation et la légalité externe de la décision
administrative sur le droit aux allocations de chômage", Cr. D. S. - Soc. Kron., 1994, 2 en 3, p. 49
e.v. en 97 e.v.). Te dezen voorziet de akte die een overdracht van bevoegdheid toestaat, m.n.
voormeld artikel 85, §1, 1°, waarvan de geldigheid niet betwist wordt, in een mechanisme van
overdracht van bevoegdheid in bewoordingen die algemeen genoeg gesteld zijn om de delegerende
overheid, bij gebrek aan andere aanwijzingen in de desbetreffende parlementaire voorbereiding, in
staat te stellen de bevoegdheid qualitate qua en op een onpersoonlijke wijze over te dragen.
Daarenboven werd op de datum van het dwangbevel, krachtens de artikelen 1, §1, 1°, en §2, 5°, en 3,
§1, K.B. 6 juli 1997 betreffende de vereenvoudiging van de loopbaan van sommige ambtenaren van
het Ministerie van Financiën behorende tot de niveaus 1 en 2+, die in werking getreden zijn op 1 juli
1997, de graden van controleur bij een fiscaal bestuur geschrapt en vervangen werden door die van
inspecteur bij een fiscaal bestuur.
2 Ibid.
3 Cass., 19 dec. 1991, AR 9067, AC, 1991-92, nr. 216.
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(AR F.07.0063.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, dat op 8 december 2006 is
gewezen door het Hof van Beroep te Bergen.
Voorzitter Christian Storck heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal André Henkes heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDEL
De eiser voert volgend middel aan :
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 85, inzonderheid §1 en 2, 89 (zoals het van toepassing was vóór de wijziging ervan bij de wet van 15 maart 1999) van de wet van 3 juli 1969 tot invoering van het
Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde en, voor zover nodig, 67 van de
wet van 8 augustus 1980 betreffende de budgettaire voorstellen 1979-1980;
- artikel 33 van de Grondwet;
- de artikelen 2, 860, 861, 862, 867 en 870 van het Gerechtelijk Wetboek;
- de artikelen 1315 en 1316 van het Burgerlijk Wetboek;
- de artikelen 1, §1, 1°, en 2, 5°, en 3, §1, van het koninklijk besluit van 6 juli 1997
betreffende de vereenvoudiging van de loopbaan van sommige ambtenaren van het Ministerie van Financiën behorende tot de niveaus 1 en 2+.
Aangevochten beslissing
Het arrest bevestigt het beroepen vonnis, verklaart het hoger beroep van de eiser nietgegrond, verwerpt het, veroordeelt hem in de kosten van verweersters hoger beroep en
laat hem in zijn eigen kosten, op de volgende gronden:
"Het litigieuze dwangbevel is te dezen geviseerd en uitvoerbaar verklaard door de heer
D., eerstaanwezend inspecteur bij de controledienst van de belasting over de toegevoegde
waarde Charleroi VI; (...) aangezien, zoals de eerste rechter terecht heeft opgemerkt,
uitdrukkelijk betwist wordt dat de bevoegdheidsoverdracht overeenkomstig de voormelde
bepaling is geschied, dient (de eiser) te kunnen aantonen dat dit wel degelijk zo gebeurd is
(...) er is dus geenszins sprake van enig vormgebrek van het dwangbevel; (...) in dezelfde
context moet erop gewezen worden dat de vermelding op het dwangbevel, namelijk dat de
voormelde ambtenaar is 'aangewezen door de gewestelijk directeur van de belasting over
de toegevoegde waarde te Bergen', niet volstaat indien de rechtsgeldigheid van de
bevoegdheidsoverdracht niet wordt aangetoond door een verantwoordingsstuk dat in de
loop van de rechtspleging is voorgelegd; (...) (de eiser) legt in dat verband twee stukken
over, met als respectieve titel 'onderzoek 84/1980' en 'dienstnota nr. 27/2', dit zijn de
stukken 6 en 7 van zijn dossier; (...) stuk 6 heeft alleen betrekking op de mogelijkheid om
de bevoegdheid over te dragen, niet op een daadwerkelijke overdracht (...) stuk 7 heeft
betrekking op een algemene overdracht die, onder bepaalde voorwaarden en buiten
bepaalde gevallen, gegeven wordt aan de controleurs, titularissen en plaatsvervangers,
terwijl de in artikel 85 van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde
gebruikte woorden 'door de door hem aangewezen ambtenaar' slechts een bijzondere overdracht toestaan; (...) het litigieuze dwangbevel is daarenboven geviseerd en uitvoerbaar
verklaard door een ambtenaar met de graad van eerstaanwezend inspecteur; (...) geen
enkel in het debat gebracht gegeven doet vermoeden dat die ambtenaar de hoedanigheid
van plaatsvervangend controleur (had)".
Grieven
Artikel 85, §1, eerste lid, van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde
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waarde bepaalt dat, "bij gebreke van voldoening van de belasting, interesten, administratieve geldboeten en toebehoren, een dwangbevel door de met invordering belaste ambtenaar uitgevaardigd wordt; dit wordt geviseerd en uitvoerbaar verklaard door de gewestelijke directeur van de Administratie van de belasting over de toegevoegde waarde, registratie en domeinen of door de door hem aangewezen ambtenaar en, in de gevallen
bepaald door de Koning, door de gewestelijke directeur van de Administratie der douane
en accijnzen, of door de door hem aangewezen ambtenaar ".
De tweede paragraaf van die bepaling, in het bijzonder, bepaalt met name onder 3° dat
die kennisgeving "de belastingschuldige in staat stelt verzet aan te tekenen tegen de
tenuitvoerlegging van het dwangbevel, op de wijze bepaald in artikel 89".
Artikel 89 van datzelfde wetboek bepaalt daarenboven dat, "onder voorbehoud van wat
bepaald is in de artikelen 85, §1 en 2, en 85bis, de tenuitvoerlegging van het dwangbevel
geschiedt met inachtneming van de bepalingen van het vijfde deel, titel III, van het
Gerechtelijk Wetboek inzake gedwongen tenuitvoerlegging".
Eerste onderdeel
Krachtens artikel 85, §1, 1°, van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde
waarde, ingevoegd door artikel 67 van de wet van 8 augustus 1980 betreffende de budgettaire voorstellen 1979-1980, kan de gewestelijk directeur zijn bevoegdheid betreffende het
dwangbevel inzake de belasting over de toegevoegde waarde aan een of meer ambtenaren
van de administratie overdragen; het gaat kennelijk om een bevoegdheidsoverdracht die
uitdrukkelijk bij wet is bepaald, waarbij het elke gewestelijk directeur vrij staat zijn
bevoegdheid al dan niet over te dragen, mits hij, wat dat betreft, de wet naleeft.
Krachtens artikel 33 van de Grondwet, daarenboven, "gaan alle machten uit van de
Natie. Zij worden uitgeoefend op de wijze bij de Grondwet" en bij de wetten en de wettelijke reglementen bepaald. Wanneer de wet een overheid toestaat al haar bevoegdheden of
een gedeelte ervan over te dragen, kan die overheid beslissen om niet alleen haar handtekening over te dragen, maar, daarentegen, haar bevoegdheid zelf over te dragen, dit wil
zeggen haar recht om definitieve en dwingende beslissingen te nemen, en die bevoegdheid op zich kan aan derden worden tegengeworpen.
Deze bevoegdheidsoverdracht, die de oorspronkelijke uitoefening van de bevoegdheden wijzigt, impliceert alleen dat de overheid die haar bevoegdheid overgedragen heeft,
door de wet, uitdrukkelijk of impliciet, daartoe gemachtigd was om dit te doen.
Welnu, artikel 67 van de wet van 8 augustus 1980, dat is opgenomen in artikel 85 van
het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde, heeft de gewestelijk directeur
van de administratie van de belasting over de toegevoegde waarde gemachtigd om zijn
bevoegdheid inzake het viseren en uitvoerbaar verklaren van dwangbevelen over te
dragen aan de ambtenaar of ambtenaren die hij aanwijst, overeenkomstig de reglementering.
Overigens is het voldoende dat de aldus aangewezen ambtenaar gebruik maakt van de
hem overgedragen bevoegdheid.
Noch artikel 85, §1, van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde,
noch enige andere wettelijke bepaling, vereist enige bijzondere overdracht aan een welbepaalde ambtenaar met een bijzondere hoedanigheid, zoals het evenmin vereist is dat die
overdracht in een welbepaalde vorm geschiedt of dat ze door de administratie overgelegd
wordt of bekendgemaakt wordt. De overdracht van de bevoegdheid om een dwangbevel
inzake belasting over de toegevoegde waarde op te maken, uit te vaardigen en te betekenen, is dus volkomen rechtsgeldig en wijst, behoudens bewijs van het tegendeel, de
bevoegdheid aan, aangezien ze uitgaat van een overheid die gemachtigd is om haar
bevoegdheid over te dragen, dit wil zeggen, te dezen, de gewestelijk directeur van de
dienst administratie van de belasting over de toegevoegde waarde, wat te dezen niet
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betwist werd, die zijn bevoegdheid heeft overgedragen aan de ambtenaar die deze overheid aanwijst en die het door die overheid bepaalde ambt bekleedt. Het betreft hier een
doorlopende overdracht die blijft bestaan, ongeacht de eventuele wisseling van de
personen die dat ambt bekleden. Er is immers geen enkele bijzondere "volmacht" vereist
die een met naam genoemde ambtenaar aanwijst. Een algemene overdracht is voldoende.
Te dezen werd niet betwist - en dit blijkt overigens uit de stukken waarop het Hof
vermag acht te slaan en uit de vermeldingen van het arrest - dat de gewestelijk directeur
van de administratie van de belasting over de toegevoegde waarde te Bergen zijn
bevoegdheid inzake het dwangbevel, het viseren en het uitvoerbaar verklaren daarvan
overgedragen had aan een bepaalde categorie ambtenaren, te weten de hoofdcontroleurs
of hun plaatsvervangers.
Het arrest, dat het beroepen vonnis bevestigt, dat het door de gemachtigd ambtenaar
van de administratie van de belasting over de toegevoegde waarde uitgevaardigde dwangbevel en het daaropvolgende bevel tot betaling nietig heeft verklaard om de in het middel
herhaalde redenen, inzonderheid omdat de overdracht van de bevoegdheid aan de ondertekenaar van het dwangbevel niet werd gestaafd door enig stuk waaruit de bijzondere overdracht van de bevoegdheid aan die met naam genoemde ambtenaar bleek, schendt bijgevolg artikel 33 van de Grondwet, dat een dergelijke bevoegdheidsoverdracht binnen de bij
wet bepaalde grenzen toestaat, alsook artikel 85, §1, 1°, van het Wetboek van de belasting
over de toegevoegde waarde, dat het dwangbevel inzake belasting over de toegevoegde
waarde, dat jegens de belastingplichtige wordt uitgevaardigd door de gewestelijk directeur
van de belasting over de toegevoegde waarde of door eender welke, door laatstgenoemde
aangewezen ambtenaar, geldig verklaart, zonder dat aangetoond moet worden dat de
bevoegdheid is overgedragen aan een welbepaalde ambtenaar.
Tweede onderdeel
Het dwangbevel inzake belasting over de toegevoegde waarde, dat geviseerd en
uitvoerbaar verklaard wordt overeenkomstig artikel 85 van het Wetboek van de belasting
over de toegevoegde waarde, vormt een uitvoerbare titel die de belastingadministratie zelf
mag uitvaardigen krachtens het bestuursrechtelijk beginsel van het zogeheten voorrecht
van de dwingende kracht van de administratieve rechtshandeling, en die haar machtigt de
daarin vermelde fiscale schuldvordering in te vorderen, krachtens het andere bestuursrechtelijk beginsel van de zogeheten "ambtshalve uitvoering".
Noch het viseren, noch het uitvoerbaar verklaren van het dwangbevel moeten aan enig
bijzonder, wettelijk bepaald vormvereiste voldoen : het is voldoende dat beide verleend
worden door de administratieve overheid die ratione materiae en ratione loci bevoegd is.
Zodra het dwangbevel wettig is uitgevaardigd, is het regelmatig, mits het dwangbevel zelf
of de daarbij gevoegde stukken kennis geven van het voorwerp en de oorzaak van de
vordering van de administratie en ze de bestemmeling in staat stellen de grondslag van de
tegen hem ingestelde vordering te beoordelen, dus de mogelijkheid geven om zijn
verweermiddelen tegen die aanspraken te doen gelden.
Wanneer het dwangbevel geviseerd en uitvoerbaar verklaard wordt door een gemachtigd ambtenaar, bevatten het dwangbevel en de daaropvolgende akten van tenuitvoerlegging weliswaar gewoonlijk de vermeldingen met betrekking tot de identiteit, de graad en
de standplaats van de verzoekende gemachtigd ambtenaar, alsook de vermeldingen betreffende de standplaats van de gewestelijk directeur die zijn bevoegdheid overdraagt en de
daad van de overdracht, waarbij de gemachtigd ambtenaar het dwangbevel ondertekent
nadat het geviseerd en uitvoerbaar verklaard werd.
Doordat die zaken in het dwangbevel en in het daarbij gevoegde proces-verbaal
vermeld staan, waarbij te dezen niet werd betwist dat ze daarin waren vermeld, zijn deze
akten, die de uiting zijn van de wil om de in het dwangbevel bedoelde fiscale schuldvor-
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dering langs gerechtelijke weg in te vorderen, op zich volkomen regelmatig, zijn ze door
geen enkele grond van nietigheid aangetast en moeten ze volop uitwerking krijgen.
Aangezien de administratie over de macht beschikt om haar bevoegdheid aan een
ondergeschikte ambtenaar over te dragen, is het niet zij die, ingeval de belastingplichtige
die overdracht betwist, moet bewijzen dat de overdragende overheid die bevoegdheid
heeft overgedragen aan een met naam aangewezen administratief orgaan dat deze
bevoegdheid heeft uitgeoefend: enerzijds staat het immers de belastingplichtige, eiser op
verzet tegen het dwangbevel, die zich beroept op de "nietigheid" van het dwangbevel, om
te bewijzen dat het is uitgevaardigd door een ambtenaar die, in geen enkele omstandigheid, het dwangbevel mocht uitvaardigen dat de grondslag voor de vervolgingen vormt.
Het arrest, dat het dwangbevel (en het daaropvolgende bevel tot betaling), met bevestiging van het beroepen vonnis nietig verklaart, omdat de eiser niet aantoont dat de ambtenaar, die het dwangbevel had ondertekend, daartoe speciaal was aangewezen door de
gewestelijk directeur van de administratie van de belasting over de toegevoegde waarde,
die wat dat betreft oorspronkelijk bevoegd was, miskent de regels betreffende de bewijslast in burgerlijke zaken, daar die bewijslast in dit geval op de verweerster rustte, terwijl
de eiser geenszins hoefde aan te tonen dat de ambtenaar, die het dwangbevel had ondertekend, persoonlijk gemachtigd was om het dwangbevel te viseren en uit te vaardigen
(schending van de artikelen 1315 en 1316 van het Burgerlijk Wetboek en 870 van het
Gerechtelijk Wetboek).
Anderzijds verklaart het arrest weliswaar dat er te dezen geen sprake is van een formele
nietigheid van het dwangbevel en van het daaropvolgende bevel tot betaling, maar bevestigt het wel het beroepen vonnis, dat die procesakten wegens vormgebrek nietig had
verklaard, aangezien uit die akten niet bleek dat de ambtenaar die ze uitgevaardigd, geviseerd, ondertekend en laten betekenen heeft, daartoe bevoegd was.
Indien, niettemin, het arrest zo moet worden uitgelegd dat het beslist dat het dwangbevel en het bevel tot betaling nietig zijn wegens vormgebrek, omdat hieruit niet zou
blijken dat de ambtenaar die ze ondertekend heeft, de vereiste bevoegdheid daartoe had
verkregen, dan schendt het de artikelen 2, 860, 861, 862 en 867 van het Gerechtelijk
Wetboek.
Het dwangbevel inzake belasting over de toegevoegde waarde is immers de oorspronkelijke procesakte die, enerzijds, de administratie in staat stelt de belastingen, geldboeten,
interesten en kosten in te vorderen die de belastingplichtige volgens haar verschuldigd is,
en die, anderzijds, die belastingplichtige, en hem alleen, de toestemming geeft om zich
daartegen te verzetten. Het dwangbevel vormt dus ontegenzeglijk een procesakte die, bij
ontstentenis van bijzondere regels die het Wetboek van de belasting over de toegevoegde
waarde of enig andere wet hieraan oplegt, krachtens artikel 2 van het Gerechtelijk
Wetboek volledig onderworpen is aan de regels die door dat wetboek in de artikelen 860
en volgende worden bepaald.
Welnu, artikel 860 van het Gerechtelijk Wetboek bepaalt dat een procesakte alleen
nietig verklaard kan worden indien een wet die nietigheid uitdrukkelijk bevolen heeft.
Zelfs indien dat het geval is, en buiten de gevallen bedoeld in artikel 862 van dat wetboek,
moet degene die zich beroept op een nietigheid van de procesakte, vooralsnog aantonen
dat het gebrek of het verzuim hem schade heeft berokkend (artikel 861); artikel 867 van
datzelfde wetboek bepaalt daarenboven dat, ongeacht de nietigheidsgrond waardoor de
procesakte is aangetast, dat gebrek niet tot de nietigheid van die akte kan leiden indien ze,
ondanks het gebrek, het doel heeft bereikt dat de wet ermee beoogt, in dit geval de
aanspraken van de fiscus aan de belastingplichtige ter kennis brengen en hem hierdoor de
mogelijkheid bieden om zich doelgericht daartegen te verzetten.
Noch artikel 85 van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde, noch
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enig andere bepaling preciseert de vermeldingen die het dwangbevel op straffe van nietigheid moet bevatten met het oog op de invordering van de belasting over de toegevoegde
waarde en van de toebehoren. Het arrest stelt daarenboven niet vast dat het verzuim
waaruit het, met bevestiging van het beroepen vonnis, de nietigheid van het dwangbevel
en van het daaropvolgende bevel tot betaling afleidt, de verweerster enige schade heeft
berokkend en wijst er evenmin op dat het dwangbevel, de betekening ervan en het bevel
tot betaling het door de wet beoogde doel niet zouden hebben bereikt.
Het arrest schendt zodoende de artikelen 85, §1, en 89 van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde, alsook de artikelen 2, 860, 861 en 867 van het Gerechtelijk Wetboek.
Derde onderdeel
Indien het arrest, met bevestiging van het beroepen vonnis, het dwangbevel en het daaropvolgende bevel tot betaling nietig verklaart omdat het beslist dat de ambtenaar die ze
opgemaakt heeft, niet door de wet gemachtigd was om dat dwangbevel te viseren en
uitvoerbaar te verklaren, dan schendt het de artikelen 33 van de Grondwet, 85 en 89 van
het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde en artikel 1 van het koninklijk
besluit nr. 11 van 12 maart 1970.
In het bestuursrecht heeft de miskenning van een vormvereiste immers niet automatisch
de nietigheid van de betrokken akte tot gevolg; het vormvereiste moet bovendien ofwel op
straffe van nietigheid voorgeschreven zijn, ofwel substantieel zijn, het moet voorgeschreven zijn in het belang van de rechtszoekende en niet in dat van de administratie, de
miskenning ervan moet ernstige gevolgen hebben en moet, behoudens uitzondering, de
rechtszoekende daadwerkelijk schade berokkenen.
De bevoegdheidsoverdracht, bepaald in artikel 85, §1, van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde, is echter alleen in het belang van de Schatkist ingevoerd, zodat de vorm ervan noch substantieel is noch op straffe van nietigheid is voorgeschreven; de miskenning ervan kan niet leiden tot de nietigheid van de akte, aangezien de
bevoegdheid voor het overige is overgedragen door de administratieve overheid die
ratione materiae en ratione loci bevoegd was, wat te dezen niet werd betwist en wat het
arrest trouwens ook niet beweert.
Daarenboven stelt het arrest evenmin vast dat de verweerster er belang bij had de
vermeende onwettigheid aan te voeren, omdat ze haar schade zou hebben berokkend.
Artikel 85, §1, van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde, ten
slotte, machtigt de gewestelijk directeur, die wat dat betreft over een discretionaire
bevoegdheid beschikt, om zijn bevoegdheid inzake het viseren en het uitvoerbaar
verklaren van het dwangbevel over te dragen aan een ambtenaar van zijn administratie,
wat te dezen ook is geschied.
Het arrest dat, met bevestiging van het beroepen vonnis, het litigieuze dwangbevel en
het daaropvolgende bevel tot betaling nietig verklaart om de in het middel weergegeven
redenen, schendt bijgevolg de artikelen 33 van de Grondwet, 85, §1, van het Wetboek van
de belasting over de toegevoegde waarde en 1 van het koninklijk besluit nr. 11 van 12
maart 1970.
Vierde onderdeel
Het dwangbevel is uitgevaardigd door ambtenaar D., eerstaanwezend inspecteur ad
interim van het ontvangkantoor Charleroi I, en is geviseerd en uitvoerbaar verklaard door
ambtenaar D., eerstaanwezend inspecteur van de controledienst van de belasting over de
toegevoegde waarde Charleroi VI, zoals blijkt uit de stukken waarop het Hof vermag acht
te slaan; het betekening-bevel is geschied op verzoek van de plaatsvervangende
ontvanger, d.i. de plaatsvervangende eerstaanwezend inspecteur van het eerste ontvang-

Nr. 120 - 12.2.09

HOF VAN CASSATIE

505

kantoor van de belasting over de toegevoegde waarde te Charleroi.
Het arrest stelt vast dat de gewestelijk directeur van de administratie van de belasting
over de toegevoegde waarde te Bergen zijn bevoegdheid inzake het dwangbevel en het
viseren en uitvoerbaar verklaren van dat dwangbevel heeft overgedragen aan de hoofdcontroleurs, titularissen of hun plaatsvervangers. Ter bevestiging van het beroepen vonnis
dat het dwangbevel en het daaropvolgende bevel tot betaling nietig had verklaard, voegt
het arrest hieraan echter toe dat uit geen enkel stuk bleek dat de ambtenaren die het
dwangbevel uitgevaardigd, geviseerd en uitvoerbaar verklaard hebben, daadwerkelijk de
hoedanigheid van hoofdcontroleur of plaatsvervangend hoofdcontroleur hadden.
Krachtens de artikelen 1, §1, 1°, en 2, 5°, en 3, §1, van het koninklijk besluit van 6 juli
1997 betreffende de vereenvoudiging van de loopbaan van sommige ambtenaren van het
Ministerie van Financiën behorende tot de niveaus 1 en 2+, werd evenwel de ambtenaar
die op 1 juli 1997 de graad van hoofdcontroleur had, ambtshalve benoemd in de graad van
eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur.
Ambtenaar D., diensthoofd van de controledienst van de belasting over de toegevoegde
waarde Charleroi VI, heeft het dwangbevel geviseerd en uitvoerbaar verklaard in zijn
nieuwe graad van eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur, die ambtshalve de
graad van hoofdcontroleur verving.
Het arrest dat, met bevestiging van het beroepen vonnis, het jegens de verweerster
uitgevaardigde dwangbevel en, bijgevolg, het daaropvolgende betekening-bevel nietig en
van generlei waarde verklaart, is derhalve niet naar recht verantwoord en schendt de artikelen 1, §1, 1°, en 2, 5°, en 3, §1, van het koninklijk besluit van 6 juli 1997, alsook artikel
85, §1, van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde.

III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Eerste onderdeel
De door de verweerster tegen het onderdeel opgeworpen grond van nietontvankelijkheid: het onderdeel is nieuw:
Het middel is niet nieuw, wanneer het de schending aanvoert van een wettelijke bepaling die de feitenrechter volgens de motieven van zijn beslissing heeft
toegepast.
Het bestreden arrest past artikel 85 van het Wetboek van de belasting over de
toegevoegde waarde toe en geeft het een uitlegging die door dit onderdeel bekritiseerd wordt.
De grond van niet-ontvankelijkheid kan niet worden aangenomen.
Gegrondheid van het onderdeel
Artikel 85, §1, eerste lid, van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde, zoals het op het geschil van toepassing is, bepaalt dat, bij
gebreke van voldoening van de belasting, interesten, administratieve geldboeten
en toebehoren, een dwangbevel door de met invordering belaste ambtenaar uitgevaardigd wordt; dit wordt geviseerd en uitvoerbaar verklaard door de gewestelijke directeur van de administratie van de belasting over de toegevoegde
waarde, registratie en domeinen, of door de door hem aangewezen ambtenaar.
Die wetsbepaling vereist niet dat de bevoegdheid overgedragen wordt aan een
ambtenaar die met naam wordt genoemd, maar biedt de mogelijkheid om de
bevoegdheid over te dragen aan bepaalde categorieën van ambtenaren.
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Het arrest, dat beslist dat voormeld artikel 85 slechts een bijzondere overdracht
toestaat, schendt die wetsbepaling.
Het onderdeel is gegrond.
Vierde onderdeel
De tegen het onderdeel opgeworpen grond van niet-ontvankelijkheid: het
onderdeel is nieuw:
Het middel dat kritiek uitoefent op een reden die een feitenrechter aan zijn
beslissing gegeven heeft, is in beginsel niet nieuw.
Het onderdeel oefent kritiek uit op de reden dat " het litigieuze dwangbevel te
dezen is geviseerd en uitvoerbaar verklaard door een ambtenaar met de graad
van eerstaanwezend inspecteur", zonder "dat geen enkel in het debat gebracht
gegeven doet vermoeden dat die ambtenaar de hoedanigheid van plaatsvervangend controleur had".
De grond van niet-ontvankelijkheid kan niet worden aangenomen.
Gegrondheid van het onderdeel
Het arrest beslist dat de bevoegdheden van de gewestelijk directeur van de
belasting over de toegevoegde waarde, registratie en domeinen, "onder bepaalde
voorwaarden en buiten bepaalde gevallen", zijn overgedragen "aan de controleurs, titularissen of plaatsvervangers".
Krachtens de artikelen 1, §1, 1°, en 2, 5°, en 3, §1, van het koninklijk besluit
van 6 juli 1997 betreffende de vereenvoudiging van de loopbaan van sommige
ambtenaren van het Ministerie van Financiën behorende tot de niveaus 1 en 2+,
die in werking zijn getreden op 1 juli 1997, zijn de graden van controleur bij een
fiscaal bestuur geschrapt en vervangen door die van inspecteur bij een fiscaal
bestuur.
Het arrest, dat vaststelt dat het op 17 november 1997 uitgevaardigde litigieuze
dwangbevel is geviseerd en uitvoerbaar verklaard door een ambtenaar met de
graad van eerstaanwezend inspecteur, verantwoordt bijgevolg, met de door het
onderdeel bekritiseerde reden alleen, zijn beslissing niet naar recht dat dit
dwangbevel geen uitwerking kan hebben.
Het onderdeel is gegrond.
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest.
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het
vernietigde arrest.
Houdt de kosten aan en laat de beslissing daaromtrent aan de feitenrechter
over.
Verwijst de zaak naar het Hof van Beroep te Luik.
12 februari 2009 – 1° kamer – Voorzitter en Verslaggever: de h. Storck, voorzitter –
Gelijkluidende conclusie de h. Henkes, advocaat-generaal – Advocaten: mrs. T'Kint en M.
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Lonfils, Charleroi.

Nr. 121
1° KAMER - 13 februari 2009

1º BELASTING OVER DE TOEGEVOEGDE WAARDE - ADMINISTRATIEVE SANCTIES
MET REPRESSIEF KARAKTER - WETTELIJKHEID VAN DE SANCTIE - EVENREDIGHEID MET DE INBREUK TOETSINGSRECHT VAN RECHTER
Het toetsingsrecht van de rechter aan wie gevraagd wordt een B.T.W.-boete te toetsen die
een repressief karakter heeft, houdt niet in dat de rechter op grond van een subjectieve
appreciatie van wat hij redelijk acht, 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 feit dat de belastingplichtige bewust heeft meegewerkt
aan een fraudesysteem, en vervolgens de opgelegde geldboete van 200 procent van de
ontdoken belasting vermindert om de enkele reden dat die boete onevenredig is, geeft
niet aan waarin de onevenredigheid zou bestaan, laat na te onderzoeken in welke mate
het bestuur zelf gebonden was door een sanctie en preciseert niet op welke gronden het
bestuur van de vaste schalen had moeten afwijken1. (Artt. 70, §1, en 84, W.B.T.W., zoals
het van toepassing was vóór de wet van 28 dec. 1992; Art. 1, laatste lid, K.B. nr. 41 van
30 jan. 1987 tot vaststelling van het bedrag van de proportionele fiscale geldboeten op
het stuk van de B.T.W.)
(BELGISCHE STAAT, MINISTER VAN FINANCIËN T. B.)

Conclusie van de Heer Advocaat-generaal D. Thijs:
1. Verweerster was, tot de stopzetting van haar activiteit als herbergierster op 1 oktober
1998, aan de B.T.W. onderworpen volgens de forfaitaire regeling voor kleine ondernemingen. Naar aanleiding van een in 1996 en 1997 uitgevoerde controle stelde de administratie belangrijke onregelmatigheden vast in de door haar tijdens de jaren 1993 tot en met
1996 aangegeven omzet.
Uit hoofde van die feiten werd een dwangbevel uitgevaardigd lastens verweerster tot
invordering van de ontdoken B.T.W. en bijhorigheden, waaronder de wettelijke boete,
berekend in toepassing van artikel 70, §1, van het B.T.W.-Wetboek op tweemaal het
bedrag van de ontdoken rechten.
Ingevolge het verzet van verweerster werd de administratieve boete bij vonnis van 25
april 2002 van de rechtbank van eerste aanleg te Dendermonde herleid tot 50% van de
ontdoken belasting.
Bij de thans bestreden arresten heeft het Hof van Beroep te Gent de beslissing van de
eerste rechter op dit punt bevestigd.
Onderhavig cassatieberoep komt enkel op tegen de bestreden arresten wat betreft de
herleiding van de boete tot 50% van de verschuldigde rechten.
2. In het enig middel tot cassatie voert eiser aan dat de door het arrest uitgesproken
vermindering van de opgelegde boete onder meer strijdig is met het voorschrift van art.
70, §1, eerste lid, van het B.T.W.-Wetboek, alsook met artikel 1 van het K.B. nr. 41 van
30 januari 1987 nu het toetsingsrecht van de administratieve geldboete niet inhoudt dat de
1 Zie de conclusie van het O.M.; Zie tevens Cass., 12 dec. 2008, AR nr. F.06.0111.N, www.cass.be;
Cass., 13 feb. 2009, AR nr. F.06.0106.N, www.cass.be; Cass., 13 feb. 2009, AR nr. F.06.0107.N,
www.cass.be; Cass., 13 feb. 2009, AR nr. F.06.0108.N, www.cass.be.

508

HOF VAN CASSATIE

13.2.09 - Nr. 121

rechter om loutere redenen van opportuniteit, en tegen wettelijke voorschriften in, de
opgelegde boeten kan kwijtschelden of verminderen. Eiser verwijt de appelrechters inzonderheid de kwalificatie van de wettelijke fiscale boete van 200% als “onevenredig” met
geen enkel argument te hebben verantwoord.
Het bestreden arrest, dat expliciet verwijst naar het bewust karakter van de inbreuken,
laat, volgens eiser, na te onderzoeken in welke mate het bestuur zelf gebonden was door
een sanctie, en preciseert anderzijds niet op welke gronden de administratie van de voorschriften van het K.B. nr. 41 had moeten of mogen afwijken.
3. Artikel 70, §1 van het B.T.W.-Wetboek schrijft voor dat “voor iedere overtreding
van de verplichting de belasting te voldoen, een geldboete wordt opgelegd gelijk aan het
dubbele van de ontdoken of niet tijdig betaalde belasting”.
De krachtens dat artikel opgelegde boete kan verminderd worden in de gevallen en
onder de voorwaarden omschreven in het koninklijk besluit nr. 41 van 30 januari 1987 en
in de daarbij gevoegde schalen.
Krachtens het laatste lid van artikel 1 van dit koninklijk besluit zijn de schalen voor
vermindering van de proportionele fiscale geldboete niet van toepassing ten aanzien van
overtredingen begaan met het oogmerk de belasting te ontduiken of de ontduiking ervan
mogelijk te maken.
4. Vooraf weze opgemerkt dat eiser de toepasselijkheid van de artikelen 6 EVRM en 14
BUPO-verdrag, waarnaar het hof van beroep verwijst in het bestreden arrest, niet in vraag
stelt.
Volgens het Europees Hof van de Rechten van de Mens moet een penale sanctie in de
zin van artikel 6.1 EVRM in ieder geval kunnen worden onderworpen aan een orgaan van
de rechterlijke macht met volle rechtsmacht2.
Dat begrip 'volle rechtsmacht' moet worden uitgelegd in het licht van de verdragstekst,
vermits alle bepalingen van het Europees Verdrag voor de bescherming van de rechten
van de mens op autonome wijze worden uitgelegd in het licht van de door de auteurs van
dit verdrag nagestreefde doelstellingen3 en houdt in dat de rechterlijke instantie niet alleen
de wettigheid van de procedure kan nagaan, maar eveneens de bevoegdheid heeft om alle
feitelijke en rechtskwesties te onderzoeken4.
Volle rechtsmacht veronderstelt vooreerst dat de rechter bevoegd is om de feitelijke
grondslag van een voor hem bestreden overheidshandeling te verifiëren5.
De rechter moet de feitelijke vergissingen van de administratie kunnen rechtzetten6.
Vervolgens moet de rechter de macht hebben om de proportionaliteit of evenredigheid

2 E.H.R.M., SCHMAUTZER/Oostenrijk, 23 oktober 1995, Serie A, nr. 328; E.H.R.M., FISCHER/Oostenrijk,
26 april 1995, Serie A, nr. 312; E.H.R.M., OZTURK/Oostenrijk, 21 februari 1984, Serie A, nr. 73.
3 E.H.R.M. 21 februari 1984, OZTÜRK/Federale Republiek Duitsland, nr. 9/1982, J.T. 1994, 487.
4 I. BOONE en G. VAN HAEGENBORGH, “Administratieve sancties”, in Verslag van het Hof van Cassatie
2004, 185; L. HUYBRECHTS, Het fiscaal strafrecht en de jurisprudentie van het Hof van Cassatie, in
Recht zonder omwegen. Fiscale opstellen aangeboden aan Prof. J.J. COUTURIER ter gelegenheid van
zijn 75ste verjaardag, Larcier, Brussel, 1999, 333, nr. 6; P. L EMMENS, Geschillen over burgerlijke
rechten en verplichtingen, Kluwer Rechtswetenschappen, Antwerpen, 1987, 281-282, nr. 203.
5 A. ALEN, Administratieve geldboeten: hun internationaal- en internrechtelijke kwalificatie, in Liber
amicorum Prof. Dr. G. BAETEMAN, Kluwer Rechtswetenschappen België, Antwerpen, 1997, 400, nr.
17.2; P. LEMMENS, o.c., 281-282, nr. 203; M. BOES, Het redelijkheidsbeginsel, in Algemene beginselen
van behoorlijk bestuur, ed. I. OPDEBEEK, Kluwer Rechtswetenschappen België, 1993, 107, nr. 30.
6 J. PUT, Administratieve sancties in de sociale zekerheid en artikel 6 E.V.R.M., in Sociaal recht:
Niets dan uitdagingen, red. W. VAN EECKHOUTTE en M. RIGAUX, Mys & Breesch, Gent, 1996, 740, nr.
1287.
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tussen sanctie en fout te controleren7.
De sanctie moet immers redelijk zijn, rekening gehouden met de strafbare feiten, en
mag niet getuigen van willekeur8. Zij moet bovendien in verhouding staan tot de ernst van
de feiten, zoals volgt uit artikel 3 EVRM.
5. Dat geldt evenzeer voor de fiscale rechter, die uitspraak moet doen over een betwisting aangaande administratieve geldboetes, die worden aangezien als strafrechtelijke sancties in de zin van artikel 6 EVRM.
Om te beantwoorden aan de vereisten van het EVRM-verdrag moet de fiscale rechter,
voor wie een geschil inzake boeten hangende is, minstens de feiten (vb. de werkelijkheid
van de overtreding), de correcte toepassing van het recht en de evenredigheid tussen overtreding en sanctie kunnen controleren en in voorkomend geval alle feitelijke en juridische
onderdelen van de beslissing ongedaan kunnen maken9.
Op straffe van miskenning van artikel 6 EVRM moet worden aanvaard dat de rechter
bevoegd is om, gelet op haar strafrechtelijke aard, de opportuniteit en de hoogte van de
boete te onderzoeken en desgevallend kwijtschelding of vermindering ervan te verlenen
wanneer de opgelegde sanctie de redelijke grenzen van de bevoegdheid van de administratie te buiten gaat10.
Het Europees Hof heeft dat uitdrukkelijk bevestigd naar aanleiding van een verhaal,
ingesteld tegen de Belgische Staat naar aanleiding van het bij arrest van 5 februari 1999
afgewezen cassatieberoep. Tot de eigenschappen van een rechterlijke instelling met volle
rechtsmacht behoort de bevoegdheid om op alle punten, in rechte zowel als in feite, de
bestreden beslissing gewezen door een lagere instelling, te hervormen. Hij moet meer
bepaald de bevoegdheid hebben om zich te buigen over alle pertinente feitelijke en juridische kwesties met betrekking tot het geschil dat voor hem aanhangig is 11. Dat is niet het
geval wanneer de rechter niet bevoegd is om de opportuniteit te beoordelen of om een

7 A. ALEN, o.c., 400, nr. 17.2; J. PUT, o.c., 736, nr. 1283 en 740, nr. 1287; P. L EMMENS, o.c., 281-282,
nr. 203; M. BOES, o.c., 107, nr. 30; M. M ELCHIOR, La notion de compétence de pleine juridiction en
matière civile dans la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, in Présence du
droit public et des droits de l'homme. Mélanges offerts à Jacques V ELU, Bruylant, Brussel, 1992, III,
1341, nr. 18; J.M. WOEHRLING, Les sanctions administratives forfaitaires et l'article 6 de la Convention
européenne des droits de l'homme, in La Convention européenne des droits de l'homme:
développements récents et nouveaux défis, ed. J.J. FLAUSS en M. de SALVIA, Némésis, Bruylant,
Brussel, 1997, 184; E.H.R.M., Le Compte, Van Leuven en De Meyere, 23 juni 1981, Serie A, nr. 43,
§§51 en 60; E.H.R.M., Albert en Le Compte, 10 februari 1983, Serie A, nr. 58, §§29 en 36.
8 A. DEMOULIN, o.c., 546.
9 J. PUT, Rechtshandhaving door administratieve sancties in het recht, RW 2001-02, 1203, nr. 25; JJ
Louis, Les amendes fiscales et la Convention européenne des droits de l'homme, Rev. trim. dr. h.
1998, 172.
10 M. DASSESSE, L'application des droits de l'homme au droit fiscal par la voie du droit européen: le
cas des amendes NA, in Questions actuelles de fiscalité, Revue de Droit de l'ULB, volume 19,
Bruylant, Brussel, 1999, 72; M. MAUS, Kritische bemerkingen bij de arresten van het Hof van
Cassatie van 5 februari 1999 inzake de fiscaal-administratieve sancties, A.J.T. 1998-99, 986; A.
DEMOULIN, Amendes fiscales, Cour d'Arbitrage et Cour de Cassation: à quand la paix judiciaire?,
J.L.M.B. 1999, 546; L. VANDENBERGHE, Rechterlijke bevoegdheid inzake administratieve BTWboeten, T.F.R. 1996, 89, nrs. 35-36; P. VALENTIN, Stand van de rechtspraak in verband met de fiscale
geldboetes inzake BTW met beschouwingen over ruimere waarborgen voor de belastingplichtige,
A.F.T. 1989, 151; W. DEFOOR, Commentaar bij Rb. Antwerpen, 29 september 1997, Fisc. Koer. 1998,
144, noot; K. MORBÉE, BTW-boeten: rechterlijke bevoegdheid eindelijk erkend, A.F.T. 1999, 89, nr.
16; Ch. CARDYN, H. DEPRET en M. LOOCKX, Procédure fiscale contentieuse, Il, Bruylant, Brussel, 1992,
Larcier, Brussel, 429, nr. 388; F. DERUYCK, Over fiscale geldboete inzake BTW en artikel 6, eerste lid
van het E.V.R.M., Not. Fisc. M. 1992, 255, nr. 13.
11 E.H.R.M. 4 maart 2004, T.F.R. 2004, 636, punt 27.
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gehele of gedeeltelijke vermindering toe te kennen12.
De rechter moet derhalve de opportuniteit van de sanctie kunnen beoordelen.
6. Dat is ook duidelijk het standpunt van het Grondwettelijk Hof.
In een arrest van 24 februari 1999 oordeelde het Grondwettelijk Hof uitdrukkelijk met
betrekking tot de administratieve geldboete inzake BTW dat de artikelen 10 en 11 van de
Grondwet worden geschonden wanneer aangenomen wordt dat artikel 70 van het BTWwetboek de rechter, bij wie een verzet tegen dwangbevel aanhangig is, niet toestaat op de
beslissing een fiscale geldboete op te leggen een controle met volle rechtsmacht uit te
oefenen, waarmee het onder meer bedoelt de mogelijkheid om te toetsen of een administratieve beslissing met repressief karakter in rechte en in feite verantwoord is en of zij de
wettelijke bepalingen en algemene beginselen die de administratie in acht moet nemen,
waaronder het evenredigheidsbeginsel, eerbiedigt13.
Aan de belastingplichtige mag immers niet op een discriminerende manier het recht
worden ontzegd op een daadwerkelijk jurisdictioneel beroep, dat zowel door een algemeen rechtsbeginsel als door artikel 6 EVRM wordt gewaarborgd.
Het Grondwettelijk Hof vervolgde dat het wellicht aan de wetgever staat te beoordelen
of het aangewezen is de administratie en de rechter te dwingen tot gestrengheid wanneer
die overtredingen inzonderheid het algemeen belang schaden. Indien hij van oordeel is dat
de administratie de mogelijkheid moet hebben om de omvang van de sanctie te moduleren, mag evenwel niets van wat onder de beoordeling valt van de administratie aan de
controle van de rechter kunnen ontsnappen.
Uit voornoemde rechtspraak volgt dat, in de hypothese dat de boete een strafrechtelijk
karakter vertoont, de rechter volle rechtsmacht moet hebben op straffe van miskenning
van het gelijkheidsbeginsel. Heeft de administratie de mogelijkheid om de omvang van de
sanctie te moduleren, dan moet volgens het Grondwettelijk Hof de rechter steeds de
bevoegdheid hebben om de opgelegde boeten te verminderen of zelfs volledig op te
heffen indien hij meent dat de boete onevenredig is of niet verantwoord14.
Het Grondwettelijk Hof heeft in 2002 en 2006 die rechtspraak bevestigd15. Artikel 70,
§2 van het BTW-wetboek is niet onbestaanbaar met de artikelen 10 en 11 van de
Grondwet voorzover het in die zin wordt geïnterpreteerd dat het de rechter bij wie een
verzet tegen dwangbevel aanhangig is toestaat op de beslissing een fiscale geldboete op te
leggen, een controle met volle rechtsmacht uit te oefenen16.
Het Grondwettelijk Hof besluit dat de rechter kan nagaan of de beslissing van de administratie in rechte en in feite verantwoord is en of de wettelijke bepalingen en algemene
beginselen die de administratie in acht moet nemen, waaronder het evenredigheidsbeginsel, zijn geëerbiedigd. In voorkomend geval zal hij de boete kunnen moduleren, te
dezen opheffen of verminderen binnen de in de artikelen 70, §2 en 84, derde lid van het
BTW-wetboek aan de administratie gestelde grenzen17.
7. In de arresten van 5 februari 1999 erkende Uw Hof reeds de mogelijkheid voor de
rechter om te oordelen of de sanctie beantwoordt aan de wettelijke voorschriften, daaronder begrepen de algemene beginselen van het recht en de voorzorgsplicht van de administratie. De rechter moet de mogelijkheid hebben de werkelijkheid van de sanctie te
onderzoeken en te oordelen of deze conform is aan de wettelijke bepalingen of algemene
12 E.H.R.M. 4 maart 2004, T.F.R. 2004, 636, punt 28.
13 Grondwettelijk Hof, 24 februari 1999, nr. 22/99, B.12.
14 K. MORBÉE, o.c., 88, nr. 10.
15 Grondwettelijk Hof nr. 96/2002, 12 juni 2002, BS 17 augustus 2002, B.4.2.; Grondwettelijk Hof,
nr. 199/2006, 13 december 2006, BS, 12 februari 2007.
16 Arrest 12 juni 2002, overweging B.4.3.
17 Arrest 12 juni 2002, overweging B.4.
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rechtsbeginselen en of ze niet strijdig is met de voorzorgsplicht van de administratie18.
Indien deze controle volgens Uw Hof niet impliceert dat de rechter de belastingplichtige zou kunnen bevrijden om billijkheids- of opportuniteitsredenen van de verplichting,
hem wettelijk opgelegd door de overheid19, sluiten de hiervoor aangehaalde arresten
echter niet uit dat in geval van heffing der boete in miskenning van een algemeen rechtsbeginsel, zoals het evenredigheidsbeginsel, de fiscale rechter de bevoegdheid heeft om de
belastingplichtige, wegens de vastgestelde onwettigheid, van deze boete vrij te stellen of
haar te verminderen. Wel mag de rechter nagaan of die sanctie verzoenbaar is met de
dwingende eisen van internationale verdragen en mag hij hierbij krachtens het Belgisch
rechtsstelsel eerder uitgesproken strafsancties, die in verband met dezelfde inbreuk
zouden zijn opgelegd, in zijn beoordeling mag betrekken20.
In arresten van 24 januari 2002, waarnaar eiser verwijst, heeft Uw Hof overigens expliciet bevestigd dat het toetsingsrecht van administratieve sancties in het bijzonder aan de
rechter moet toelaten na te gaan of de straf niet onevenredig is met de inbreuk, zodat het
aan de rechter staat te onderzoeken of het bestuur naar redelijkheid kon overgaan tot het
opleggen van een administratieve geldboete van zodanige omvang; dat hij hierbij inzonderheid acht mag slaan op de zwaarte van de inbreuk, de hoogte van reeds opgelegde
sancties en de wijze waarop in gelijkaardige gevallen werd geoordeeld. Uw Hof wees er
andermaal op dat dit toetsingsrecht niet inhoudt dat de rechter om loutere redenen van
opportuniteit en tegen wettelijke regels in, boeten kan kwijtschelden of verminderen21.
In een arrest van 16 februari 2007 kreeg Uw Hof opnieuw de gelegenheid haar rechtspraak op dit punt te bevestigen22.
In een arrest van 21 januari 2005 specifieerde Uw Hof dat in het kader van bedoeld
toetsingsrecht de rechter “ in acht moet nemen in welke mate het bestuur zelf gebonden
was in verband met de sanctie.” 23.
In mijn conclusie voor dit arrest argumenteerde ik toen dat de uitsluiting van de opportuniteitsbeoordeling, waarvan sprake in het cassatiearrest van 5 februari 1999 (Arr. Cass.
1999, nr. 67), evenwel niet voor gevolg kan hebben dat de boete niet kan worden verminderd bij onevenredigheid met de overtreding, en moet de rechter kunnen nagaan of de
straf niet onevenredig is met de inbreuk en in voorkomend geval de opgelegde administratieve sancties verminderen.
8. Dat standpunt wordt ook in de rechtsleer verdedigd. M. Boes verwijst in dat verband
naar de conclusie van toenmalig advocaat-generaal De Swaef vóór het arrest van uw Hof
van 15 juni 2004, T.R.O.S. 2004, 251 en naar de conclusie van Eerste Advocaat-generaal
Leclerq vóór het arrest van uw Hof van 10 mei 2004 (AR nr. S.02.0076.F, AC, 2004, nr.
246), waaruit hij afleidt dat de rechter bij de beoordeling van een bestuurlijke beslissing
over dezelfde beoordelingsbevoegdheid als het bestuur beschikt, met inbegrip van de
keuze van de administratieve sanctie24.
In de rechtsleer wordt er voorts op gewezen dat de BTW-administratie ruime mogelijkheden heeft om de hoogte van de boeten vrij te bepalen, meer bepaald op grond van het
18 Cass. 5 februari 1999, Pas. 1999, I, 148, conclusie van advocaat-generaal. Ph. GOEMINNE; Cass. 5
februari 1999, Pas. 1999, I, 163.
19 Cass. 5 februari 1999, Pas. 1999, I, 148.
20 Cass. 5 februari 1999, Pas. 1999, I, 163.
21 Cass., 24 januari 2002, AR nrs. C.00.0234.N-C.00.0442.N; C.00.0307.N-C.00.0599.N;
F.00.0099.N.
22 Cass., 16 februari 2007, AR nr. F.05.0015.N, www.cass.be.
23 Cass., 21 januari 2005, AR nr. C.02.0572.N, www. cass.be, met concl. van ondergetekende.
24 M. BOES, Het redelijkheidsbeginsel, in Beginselen van behoorlijk bestuur, I. OPDEBEEK en M. VAN
DAMME eds., die Keure, Brugge, 2006, 198, nr. 254.
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Regentsbesluit van 18 maart 183125. Vermits de administratie terzake een opportuniteitsbeslissing neemt, wordt geargumenteerd dat de rechter met dezelfde volheid van bevoegdheid kunnen oordelen26.
Dat zou zeker het geval zijn wanneer de belastingplichtige om een kwijtschelding van
de boete heeft verzocht27.
9. De rechter heeft in ieder geval de bevoegdheid tot het moduleren van de boete
wanneer het evenredigheidsbeginsel is geschonden.
Om uit te maken of er sprake is van een schending van dat evenredigheidsbeginsel
moet worden nagegaan of de opgelegde sanctie gerechtvaardigd is, gelet op alle relevante
factoren. Het zorgvuldigheidsbeginsel, waarvan het evenredigheidsbeginsel een uitloper
is, houdt immers in dat bij de voorbereiding en bij het nemen van een overheidsbesluit
alle relevante factoren en omstandigheden worden afgewogen. Als materiële component
zit hierin onder meer vervat dat de voor de belanghebbende nadelige gevolgen niet
onevenredig mogen zijn in verhouding tot de met het besluit te dienen doelen28.
Het evenredigheidsbeginsel impliceert m.a.w. dat wordt nagegaan of de beslissing,
rekening gehouden met het doel dat wordt nagestreefd, in het concrete geval niet disproportioneel bezwarend is voor de particulier die door die beslissing wordt getroffen 29. Er is
immers sprake van een schending van het evenredigheidsbeginsel wanneer de door de
overheid gemaakte keuze een kennelijke wanverhouding tussen het algemeen belang en
het particulier belang tot gevolg heeft30.
De ernst van de overtreding zal daarbij een wegingsfactor zijn31. Bij de beoordeling van
die ernst zal er uiteraard rekening worden gehouden met de ingesteldheid waarmee de
inbreuk werd gepleegd. Een inbreuk vertoont inderdaad een ernstiger karakter wanneer zij
met opzet of niet voor de eerste keer wordt begaan of wordt begaan door een persoon die
expliciet werd gewezen op het bestaan van de overtreden verplichting.
Bovendien moet er rekening worden gehouden met de weerslag van die sanctie voor de
betrokkene.
1O. Hoger vermelde principes komen tevens tot uiting in de recente rechtspraak van uw
Hof.
Zo wees Uw Hof er in een arrest van 16 februari 2007 niet alleen op dat de rechter in
het kader van het litigieus toetsingsrecht “ in acht moet nemen in welke mate het bestuur
zelf gebonden was in verband met de sanctie”, doch preciseerde daarbij tevens dat uit die
verplichting volgt dat de rechter, die in feite en in rechte alle pertinente omstandigheden
moet kunnen onderzoeken om de rechtmatigheid van de straf te beoordelen, en al wat
onder de beoordeling van het bestuur valt, moet kunnen controleren, hieruit niet de
bevoegdheid put om een sanctie louter op grond van opportuniteit en tegen wettelijke
regels in te verminderen32.
25 B. COOPMAN, Rechterlijke toetsing van fiscale boetes: cassatie teruggefloten door Straatsburg,
T.F.R. 2004, 642.
26 Zie ook S. NUDELHOLC en J. KIRKPATRICK, Le contrôle judiciaire des amendes fiscales et le principe
de proportionalité, R.C.J.B. 2002, 636, nr. 41, en 640, nr. 45.
27 V. SEPULCHRE, Droits de l'homme et libertés fondamentales en droit fiscal, Larcier, Brussel, 2005,
425, nr. 704.
28 W. LAMBRECHTS, Het zorgvuldigheidsbeginsel, in Algemene beginselen van behoorlijk bestuur, red.
1. Opdebeek, Kluwer Rechtswetenschappen, Antwerpen, 1993, 1993, 30-31; J. PUT, o.c., 1204, nr.
27.
29 Zie conclusie van toenmalig advocaat-generaal De S WAEF vóór het arrest van 15 juni 2004,
T.R.O.S. 2004, 247-248.
30 M. BOES, o.c., 184, nr. 242.
31 J. PUT, o.c., 1204, nr. 27.
32 Cass., 16 februari 2007, AR nr. C.04.0390.N, www.cass.be.
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In een met onderhavige casus vergelijkbare zaak, oordeelde uw Hof bij arrest van
dezelfde datum dat de rechter die in zijn beoordeling expliciet wijst op het bewust
karakter van de inbreuken, en vervolgens de opgelegde geldboete van 200% van de
ontdoken belasting vermindert om de enkele reden dat die boete onevenredig is, nalaat 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 afwijken33.
11. In casu stelt het bestreden arrest vast dat “er niet in ernst kan ontkend worden door
de (verweerster) dat zij wetens meegewerkt heeft aan een fraudesysteem waaruit zij voordeel haalde”, en dat “aan de andere kant ook de leverancier niet vrijuit gaat door dergelijke fraude mogelijk te maken, dit uit commerciële overwegingen (de leverancier heeft er,
commercieel, voordeel bij zijn klanten dergelijke fraudemogelijkheid aan te bieden).”
Het bestreden arrest neemt aldus enerzijds aan dat de overtreding werd begaan met het
oogmerk de belasting te ontduiken of de ontduiking ervan mogelijk te maken, in de zin
van voormeld artikel 1 van het K.B. nr. 41 van 30 januari 1987, zodat de toepassing van
een verminderde boete ingevolge die bepaling uitgesloten was en “het bestuur zelf
gebonden was in verband met de sanctie”34.
Anderzijds vermindert het hof van beroep de boete tot 50% van het bedrag van de
ontdoken rechten op grond dat “een boete gelijk aan 200% van de verschuldigde rechten
te dezen als onevenredig met de inbreuk moet beschouwd worden, en een beperking van
die boete tot 50% van de verschuldigde rechten de boete terug tot redelijke perken brengt,
zodat de beslissing van de eerste rechter op dit punt moet worden gevolgd”.
Eiser voert terecht aan dat door in die zin te oordelen, het bestreden arrest de kwalificatie van de wettelijke boete van 200% als “onevenredig” met geen enkel argument
verantwoord, zonder te preciseren op welke gronden de administratie van de voorschriften
van het K.B. nr. 41 had moeten of mogen afwijken.
De appelrechters hebben er zich inderdaad toe beperkt hun subjectieve beoordeling in
plaats te stellen van de wettelijk omschreven sanctie.
Het middel komt dan ook gegrond voor.
Besluit: VERNIETIGING van het bestreden arrest in zoverre het oordeelt over de aan
verweerster opgelegde administratie geldboete.
ARREST

(AR C.07.0507.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen de arresten, op 31 oktober 2006 en 22 mei
2007 gewezen door het Hof van Beroep te Gent.
Voorzitter Ivan Verougstraete heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Dirk Thijs heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDEL
De eiser voert in zijn verzoekschrift een middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 70, §1, eerste lid, 72 en 84 van het Wetboek van de belasting over de
toegevoegde waarde (BTW-wetboek), het artikel 84, inzonderheid het derde lid zoals
ingevoegd bij de wet van 4 augustus 1986;
33 Cass., 16 februari 2007, AR nr. F.06.0032.N, www.cass.be.
34 Cfr. Cass., 21 januari 2005, supra.
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- het artikel 1 van het koninklijk besluit nr. 41 van 30 januari 1987 tot vaststelling van
het bedrag van de proportionele fiscale geldboeten op het stuk van de belasting over de
toegevoegde waarde, inzonderheid het laatste lid, in de tekst zoals van kracht voor en na
de wijziging bij koninklijk besluit van 21 oktober 1993, naargelang de datum van de vastgestelde inbreuken;
- voor zoveel als nodig de tabel A in de bij dit koninklijk besluit nr. 41 aangehechte
bijlage;
- het algemeen rechtsbeginsel dat evenredigheid vereist tussen een inbreuk en haar
sanctie;
- het artikel 149 van de gecoördineerde Grondwet.
Aangevochten beslissingen
De door de verweerster betwiste fiscale schuld wordt in het tussenarrest van 31 oktober
2006 grondig besproken, en de argumenten van de verweerster worden grotendeels ongegrond bevonden, waarna de appelrechter nochtans oordeelt dat het verschuldigde dient te
worden herberekend. In het arrest wordt gepreciseerd: "Hiertoe, doch enkel hiertoe,
dienen de debatten te worden heropend ten einde de administratie toe te laten deze herberekening uit te voeren en (de verweerster) de mogelijkheid te laten deze berekening na te
zien en eventueel te betwisten".
Over de boete wordt inmiddels door de appelrechter in het tussenarrest reeds een beslissing getroffen. De appelrechter overweegt:
"De opgelegde administratieve boete is een fiscale sanctie met strafrechtelijk karakter
in de zin van het artikel 6 EVRM (van het Verdrag van 1.1.1950 tot bescherming van de
rechten van de mens en de fundamentele vrijheden, ondertekend te Rome, goedgekeurd
bij wet van 13.5.1955). Zij wordt opgelegd zonder onderscheid aan eenieder die belastingplichtige is, en strekt ertoe zowel de belastingplichtige aan te zetten zijn verplichtingen na
te komen om de geldboete te vermijden als het niet nakomen van zijn verplichtingen te
bestraffen om herhaling van deze inbreuken te voorkomen.
Ter eerbiediging van het artikel 6 EVRM dient het hof (van beroep) bevoegd geacht te
worden het opleggen van dergelijke boete te controleren met volle rechtsmacht, en de
beslissing daaromtrent op alle punten, zo in feite als in rechte, te hervormen (...). Het hof
(van beroep) kan onder meer nagaan of die sanctie verzoenbaar is met de dwingende eisen
van internationale verdragen en van het interne recht, met inbegrip van de algemene
rechtsbeginselen, wat ook inhoudt dat het hof (van beroep) mag nagaan of de straf niet
onevenredig is met de inbreuk en de administratie naar redelijkheid kon overgaan tot het
opleggen van de in betwisting zijnde administratieve boete (...).
Er kan niet in ernst ontkend worden door de (verweerster) dat zij wetens meegewerkt
heeft aan een fraudesysteem waaruit vooral zij voordeel haalde. Aan de andere kant gaat
ook de leverancier niet vrijuit door dergelijke fraude mogelijk te maken, dit uit commerciële overwegingen (de leverancier heeft er, commercieel, voordeel bij zijn klanten dergelijke fraudemogelijkheid aan te bieden). Een boete gelijk aan 200 pct. van de verschuldigde rechten moet te dezen als onevenredig met de inbreuk worden beschouwd, en een
beperking van die boete tot 50 pct. van de verschuldigde rechten brengt de boete terug tot
redelijke perken, zodat de beslissing van de eerste rechter op dit punt moet worden
gevolgd".
Op grond van deze motivatie wordt in het eindarrest beslist: "Verklaart het hoofdberoep
in geringe mate gegrond; Verklaart het incidenteel beroep ongegrond; Vernietigt het
bestreden vonnis, behoudens waar het de oorspronkelijke vordering van de (de verweerster) ontvankelijk verklaart; Opnieuw wijzende, verklaart de oorspronkelijke vordering
van de (verweerster) deels gegrond;
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Vernietigt het bestreden dwangbevel (...) in de mate waarin in dit dwangbevel een
hoger bedrag aan btw is opgenomen dan 545.194 frank (13.515,01 euro) en in de mate
waarin een hoger bedrag aan geldboete is opgenomen dan 272.000 frank (6.742,70 euro);
Veroordeelt de (verweerster) tot de helft en de (eiser) tot de andere helft van de kosten
in beide aanleggen".
Grieven
In het artikel 70, §1, van het BTW-wetboek wordt voorgeschreven: "Voor iedere overtreding van de verplichting de belasting te voldoen wordt een geldboete opgelegd gelijk
aan het dubbele van de ontdoken of niet tijdig betaalde belasting".
In het artikel 84 van hetzelfde wetboek wordt voorzien in een schaal van proportionele
fiscale boetes, waarvan de trappen door de Koning zijn vastgesteld. Tot uitvoering
daarvan wordt in het koninklijk besluit nr. 41 van 30 januari 1987 en in de daaraan
gehechte bijlage een schaal met verminderde boetes vastgelegd. In het laatste lid van
artikel 1 van dit koninklijk besluit wordt evenwel voorgeschreven dat deze tabellen niet
van toepassing zijn ten aanzien van overtredingen begaan met het oogmerk de belasting te
ontduiken of de ontduiking ervan mogelijk te maken.
De administratie heeft tot opdracht deze voorschriften toe te passen. Deze toepassing
gebeurt onder toezicht van de rechterlijke macht.
De rechter is, zoals de administratie, door deze wettelijke voorschriften gebonden. Wel
dient hij ook rekening te houden met de dwingende eisen van internationale verdragen en
met de algemene beginselen van het recht, waaronder het beginsel dat de sanctie evenredig moet zijn met de inbreuk.
De volle rechtsmacht van de rechter kan, in deze context, betekenen dat het de rechter
behoort te beslissen of hij de wettelijke sanctie, in het bepaald geval, als onevenredig
beschouwt. Dan dient hij te zeggen waarom. Deze rechtsmacht kan niet betekenen dat de
rechter, eens en voorgoed, het voorschrift van de wet opzij mag schuiven en zijn persoonlijke appreciatie van wat een passende sanctie zou zijn in de plaats mag stellen. De "volle
rechtsmacht" houdt niet in dat de rechter op grond van de subjectieve appreciatie van
verzachtende omstandigheden eigen aan de persoon van de belastingschuldige of om
loutere redenen van opportuniteit en tegen de wettelijke regel in, boetes kan kwijtschelden
of verminderen. De afwijking van de rechtsnorm moet gemotiveerd worden.
In casu wordt de kwalificatie van de wettelijke fiscale boete als onevenredig met geen
enkel argument verantwoord. Wel wordt in het arrest het bestaan zelf van de vermelde
"volle rechtsmacht" benadrukt. Daarbij wordt onderstreept dat de verweerster wetens
meegewerkt heeft aan een fraudesysteem waaruit zij voordeel haalde. Als enige bijkomende overweging wordt opgemerkt dat de leverancier ook niet vrijuit gaat door dergelijke fraude mogelijk te maken, dit uit commerciële overwegingen. Of deze opmerking
een argument uitmaakt om de wettelijke sanctie voor de verweerster te verlichten (hetgeen
in strijd zou zijn met het principe dat de straf afhankelijk is van de persoonlijke fout van
de dader) wordt niet gepreciseerd. Uit deze overwegingen kan alleszins niet afgeleid
worden dat de aan de verweerster opgelegde wettelijke sanctie ten overstaan van haar
persoonlijke inbreuk onevenredig is.
Het arrest, dat expliciet verwijst naar het bewust karakter van de inbreuken, laat na te
onderzoeken in welke mate het bestuur zelf gebonden was door een sanctie; het preciseert
anderzijds niet op welke gronden de administratie van de voorschriften van het koninklijk
besluit nr. 41 had moeten of mogen afwijken. Het bevat aldus geen antwoord op de
conclusie van de administratie waarin aangevoerd werd dat "de beoordelingsbevoegdheid
van de rechter even ver moet gaan als die van de administratie, niet dat deze verder zou
moeten reiken" (cfr. beroepsbesluiten van de eiser, p. 8, achtste alinea, en p. 9, eerste
alinea).
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III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
1. Krachtens artikel 70, §1, van het BTW-wetboek, wordt voor iedere overtreding van de verplichting de belasting te voldoen, een geldboete opgelegd gelijk
aan het dubbele van de ontdoken of niet-tijdig betaalde belasting. Krachtens
artikel 84 van dat wetboek, wordt binnen de door de wet gestelde grenzen, het
bedrag van de proportionele fiscale boeten bepaald volgens een schaal waarvan
de trappen door de Koning worden vastgesteld.
Krachtens artikel 1, laatste lid, van het koninklijk besluit nr. 41 van 30 januari
1987 tot vaststelling van het bedrag van de proportionele fiscale geldboeten, zijn
de schalen voor vermindering van de proportionele fiscale geldboeten niet van
toepassing ten aanzien van de overtredingen begaan met het oogmerk de belasting te ontduiken of de ontduiking ervan mogelijk te maken.
2. De rechter aan wie gevraagd wordt een administratieve sanctie te toetsen die
een repressief karakter heeft in de zin van artikel 6 EVRM, moet de wettigheid
van die sanctie onderzoeken en mag 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 de rechter mag onderzoeken of
het bestuur naar redelijkheid kon overgaan tot het opleggen van een administratieve geldboete van zodanige omvang.
De rechter mag hierbij in het bijzonder 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 wat hij redelijk acht, om loutere redenen van opportuniteit en
tegen wettelijke regels in, boeten kan kwijtschelden of verminderen.
3. De appelrechter oordeelt dat:
- er niet in ernst kan ontkend worden door de verweerster dat zij wetens
meegewerkt heeft aan een fraudesysteem (met niet-officiële leveringen) waaruit
zij voordeel haalde;
- aan de andere kant ook de leverancier niet vrijuit gaat door dergelijke fraude
mogelijk te maken, dit uit commerciële overwegingen.
De appelrechter beslist dat "een boete gelijk aan 200 pct. van de verschuldigde
rechten te dezen als onevenredig met de inbreuk moet worden beschouwd" en
"dat een beperking van die boete tot 50 pct. van de verschuldigde rechten de
boete terugbrengt tot redelijke perken, zodat de beslissing van de eerste rechter
op dat punt moet worden gevolgd."
Het arrest, dat expliciet wijst op het feit dat de verweerster bewust heeft
meegewerkt aan een fraudesysteem, geeft niet aan waarin de onevenredigheid
zou bestaan, laat na te onderzoeken in welke mate het bestuur zelf gebonden was
door een sanctie en preciseert niet op welke gronden het bestuur van de vaste
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schalen had moeten afwijken.
Het middel is gegrond.
Dictum
Het Hof,
Vernietigt de bestreden arresten van 31 oktober 2006 en 22 mei 2007 in
zoverre zij uitspraak doen over de geldboete.
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van de
gedeeltelijk vernietigde arresten.
Houdt de kosten aan en laat de beslissing daaromtrent aan de feitenrechter
over.
Verwijst de aldus beperkte zaak naar het Hof van Beroep te Antwerpen.
13 februari 2009 – 1° kamer – Voorzitter en Verslaggever: de h. Verougstraete, voorzitter – Gelijkluidende conclusie de h. Thijs, advocaat-generaal – Advocaat: mr. Claeys
Boúúaert.

Nr. 122
1° KAMER - 13 februari 2009

BELASTING OVER DE TOEGEVOEGDE WAARDE - ADMINISTRATIEVE SANCTIES MET
REPRESSIEF KARAKTER - WETTELIJKHEID VAN DE SANCTIE - EVENREDIGHEID MET DE INBREUK TOETSINGSRECHT VAN DE RECHTER
Het toetsingsrecht van de rechter aan wie gevraagd wordt een B.T.W.-boete te toetsen die
een repressief karakter heeft, houdt niet in dat de rechter op grond van een subjectieve
appreciatie van wat hij redelijk acht, om loutere redenen van opportuniteit en tegen
wettelijke regels in, boeten kan kwijtschelden of verminderen; de rechter die aanneemt
dat de door de belastingplichtige gepleegde inbreuken op de BTW-wetgeving zwaar zijn
en dat het meewerken aan een door de leverancier opgezet fraudesysteem wijst op een
bijzonder opzet, en vervolgens de opgelegde geldboete van 200 procent van de
ontdoken belasting vermindert om de enkele reden dat die boete onevenredig is, zonder
enige nadere motivering waaruit zou kunnen blijken dat de sanctie in strijd zou zijn met
dwingende rechtsregels van het internationale recht of fundamentele algemene
rechtsbeginselen, verantwoordt zijn beslissing niet naar recht1. (Artt. 70, §1, en 84,
W.B.T.W., zoals het van toepassing was vóór de wet van 28 dec. 1992; Art. 1, laatste lid,
K.B. nr. 41 van 30 jan. 1987 tot vaststelling van het bedrag van de proportionele fiscale
geldboeten op het stuk van de B.T.W.)
(BELGISCHE STAAT, MINISTER VAN FINANCIËN T. V.)

ARREST

(AR F.06.0106.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
1 Zie Cass., 12 dec. 2008, AR nr. F.06.0111.N, www.cass.be; Cass., 13 feb. 2009, AR nr.
C.07.0507.N, www.cass.be, met conclusie van het O.M.; Cass., 13 feb. 2009, AR nr. F.06.0107.N,
www.cass.be.; Cass., 13 feb. 2009, AR nr. F.06.0108.N, www.cass.be.
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Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 31 januari 2006 gewezen
door het Hof van Beroep te Gent.
Voorzitter Ivan Verougstraete heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Dirk Thijs heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDEL
De eiser voert in zijn verzoekschrift een middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 70, §1, in de versie voor de wijziging ervan bij de wet van 28 december 1992,
en artikel 84, inzonderheid de derde alinea, in de versie zoals ingevoegd bij de wet van 4
augustus 1986, van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde (hierna
BTW-wetboek);
- artikel 1, inzonderheid het laatste lid, van het koninklijk besluit nr. 41 van 30 januari
1987 tot vaststelling van het bedrag van de proportionele fiscale geldboeken op het stuk
van de belasting over de toegevoegde waarde, in de versie zoals van kracht ten tijde van
de vastgestelde inbreuken;
- artikel 149 van de gecoördineerde Grondwet.
Aangevochten beslissingen
Het arrest verklaart het door de eiser ingesteld hoger beroep toelaatbaar en gegrond en
wijst de verweerders vordering tot verzet van het dwangbevel af, evenwel "met dien
verstande dat de geldboete ingevolge artikel 70, §1, BTW-wetboek op 50 pct. van de
verschuldigde rechten wordt gebracht, meer de wettelijke en moratoire interesten overeenkomstig de BTW-wetgeving en de kosten zoals verwoord in het dwangbevel"en laat de
kosten ten laste van de verweerder.
Na een uitgebreide bespreking van de argumenten van de partijen wat het bestaan van
de fiscale schuld betreft, wordt in het arrest onder randnummer 7 de vordering van de
verweerder met betrekking tot de opgelegde boete als volgt beoordeeld.
Vooreerst (eerste twee alinea's van nr. 7) wordt verwezen naar de voorschriften van de
artikelen 70, §1, en artikel 84, BTW-wetboek, en artikel 1, van het koninklijk besluit nr.
41 van 30 januari 1987, en waarna de stelling van de administratie met betrekking tot de
boete wordt samengevat.
Vervolgens wordt het toetsingsrecht van de rechter in de volgende termen omschreven:
"De rechter aan wie gevraagd wordt op grond van voornoemd artikel 70, §1, BTWwetboek de sanctie te toetsen mag de wettelijkheid van die sanctie onderzoeken en in het
bijzonder nagaan of die sanctie verzoenbaar is met de dwingende eisen van de internationale verdragen en van het interne recht, met inbegrip van de algemene rechtsbeginselen.
Dit toetsingsrecht moet aan de rechter toelaten na te gaan of de straf niet onevenredig is
met de inbreuk, zodat het aan de rechter staat te onderzoeken of het bestuur naar redelijkheid kon overgaan tot het opleggen van een administratieve geldboete van zodanige
omvang.
Inzonderheid mag de rechter daarbij acht slaan op de zwaarte van de inbreuk, de hoogte
van de reeds opgelegde sancties en de wijze waarop in gelijkaardige gevallen werd geoordeeld, maar hierbij moet in acht worden genomen in welke mate het bestuur zelf
gebonden was in verband met de sanctie.
Dit toetsingsrecht houdt niet in dat op grond van een subjectieve appreciatie van
verzachtende omstandigheden eigen aan de persoon van de belastingschuldige om loutere
redenen van opportuniteit en tegen wettelijke regels in boeten kunnen kwijtgescholden of
verminderd worden".
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Na de terzake toepasselijke regels aldus te hebben samengevat, herinneren de appelrechters aan de ernst van de begane inbreuk:
"Terecht stelt (de eiser) dat de administratieve boete van rechtswege wordt opgelopen
ongeacht de goede of de kwade trouw van de btw-plichtige. Er moet nochtans worden
vastgesteld dat het zonder factuur aankopen van belangrijke hoeveelheden zwarte bloem
zich uitstrekt over een lange periode zodat dient aangenomen dat de inbreuken op de
BTW-wetgeving zwaar zijn. Het medewerken aan een door de leverancier opgezet fraudesysteem wijst op een bijzonder opzet".
Na deze uiteenzetting komt de beslissing:
"Niettemin is een administratieve boete van 200 pct. onevenredig met de gepleegde
inbreuken. Een boete van 50 pct. daarentegen beantwoordt in redelijkheid aan de
gepleegde inbreuken".
Grieven
1. In de omschrijving van de rechtsmacht van de rechter worden door de appelrechters
de overwegingen overgenomen, die door het Hof werden geformuleerd in het arrest van
21 januari 2005, rolnr. C.02.0572.N.
Deze overwegingen betekenen echter niet dat de bodemrechter vrij een afwijking van
een bindende wettekst kan toestaan. Meer bepaald: indien hij oordeelt dat de door de wet
opgelegde sanctie onevenredig is met de zwaarte van de inbreuk, moet hij de feiten en
omstandigheden aanduiden waaruit hij deze onevenredigheid afleidt. De beoordeling van
de "evenredigheid" tussen een inbreuk en een wettelijke sanctie, kan niet gesteund worden
op de enkele subjectieve appreciatie van de rechter. Om op grond van onevenredigheid
afstand te nemen van de toepassing van een bindende wettekst moeten vastgestelde feiten
deze beslissing verantwoorden.
Zoals omschreven in het aangevochten arrest en in de uitspraak van het Hof van 21
januari 2005 waarnaar de appelrechters verwijzen blijft het toetsingsrecht van de rechter
een wettelijkheidscontrole. De wet is bindend. Enkel een hogere rechtsregel kan toelaten
ervan af te wijken.
De appelrechters onderstrepen dat het hun taak is, "de wettigheid van de sanctie" te
onderzoeken hetgeen inhoudt: "nagaan of de straf niet onevenredig is met de inbreuk"
(fol. 40, voorlaatste alinea). Zij formuleren het principe: zij moeten nagaan of de sanctie
al dan niet onevenredig is. Dit vereist een onderzoek van de omstandigheden waaruit de
aangeklaagde onevenredigheid zou blijken.
Van een in die zin verricht onderzoek is er evenwel in het arrest niets te vinden.
Nergens wordt gezegd waarom de wettelijke sanctie in het onderhavig geval onevenredig
voorkomt, zodat het arrest in het ongewisse laat of de vermindering van de boete toegestaan wordt op grond van eigen omstandigheden van dit geval, dan wel of de wettelijke
boeten, met name het dubbel van de ontdoken belasting, op zich als onevenredig wordt
aangemerkt.
Het toestaan van verminderingen op de in artikel 70, §1, BTW-wetboek opgelegde
boete is beperkt door wettelijke bepalingen: artikel 84, BTW-wetboek en het ter uitvoering daarvan uitgevaardigd koninklijk besluit nr. 41 van 30 januari 1987, die de administratie ook verbinden. De uitspraak van het aangevochten arrest kan bijgevolg niet
verrechtvaardigd worden door het argument dat het toetsingsrecht van de rechter even ver
moet reiken als de discretionaire macht van de administratie.
Wat het arrest ten slotte inhoudt is enkel dat de rechter zijn subjectieve appreciatie
boven de wet stelt, in tegenspraak met het principe waaraan nochtans in het arrest wordt
herinnerd: "dit toetsingsrecht houdt niet in dat op grond van een subjectieve appreciatie
van verzachtende omstandigheden eigen aan de persoon van de belastingplichtige, om
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loutere redenen van opportuniteit en tegen wettelijke regels in boeten kunnen kwijtgescholden of verminderd worden" (fol. 41, eerste alinea).
Met het louter formuleren van een beslissing, zonder enige toelichting nopens de feitelijke gegevens die hem tot deze beslissing hebben geleid, voldoet de rechter niet aan de
grondwettelijke verplichting om zijn uitspraak te motiveren.
Motiveren is niet alleen het formuleren van een rechtsregel en een beslissing over feiten
naast elkaar plaatsen. De rechter moet het verband tussen beide aantonen. Hij moet
nagaan of, en in welke mate, de rechtsregel op de vastgestelde feiten toepasselijk is.
Dit is in het arrest niet te vinden. Het arrest komt aan de verplichting tot motivering
tekort.
Besluit
Hieruit volgt dat het arrest de wetsbepaling die deze boete oplegt schendt, door de
boete, door artikel 70, §1, BTW-wetboek vastgesteld op het dubbel van de op de handeling verschuldigde belasting, te herleiden tot 50 pct. van de verschuldigde rechten, waardoor het arrest tevens ook de bepalingen miskent die het toestaan van een vermindering
van de boete regelen en beperken (schending van artikel 84, BTW-wetboek, in de versie
zoals gewijzigd bij de wet van 4 augustus 1986, juncto artikel 1, inzonderheid het laatste
lid, van het koninklijk besluit nr. 41 van 30 januari 1987, tot vaststelling van de proportionele fiscale geldboeten op het stuk van de belasting over de toegevoegde waarde, zoals
van kracht ten tijde van de vastgestelde inbreuken.
Door het treffen van deze beslissing zonder enige verantwoording nopens de feiten of
overwegingen die tot deze beslissing leiden, miskent het arrest de grondwettelijke motiveringsplicht (schending van artikel 149 van de gecoördineerde Grondwet).

III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
1. Krachtens artikel 70, §1, van het BTW-wetboek, wordt voor iedere overtreding van de verplichting de belasting te voldoen, een geldboete opgelegd gelijk
aan het dubbele van de ontdoken of niet-tijdig betaalde belasting.
Krachtens artikel 84 van dat wetboek, wordt binnen de door de wet gestelde
grenzen, het bedrag van de proportionele fiscale boeten bepaald volgens een
schaal waarvan de trappen door de Koning worden vastgesteld.
Krachtens artikel 1, laatste lid, van het koninklijk besluit nr. 41 van 30 januari
1987 tot vaststelling van het bedrag van de proportionele fiscale geldboeten, zijn
de schalen voor vermindering van de proportionele fiscale geldboeten niet van
toepassing ten aanzien van de overtredingen begaan met het oogmerk de belasting te ontduiken of de ontduiking ervan mogelijk te maken.
2. De rechter aan wie gevraagd wordt een administratieve sanctie te toetsen die
een repressief karakter heeft in de zin van artikel 6 EVRM, moet de wettigheid
van die sanctie onderzoeken en mag 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 de rechter mag onderzoeken of
het bestuur naar redelijkheid kon overgaan tot het opleggen van een administratieve geldboete van zodanige omvang.
De rechter mag hierbij in het bijzonder acht slaan op de zwaarte van de
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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 wat hij redelijk acht, om loutere redenen van opportuniteit en
tegen wettelijke regels in, boeten kan kwijtschelden of verminderen.
3. De appelrechters oordelen dat "het zonder factuur aankopen van belangrijke
hoeveelheden zwarte bloem zich uitstrekt over een lange periode zodat dient
aangenomen dat de inbreuken op de BTW-wetgeving zwaar zijn" en dat "het
meewerken aan een door de leverancier opgezet fraudesysteem wijst op een
bijzonder opzet".
De appelrechters beslissen evenwel, zonder enige nadere motivering waaruit
zou kunnen blijken dat de sanctie in strijd zou zijn met dwingende rechtsregels
van het internationale recht of fundamentele algemene rechtsbeginselen, dat een
administratieve geldboete van 200 procent onevenredig is met de gepleegde
inbreuken en dat een boete van 50 procent daarentegen in redelijkheid aan de
gepleegde inbreuken beantwoordt.
Het middel is gegrond.
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest, in zoverre het uitspraak doet over de geldboete
en de kosten.
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het
gedeeltelijk vernietigde arrest.
Houdt de kosten aan en laat de beslissing daaromtrent aan de feitenrechter
over.
Verwijst de aldus beperkte zaak naar het Hof van Beroep te Antwerpen.
13 februari 2009 – 1° kamer – Voorzitter en Verslaggever: de h. Verougstraete, voorzitter – Gelijkluidende conclusie de h. Thijs, advocaat-generaal – Advocaat: mr. Claeys
Boúúaert.

Nr. 123
1° KAMER - 13 februari 2009

GEMEENTE-, PROVINCIE- EN PLAATSELIJKE BELASTINGEN —
PROVINCIEBELASTINGEN - ADMINISTRATIEVE SANCTIES MET REPRESSIEF KARAKTER WETTELIJKHEID VAN DE SANCTIE - EVENREDIGHEID MET DE INBREUK - TOETSINGSRECHT VAN DE
RECHTER - DRAAGWIJDTE
De rechter aan wie gevraagd wordt een administratieve sanctie inzake een
provinciebelasting te toetsen die een repressief karakter heeft in de zin van artikel 6
EVRM, moet de wettigheid van die sanctie onderzoeken en mag in het bijzonder nagaan
of die sanctie verzoenbaar is met de dwingende eisen van internationale verdragen en
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van het interne recht, met inbegrip van algemene rechtsbeginselen; de toetsing moet in
het bijzonder aan de rechter toelaten na te gaan of de sanctie niet onevenredig is met de
inbreuk, zodat de rechter mag onderzoeken of het bestuur in redelijkheid kon overgaan
tot het opleggen van een sanctie van zodanige omvang, ook in gevallen waarin het
bestuur terzake over geen enkele matigingsbevoegdheid beschikt1. (Art. 6, eerste en
vijfde lid, Wet 24 dec. 1996; Art. 18, §§1 en 2, Provincieraadsbeluit Provincie OostVlaanderen 23 okt. 1996)
(PROVINCIE OOST-VLAANDEREN T. VLASAARD CAMPING bvba)

ARREST

(AR F.06.0107.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 20 december 2005 gewezen
door het Hof van Beroep te Gent.
Voorzitter Ivan Verougstraete heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Dirk Thijs heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDEL
De eiseres voert in haar verzoekschrift een middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 33 en 170 van de gecoördineerde Grondwet van 17 februari 1994;
- de artikelen 66 en 85 van de Provinciewet van 30 april 1836;
- de artikelen 13 en 18 van het Provincieraadsbesluit van de Provincie Oost- Vlaanderen van 23 oktober 1996 tot vaststelling van de Algemene Provinciebelasting voor
1997, zoals gewijzigd bij Provincieraadsbesluit van 12 maart 1997;
- het algemeen rechtsbeginsel inzake de scheiding der machten.
Aangevochten beslissingen
Bij het bestreden arrest van 20 december 2005 verklaarde het Hof van Beroep te Gent
eiseres' hoger beroep slechts ten dele gegrond, deed het bestreden vonnis teniet voorzover
het de opgelegde belastingverhoging van 100 pct. geheel had kwijtgescholden en wat
betreft de gerechtskosten en bepaalde, opnieuw wijzende, de belastingverhoging op 20
pct. van de nog verschuldigde belasting en verwees ieder van de beide partijen in de helft
van de kosten. Deze beslissing is gestoeld op volgende overwegingen:
"Een opgelegde belastingverhoging van 100 pct. hetzij te dezen 7.392,06 euro moet als
zwaar worden beschouwd en beoogt niet enkel de meerkost bij de belastingplichtigen die
de kosten hebben veroorzaakt in rekening te brengen. De omstandigheid dat geen bedrieglijk opzet vereist is en dat de Provincie slechts over een gebonden bevoegdheid zou
beschikken, doet aan voormelde vaststellingen geen afbreuk, evenmin als het feit dat het
belastingreglement in overeenstemming is met de wet van 24 december 1996.
Op grond van de aanvaarde rechtsprincipes van artikel 6 van het EVRM naar luid
waarvan eenieder recht heeft op een eerlijk proces, moet niet alleen de wettelijkheid maar
ook de evenredigheid van de opgelegde sanctie door een onafhankelijke rechter kunnen
worden beoordeeld.
Naast het strikte wettigheidstoezicht met inbegrip van de kwalificatie van de begane
1 Zie Cass., 12 dec. 2008, AR nr. F.06.0111.N, www.cass.be; Cass., 13 feb. 2009, AR nr.
C.07.0507.N, met conclusie van het O.M.; Cass., 13 feb. 2009, AR nr. F.06.0106.N, www.cass.be;
Cass., 13 feb. 2009, AR nr. F.06.0108.N, www.cass.be.
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overtreding moeten de rechterlijke instanties kunnen nagaan of de bestuurlijke sanctie
evenredig is aan de ernst van de vastgestelde feiten.
Nu "niets van wat onder de beoordeling van de administratie valt aan de controle van
de rechter mag kunnen ontsnappen" (arrest Grondwettelijk Hof 22/99 van 24 februari
1999), moet de rechter de mogelijkheid hebben niet alleen de opgelegde sanctie te
matigen maar ook deze ongedaan te maken.
Het Hof als onafhankelijke rechterlijke instantie moet kunnen nagaan of de opgelegde
sanctie niet indruist tegen de algemene rechtsbeginselen, en namelijk of deze sanctie niet
in strijd is met het evenredigheidsbeginsel en dus of de toegepaste belastingverhoging in
verhouding staat met de gepleegde inbreuk en met de ernst ervan.
De zienswijze van (de eiseres) dat de beoordelingsbevoegdheid van de rechter even ver
reikt als deze van de administratie is in het licht van deze principes te eng. De rechter mag
nagaan of de sanctie verzoenbaar is met de dwingende eisen van internationale verdragen
en van het interne recht met inbegrip van de algemene rechtsbeginselen. Dit laatste betekent niet dat een belastingverhoging kan worden kwijtgescholden om loutere redenen van
billijkheid of opportuniteit en houdt dus evenmin in dat louter verzachtende omstandigheden eigen aan de persoon van de belastingschuldige tot kwijtschelding van de belastingverhoging kunnen nopen.
Met (de eiseres) moet worden aangenomen dat de volledige kwijtschelding van de
belastingverhoging onevenredig is gelet op de gepleegde inbreuk op het belastingreglement en gelet op de in het verleden gepleegde inbreuken. Sinds het in voege treden van
het Provinciaal Belastingreglement Bedrijven in 1991 is er een blijvende betwisting
ontstaan over de oppervlakte hetwelk ten laatste op 19 oktober 1995 werd beslecht.
Alsdan werd de onbebouwde oppervlakte op 100.460 m² bepaald in plaats van 171.035
m². Zonder enige rechtvaardiging heeft (de verweerster) het aantal onbebouwde vierkante
meters verminderd tot 68.535 m² in haar aangifte op 20 februari 1997 (ook voor 1996 gaf
zij een gelijkaardig aantal m² aan). In de vorige jaren gaf zij zelfs een lager aantal m² op.
Gelet op deze houding en in achtgenomen de gepleegde inbreuken is de opgelegde
belastingverhoging van 100 pct. onevenredig met de gepleegde inbreuk. Een belastingverhoging van 20 pct. beantwoordt aan het evenredigscriterium.
Het hoofdberoep is derhalve deels gegrond. Gelet op het wederzijds gelijk en ongelijk
dienen de gerechtskosten verdeeld te worden bij helften".
Grieven
Luidens artikel 170, §3, van de gecoördineerde Grondwet van 17 februari 1994, kan
geen last of belasting door de provincie worden ingevoerd dan door een beslissing van
haar raad.
Het is zodoende de provincie die overeenkomstig de artikelen 66 en 85 van de Provinciewet van 30 april 1836 de voorwaarden bepaalt waarin een belasting zal verschuldigd
zijn evenals de gevallen die aanleiding geven tot een belastingverhoging. Het is ook de
provincieraad die bepaalt of de sanctie vatbaar is voor modulering. Het staat aldus aan de
wetgever te oordelen of het aangewezen is de administratie en de rechter tot gestrengheid
te dwingen, zonder dat de rechter vermag zich ter zake in de plaats van de wetgever te
stellen en de opportuniteit van de bedoelde maatregel vermag te beoordelen.
Luidens artikel 13 van het Provincieraadsbesluit van de Provincie Oost-Vlaanderen van
23 oktober 1996 tot vaststelling van de Algemene Provinciebelasting voor 1997, is elke
belastingplichtige ertoe gehouden uiterlijk op 1 maart van het aanslagjaar per vestiging en
eventueel per gedeelte van vestiging in het geval voorzien in artikel 11, §5, aangifte te
doen door middel van het formulier dat hem toegezonden werd door het provinciebestuur.
De correct ingevulde, gedag- en genaamtekende aangifte is binnen de hiervoor gestelde
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termijn in te dienen bij het provinciebestuur.
Artikel 18 van datzelfde Provincieraadsbesluit, zoals gewijzigd bij Provincieraadsbesluit van 12 maart 1997, luidt meer bepaald als volgt:
"§1. Bij gebrek aan aangifte van binnen de in artikel 13 gestelde termijn, of in geval
van onjuiste, onvolledige of onnauwkeurige aangifte wordt de belasting ambtshalve ingekohierd en vermeerderd met de volgende belastingverhogingen.
eerste overtreding: 20 pct. verhoging van de verschuldigde belasting, met een minimum
van 500 frank;
vanaf de tweede overtreding: 100 pct. verhoging van de verschuldigde belasting, met
een minimum van 1.000 frank.
§2 Bij de bepaling van het toe te passen percent van de belastingverhogingen worden
de vorige overtredingen inzake aangifte in de Algemene Provinciebelasting in aanmerking
genomen die werden vastgesteld voor de laatste vier aanslagjaren die het aanslagjaar
voorafgaan waarvoor de nieuwe overtreding werd vastgesteld.
§3. De toegepaste belastingverhogingen bedragen maximaal het dubbel van de
verschuldigde belasting".
Uit deze bepaling volgt dat de bevoegdheid van de administratie met betrekking tot de
vestiging van de belastingverhoging in geval van onjuiste of niet-aangifte gebonden is.
Vanaf de tweede overtreding wordt de verschuldigde belasting 100 pct. verhoogd.
De administratie heeft tot opdracht deze voorschriften toe passen, zij het onder toezicht
van de rechterlijke macht.
De rechter aan wie gevraagd wordt een administratieve sanctie te toetsen mag wellicht
de wettelijkheid van die sanctie 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, zonder dat hij weliswaar op grond
van een subjectieve beoordeling van verzachtende omstandigheden eigen aan de persoon
van de belastingplichtige om loutere redenen van opportuniteit en tegen wettelijke regels
in de sanctie kan kwijtschelden of verminderen.
Bij dat onderzoek moet hij evenwel in acht nemen in welke mate het bestuur zelf
gebonden was in verband met de sanctie.
Een en ander impliceert dat de feitenrechter de administratieve sanctie slechts dan zal
kunnen moduleren wanneer hij vaststelt dat de administratie over een dergelijke moduleringsbevoegdheid beschikt, zulks op straffe van miskenning van het algemeen rechtsbeginsel inzake de scheiding der machten.
Uit artikel 18 van het hierboven aangehaalde provinciereglement volgt dat aan de administratie in geval van herhaalde onjuiste aangifte geen enkele keuze wordt gelaten dan het
opleggen van een belastingverhoging van 100 pct.; het reglement sluit ter zake in hoofde
van de administratie en derhalve ook in hoofde van de rechter iedere moduleringsbevoegdheid uit.
Besluit
Hieruit volgt dat het hof van beroep zijn beslissing niet naar recht verantwoordt waar
het in het bestreden arrest oordeelt dat de rechter de mogelijkheid moet hebben om na te
gaan of de toegepaste belastingverhoging in verhouding staat tot de gepleegde inbreuk en
de ernst ervan en desgevallend de opgelegde sanctie te matigen en ongedaan te maken en
derhalve kan beslissen de wettelijk opgelegde belastingverhoging ten bedrage van 100
pct. tot 20 pct. te herleiden, en dit niettegenstaande de bevoegdheid van is in de administratie geen enkele ruimte voor appreciatie laat.
(Schending van de artikelen 33, 170, van de gecoördineerde Grondwet van 17 februari
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1994, 66, 85 van de Provinciewet van 30 april 1836, 13 en 18 van het Provincieraadsbesluit van de Provincie Oost-Vlaanderen van 23 oktober 1996 tot vaststelling van de Algemene Provinciebelasting voor 1997, zoals gewijzigd bij Provincieraadsbesluit van 12
maart 1997, evenals van het algemeen rechtsbeginsel inzake de scheiding der machten).

III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
1. Krachtens artikel 6, eerste lid, van de wet van 24 december 1996 betreffende de vestiging en de invordering van de provincie- en gemeentebelastingen
wordt de belasting, indien de belastingverordening voorziet in de verplichting
van aangifte, bij gebrek aan aangifte binnen de in de verordening gestelde
termijn, ambtshalve ingekohierd.
Krachtens het vijfde lid van die wetsbepaling kan de belastingverordening
bepalen dat de ambtshalve ingekohierde belastingen worden verhoogd met het
bedrag dat zij vastlegt en dat het dubbel van de verschuldigde belasting niet mag
overschrijden. Het bedrag van deze verhoging wordt ook ingekohierd.
2. Krachtens artikel 18, §1, van het besluit van de Provincieraad van OostVlaanderen tot heffing van de Algemene Provinciebelasting voor het dienstjaar
1997, zoals gewijzigd bij besluit van 12 maart 1997, wordt de belasting ambtshalve ingekohierd en vermeerderd met de volgende belastingverhogingen:
- eerste overtreding: 20 pct. verhoging van de verschuldigde belasting, met een
minimum van 500 frank;
- vanaf de tweede overtreding: 100 pct. verhoging van de verschuldigde belasting, met een minimum van 1000 frank.
Krachtens artikel 18, §2, van hetzelfde besluit, worden bij de bepaling van het
toe te passen percent van de belastingverhogingen de vorige overtredingen
inzake aangifte in de Algemene Provinciebelasting in aanmerking genomen die
werden vastgesteld voor de laatste vier aanslagjaren die het aanslagjaar voorafgaan waarvoor de nieuwe overtreding werd vastgesteld.
3. De appelrechters oordelen, zonder dienaangaande te worden bekritiseerd,
dat de wegens een tweede overtreding opgelegde belastingverhoging van 100
pct. te beschouwen is als een strafsanctie in de zin van artikel 6 EVRM.
4. De rechter aan wie gevraagd wordt een administratieve sanctie te toetsen die
een repressief karakter heeft in de zin van artikel 6 EVRM, moet de wettigheid
van die sanctie onderzoeken en mag in het bijzonder nagaan of die sanctie
verzoenbaar is met de dwingende eisen van internationale verdragen en van het
interne recht, met inbegrip van algemene rechtsbeginselen.
De toetsing moet in het bijzonder aan de rechter toelaten na te gaan of de
sanctie niet onevenredig is met de inbreuk, zodat de rechter mag onderzoeken of
het bestuur in redelijkheid kon overgaan tot het opleggen van een belastingverhoging van zodanige omvang.
De rechter mag hierbij in het bijzonder 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.
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Dit toetsingsrecht houdt evenwel niet in dat de rechter op grond van een
subjectieve appreciatie van wat hij redelijk acht, om loutere redenen van opportuniteit en tegen wettelijke regels in, sancties kan kwijtschelden of verminderen.
5. Het middel dat aanvoert dat de rechter een administratieve sanctie slechts
kan verminderen wanneer hij vaststelt dat het bestuur over een matigingsbevoegdheid beschikt, steunt op een onjuiste rechtsopvatting en faalt derhalve naar
recht.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiser in de kosten.
13 februari 2009 – 1° kamer – Voorzitter en Verslaggever: de h. Verougstraete, voorzitter – Gelijkluidende conclusie de h. Thijs, advocaat-generaal – Advocaten: mrs.
Geinger en Verbist.

Nr. 124
1° KAMER - 13 februari 2009

BELASTING OVER DE TOEGEVOEGDE WAARDE - ADMINISTRATIEVE SANCTIES MET
REPRESSIEF KARAKTER - WETTELIJKHEID VAN DE SANCTIE - EVENREDIGHEID MET DE INBREUK TOETSINGSRECHT VAN DE RECHTER
Het toetsingsrecht van de rechter aan wie gevraagd wordt een B.T.W.-boete te toetsen die
een repressief karakter heeft, houdt niet in dat de rechter op grond van een subjectieve
appreciatie van wat hij redelijk acht, om loutere redenen van opportuniteit en tegen
wettelijke regels in, boeten kan kwijtschelden of verminderen; de rechter die aanneemt
dat de belastingplichtige opzettelijk heeft gehandeld bij het plegen van de vastgestelde
inbreuken op de B.T.W.-wetgeving, bestaande in het uitreiken van facturen op naam van
niet-bestaande klanten en op niet bestaande adressen, en vervolgens oordeelt dat de
sanctie onevenredig is omdat de overtreding begaan werd onder druk van zijn
concurrenten die op een vergelijkbare manier te werk gingen, omdat hij geen fiscaal
voordeel genoot en omdat hij en zijn bestuurders strafrechtelijk veroordeeld waren zodat
herhaling in de toekomst moeilijk lijkt, verantwoordt zijn beslissing naar recht1. (Artt. 70,
§1 en 2, eerste lid, en 84, W.B.T.W., zoals het van toepassing was vóór de wet van 28
dec. 1992; Art. 1, laatste lid, K.B. nr. 41 van 30 jan. 1987 tot vaststelling van het bedrag
van de proportionele fiscale geldboeten op het stuk van de B.T.W.)
(BELGISCHE STAAT, MINISTER VAN FINANCIËN T. I.S.P.C. GENT nv)

ARREST

(AR F.06.0108.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
1 Zie Cass., 12 dec. 2008, AR nr. F.06.0111.N, www.cass.be; Cass., 13 feb. 2009, AR nr.
C.07.0507.N, www.cass.be, met conclusie van het O.M.; Cass., 13 feb. 2009, AR nr. F.06.0106.N,
www.cass.be; Cass., 13 feb. 2009, AR nr. F.06.0107.N, www.cass.be.
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Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 7 maart 2006 gewezen door
het Hof van Beroep te Gent.
Voorzitter Ivan Verougstraete heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Dirk Thijs heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDEL
De eiser voert in zijn verzoekschrift een middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 53, 2° (in de versie zoals gewijzigd bij de wet van 28 december 1992), 70,
§2 (in de versie zoals gewijzigd bij de wet van 23 juli 1993) en 84 (in de versie zoals
gewijzigd bij de wet van 4 augustus 1986) van het wetboek van de belasting over de
toegevoegde waarde (hierna: BTW-wetboek);
- artikel 1, inzonderheid het laatste lid, van het koninklijk besluit nr. 41 van 30 januari
1987 tot vaststelling van het bedrag van de proportionele fiscale geldboeten op het stuk
van de belasting over de toegevoegde waarde, in de versie zoals gewijzigd bij koninklijk
besluit van 21 oktober 1993;
- artikel 149 van de gecoördineerde grondwet.
Aangevochten beslissingen
Na eerst de stelling van de verweerster, met betrekking tot een beweerde schending van
de rechten van verdediging en beweerde miskenningen van de toepassingsvoorwaarden
van artikel 70, §2, BTW-wetboek, te hebben afgewezen, bevat het arrest een uitgebreide
motivering met betrekking tot de opgelegde en door de verweerster bestreden administratieve boete.
De beslissing van het hof van beroep luidt als volgt: het hof (van beroep) "verklaart het
hoger beroep ontvankelijk en gedeeltelijk gegrond;
Vernietigt het bestreden vonnis, behoudens waar het de oorspronkelijke vordering
ontvankelijk verklaart, en opnieuw recht doend,
Verklaart de oorspronkelijke vordering van de (verweerster) gedeeltelijk gegrond en
vernietigt het dwangbevel dat op 22 december 1998 tegen de (verweerster) werd uitgevaardigd en diezelfde dag nog geviseerd werd en uitvoerbaar verklaard en op 30
december 1998 aan de (verweerster) betekend werd, nietig in zover het een administratieve geldboete verschuldigd verklaart voor een bedrag in hoofdsom en interesten dat
hoger is dan de hoofdsom van zeshonderdduizend euro (600.000,00 euro);
Compenseert de rechtsplegingsvergoedingen en veroordeelt elk van de partijen tot hun
eigen overige gerechtskosten voor de beide instanties, in welk geval het overbodig is om
die kosten vast te stellen".
In de motivering die tot deze beslissing leidt verwijzen de appelrechters eerst (punt 4.3)
naar de terzake toepasselijke wetteksten, met name de artikelen 70, §2, eerste lid en 84,
BTW-wetboek, en 1 van het koninklijk besluit nr. 41 van 30 januari 1987, waarbij gesteld
wordt dat de administratie "het wettelijke voorziene maximum" heeft toegepast. Deze
bemerking is onjuist. De boete wordt (in het onderhavig geval) op een vast bedrag gesteld,
met name het dubbel van de op de handeling verschuldigde belasting, met een absoluut
minimum van 2.000 frank. Er is in de wet geen sprake van een schaal, met een maximum
en een minimum, binnen welke perken de rechter de opgelegde boete vrij zou mogen
vaststellen.
Daarop wordt in het arrest (punt 4.3.1) de nadruk gelegd op het frauduleus systeem dat
door de verweerster werd toegepast. Dit leidt tot de vaststelling:
"Bijgevolg heeft (de eiser) met reden geoordeeld dat het haar toegelaten was de maxi-
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male wettelijke boete toe te passen".
Na deze vaststelling werden in het arrest twee overwegingen opgenomen (punt 4.3.2,
eerste en tweede alinea), bestemd om de "volle rechtsmacht" van het hof van beroep te
bevestigen. Er wordt gesteld:
- dat de besproken boete een strafrechtelijk karakter heeft,
- dat, "hoewel de boete overeenkomstig de wettelijke bepalingen gelijk moet zijn aan
het dubbel van de op de handeling verschuldigde belasting, kan het hof (van beroep)
beoordelen of de omvang van de boete wel in verhouding is tot de ernst van de feiten, de
moedwilligheid waarmee de belastingplichtige de overtredingen beging - waaronder de
bedoeling om de belasting te ontduiken en/of laten ontduiken en het voordeel dat daarmee
voor de belastingplichtige beoogd werd - eventuele verzachtende omstandigheden, de
gevolgen van de overtredingen - in het bijzonder voor de schatkist - en de mate waarin
herhaling van vergelijkbare overtredingen kan vermeden worden door het opleggen van
een boete".
Daarop volgt een uiteenzetting, betiteld: "In het concrete geval wordt rekening
gehouden met de volgende feiten", waarin het hof van beroep bijzondere aspecten
aanhaalt die zowel tot een zwaardere als een lichtere boete zouden kunnen leiden. Deze
uiteenzetting is gesteld als volgt:
"- (de verweerster) heeft het systeem van de valse aankooppasjes doelbewust laten
ontstaan en bestaan;
- (de verweerster) heeft, toen het onderzoek al gestart was en bleek dat er door de administratie zou opgetreden worden om het systeem te beteugelen, weliswaar actie ondernomen om het in te perken, maar in wezen heeft ze het systeem verfijnd en niet afgeschaft;
- (de verweerster) onderging druk van haar concurrenten die op een vergelijkbare
manier tewerk gingen, feit waarmee haar (potentiële) klanten (de verweerster) zouden
geconfronteerd hebben, mocht zij het systeem of een vergelijkbare manier om 'aankopen
buiten de boekhouding' mogelijk te maken, niet gekend hebben;
- (de verweerster) factureerde alle betrokken verkopen en ontving dan ook geen fiscaal
voordeel, noch op het vlak van de btw, noch op het vlak van de directe belastingen; haar
voordeel was enkel aanwezig op dat van de meeromzet en dus de netto winst;
- de Belgische Schatkist onderging nadeel op het niveau van de afnemers van (de
verweerster), zeker op fiscaal vlak, enerzijds, op het vlak van de btw, anderzijds, op het
vlak van de directe belasting; de afnemers konden de producten die ze bij (de verweerster)
kochten immers beroepshalve verkopen zonder dat er een aankoop tegenover stond en
aldus een zwarte omzet realiseren zonder dat deze aan de hand van de boekhouding
traceerbaar was; (de eiser) maakt een vluchtige berekening waarin hij uitkomt op
3.360.000,00 euro verlies aan btw en een bedrag van 6.250.000,00 euro tot 7.500.000,00
euro aan directe belastingen; er is uit het dossier nochtans niet af te leiden welk gedeelte
van de producten die door de afnemers met valse aankooppasjes werden gekocht, ook
daadwerkelijk uitsluitend in de horecabedrijven van die afnemers gebruikt werden en
evenmin is in de berekening van de geïntimeerde ingerekend dat de btw op die aankopen
door (de verweerster) aan de Schatkist werd afgedragen maar niet door de afnemers werd
afgetrokken;
- (de verweerster) is door de Correctionele Rechtbank van Gent veroordeeld voor
fiscale valsheid op grond van het systeem van valse aankooppasjes tot het betalen van een
boete van 12.500,00 euro; dat ze ook vrijwillig de boetes van 12.500,00 euro, opgelegd
aan de 4 bestuurders/directeuren, op zich nam, was een geste die door die
bestuurders/directeuren juridisch niet afdwingbaar was;
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- daarmee houdt het hof (van beroep) niettemin rekening omdat het van belang is dat
een herhaling in de toekomst moet vermeden worden door het opleggen van een boete en
daartoe de financiële last precies dat doel bereikt.
Het afwegen van deze verschillende feitelijke gegevens leidt het hof van beroep tot het
besluit dat de door (de eiser) opgelegde boete onevenredig is met de inbreuk en (de eiser)
niet in redelijkheid kon overgaan tot het opleggen van deze boete (vergelijk met Cass.,
24.1.2002, rolnr. C.00.0234.N en Cass., 21.10.2005, rolnr. C.O2.0527.N). Deze boete
dient tot redelijke proporties te worden herleid, nl. tot een bedrag van 600.000,00 euro).
Waarop het arrest beslist dat elke partij haar eigen kosten moet dragen, met compensatie van de rechtsplegingsvergoeding.
Grieven
Vooreerst moet erop gewezen worden dat de uitspraak van het hof van beroep van een
onjuist vertrekpunt uitgaat, waar herhaaldelijk sprake is van de toepassing van het "wettelijk voorziene maximum", daar waar het dubbel van de verschuldigde belasting met een
minimum van 2.000 frank per inbreuk in de wet opgelegd wordt als vaste boete, niet als
het hoogste punt van een schaal waarvan de toepassing aan de vrije beoordeling van de
rechter zou overgelaten worden.
Het arrest is opgesteld alsof de wet de terzake toepasselijke fiscale boete aan de vrije
beoordeling van de administratie en van de rechter overliet "tot" een maximum van 200
pct., en niet een boete oplegde "gelijk aan" het dubbel van de ontdoken belasting.
Deze zienswijze is onjuist. De wet laat aan de administratie geen marge van vrije
beoordeling. De gevallen waarin een verminderde boete mag worden opgelegd, worden
op bindende en beperkende wijze in de wet en de met het koninklijk besluit nr. 41 gepubliceerde tabellen omschreven. De omschreven verminderingen mogen niet toegepast
worden wanneer de inbreuk begaan werd met het oogmerk de belasting te ontduiken of de
ontduiking ervan mogelijk te maken. En in casu is dit het geval, zoals uitdrukkelijk door
de bodemrechter vastgesteld.
In het arrest van 21 januari 2005, nr. C.02.0572.N (waarnaar ook in het bestreden arrest
verwezen wordt) heeft het Hof gesteld dat de rechter, bij het beoordelen van een administratieve boeten, in acht moet nemen in welke mate het bestuur zelf gebonden is. De
"volle rechtsmacht" waarop de appelrechters in de onderhavige zaak aanspraak maakt,
kan niet betekenen dat de rechter willekeurig van het wettelijk voorschrift afstand kan
nemen. De rechter mag de wettelijkheid van de opgelegde sanctie onderzoeken, en in het
bijzonder nagaan of de sanctie verzoenbaar is met de dwingende eisen van internationale
verdragen en van het interne recht, met inbegrip van de algemene rechtsbeginselen. Dit
toetsingsrecht blijft een wettelijkheidscontrole. De wet is bindend. Enkel een hogere
rechtsregel kan toelaten, ervan af te wijken.
Het toestaan van verminderingen op de in artikel 70, §2, BTW-wetboek opgelegde
boete is beperkt door wettelijke bepalingen: artikel 84 BTW-wetboek en het ter uitvoering
daarvan uitgevaardigd koninklijk besluit nr. 41 van 30 januari 1987, die de administratie
ook verbinden. De uitspraak van het aanvochten arrest kan bijgevolg niet verrechtvaardigd worden door het argument dat het toetsingsrecht van de rechter even ver moet reiken
als de discretionaire macht van de administratie.
In toepassing van het rechtsbeginsel, dat een sanctie in evenredigheid moet zijn met de
zwaarte van de gesanctioneerde inbreuk, mag de rechter nagaan of in het concreet geval
de boete al dan niet onevenredig is met de vastgestelde frauduleuze praktijken.
Dit betekent niet dat hij, op grond van een subjectieve appreciatie van verzachtende
omstandigheden eigen aan de persoon van de belastingschuldige om loutere redenen van
opportuniteit en tegen wettelijke regels in, boeten kan kwijtschelden of verminderen.
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De rechter die oordeelt dat de door de wet opgelegde sanctie onevenredig is met de
zwaarte van de inbreuk, moet de feiten en omstandigheden aanwijzen waaruit hij deze
onevenredigheid afleidt.
In het bestreden arrest worden een aantal als "concreet" aangeduide omstandigheden
aangehaald, die volgens de appelrechters de appreciatie van de plichtigheid van de
verweerster in het opzetten en toepassen van haar fraudesysteem beïnvloeden. Die overwegingen leiden de bodemrechter tot een subjectieve appreciatie van verzachtende
omstandigheden eigen aan de belastingschuldige. Aldus wordt een vermindering van
boete toegestaan om loutere reden van opportuniteit en tegen wettelijke regels in. Dit valt,
volgens het geciteerd arrest van 21 januari 2005, buiten de perken van het toetsingsrecht
van de bodemrechter.
De appelrechters konden, uit de aangevoerde feiten, niet afleiden dat de opgelegde
boete onevenredig was met de vastgestelde inbreuk.
Aanvullend moet benadrukt worden dat het arrest geen enkele reden aanwijst, op grond
waarvan de wettelijke boete van het dubbel van de ontdoken belasting niet in verhouding
zou staan met de zwaarte van de inbreuk. Integendeel wordt in het arrest expliciet toegegeven dat de administratie "met reden geoordeeld (heeft) dat het haar toegelaten was de
maximale wettelijke boete toe te passen".
Besluit
Hieruit volgt dat het arrest door de boete van het dubbel van de verschuldigde belasting
de "maximale" boete te noemen, de betekenis van het wettelijk voorschrift miskent,
waarbij deze boete opgelegd wordt als een vast bedrag, waaraan de administratie
gebonden is, en niet als het hoogste bedrag in een schaal waarvan de toepassing aan de
vrije beoordeling van de rechter en/of van de administratie zou overgelaten worden
(schending, in hoofdorde, van artikel 53, 2°, BTW-wetboek, in de versie zoals gewijzigd
bij de wet van 28 december 1992, waarbij het opmaken en afleveren van facturen wordt
opgelegd, en artikel 70, §2, BTW-wetboek, in de versie zoals gewijzigd bij de wet van 23
juli 1993 waarbij de boete bij inbreuk op deze verplichting op het dubbel van de verschuldigde belasting wordt gesteld); bijkomend, van artikel 84 BTW-wetboek, in de versie
zoals gewijzigd bij de wet van 4 augustus 1986, waarbij het invoeren van een schaal van
verminderingen wordt voorgeschreven, hetgeen het vrij toestaan van verminderingen door
de rechter uitsluit; en van artikel 1, laatste lid, van het koninklijk besluit nr. 41 van 30
januari 1987 in de versie zoals gewijzigd bij koninklijk besluit van 21 oktober 1993,
waarbij het toestaan van verminderingen uitgesloten wordt in geval van overtredingen
begaan met het oogmerk de belasting te ontduiken of de ontduiking ervan mogelijk te
maken.
Door het herleiden tot 600.000,00 euro van de boete die door de wet op het dubbel
wordt gesteld van de op de handeling verschuldigde belasting op grond van een aantal
aangehaalde omstandigheden die geen verband vertonen met een interne of internationale
rechtsregel of algemeen rechtsbeginsel, miskent het arrest de draagwijdte van de volle
rechtsmacht van de rechter waardoor dezelfde wetsbepalingen worden geschonden.
Door het bedrag van de boete zoals aangeduid tot 600.000,00 euro te herleiden na
geoordeeld te hebben dat de administratie "met reden geoordeeld (heeft) dat het haar
toegelaten was de maximale wettelijke boete toe te passen", en zonder enige rechtsgrond
aan te duiden die het afwijken van het wettelijk voorschrift zou verantwoorden, berust de
uitspraak op een inwendige tegenstrijdigheid die onverenigbaar is met de grondwettelijke
motiveringsplicht, zodat het arrest deze plicht miskent (schending van artikel 149 van de
gecoördineerde Grondwet.)

III. BESLISSING VAN HET HOF
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Beoordeling
1. Het middel bekritiseert een juridische tegenstrijdigheid in de redenering van
de appelrechters over de rechtsmacht van de rechter en wijst hiervoor artikel 149
van de Grondwet als geschonden aan. Die grief is vreemd aan een motiveringsgebrek bedoeld in artikel 149 van de Grondwet.
Het middel is in zoverre niet ontvankelijk.
2. Krachtens artikel 53, eerste lid, 2°, van het BTW-wetboek, zijn belastingplichtigen, met uitzondering van degenen die geen enkel recht op aftrek hebben,
gehouden een factuur of een als zodanig geldend stuk uit te reiken voor de door
hen verrichte leveringen van goederen en voor de door hen verstrekte diensten.
3. Krachtens artikel 70, §2, eerste lid, van het BTW-wetboek, wordt een geldboete opgelegd gelijk aan het dubbel van de op de handeling verschuldigde
belasting, zonder dat ze minder mag bedragen dan tweeduizend frank, wanneer
de factuur of het als zodanig geldend stuk, waarvan de uitreiking is voorgeschreven door de artikelen 53, 53octies en 54, of de door de ter uitvoering ervan
genomen besluiten, niet is uitgereikt of onjuiste vermeldingen bevat ten aanzien
van het identificatienummer, de naam of het adres van de bij de handeling
betrokken partijen, de aard of de hoeveelheid van de geleverde goederen of
verstrekte diensten, de prijs of het toebehoren ervan.
Krachtens artikel 84 van dat wetboek, wordt binnen de door de wet gestelde
grenzen, het bedrag van de proportionele fiscale boeten bepaald volgens een
schaal waarvan de trappen door de Koning worden vastgesteld.
Krachtens artikel 1, laatste lid, van het koninklijk besluit nr. 41 van 30 januari
1987 tot vaststelling van het bedrag van de proportionele fiscale geldboeten, zijn
de schalen voor vermindering van de proportionele fiscale geldboeten niet van
toepassing ten aanzien van de overtredingen begaan met het oogmerk de belasting te ontduiken of de ontduiking ervan mogelijk te maken.
4. De rechter aan wie gevraagd wordt een administratieve sanctie te toetsen die
een repressief karakter heeft in de zin van artikel 6 EVRM, moet de wettigheid
van die sanctie onderzoeken en mag 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 de rechter mag onderzoeken of
het bestuur naar redelijkheid kon overgaan tot het opleggen van een administratieve geldboete van zodanige omvang.
De rechter mag hierbij in het bijzonder 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 wat hij redelijk acht, om loutere redenen van opportuniteit en
tegen wettelijke regels in, boeten kan kwijtschelden of verminderen.
5. Het bestreden arrest stelt vast:
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- dat de verweerster in de onderzochte periode 10.655 facturen uitreikte op
naam van niet-bestaande klanten en/of op niet bestaande adressen waarvan het
bedrag aan btw lager was dan 1000 frank (24,79 euro), terwijl er voor
12.970.855 frank btw vermeld werd op facturen uitgereikt op naam van nietbestaande klanten en/of op niet bestaande adressen voor een hoger btw-bedrag
dan 1000 frank;
- dat de eiser op grond van artikel 70, §2, BTW-wetboek, een boete oplegde
van 47.251.710 frank (1.171.339,29 euro);
- dat het bedrag van die boete werd vastgesteld door voor de 10.655 kleinere
facturen de minimumboete van 2000 frank (49,58 euro) te hanteren (21.310.000
frank of 528.261,10 euro) en voor de overige klanten het btw-bedrag te verdubbelen (25.941.710 frank of 643.078,19 euro).
6. Het arrest oordeelt dat de verweerster opzettelijk heeft gehandeld maar
oordeelt dat de sanctie onevenredig was omdat de overtreding begaan werd
onder druk van haar concurrenten die op een vergelijkbare manier te werk
gingen, omdat zij geen fiscaal voordeel genoot en omdat zij en haar bestuurders
strafrechtelijk veroordeeld waren zodat herhaling in de toekomst moeilijk lijkt.
Uit die gegevens konden de appelrechters afleiden dat de opgelegde boete van
1.171.339,29 euro (47.251.710 frank) onevenredig was en moest verminderd
worden tot het bepaalde bedrag.
Het middel kan niet worden aangenomen.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiser in de kosten.
13 februari 2009 – 1° kamer – Voorzitter en Verslaggever: de h. Verougstraete, voorzitter – Gelijkluidende conclusie de h. Thijs, advocaat-generaal – Advocaten: mrs. Claeys
Boúúaert en Van Ommeslaghe.

Nr. 125
1° KAMER - 13 februari 2009

1º BEWIJS — BURGERLIJKE ZAKEN — GETUIGEN - GETUIGENVERHOOR - DOOR DE
VOORZITTER VAN DE RECHTBANK OP BEVEL VAN DE APPELRECHTER DAARTOE AANGESTELDE
RECHTER

- BEVOEGDHEID VAN DE VOORZITTER - OMVANG

2º BEVOEGDHEID EN AANLEG — BURGERLIJKE ZAKEN — BEVOEGDHEID
— ALLERLEI - GETUIGENVERHOOR - DOOR DE VOORZITTER VAN DE RECHTBANK OP BEVEL VAN
DE APPELRECHTER DAARTOE AANGESTELDE RECHTER - BEVOEGDHEID VAN DE VOORZITTER OMVANG
1º en 2° Wanneer de appelrechter beveelt dat over bepaalde feiten, op verzoek van de
meest gerede partij, getuigenverhoor zal worden gehouden door de rechter die daartoe
zal worden aangesteld door de voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg, dan

Nr. 125 - 13.2.09

HOF VAN CASSATIE

533

vermag deze laatste, ingeval bepaalde getuigen niet werden gehoord en de aangestelde
rechter het getuigenverhoor heeft gesloten en geweigerd heeft een aanvullend verhoor te
houden, op verzoek van de meeste gerede partij dezelfde rechter aan te stellen om over
diezelfde feiten de overige getuigen te horen1. (Art. 945, Ger.W.)
(S. T. V.)

ARREST

(AR C.08.0272.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 6 mei 2008 gewezen door het
Hof van Beroep te Brussel.
Afdelingsvoorzitter Ernest Waûters heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal met opdracht André Van Ingelgem heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDELEN
De eiser voert in zijn verzoekschrift drie middelen aan.
Eerste middel
(...)
Tweede middel
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 306 van het Burgerlijk Wetboek;
- de artikelen 8, 11, 19, 915, 918, 941, 945 en 947 van het Gerechtelijk Wetboek.
Aangevochten beslissingen
Het bestreden arrest zegt voor recht dat de eiser er niet in slaagt het schuldvermoeden
vervat in artikel 306 (oud) van het Burgerlijk Wetboek te weerleggen zodat de echtscheiding geacht wordt uitgesproken te zijn in het uitsluitende nadeel van de eiser en veroordeelt de eiser tot het betalen aan de verweerster van een provisionele onderhoudsuitkering
na echtscheiding van 1.000,00 euro per maand, met ingang van 9 juni 2003, met aanpassing aan de evolutie van het indexcijfer van de consumptieprijzen.
"2. Aangaande de ontvankelijkheid van het tweede getuigenverhoor
(...) Dat (de verweerster) zich ten onrechte beroept op artikel 945 van het Gerechtelijk
Wetboek om tot de nietigheid van het tweede getuigenverhoor te besluiten;
Dat voormeld wetsartikel geen nietigheidsgrond vermeldt.
Dat de getuigenverhoren van 9 en 30 mei van 15 juni 2006 werden gehouden krachtens
de beschikking van 14 maart 2006 houdende de aanstelling van de rechter belast met het
houden van het verhoor op de daartoe aangeduide tijdstippen en plaats;
II.
Dat deze beschikking werd gewezen overeenkomstig de artikelen 920 en volgens het
Gerechtelijk Wetboek.
Dat (de verweerster) geen ander middel van onontvankelijkheid opwerpt.
Dat dit middel faalt.
3. Aangaande de omkering van het schuldvermoeden
(...) Dat in het tussenarrest van 3 mei 2005 werd overwogen dat het ogenblik waarop de
1 Zie Cass., 6 okt. 1986, AR 7442, AC, 1986-1987, nr 66.
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overspelige relatie van ieder van beide partijen ontstaan is, gebeurlijk een invloed kan
hebben op de appreciatie van het beledigende karakter van de overspelige relatie van (de
verweerster) of van de vraag of deze nog in verband kan gebracht worden met het voortduren van de feitelijke scheiding;
(...) Dat het (hof van beroep) partijen machtigde om elk twee feiten met getuigen te
bewijzen;
Dat enkel een rechtstreeks getuigenverhoor ten verzoeke van (de verweerster) werd
gehouden;
(...) Dat (de verweerster) oordeelt dat zij aan de hand hiervan het bewijs levert dat (de
eiser) alleen het initiatief nam tot de feitelijke scheiding die veroorzaakt werd door zijn
relatie met mevrouw D. met wie hij onmiddellijk na zijn vertrek ging samenwonen, zodat
haar eigen overspelige relatie die een aanvang nam vier jaar na het vertrek van (de eiser)
de feitelijke scheiding noch heeft doen ontstaan noch heeft doen voortduren;
(...) Dat de twee feiten hierna onderzocht worden:
A. Aangaande feit 1
(...) Dat (de verweerster) in het tussenarrest van 3 mei 2005 gemachtigd werd om
volgend feit te bewijzen:
'(De eiser) is begin juli 1998 uit de echtelijke woonst vertrokken om te gaan samenwonen met zijn huidige partner, J.D., in de flat van deze dame te K.; deze was toen zijn
directiesecretaresse'.
(...) Dat K.D., dochter van (de verweerster), daarover het volgende verklaart:
'(...) Eind juni 1998, het was in mijn blokperiode, is op een bepaald ogenblik (de eiser)
na een telefoontje, ik vermoed van mevrouw D., vertrokken en heeft (het) diezelfde avond
na zijn thuiskomt in mijn aanwezigheid aan mijn moeder verteld dat hij bij J. was geweest
en met haar een relatie had.
Ingevolge de aldus ontstane ruzie heeft (de eiser) op een voor mij niet nader meer
gekende dag de woning verlaten en is een tijdje in zijn mobilhome gaan slapen. Nadien
zou hij vertrokken zijn naar K., maar (ik) weet dit enkel van horen zeggen, heb er zelf
niets van gezien'.
Dat de tweede dochter van (de verweerster), over dit feit verklaart het volgende van
derden te hebben vernomen zonder dit zelf te hebben vastgesteld:
'(...) (De eiser) is inderdaad rond begin juli 1998 vertrokken van bij mijn moeder om te
gaan samenwonen met zijn directiesecretaresse mevrouw J.D.. Ik heb dit vernomen van
zowel collega's van mijn moeder als van vrienden, als van mijn moeder zelf deze vrienden
woonden in de buurt van de H.laan. Hij heeft sedertdien met gezegde dame samengewoond';
Dat mevrouw V., buurvrouw van (de eiser) en mevrouw D. te Leuven, verklaart:
'Ik woon in de H.straat en ken (de eiser) en mevrouw D. als buren. Van mevrouw S.,
eveneens buurvrouw, heb ik vernomen dat mevrouw D. van K. komt';
Dat de laatste getuige desbetreffende geen nuttige informatie heeft verschaft;
(...) Dat aan de hand van de verklaringen van de eerste twee getuigen voldoende is
aangetoond dat (de eiser), na zijn echtgenote te hebben ingelicht over zijn relatie met
mevrouw D., de echtelijke woning einde juni/begin juli heeft verlaten om na een verblijf
in zijn mobilhome bij mevrouw D. te gaan wonen;
Dat het feit dat zij zelf niet rechtstreeks hebben vastgesteld dat (de eiser) na zijn niet
betwiste verblijf in de mobilhome, waarvan het tijdelijk karakter gelet op de precaire aard
van deze woonvorm redelijk aannemend is, bij mevrouw D. (die oorspronkelijk in K.

Nr. 125 - 13.2.09

HOF VAN CASSATIE

535

gehuisvest was) is gaan wonen de geloofwaardigheid van hun getuigenis niet aantast;
B. Aangaande feit 2
(...) Dat (de verweerster) in het tussenarrest van 5 mei 2005 gemachtigd werd volgend
feit met getuigen te bewijzen:
'Sedert 1 juli of 1 september 1999 woont (eiser) samen met deze dame in de H.straat te
Leuven'
Dat K.D. hierover verklaart:
'In de maand augustus, het was mijn tweede zittijd 1999, heb ik persoonlijk op een
avond nadat ik in de H.straat uit een frituur kwam, (de eiser) met mevrouw D. aan een
open deur zien staan. Zijn beroepsplaat welke in T. hing en welke van rode kleur was hing
aan deze deur en was zoals ik opmerkte herspoten in blauwe kleur. Op deze plaat stond
zijn naam en zijn beroep. Nadien heb ik verschillende malen deze beide personen ontmoet
ondermeer op de K. soms hand in hand';
Dat de tweede dochter van (de verweerster), M., met betrekking tot het samenwonen
van (de eiser) met mevrouw D. in de H.straat te Leuven verklaart dit van derden te weten
maar het precieze tijdstip van de aanvang van dit samenwonen aldaar niet te kunnen
geven;
Dat de derde getuige, mevrouw V.M., verklaart dat zij (de eiser) en mevrouw D. kent
als buren en voorts verklaart:
'Ik herinner mij dat in de loop van 1999, het schooljaar was nog bezig, ik voor het eerst
(de eiser) en mevrouw D. hun intrek heb weten nemen in de H.straat. Ze zijn daar blijven
wonen tot ik weet een 2 à 3 tal jaar geleden'.
Dat S.K., eveneens een gewezen buurvrouw van (de eiser) en van mevrouw D. formeel
verklaart dat deze laatsten vanaf de gezegde periode in haar buurt woonden;
(...) Dat de formele bevestiging van getuige S. bewijskrachtig is;
Dat het feit dat zij (de eiser) en mevrouw D. enkel 'van ziens' als buren kent geen
afbreuk doet aan de geloofwaardigheid van haar getuigenis, net zomin als het gegeven dat
zij nooit bij hen in huis is geweest;
Conclusie
(...) Dat op basis van de verklaringen van de getuigen voldoende vaststaat dat (de eiser)
reeds voor bij de echtelijke woning einde juni / begin juli wetens en willens verlaten heeft
om, na een kort verblijf in zijn mobilhome, bij mevrouw D. te gaan wonen, eerst in K. en
vervolgens in Leuven met deze dame en relatie onderhield;
Dat in de gegeven omstandigheden niet bewezen voorkomt dat het ontstaan of het
voortduren van de feitelijke scheiding tussen partijen mede zou zijn veroorzaakt door (de
verweerster);
Dat het feit dat zij, jaren nadat (de eiser) een vaste affectieve relatie had aangeknoopt
met een andere vrouw en met haar ging samenwonen waardoor hij ondubbelzinnig te
kennen gaf dat hij geen verzoening meer wenste, zelf op overspel werd betrapt met een
andere man, geenszins ertoe leidt dat zij de feitelijke scheiding mede heeft doen ontstaan
of voortduren;
(...) Dat het (hof van beroep) de overige argumenten van (de eiser), met name dat de
agressieve, bemoeizuchtige en beledigende houding van (de verweerster) de feitelijke
scheiding zou hebben doen ontstaan of voortduren, reeds heeft afgewezen bij arrest van 3
mei 2005;
(...) Dat gelet op het bovenstaande vaststaat dat (de eiser) uitsluitend schuld treft voor
zowel het ontstaan als het voortduren van de feitelijke scheiding van partijen en het
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schuldvermoeden derhalve niet wordt gerelativeerd ten nadele van (de verweerster)".
(bestreden arrest, blz. 3-7).
Grieven
Overeenkomstig artikel 915 van het Gerechtelijk Wetboek kan, indien een partij
aanbiedt het bewijs van een bepaald en ter zake dienend feit te leveren door een of meer
getuigen, de rechter die bewijslevering toestaan, indien het bewijs toelaatbaar is.
Uit deze bepaling, alsook uit artikel 11, eerste lid, van het Gerechtelijk Wetboek, vloeit
voort dat enkel de rechter die ten gronde over de zaak oordeelt, een getuigenverhoor kan
bevelen.
Artikel 918 van het Gerechtelijk Wetboek bepaalt dat het getuigenverhoor wordt
gehouden door de rechters die het hebben toegestaan of bevolen of door de rechter die in
het vonnis is aangewezen.
De rechter die is aangewezen om het getuigenverhoor te houden, beveelt de sluiting van
het getuigenverhoor zodra de desbetreffende verrichtingen gedaan zijn. De verrichtingen
worden als gedaan beschouwd wanneer hetzij de getuigen gehoord zijn, hetzij de wettelijke formaliteiten vervuld zijn (artikel 945 van het Gerechtelijk Wetboek).
Weliswaar is de rechter die is aangewezen om de getuigenverhoren te houden bevoegd
om uitspraak te doen over alle tussengeschillen tijdens die verhoren, doch deze bevoegdheid eindigt wanneer deze rechter de sluiting van het getuigenverhoor heeft bevolen (de
artikelen 8, 11, 19, 915, 918, 941 en 945 van het Gerechtelijk Wetboek).
Na de sluiting van het getuigenverhoor is enkel de rechter ten gronde bevoegd om een
aanvullend getuigenverhoor of een heropening van het getuigenverhoor te bevelen (de
artikelen 8, 11, 915, 918 en 947 van het Gerechtelijk Wetboek).
Terzake blijkt uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan dat het getuigenverhoor werd gesloten bij proces-verbaal van 7 februari 2006.
Bij beschikking van 14 maart 2006 van de voorzitter van de Rechtbank van Eerste
Aanleg te Leuven werd vervolgens rechter V. aangesteld teneinde over te gaan tot het
houden van het getuigenverhoor. De getuigen werden verhoord op 9 mei en 15 juni 2006.
Door te beslissen dat zij acht kunnen slaan op de getuigenverhoren die gehouden zijn
na de sluiting van het getuigenverhoor en zonder dat dit tweede getuigenverhoor door de
appelrechters was bevolen en door verder hun beslissing dat de eiser er niet in slaagt om
het schuldvermoeden ex artikel 306 van het Burgerlijk Wetboek om te keren, te steunen
op de aldus onwettig verkregen getuigenverklaringen, schenden de appelrechters alle in
het middel genoemde bepalingen.
Derde middel
(...)

III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Eerste middel
(...)
Tweede middel
3. Wanneer de appelrechter beveelt dat over bepaalde feiten, op verzoek van
de meest gerede partij, getuigenverhoor zal worden gehouden door de rechter die
daartoe zal worden aangesteld door de voorzitter van de rechtbank van eerste
aanleg, dan vermag deze laatste, ingeval bepaalde getuigen niet werden gehoord
en de aangestelde rechter het getuigenverhoor heeft gesloten en geweigerd heeft
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een aanvullend verhoor te houden, op verzoek van de meest gerede partij
dezelfde rechter aan te stellen om over diezelfde feiten de overige getuigen te
horen.
4. Geen enkel van de aangevoerde wetsbepalingen verzet zich daartegen.
Het middel dat van een andere rechtsopvatting uitgaat, faalt naar recht.
Derde middel
(...)
Dictum
Het Hof,
eenparig beslissend,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiser in de kosten.
13 februari 2009 – 1° kamer – Voorzitter en Verslaggever: de h. Waûters, afdelingsvoorzitter – Gelijkluidende conclusie de h. Van Ingelgem, advocaat-generaal met opdracht
– Advocaten: mrs. Nelissen Grade en Van Eeckhoutte.

Nr. 126
3° KAMER - 16 februari 2009

1º OVEREENKOMST — RECHTEN EN VERPLICHTINGEN VAN PARTIJEN —
TUSSEN PARTIJEN - WEDERKERIGE OVEREENKOMST - WANPRESTATIE VAN DE ENE PARTIJ EENZIJDIGE BEËINDIGING DOOR DE TEGENPARTIJ - GEVOLG
2º OVEREENKOMST — EINDE - WEDERKERIGE OVEREENKOMST - RECHTEN EN
VERPLICHTINGEN VAN PARTIJEN - WANPRESTATIE VAN DE ENE PARTIJ - EENZIJDIGE BEËINDIGING
DOOR DE TEGENPARTIJ - GEVOLG
3º OVEREENKOMST — EINDE - WEDERKERIGE OVEREENKOMST - WANPRESTATIE VAN DE
ENE PARTIJ - EENZIJDIGE BEËINDIGING VAN DE OVEREENKOMST DOOR DE ANDERE PARTIJ BEOORDELING DOOR DE RECHTER - DRAAGWIJDTE
4º OVEREENKOMST — EINDE - WEDERKERIGE OVEREENKOMST - RECHTEN EN
VERPLICHTINGEN VAN PARTIJEN - WANPRESTATIE VAN DE ENE PARTIJ - EENZIJDIGE BEËINDIGING
DOOR DE TEGENPARTIJ - FOUT - BEGRIP
5º OVEREENKOMST — EINDE - WEDERKERIGE OVEREENKOMST - WANPRESTATIE VAN DE
ENE PARTIJ - EENZIJDIGE BEËINDIGING VAN DE OVEREENKOMST DOOR DE ANDERE PARTIJ BEOORDELING DOOR DE RECHTER - BEPALING VAN DE GELEDEN SCHADE - DRAAGWIJDTE
1º en 2° De regel van artikel 1184, derde lid, B.W. krachtens dewelke de ontbinding van
een wederkerige overeenkomst wegens wanprestatie in rechte moet gevorderd worden,
staat er niet aan in de weg dat een contractspartij in een wederkerige overeenkomst op
eigen gezag en op eigen risico beslist haar verbintenissen niet uit te voeren en kennis
geeft aan de wederpartij dat zij de overeenkomst als beëindigd beschouwt. (Art. 1184,
derde lid, B.W.)
3º De rechtmatigheid van de eenzijdige beslissing van een contractpartij in een
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wederkerige overeenkomst om op eigen gezag en eigen risico haar verbintenissen niet
uit te voeren en kennis te geven aan de wederpartij dat zij de overeenkomst als
beëindigd beschouwt, wordt ter beoordeling aan de rechter voorgelegd bij een latere
vordering tot gerechtelijke ontbinding, waarbij de rechter, bij het beoordelen van de
gevolgen van die ontbinding en de rechten die beide partijen kunnen laten gelden, dient
te oordelen of in acht genomen de wanprestatie van haar wederpartij, de contractspartij
een fout heeft begaan door eenzijdig de overeenkomst als beëindigd te beschouwen.
(Art. 1184, derde lid, B.W.)
4º De contractspartij in een wederkerige overeenkomst die op eigen gezag en op eigen
risico beslist haar verbintenissen niet uit te voeren en kennis geeft aan de wederpartij dat
zij de overeenkomst als beëindigd beschouwt, begaat hierbij een fout wanneer de
wanprestatie van de wederpartij op zich niet van aard was een gerechtelijke ontbinding te
rechtvaardigen of wanneer de wederpartij niet in gebreke werd gesteld in zake de door
haar begane wanprestatie en een ingebrekestelling nog een nuttig gevolg kon hebben.
(Art. 1184, derde lid, B.W.)
5º De rechter die met toepassing van artikel 1184 B.W. een wederkerige overeenkomst
wegens de wanprestatie van de beide partijen ontbonden verklaart, moet de schade
waarop iedere partij recht heeft wegens het niet-nakomen door de andere partij van haar
verbintenissen bepalen in evenredigheid met de ernst van de respectieve
tekortkomingen; de omstandigheid dat beide partijen hun verbintenissen niet zijn
nagekomen heft hun aansprakelijkheid niet op, noch hun gehoudenheid, in evenredigheid
met hun aandeel in die aansprakelijkheid tot vergoeding aan de andere partij van de
schade die het onmiddellijk en rechtstreeks gevolg is van hun tekortkomingen. (Art. 1184,
derde lid, B.W.)
(WILLEMS nv T. EGTA ANTWERPEN nv)

ARREST

(AR C.08.0043.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 17 november 2007 gewezen
door het Hof van Beroep te Antwerpen.
De zaak is bij beschikking van de eerste voorzitter van 19 januari 2009
verwezen naar de derde kamer.
Raadsheer Alain Smetryns heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Ria Mortier heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDELEN
De eiseres voert in haar verzoekschrift twee middelen aan.
(...)
2. Tweede middel
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 1134, 1146, 1147, 1149, 1319, 1320 en 1322 van het Burgerlijk Wetboek;
- artikel 702, 3°, van het Gerechtelijk Wetboek.
Aangevochten beslissing
Het bestreden arrest oordeelt dat de eiseres de onderaannemingsovereenkomst met de
verweerster eenzijdig heeft verbroken en verklaart vervolgens het hoger beroep van de
eiseres ongegrond, bevestigt het eerste vonnis dat de hoofdvordering van de eiseres ongegrond, en de tegenvordering van de verweerster gegrond had verklaard, en gezegd had
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voor recht dat de tussen partijen afgesloten onderaannemingsovereenkomst eenzijdig
werd verbroken door de eiseres en als ontbonden lastens deze partij kan worden
beschouwd, op grond van de volgende overwegingen:
"In haar brief van 21 december 1993 meldt (de eiseres) echter dat zij elke voortzetting
van de bestelling stopzet. Zij wenst hierin ook een nieuw akkoord (met name met betrekking tot wat zij de onrechte dreiging van boeteclausules noemt), wat impliceert dat zij de
bestaande overeenkomst eenzijdig opzegt. In haar antwoord hierop op 22 december neemt
(de verweerster) nota van de beslissing de bestelling stop te zetten.
Het hof (van beroep) stelt vast dat er geen uitzonderlijke omstandigheden zijn die de
houding van (de eiseres) rechtvaardigen. (De verweerster) heeft zich niet schuldig
gemaakt aan een toerekenbare tekortkoming die ook een gerechtelijke ontbinding zou
rechtvaardigen. Zelfs indien aan (de verweerster) iets zou kunnen verweten worden, was
het mogelijk een uitstel te verlenen om haar de kans te geven haar verbintenissen na te
komen. Immers heeft de rechter bij een vordering tot gerechtelijke ontbinding de
bevoegdheid een dergelijk uitstel te verlenen. De onmogelijkheid uitstel te verlenen zou
kunnen blijken uit de hoogdringendheid, uit de schadebeperkingsplicht, uit het feit dat
elke verdere uitvoering van de overeenkomst onmogelijk is geworden of uit het wegvallen
van het nodige vertrouwen. Dit is niet het geval.
Ten slotte eisen de redelijkheid, de billijkheid en de goede trouw bij de uitvoering van
overeenkomsten, die ook gelden bij de ontbinding, dat de schuldeiser voorafgaand aan de
kennisgeving van buitengerechtelijke ontbinding een ingebrekestelling moet versturen
met een laatste uitvoeringstermijn.
Zoals hierboven vastgesteld heeft (de eiseres) hier echter zelf duidelijk meegedeeld
elke voortzetting te stoppen. Zij stelt hierin (de verweerster) niet in gebreke om eventuele
tekortkomingen te herstellen, maar stelt een einde aan de contractuele relatie. Zij wil
enkel de contractuele relatie herstellen, als (de verweerster) akkoord gaat met punten, die
oorspronkelijk niet waren overeengekomen. Dit is een eenzijdige contractbreuk door (de
eiseres). In dat licht heeft de voorafgaande chronologie van de feiten dan ook geen belang.
(De eiseres) kan dan ook niet haar brief als een ingebrekestelling tegen rechtsmisbruik
bestempelen. De brief is immers een eenzijdige opzeg.
Ook uit het deskundigenverslag, waaromtrent het hof (van beroep) hierboven oordeelt
dat het volledige bewijswaarde heeft, kan geen fout in verband met de eenzijdige verbreking van de overeenkomst door (de verweerster) gevonden worden. Het enige, dat volgens
de gerechtsdeskundige aan (de verweerster) zou kunnen verweten worden, is dat het
proces van opmaken en goedkeuren van de tekeningen, van de raamgehelen en details,
ietwat moeizaam is verlopen (p. 22 punt 4 deskundigenverslag). Zulks is geen rechtsgrond
voor de oorspronkelijke vordering van (de eiseres).
In de gegeven omstandigheden kon (de verweerster) dan ook van rechtswege de maatregelen treffen die zij nodig achtte en zulks conform artikel VII van haar algemene voorwaarden.
De oorspronkelijke hoofdvordering is dan ook ongegrond. De cijfermatige berekening
ervan is dan ook niet meer van belang.
Het hof (van beroep) bevestigt het bestreden vonnis op dat punt" (arrest, pp. 6 - 7).
Grief
Eerste onderdeel
(...)
Derde onderdeel
Schending van de artikelen 1134, 1146, 1147 en 1149 van het Burgerlijk Wetboek.
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In beginsel geldt inzake contractuele aansprakelijkheid krachtens de artikelen 1146,
1147 en 1149 van het Burgerlijk Wetboek dat een partij die een fout begaat in de uitvoering van een overeenkomst, die de partijen tot wet strekt krachtens artikel 1134 van het
Burgerlijk Wetboek, ertoe gehouden is de schade die hieruit voortvloeit aan de andere
partij te vergoeden.
Zoals de eiseres in haar dagvaarding en syntheseconclusie had laten gelden was de
vertraging in de uitvoering van de werken te wijten aan het feit dat de verweerster laattijdig bouwdetails aan haar had bezorgd, bijkomende offertes had gevraagd en de bestelling meermaals had gewijzigd zodat met de daadwerkelijke fabricage pas op 17 december
1993 een aanvang kon worden genomen. Zij riep dan ook verweersters contractuele
aansprakelijkheid in en vorderde de betaling van schadevergoeding.
Het bestreden arrest erkent enerzijds dat ook de verweerster een fout kan verweten
worden namelijk "dat het proces van opmaken en goedkeuren van de tekeningen, van de
raamgehelen en details, ietwat moeizaam is verlopen", doch legt anderzijds de contractuele aansprakelijkheid volledig ten laste van de eiseres, zonder na te gaan of deze, door
de verweerster begane fout geen aanleiding heeft gegeven tot enige schade die het onmiddellijk en rechtstreeks gevolg is van deze tekortkoming zodat de verweerster krachtens de
artikelen 1146, 1147 en 1149 van het Burgerlijk Wetboek tot schadevergoeding jegens de
eiseres gehouden is.
Door aldus alleen de contractuele aansprakelijkheid van de eiseres te weerhouden,
spijts de vaststelling dat ook de verweerster een contractuele tekortkoming verweten kan
worden, en door niet na te gaan of deze tekortkoming geen aanleiding moet geven tot
enige gehoudenheid in evenredigheid met verweersters aandeel in de aansprakelijkheid,
tot vergoeding aan de eiseres van de schade die het onmiddellijk en rechtstreeks gevolg is
van die tekortkomingen, schendt het arrest de in dit onderdeel geviseerde wetsbepalingen.

III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
(...)
Tweede middel
Eerste onderdeel
(...)
Derde onderdeel
12. Krachtens artikel 1146 van het Burgerlijk Wetboek, is schadevergoeding
pas verschuldigd wanneer de schuldenaar in gebreke is zijn verbintenis na te
komen, behalve indien hetgeen de schuldenaar zich verbonden heeft te geven of
te doen, niet kon gegeven of gedaan worden dan binnen een bepaalde tijd, die hij
heeft laten voorbij gaan.
13. Krachtens artikel 1184, derde lid, van het Burgerlijk Wetboek, moet de
ontbinding van een wederkerige overeenkomst wegens wanprestatie in rechte
worden gevorderd. Die regel staat er niet aan in de weg dat een contractspartij in
een wederkerige overeenkomst op eigen gezag en op eigen risico beslist haar
verbintenissen niet uit te voeren en kennis geeft aan de wederpartij dat zij de
overeenkomst als beëindigd beschouwt.
De rechtmatigheid van deze eenzijdige beslissing wordt ter beoordeling aan de
rechter voorgelegd bij een latere vordering tot gerechtelijke ontbinding.
De rechter die over die gerechtelijke ontbinding beslist, dient bij het beoor-
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delen van de gevolgen van die ontbinding en van de rechten die de beide partijen
kunnen laten gelden, te oordelen of in acht genomen de wanprestatie van haar
wederpartij, de contractspartij een fout heeft begaan door eenzijdig de overeenkomst als beëindigd te beschouwen.
De contractspartij begaat hierbij een fout wanneer de wanprestatie van de
wederpartij op zich niet van aard was een gerechtelijke ontbinding te rechtvaardigen of wanneer de wederpartij niet in gebreke werd gesteld in zake de door
haar begane wanprestatie en een ingebrekestelling nog een nuttig gevolg kon
hebben.
14. De rechter die met toepassing van artikel 1184 van het Burgerlijk Wetboek
een wederkerige overeenkomst wegens de wanprestatie van de beide partijen
ontbonden verklaart, moet de schade, waarop iedere partij recht heeft wegens het
niet-nakomen door de andere partij van haar verbintenissen, bepalen in evenredigheid met de ernst van de respectieve tekortkomingen.
De omstandigheid dat beide partijen hun verbintenissen niet zijn nagekomen,
heft hun aansprakelijkheid niet op, noch hun gehoudenheid, in evenredigheid
met hun aandeel in die aansprakelijkheid, tot vergoeding aan de andere partij van
de schade die het onmiddellijk en rechtstreeks gevolg is van hun tekortkomingen.
15. De appelrechter oordeelt dat:
- de verweerster zich niet schuldig maakte aan een toerekenbare tekortkoming
die een gerechtelijke ontbinding zou rechtvaardigen;
- zelfs indien aan de verweerster iets zou kunnen worden verweten, de eiseres
de verweerster desbetreffend had dienen in gebreke te stellen, teneinde haar de
kans te geven haar verbintenissen na te komen;
- ook uit het deskundigenverslag volgt dat aan de verweerster enkel zou
kunnen worden verweten dat het proces van opmaken en goedkeuren van de
tekeningen, van de raamgehelen en details, ietwat moeizaam is verlopen;
- de eiseres de overeenkomst eenzijdig "opzegde", zonder de verweerster voorafgaandelijk in gebreke te hebben gesteld.
Verder beslist hij, met bevestiging van het bestreden vonnis, dat de overeenkomst enkel ten laste van de eiseres dient te worden ontbonden.
16. De appelrechter die aldus niet alleen oordeelt dat de door hem ten laste van
de verweerster aangenomen tekortkoming geen gerechtelijke ontbinding van de
overeenkomst rechtvaardigt, maar ook dat de eiseres naliet de verweerster in
verband met die tekortkoming in gebreke te stellen, hetgeen nuttig had kunnen
gebeuren, geeft te kennen dat bedoelde tekortkoming geen aanleiding kon geven
tot schadevergoeding en diende dan ook niet na te gaan of zelfde tekortkoming
geen aanleiding diende te geven tot enige gehoudenheid in evenredigheid met het
aandeel van de verweerster in de contractuele aansprakelijkheid.
Het onderdeel kan niet worden aangenomen.
Dictum
Het Hof,
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Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiseres in de kosten.
16 februari 2009 – 3° kamer – Voorzitter : de h. Boes, afdelingsvoorzitter – Verslaggever : de h. Smetryns – Gelijkluidende conclusie mevr. Mortier, advocaat-generaal –
Advocaten: mrs. Simon en Verbist.

Nr. 127
3° KAMER - 16 februari 2009

1º SOCIALE ZEKERHEID — WERKNEMERS - SOCIALEZEKERHEIDSBIJDRAGEN
WERKGEVER - VERMINDERING - VORDERING TOT TERUGBETALING VAN TEN ONRECHTE ONTVANGEN
VOORDELEN - DOEL VAN DE MAATREGEL
2º SOCIALE ZEKERHEID — WERKNEMERS - SOCIALEZEKERHEIDSBIJDRAGEN
WERKGEVER - VERMINDERING - VORDERING TOT TERUGBETALING VAN TEN ONRECHTE ONTVANGEN
VOORDELEN - OVERDRACHT VAN PERSONEEL - DRAAGWIJDTE
1º Uit de wetsgeschiedenis volgt dat artikel 6, eerste lid van de wet van 3 april 1995, onder
meer tot doel heeft te verhinderen dat een loutere wijziging van de werkgever zonder
enige reële werkgelegenheidsschepping, recht geeft op het voordeel van de in artikel 2,
§1, van die wet bepaalde maatregel. (Art. 2, §1, eerste lid en 6, eerste lid, Wet 3 april
1995)
2º Onder "overdracht van personeel" in de zin van artikel 6, eerste lid van de wet van 3 april
1995 dient te worden verstaan, elke feitelijke overgang van personeel tussen
werkgevers. (Art. 6, eerste lid, Wet 3 april 1995)
(R.S.Z. T. H.)

ARREST

(AR S.08.0071.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen de arresten, op 16 november 2006 en 23
februari 2007 gewezen door het Arbeidshof te Antwerpen.
Raadsheer Alain Smetryns heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Ria Mortier heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDEL
De eiser voert in zijn verzoekschrift een middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 1, 2, §1 en 6 van de Wet van 3 april 1995 houdende maatregelen ter
bevordering van de tewerkstelling, artikel 2, §1, vóór zijn wijziging bij wet van 13
februari 1998, artikel 6, zoals gewijzigd bij wet van 13 februari 1998;
- de artikelen 1, §1, eerste lid, 14, §1 en 22 van de Wet van 27 juni 1969 tot herziening
van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der
arbeiders (RSZ-wet), artikel 22 vóór zijn wijziging bij wet van 27 december 2004.
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Aangevochten beslissingen
Het bestreden eindarrest van 23 februari 2007 vernietigt het vonnis van de eerste
rechter en verklaart de oorspronkelijke vordering van eiser, op grond van de beoordeling
in het tussenarrest, ongegrond.
Na te hebben vastgesteld dat de tewerkstelling van A.V. , C.D. en C.M. een nettoaangroei van het werknemersbestand betekende bij de verweerster, werd in het tussenarrest beslist dat deze netto-aangroei niet het gevolg was van een overdracht van personeel
in de zin van artikel 6 van de wet van 3 april 1995:
"Er wordt geen geschrift bijgebracht waarin formeel de overdracht van de drie personeelsleden tussen E.S. en G.H. wordt geregeld.
Ook is er geen bewijs dat er een wilsovereenstemming tussen hen beiden was om het
personeel over te dragen.
De vraag is of dergelijke wilsovereenstemming moet bewezen zijn.
Het (arbeids)hof is van oordeel van wel. Overdracht is in de context van de wet van 3
april 1995 een overeenkomst tussen minstens twee partijen: de overdrager en de overnemer. De wet gebruikt naast de term 'overdracht' ook de term 'overdragende werkgever'.
'Overdragen' is een bewuste daad. De overdrager moet de wil hebben om zijn personeel
over te dragen.
Deze wil tot overdracht moet echter ook beantwoord worden door een wil om over te
nemen. Dus ook bij de overnemer moet de wil aanwezig zijn om het personeel over te
nemen. Aldus is de 'overdracht' een wederzijdse overeenkomst waarbij de wilsovereenstemming tussen overdrager en overnemer moet bewezen zijn.
Indien de wetgever de overgang van personeel op het oog had gehad bij de overname
van een handelzaak van de overlatende naar de overnemende werkgever dan had hij ook
de term 'overgang' gebruikt in plaats van 'overdracht'. Een overgang is een feitelijkheid:
ging het personeel bij de overname van de handelszaak mee over naar de nieuwe uitbater
of niet? Een overdracht echter veronderstelt de wil zowel bij de overlater als bij de overnemer om het personeel over te nemen.
Het is pas als een dergelijke wederzijds gewilde overdracht van personeel bewezen is
dat artikel 6 van de wet van 3 april 1995 speelt.
Immers enkel in dat scenario staat het vast dat de tewerkstellingsgraad in het algemeen
niet is verhoogd.
In de huidige zaak had G.H. ook kunnen opteren om haar delicatessenzaak te gaan
uitbaten met ander, vreemd personeel, met werklozen bijvoorbeeld aan wie ze een job
aanbood.
Wat zou in dat scenario dan het lot zijn geweest van het personeel van E.S. ? Indien die
ergens anders werk vonden, zou er geen twijfel zijn over de werkelijke netto aangroei van
personeel bij G.H. en zou de sanctie van artikel 6 van de wet van 3 april 1995 allicht niet
op haar zijn toegepast.
Moet deze sanctie dan wél op haar worden toegepast wanneer ze besluit om het personeel van E.S. opnieuw tewerk te stellen? Juridisch is er in het kader van de huidige beoordeling immers geen verschil tussen dit personeel en 'vreemd' personeel.
Pas als er een wilsovereenstemming is bewezen tussen E.S. en G.H. tot overdracht van
het personeel tussen hen beiden, geldt voornoemd artikel 6.
Dergelijke wilsovereenstemming is door (de eiser) niet bewezen en kan ook niet uit de
elementen van het dossier indirect maar zeker worden afgeleid.
(De eiser) beschikte nochtans over ruime middelen om dit bewijs te leveren. Hij had via
zijn inspectiediensten de beide betrokkenen kunnen ondervragen over de juiste toedracht
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van de overname van de handelszaak. Hij had op dezelfde wijze het personeel zelf kunnen
ondervragen.
Een 'overdracht' van personeel in de zin van artikel 6 van de wet van 3 april 1995 is dan
ook niet bewezen zodat de sanctie ervan niet op G.H. in het kader van dit geschil kan
worden toegepast" (tussenarrest, p.4, derde alinea t.e.m. p.5, vijfde alinea).
Grieven
1. Luidens artikel 2, §1, van Titel I van de wet van 3 april 1995 houdende maatregelen
ter bevordering van de tewerkstelling, hebben de werkgevers, die ter uitvoering van een
akkoord gesloten overeenkomstig de bepalingen van de collectieve arbeidsovereenkomst
nr. 60 gesloten in de Nationale Arbeidsraad op 20 december 1994, een netto-aangroei van
het aantal werknemers en daarenboven tenminste een gelijkwaardig arbeidsvolume
aantonen, dit in vergelijking met het overeenstemmende kwartaal van 1994, voor elke
nieuw aangeworven werknemer, aangeworven na 31 december 1994, per trimester recht
op een vermindering van de werkgeversbijdragen voor sociale zekerheid.
2. Indien wordt vastgesteld dat akkoorden gesloten met toepassing van deze Titel niet
zijn nagekomen of indien wordt vastgesteld dat de netto-aangroei van het aantal werknemers het gevolg is van de opslorping of de fusie van één of meerdere werkgevers of van
de overdracht van personeel die in hoofde van de overdragende werkgever aanleiding gaf
tot een vermindering van het arbeidsvolume in vergelijking met het kwartaal dat aan de
overdracht voorafgaat, zal de werkgever tot terugbetaling gehouden zijn van het geheel of
gedeelte van de ten onrechte ontvangen voordelen, aldus artikel 6 van voormelde wet van
3 april 1995.
3. In de context van voormeld artikel slaat de term "overdracht" zowel op de overdracht
van personeel die wederzijds is gewild door de overdrager en de overnemer, als op de
overdracht die het gevolg is van een feitelijkheid, waarbij een werkgever eenzijdig het
personeel van een andere werkgever heeft overgenomen, zonder dat dit in samenspraak
met die werkgever of in onderling akkoord is gebeurd.
Onder "overdracht van personeel" in de zin van artikel 6 van deze wet moet dus niet
uitsluitend de overdracht van personeel krachtens overeenkomst worden verstaan, maar
ook de overdracht van personeel waaraan geen (schriftelijke of mondelinge) overeenkomst tussen overdrager en overnemer ten grondslag ligt.
In zoverre de vereiste van een overdracht krachtens overeenkomst niet uitdrukkelijk in
de wet staat ingeschreven, is elke feitelijke overgang, transfer of overheveling van personeel tussen werkgevers derhalve te beschouwen als een "overdracht van personeel" in de
zin van artikel 6 van de wet van 3 april 1995.
Anders dan de appelrechters voorhouden, is er voor de toepassing van artikel 6 van de
wet van 3 april 1995 dan ook geen betekenisverschil tussen, enerzijds, een "overgang" van
personeel, en anderzijds, een "overdracht" van personeel.
4. Ook naar de geest van Titel I van de wet van 3 april 1995, die ertoe strekt de tewerkstelling te bevorderen, moet de sanctie van artikel 6 van deze wet toepassing vinden bij de
overgang van personeel die het gevolg is van een feitelijkheid in zoverre de globale
tewerkstellingsgraad door deze feitelijke overgang van personeel evenmin wordt
verhoogd, zoals ook in casu het geval was.
Waar er geen betwisting bestond over het feit dat verweerster het personeel in dienst
heeft genomen dat voorheen was tewerkgesteld bij E.S. , was er derhalve sprake van een
"overdracht van personeel" in de zin van artikel 6 van voormelde wet.
5. Hieruit volgt dat het bestreden arrest niet wettig, zonder schending van artikel 6 van
de van de wet van 3 april 1995, heeft kunnen oordelen dat een "overdracht van personeel"
niet is bewezen bij gebreke aan bewijs van een overeenkomst of van een wilsovereen-
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stemming tussen beide werkgevers om het personeel over te dragen (schending van de
artikelen 1, 2, §1, en 6 van de wet van 3 april 1995 en 1, §1, eerste lid, 14, §1 en 22 van de
RSZ-wet).

III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
1. Krachtens artikel 2, §1, eerste lid, van de wet van 3 april 1995 houdende
maatregelen tot bevordering van de tewerkstelling, hebben de werkgevers die ter
uitvoering van een akkoord gesloten overeenkomstig de bepalingen van de CAO
nr. 60, gesloten in de Nationale Arbeidsraad op 20 december 1994, een nettoaangroei van het aantal werknemers en daarenboven tenminste een gelijkwaardig
arbeidsvolume kunnen aantonen, dit in vergelijking met het overeenstemmende
kwartaal van 1994, voor elke nieuw aangeworven werknemer, aangeworven na
31 december 1994, recht op een vermindering van de werkgeversbijdragen voor
sociale zekerheid van "37.500 frank" per trimester.
2. Krachtens artikel 6, eerste lid, van de voormelde wet van 3 april 1995, zoals
gewijzigd bij wet van 13 februari 1998 met uitwerking vanaf 1 januari 1995, zal
de werkgever tot terugbetaling van het geheel of het gedeelte van de ten onrechte
ontvangen voordelen gehouden zijn, indien wordt vastgesteld dat de nettoaangroei van het aantal werknemers het gevolg is van een overdracht van personeel die in hoofde van de overdragende werkgever aanleiding gaf tot een vermindering van het arbeidsvolume in vergelijking met het kwartaal dat aan de overdracht voorafgaat.
Uit de wetsgeschiedenis volgt dat deze bepaling onder meer tot doel heeft te
verhinderen dat een loutere wijziging van de werkgever zonder enige reële werkgelegenheidsschepping, recht geeft op het voordeel van de in artikel 2, §1, van
de wet van 3 april 1995 bepaalde maatregel.
Onder "overdracht van personeel" in de zin van die bepaling dient dan ook te
worden verstaan, elke feitelijke overgang van personeel tussen werkgevers.
3. De appelrechters stellen vast dat de verweerster de handelszaak van E.S.
heeft overgenomen en dat zij drie werkneemsters die bij E.S. in dienst waren,
verder heeft tewerkgesteld.
Ze oordelen vervolgens dat een overdracht van personeel in de zin van artikel
6 van de wet van 3 april 1995 niet bewezen is, zodat de sanctie ervan niet op de
verweerster kan worden toegepast, omdat er geen bewijs is van een wilsovereenstemming tussen de verweerster en E.S. om het personeel over te dragen.
Aldus schenden de appelrechters het begrip "overdracht van personeel" in de
zin van artikel 6, eerste lid, van de wet van 3 april 1995.
Het middel is gegrond.
Dictum
Het Hof,
Vernietigt de bestreden arresten, behalve in zoverre het arrest van 16
november 2006 het hoger beroep ontvankelijk verklaart.
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het
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gedeeltelijk vernietigde arrest van 16 november 2006 en het vernietigde arrest
van 23 februari 2007.
Houdt de kosten aan en laat de beslissing daaromtrent aan de feitenrechter
over.
Verwijst de aldus beperkte zaak naar het Arbeidshof te Brussel.
16 februari 2009 – 3° kamer – Voorzitter : de h. Boes, afdelingsvoorzitter – Verslaggever : de h. Smetryns – Gelijkluidende conclusie mevr. Mortier, advocaat-generaal –
Advocaat: mr. De Bruyn.

Nr. 128
3° KAMER - 16 februari 2009

1º SOCIALE ZEKERHEID — WERKNEMERS - ONREGELMATIGE DEELTIJDSE
TEWERKSTELLING - VERMOEDEN VAN VOLTIJDSE TEWERKSTELLING - DRAAGWIJDTE
2º ARBEID — ARBEIDSTIJDEN EN RUSTTIJDEN - DEELTIJDSE ARBEID ONTSTENTENIS VAN OPENBAARMAKING VAN WERKROOSTERS - VERMOEDEN VAN VOLTIJDSE
TEWERKSTELLING - DRAAGWIJDTE
1º en 2° Het in artikel 22ter van de R.S.Z.-Wet van 27 juni 1969 bepaalde vermoeden van
voltijdse tewerkstelling van de deeltijdse werknemers bij ontstentenis van
openbaarmaking van hun normale werkroosters geldt niet alleen voor de dag van de
vaststelling van de bedoelde ontstentenis, maar voor de ganse voorafgaande periode
van tewerkstelling1. (Art. 22ter, Sociale-Zekerheidswet Werknemers 1969)
(R.S.Z. T. HET BROUWERSHUIS bvba)

ARREST

(AR S.08.0132.N)

II. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest, op 9 mei 2008 gewezen door het
Arbeidshof te Antwerpen.
Afdelingsvoorzitter Robert Boes heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Ria Mortier heeft geconcludeerd.
III. CASSATIEMIDDEL
De eiser voert in zijn verzoekschrift een middel aan.
Het verzoekschrift is aan dit arrest gehecht en maakt er deel van uit.
IV. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
1. Het in artikel 22ter van de RSZ-wet van 27 juni 1969 bepaalde vermoeden
van voltijdse tewerkstelling van de deeltijdse werknemers hij ontstentenis van
1 Zie Cass., 20 okt. 2008, AR S.08.0014.N, AC, 2008, nr 564.
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openbaarmaking van hun normale werkroosters geldt niet alleen voor de dag van
de vaststelling van de bedoelde ontstentenis, maar voor de ganse voorafgaande
periode van tewerkstelling.
Het arrest dat anders oordeelt, schendt de voormelde wetsbepaling.
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest.
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het
vernietigde arrest.
Houdt de kosten aan en laat de beslissing daaromtrent aan de feitenrechter
over. Verwijst de zaak naar het Arbeidshof te Brussel.
16 februari 2009 – 3° kamer – Voorzitter en Verslaggever : de h. Boes, afdelingsvoorzitter – Gelijkluidende conclusie mevr. Mortier, advocaat-generaal – Advocaat: mr. De
Bruyn.

Nr. 129
2° KAMER - 17 februari 2009

1º STEDENBOUW — HERSTEL VAN PLAATS IN DE VORIGE STAAT.
BETALING VAN EEN MEERWAARDE - VROEGERE CONSTRUCTIE - VERMOED
VERGUNDE TOESTAND - LATERE GEWESTPLANBESTEMMING - STRIJDIGHEID - VROEGERE
CONSTRUCTIE GEÏNTEGREERD IN NIEUWE ILLEGALE CONSTRUCTIE - REDELIJK KARAKTER VAN DE
HERSTELVORDERING - BEOORDELING DOOR DE RECHTER - OMVANG
2º ONAANTASTBARE BEOORDELING DOOR DE FEITENRECHTER STEDENBOUW - HERSTELVORDERING - VROEGERE CONSTRUCTIE - VERMOED VERGUNDE TOESTAND
- LATERE GEWESTPLANBESTEMMING - STRIJDIGHEID - VROEGERE CONSTRUCTIE GEÏNTEGREERD IN
NIEUWE ILLEGALE CONSTRUCTIE - REDELIJK KARAKTER VAN DE HERSTELVORDERING - BEOORDELING
DOOR DE RECHTER - OMVANG
1º en 2° De omstandigheid dat de bestemming van de voordien bestaande constructie
strijdig is met de daaropvolgende gewestplanbestemming staat niet eraan in de weg dat
de rechter bij de beoordeling van het redelijk karakter van de vordering tot afbraak van de
na het in voege treden van dit gewestplan opgerichte, illegale constructies, rekening
houdt met de voordien vermoede vergunde toestand van de vorige constructie, zelfs
wanneer zij in de wederrechtelijke constructie is geïntegreerd en aldus één geheel
uitmaakt.
(GEWESTELIJKE STEDENBOUWKUNDIG INSPECTEUR VAN HET VLAAMSE GEWEST T. S.)

ARREST

(AR P.08.1541.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep te
Antwerpen, correctionele kamer, van 17 september 2008.
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De eiser voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, een middel aan.
Raadsheer Etienne Goethals heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Patrick Duinslaeger heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Middel
(...)
Tweede onderdeel
3. Het onderdeel voert schending aan van artikel 159 Grondwet, de artikelen
146, laatste lid, en 149, §1 Stedenbouwdecreet 1999, artikel 2 Stedenbouwdecreet 1996, artikel 13, sub 4.3.1 van het koninklijk besluit van 28 december 1972
betreffende de inrichting en de toepassing van de ontwerp-gewestplannen en
gewestplannen, van het koninklijk besluit van 3 april 1979 houdende vaststelling
van het gewestplan Hasselt-Genk evenals miskenning van het beginsel van de
scheiding der machten, zoals vervat in de artikelen 36, 37 en 40 Grondwet: de
herstelvordering in afbraak kan verantwoord worden op grond van de planologische bestemming van het gebied, ook al is die bestemming, gelet op de bestaande
toestand nog niet in de feiten gerealiseerd; het herstel van de plaats in de vorige
toestand kan ook inhouden dat de illegale constructie volledig wordt afgebroken,
met inbegrip van de vóór de bouwovertreding op de plaats reeds bestaande
constructie die in de wederrechtelijke constructie is geïntegreerd en aldus één
geheel uitmaakt; bijgevolg konden de appelrechters een kennelijk onredelijke
opvatting van goede ruimtelijke ordening of een beperkte omvang en aantasting
van de goede ruimtelijke ordening niet wettig afleiden uit de omstandigheid dat
de eiser naliet de ruimtelijke impact van de nieuwe, wederrechtelijke en met de
gewestplanbestemming onverenigbare constructie, te vergelijken met de ruimtelijke impact die de vroegere vermoed vergunde, maar eveneens met de gewestplanbestemming strijdige constructie had; voorts houdt de enkele vaststelling dat
een andere herstelmaatregel "meer aangewezen lijkt" een voor de rechter niettoegelaten opportuniteitsoordeel in van de herstelvordering.
4. De omstandigheid dat de bestemming van de voordien bestaande constructie
strijdig is met de daaropvolgende gewestplanbestemming, staat niet eraan in de
weg dat de rechter bij de beoordeling van het redelijk karakter van de vordering
tot afbraak van de na het in voege treden van dit gewestplan opgerichte, illegale
constructies, rekening houdt met de voordien vermoede vergunde toestand van
de vorige constructie, zelfs wanneer zij in de wederrechtelijke constructie is
geïntegreerd en aldus één geheel uitmaakt.
Het onderdeel dat uitgaat van een andere rechtsopvatting, faalt in zoverre naar
recht.
5. Voor het overige moet de vaststelling van de appelrechters dat een andere
herstelmaatregel "meer aangewezen lijkt", in verband worden gebracht met de
overige motieven van het bestreden arrest. Met de redenen die zij vermelden,
beoordelen de appelrechters niets meer dan de inhoudelijke wettigheid van de
herstelvordering.
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In zoverre het onderdeel aanvoert dat de appelrechters zich de bevoegdheid
van het bestuur toe-eigenen, mist het feitelijke grondslag.
(...)
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiser in de kosten.
17 februari 2009 – 2° kamer – Voorzitter : de h. Forrier, afdelingsvoorzitter – Verslaggever : de h. Goethals – Gelijkluidende conclusie de h. Duinslaeger, advocaat-generaal –
Advocaten: mrs. Geinger en P. Jongbloet, Brussel.

Nr. 130
2° KAMER - 17 februari 2009

1º STEDENBOUW — HERSTEL VAN PLAATS IN DE VORIGE STAAT.
BETALING VAN EEN MEERWAARDE - HERSTELVORDERING - BURGERLIJKE PARTIJ EN
BEVOEGD BESTUUR - NIET-OVEREENSTEMMENDE HERSTELVORDERING - RECHTER DIE OORDEELT
DAT DE HERSTELVORDERING VAN DE BURGERLIJKE PARTIJ HET MEEST PASSEND IS - DRAAGWIJDTE
2º STEDENBOUW — HERSTEL VAN PLAATS IN DE VORIGE STAAT.
BETALING VAN EEN MEERWAARDE - HERSTELVORDERING - BURGERLIJKE PARTIJ EN
BEVOEGD BESTUUR - NIET-OVEREENSTEMMENDE HERSTELVORDERING - RECHTER DIE OORDEELT
DAT DE HERSTELVORDERING VAN DE BURGERLIJKE PARTIJ HET MEEST PASSEND IS - MACHTIGING
TOT AMBTSHALVE UITVOERING - VERPLICHTING VOOR DE RECHTER
1º De rechter, die, op de gegronde redenen van goede plaatselijke ruimtelijke ordening die
hij vermeldt, de voorkeur geeft aan de maatregel van herstel in de oorspronkelijke staat
zoals gevorderd door de burgerlijke partij, eerder dan aan de meer indringende
maatregel van aanpassingswerken zoals gevorderd door het bevoegde bestuur, miskent
niet het opportuniteitsoordeel van deze overheid, maar verzoent haar wil tot het doen
verdwijnen van de gevolgen van het stedenbouwmisdrijf met het rechtmatig belang van
de burgerlijke partij tot een herstel in natura van een door haar geleden schade. (Art. 150,
Decr. Vl. Parlement 18 mei 1999)
2º Uit artikel 153, eerste lid, Stedenbouwdecreet 1999, volgt dat de rechter verplicht is de
machtiging tot ambtshalve uitvoering zowel aan de stedenbouwkundige inspecteur als
aan het college van burgemeester en schepenen te verlenen, ook wanneer de rechter de
voorkeur geeft aan de herstelmaatregel die de burgerlijke partij vordert1.
(GEWESTELIJKE STEDENBOUWKUNDIG INSPECTEUR T. V. e.a.)

ARREST

(AR P.08.1585.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
1 Zie Cass., 28 okt. 2008, AR P.08.0851.N, AC, 2008, nr 588.
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De cassatieberoepen zijn gericht tegen het arrest van het hof van beroep te
Gent, correctionele kamer, van 26 september 2008.
De eisers I voeren in een memorie die aan dit arrest is gehecht, een middel aan.
De eiser II 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 van de eisers I
1. Het middel voert schending aan van de artikelen 33 en 149 Grondwet,
evenals miskenning van het beginsel van de scheiding der machten: uit de motivering van het bestreden arrest blijkt dat de appelrechters hun oordeel dat de
gevorderde herstelvordering van de burgerlijke partijen het meest passend is,
hebben laten afhangen van elementen die volledig tot de appreciatie van de
uitvoerende macht behoren; bovendien is deze motivering tegenstrijdig.
2. Artikel 150 Stedenbouwdecreet 1999 bepaalt: "Indien de herstelvordering
van de burgerlijke partij enerzijds en die van de stedenbouwkundige inspecteur
of het college van burgemeester en schepenen anderzijds niet overeenstemmen,
bepaalt de rechtbank de gevorderde herstelmaatregel die ze passend acht."
3. De rechter die op de gegronde redenen van goede plaatselijke ruimtelijke
ordening die hij vermeldt, de voorkeur geeft aan de maatregel van herstel in de
oorspronkelijke staat zoals gevorderd door de burgerlijke partij, eerder dan aan
de minder ingrijpende maatregel van aanpassingswerken zoals gevorderd door
het bevoegde bestuur, miskent niet het opportuniteitsoordeel van deze overheid
maar verzoent haar wil tot het doen verdwijnen van de gevolgen van het stedenbouwmisdrijf met het rechtmatig belang van de burgerlijke partij tot een herstel
in natura van een door haar geleden schade.
4. Het bestreden arrest oordeelt: "Aan aanpassingswerken zoals gevorderd
door het college van burgemeester en schepenen, daarin bijgetreden door de
gewestelijk stedenbouwkundig inspecteur, hebben de schadelijders niets; deze
aanpassingswerken stellen immers geen einde aan de schadeverwekkende
toestand. De vordering van de [verweerders] die ertoe strekt een einde te doen
stellen aan de door het misdrijf wederrechtelijk tot stand gebrachte en voor hen
schadeverwekkende toestand moet a fortiori geacht worden in overeenstemming
te zijn met het algemeen belang. Ook is het herstel in de oorspronkelijke
toestand, zoals gevorderd door [de verweerders] de enige herstelvordering die in
overeenstemming is met de goede ruimtelijke ordening. De wederrechtelijk door
de [eisers] opgerichte constructies, met name een loods met industrieel uitzicht
waarbij verder tussen woning en loods een bureau werd gebouwd, aan de loods
een groot afdak werd gemaakt, daarnaast nog een veranda werd opgericht en op
het dak van het bureau een jaccuzi werd geplaatst - geheel van werken die ook
meebrengen dat het perceel quasi volledig is volgebouwd -, zijn strijdig met de
bestemming van het gebied aldaar, met name een residentiële verkaveling, en
overschrijden de ruimtelijke draagkracht van de omgeving. De aanpassings-
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werken die het college van burgemeester en schepenen vordert, daarin bijgetreden door de gewestelijk stedenbouwkundig inspecteur, zouden geen einde
stellen aan de strijdigheid van de constructies met het bestemmingsvoorschrift en
zouden het herstel van de aantasting van de goede ruimtelijke ordening niet
bewerkstelligen."
Met die redenen die niet tegenstrijdig zijn, verantwoorden de appelrechters
hun beslissing naar recht.
Het middel kan niet worden aangenomen.
Middel van de eiser II
5. Het middel voert schending aan van de artikelen 150 en 153, eerste lid,
Stedenbouwdecreet 1999: ongeacht de omstandigheid dat de herstelvordering
van de eiser en van het college van burgemeester en schepenen van de gemeente
Middelkerke tot het uitvoeren van aanpassingswerken, met toepassing van artikel
150 Stedenbouwdecreet 1999 buiten toepassing wordt gelaten, en op vordering
van de burgerlijke partijen het herstel van de plaats in de oorspronkelijke
toestand wordt bevolen, hadden de appelrechters ook aan de eiser en aan het
college van burgemeester en schepenen machtiging moeten verlenen om ambtshalve in de uitvoering te voorzien wanneer de plaats niet binnen de gestelde
termijn in de oorspronkelijke toestand wordt hersteld.
6. Artikel 153, eerste lid, Stedenbouwdecreet 1999 bepaalt: "Voor het geval
dat de plaats niet binnen de door de rechtbank gestelde termijn in de vorige staat
wordt hersteld, dat het strijdige gebruik niet binnen die termijn wordt gestaakt of
dat de bouw- of aanpassingswerken niet binnen deze termijn worden uitgevoerd,
beveelt het vonnis van de rechter, bedoeld in de artikelen 149 en 151, dat de
stedenbouwkundig inspecteur, het college van burgemeester en schepenen en
eventueel de burgerlijke partij, ambtshalve in de uitvoering ervan kunnen voorzien."
7. Deze ambtshalve door de rechter te verlenen machtiging aan het bestuur
vindt zijn grondslag, niet in de vordering van het bestuur die het herstel vordert,
maar in de publiekrechtelijke verhouding die wegens het misdrijf ontstaat tussen
de overtreder enerzijds, de stedenbouwkundig inspecteur en het college van
burgemeester en schepenen die tot taak hebben het herstel te benaarstigen, anderzijds.
8. Uit artikel 153, eerste lid, Stedenbouwdecreet 1999 volgt dat de rechter
verplicht is de machtiging tot ambtshalve uitvoering zowel aan de stedenbouwkundig inspecteur als aan het college van burgemeester en schepenen te
verlenen, ook wanneer de rechter de voorkeur geeft aan de herstelmaatregel die
de burgerlijke partij vordert
Het middel is gegrond.
Ambtshalve onderzoek van de overige beslissingen op de strafvordering en de
herstelvordering
9. De substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen
zijn in acht genomen en de beslissingen zijn overeenkomstig de wet gewezen.
Dictum
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Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep van de eisers I.
Vernietigt, op het cassatieberoep van de eiser II, het bestreden arrest in zoverre
het de stedenbouwkundig inspecteur en het college van burgemeester en schepenen niet machtigt ambtshalve op kosten van de overtreder in de uitvoering van
het bevolen herstel te voorzien.
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het
gedeeltelijk vernietigde arrest.
Veroordeelt de eisers I tot de kosten van hun cassatieberoep.
Veroordeelt de verweerders Vande Velde en Dhaene in de kosten van het
cassatieberoep II .
Verwijst de aldus beperkte zaak naar het Hof van Beroep te Brussel.
17 februari 2009 – 2° kamer – Voorzitter : de h. Forrier, afdelingsvoorzitter – Verslaggever : de h. Goethals – Gelijkluidende conclusie de h. Duinslaeger, advocaat-generaal –
Advocaten: mrs. K. Roelandt, Brussel, A. Lust, Brugge en Geinger.

Nr. 131
2° KAMER - 17 februari 2009

1º STEDENBOUW — HERSTEL VAN PLAATS IN DE VORIGE STAAT.
BETALING VAN EEN MEERWAARDE - HERSTELVORDERING - HERSTEL VAN DE PLAATS
IN DE OORSPRONKELIJKE TOESTAND - STRAF IN DE ZIN VAN ARTIKEL 6.1 E.V.R.M. - GEVOLGEN
2º RECHTEN VAN DE MENS — VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS —
ARTIKEL 6 — ARTIKEL 6.1 - REDELIJKE TERMIJN - OVERSCHRIJDING - STEDENBOUW HERSTELVORDERING - HERSTEL VAN DE PLAATS IN DE OORSPRONKELIJKE TOESTAND - STRAF IN DE
ZIN VAN ARTIKEL 6.1 E.V.R.M. - GEVOLG
3º STEDENBOUW — HERSTEL VAN PLAATS IN DE VORIGE STAAT.
BETALING VAN EEN MEERWAARDE - HERSTELVORDERING - HERSTEL VAN DE PLAATS
IN DE OORSPRONKELIJKE TOESTAND - CONTROLE VAN DE WETTIGHEID - BEOORDELING DOOR DE
RECHTER - CRITERIA
1º en 2° De vaststelling dat het herstel in de oorspronkelijke toestand een "straf" is in de zin
van artikel 6.1 EVRM, brengt enkel mee dat de waarborgen van die bepaling moeten
worden in acht genomen, waaronder de behandeling van de vordering binnen een
redelijke termijn; noch de artikelen 6 of 13 EVRM, noch artikel 14 IVBPR, noch enige
andere bepaling van die verdragen duiden de gevolgen aan die de rechter aan een door
hem vastgestelde overschrijding van de redelijke termijn moet verbinden, zodat het aan
de rechter staat om, wanneer hij beslist een strafvermindering toe te kennen omdat de
redelijke termijn is overschreden, in feite en op grond van de concrete gegevens van de
zaak te oordelen in welke mate en onder welke voorwaarden die vermindering kan
worden toegekend, op voorwaarde dat die vermindering reëel en meetbaar is1. (Art. 149,
1 Zie Cass., 14 juni 2006, AR P.05.1632.F, AC, 2006, nr 329; 28 okt. 2008, AR P.08.0880.N, AC,
2008, nr 590; 4 nov. 2008, AR P.08.0081.N, AC, 2008, nr 608 Zie ook Arbitragehof, 2 maart 1995, nr
18/95, overweging B.3.
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§1, eerste lid, Decr. Vl. R. 18 mei 1999)
3º Krachtens artikel 159 Grondwet en 149, §1, Stedenbouwdecreet 1999 heeft de rechter
de bevoegdheid om de gevorderde herstelmaatregel op zijn externe en interne wettigheid
te toetsen; de rechter gaat hierbij na of de herstelvordering steunt op motieven die de
ruimtelijke ordening betreffen en op een opvatting van de ruimtelijke ordening die niet
onredelijk is en hij moet bovendien ook nagaan of de last die voor de overtreder uit het
gevorderde herstel zou voortvloeien, opweegt tegen het voordeel dat hieruit voor de
ruimtelijke ordening zou ontstaan2.
(B. e.a. T. GEWESTELIJKE STEDENBOUWKUNDIG INSPECTEUR)

ARREST

(AR P.08.1587.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
De cassatieberoepen zijn gericht tegen het arrest van het hof van beroep te
Gent, correctionele kamer, van 26 september 2008.
De eisers voeren in een memorie die aan dit arrest is gehecht, een middel aan.
Raadsheer Etienne Goethals heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Patrick Duinslaeger heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Middel
Eerste onderdeel
1. Het onderdeel voert schending aan van de artikelen 6, in het bijzonder 6.1,
en 7 EVRM, de artikelen 14, in het bijzonder 14.3 en 15 IVBPR en 149, §1,
Stedenbouwdecreet 1999: door de meest vergaande herstelmaatregel (de volledige afbraak) te bevelen, ondanks de vastgestelde overschrijding van de redelijke
termijn, miskent het bestreden arrest enerzijds het strafrechtelijk karakter van die
maatregel, anderzijds ook de gevolgen van de overschrijding van de redelijke
termijn op dergelijke straf.
2. De vaststelling dat het herstel in de oorspronkelijke toestand een "straf" is in
de zin van artikel 6.1 EVRM, brengt enkel mee dat de waarborgen van die bepaling moeten worden in acht genomen, waaronder de behandeling van de vordering binnen een redelijke termijn.
Noch de artikelen 6 of 13 EVRM, noch artikel 14 IVBPR, noch enig andere
bepaling van die verdragen duiden de gevolgen aan die de rechter aan een door
hem vastgestelde overschrijding van de redelijke termijn moet verbinden. Het
staat aldus aan de rechter om, wanneer hij beslist een strafvermindering toe te
kennen omdat de redelijke termijn is overschreden, in feite en op grond van de
concrete gegevens van de zaak te oordelen in welke mate en onder welke voorwaarden die vermindering kan worden toegekend, op voorwaarde dat die
vermindering reëel en meetbaar is.
2 Zie Cass., 15 juni 2004, AR P.04.0237.N, AC, 2004, nr 323 met concl. adv.-gen. DE SWAEF; 3 nov.
2004, AR P.04.0730.F, AC, 2004, nr 526; 18 maart 2008, AR P.07.1509.N, AC, 2008, nr 187.
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3. De appelrechters stellen vast dat het door de stedenbouwkundig inspecteur
gevorderde herstel van de plaats in de oorspronkelijke toestand nog steeds noodzakelijk is om aan de gevolgen van het misdrijf een einde te stellen. Niettegenstaande het onverantwoord groot tijdsverloop sedert de werken werden uitgevoerd, weegt het voordeel voor de goede ordening van de ruimte op tegen de last
die er voor de overtreders uit voortvoeit (arrest, p. 15, alinea 3 en 4).
Uit de motieven van het arrest blijkt ook dat de appelrechters met de overschrijding van de redelijke termijn rekening houden bij het bepalen van de
gevangenisstraf en de geldboete (arrest p. 11, eerste alinea).
Zodoende verantwoorden zij hun beslissing naar recht.
Het onderdeel kan niet worden aangenomen.
(...)
Derde onderdeel
6. Het onderdeel voert miskenning aan van het wettigheids- en evenredigheidsbeginsel, zoals onder meer vervat in de artikelen 159 Grondwet en artikel 149,
§1 en §3, Stedenbouwdecreet 1999: bij hun oordeel dat de gevorderde sloping
van eisers' woning niet kennelijk onredelijk is, verlenen de appelrechters onevenredig veel aandacht aan de ernst van de inbreuken en miskennen hierbij tal van
feitelijke vaststellingen en ingeroepen stedenbouwkundige argumenten.
7. Krachtens artikel 159 Grondwet en artikel 149, §1, Stedenbouwdecreet 1999
heeft de rechter de bevoegdheid om de gevorderde herstelmaatregel op zijn
externe en interne wettigheid te toetsen. De rechter gaat na of de herstelvordering
steunt op motieven die de ruimtelijke ordening betreffen en op een opvatting van
de ruimtelijke ordening die niet onredelijk is. Bovendien moet de rechter ook
nagaan of de last die voor de overtreder uit het gevorderde herstel zou voortvloeien, opweegt tegen het voordeel dat hieruit voor de ruimtelijke ordening zou
ontstaan.
Hieruit volgt dat ook wanneer de wederrechtelijke constructies onverenigbaar
zijn met de planologische bestemming van het gebied, de rechter, afhankelijk
van de concrete omstandigheden van de zaak, kan oordelen dat een herstelvordering die op grond van die planologische bestemming en die voorschriften is
gesteund, wel of niet kennelijk onredelijk is en niet noodzakelijk om de ruimtelijke ordening te vrijwaren.
8. Uit de motivering van de appelrechters blijkt dat zij vertrekken van de vaststelling dat de wederrechtelijk tot stand gebrachte verbouwde woning gelegen is
in natuurgebied, in de onmiddellijke nabijheid van een natuurreservaat, dat zij
vervolgens de feitelijke toestand onderzoeken, met inbegrip van de gegevens die
de eisers in conclusie hebben aangevoerd, om ten slotte op grond van de motivering van de herstelvordering van de stedenbouwkundige inspecteur te oordelen
dat "in weerwil van hetgeen in conclusies door de (eisers) wordt aangevoerd om
het tegendeel te doen aannemen (...) in acht genomen deze motieven, onder meer
met betrekking tot de ernst van de overtreding en de verenigbaarheid met de
onmiddellijke omgeving, de vordering [tot afbraak] niet steunt op motieven die
vreemd zijn aan de ruimtelijke ordening of op een opvatting van de goede ruim-
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telijke ordening die kennelijk onredelijk is".
Om de noodzaak van de herstelmaatregel te beoordelen, kaderen zij aldus de
planologische bestemming in de werkelijke feitelijke toestand, waarbij zij vaststellen dat "het voordeel van de goede ordening van de ruimte door het herstel
van de plaats in de oorspronkelijke toestand opweegt tegen de last die er voor de
(eisers) uit voortvloeit".
Met hun motieven verrichten de appelrechters de hen opgedragen evenredigheidstoets, en verantwoorden hierbij hun beslissing naar recht.
Het onderdeel kan in zoverre niet worden aangenomen.
9. In zoverre het onderdeel voor het overige opkomt tegen de onaantastbare
beoordeling in feite dat het gevorderde herstel niet kennelijk onredelijk is, is het
niet ontvankelijk.
Ambtshalve onderzoek van de beslissing op de strafvordering
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 de cassatieberoepen.
Veroordeelt de eisers in de kosten.
17 februari 2009 – 2° kamer – Voorzitter : de h. Forrier, afdelingsvoorzitter – Verslaggever : de h. Goethals – Gelijkluidende conclusie de h. Duinslaeger, advocaat-generaal –
Advocaten: mrs. De Baets en Geinger.

Nr. 132
2° KAMER - 17 februari 2009

1º RECHTSBIJSTAND - CASSATIEBEROEP - PERSONEN BEVOEGD OM CASSATIEBEROEP IN TE
STELLEN

2º CASSATIEBEROEP — ALLERLEI - RECHTSBIJSTAND - PERSONEN BEVOEGD OM
CASSATIEBEROEP IN TE STELLEN - ALLERLEI
1º en 2° Uit de artikelen 688 en 690 Gerechtelijk Wetboek betreffende de rechtsmiddelen
die kunnen worden aangewend tegen de beslissingen inzake rechtsbijstand, blijkt dat
alleen de procureur-generaal bij het hof van beroep cassatieberoep kan instellen en zulks
uitsluitend wegens overtreding van de wet1.
(V.)

ARREST

(AR P.09.0015.N)
1 Cass., 10 jan. 1990, AR 7927, AC, 1990, nr 289; 13 okt. 1992, AR 7065, AC, 1992, nr 664; 22 juli
2003, AR P.03.0921.F, AC, 2003, nr 393; 29 mei 2007, AR P.07.0661.N, AC, 2007, nr 280.
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I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen de beslissing van het hof van beroep te
Antwerpen, achtstebis kamer zetelend als bureau voor rechtsbijstand, van 23
december 2008.
De eiser voert in een geschrift grieven 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 bestreden beslissing verwerpt het door de eiser ingestelde verzoek tot
rechtsbijstand.
2. Uit de artikelen 688 en 690 Gerechtelijk Wetboek betreffende de rechtsmiddelen die kunnen worden aangewend tegen de beslissingen inzake rechtsbijstand,
blijkt dat alleen de procureur-generaal bij het hof van beroep een desbetreffend
cassatieberoep kan instellen en zulks uitsluitend wegens overtreding van de wet.
Het cassatieberoep is niet ontvankelijk.
Grieven
3. De grieven houden geen verband met de ontvankelijkheid van het cassatieberoep en behoeven dus geen antwoord.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiser in de kosten.
17 februari 2009 – 2° kamer – Voorzitter : de h. Forrier, afdelingsvoorzitter – Verslaggever : de h. Van hoogenbemt – Gelijkluidende conclusie de h. Duinslaeger, advocaatgeneraal.

Nr. 133
2° KAMER - 18 februari 2009

1º AANSPRAKELIJKHEID BUITEN OVEREENKOMST — OORZAAK —
(ON)MIDDELLIJKE OORZAAK - BESLISSING WAARBIJ DE DADER DIE EEN FOUT HEEFT
BEGAAN, BUITEN HET GEDING WORDT GESTELD - VOORWAARDE
2º CASSATIE — VERNIETIGING. OMVANG — STRAFZAKEN —
BURGERLIJKE RECHTSVORDERING — BURGERLIJKE PARTIJ CASSATIEBEROEP VAN EEN BURGERLIJKE PARTIJ - CASSATIE VAN DE BESLISSING OP HAAR
RECHTSVORDERING - VERNIETIGING VAN DE BESLISSING OP DE RECHTSVORDERING VAN EEN ANDERE
BURGERLIJKE PARTIJ - VOORWAARDEN
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1º De beslissing waarbij de dader die een fout heeft begaan, buiten het geding wordt
gesteld, is niet naar recht verantwoord wanneer zij berust op gronden die niet impliceren
dat ook zonder de fout, de schade zich op dezelfde wijze zou hebben voorgedaan.
2º De vernietiging, op het cassatieberoep van een burgerlijke partij, van de beslissing op
haar rechtsvordering, brengt de vernietiging mee van de beslissing op de rechtsvordering
van een andere burgerlijke partij, wanneer die beslissing om dezelfde reden onwettig is
en met een ontvankelijk cassatieberoep wordt bestreden1.
(BUREAU DE CONSULTANCE ET DE SECURITE bvba e.a. T. P. e.a.)

ARREST (vertaling)

(AR P.08.1462.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
De cassatieberoepen zijn gericht tegen het vonnis in hoger beroep van de
correctionele rechtbank te Charleroi, van 30 juin 2008.
De eisers, Bureau de consultance et de sécurité en P. O., voeren in een
memorie die aan dit arrest is gehecht, een middel aan.
Afdelingsvoorzitter Frédéric Close heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Damien Vandermeersch heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
A. Cassatieberoepen van de b.v.b.a. Bureau de consultance et de sécurité en P.
O.
1. In zoverre het cassatieberoep gericht is tegen de beslissing over het beginsel
van de aansprakelijkheid
Middel
Uit de vaststellingen van het vonnis blijkt dat P. O.'s voertuig dat van M. P.
heeft aangereden en vervolgens is opgebotst tegen dat van R. G. die uit tegengestelde richting naderde.
Het vonnis wijt de eerste aanrijding uitsluitend aan de fout van M. P. die bij
het uitvoeren van een manoeuvre verzuimd heeft de eiser voorrang te verlenen.
Het vonnis oordeelt dat er twijfel bestaat over het oorzakelijk verband tussen
het foutieve manoeuvre van M. P. en de tweede aanrijding, deze tussen de voertuigen van P. O. en R. G.
De eisers verwijten de appelrechters dat zij de artikelen 1382 en 1383 van het
Burgerlijk Wetboek schenden doordat ze weigeren om, op grond van de hierboven samengevatte overwegingen, de verweerder te veroordelen om hen te
vergoeden voor de schade die door het tweede ongeval is veroorzaakt.
De beslissing waarbij de dader die een fout heeft begaan, buiten het geding
wordt gesteld, is niet naar recht verantwoord wanneer ze berust op gronden die
niet impliceren dat ook zonder de fout, de schade zich op dezelfde wijze zou
hebben voorgedaan.
1 Cass., 4 sept. 1990, AR 3103, AC, 1990-1991, nr. 1.
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De rechtbank in hoger beroep heeft wel degelijk twijfel geuit over de toerekenbaarheid van het tweede ongeval aan de fout van M. P.. Het vonnis stelt evenwel
niet vast dat, zonder de foutieve positie van laatstgenoemde op de rijweg, het
voertuig van P. O., waarvan is bevestigd dat hij reed zoals het hoort, eveneens
het door R. G. bestuurde voertuig zou hebben aangereden tegen wie geen enkele
fout werd vastgesteld.
De appelrechters schenden aldus de aangevoerde wettelijke bepalingen.
Het middel is gegrond.
2. In zoverre de cassatieberoepen gericht zijn tegen de beslissingen over de
omvang van de schade
De hierna uit te spreken vernietiging van de beslissing over het beginsel van de
aansprakelijkheid, brengt de vernietiging mee van de beslissing over de schade,
die uit de eerstgenoemde beslissing volgt.
B. Cassatieberoep van R. G.
1. In zoverre het cassatieberoep gericht is tegen de beslissing op de burgerlijke
rechtsvordering van de eiser tegen M. P.
De vernietiging van de beslissingen op de burgerlijke rechtsvorderingen van
de bvba Bureau de consultance et de sécurité en van P. O. tegen de verweerder
M. P., brengt de vernietiging mee van de beslissing op de burgerlijke rechtsvordering van de eiser G. tegen laatstgenoemde, die door dezelfde onwettigheid is
aangetast en waartegen de eiser regelmatig cassatieberoep heeft ingesteld.
2. In zoverre het cassatieberoep gericht is tegen de beslissing op de burgerlijke
rechtsvordering van de eiser tegen P. O.
De eiser voert geen middel aan.
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden vonnis in zoverre het uitspraak doet over de burgerlijke rechtsvorderingen van de drie eisers tegen M. P.
Verwerpt het cassatieberoep van R. G. voor het overige.
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het
gedeeltelijk vernietigde vonnis.
Veroordeelt M. P. in de kosten van de cassatieberoepen van de bvba Bureau de
consultance et de sécurité en P. O., alsook in de helft van de kosten van het
cassatieberoep van R. G.
Veroordeelt laatstgenoemde in de andere helft van de voormelde kosten.
Verwijst de aldus beperkte zaak naar de correctionele rechtbank te Bergen,
zitting houdende in hoger beroep.
18 februari 2009 – 2° kamer – Voorzitter : de h. de Codt, afdelingsvoorzitter – Verslaggever : de h. Close – Gelijkluidende conclusie de h. Vandermeersch, advocaat-generaal –
Advocaat: mr. T'Kint.
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Nr. 134
2° KAMER - 18 februari 2009

1º RECHT VAN VERDEDIGING — STRAFZAKEN - REGELING VAN DE RECHTSPLEGING
- ONDERZOEKSGERECHTEN - ARTIKEL 6.3, A EN B E.V.R.M. - TOEPASSING
2º RECHTEN VAN DE MENS — VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS —
ARTIKEL 6 — ARTIKEL 6.3 - ARTIKEL 6.3, A EN B E.V.R.M. - TOEPASSING ONDERZOEK IN STRAFZAKEN - REGELING VAN DE RECHTSPLEGING - ONDERZOEKSGERECHTEN
3º RECHT VAN VERDEDIGING — STRAFZAKEN - REGELING VAN DE RECHTSPLEGING
- ONDERZOEKSGERECHTEN - VOORLOPIGE OMSCHRIJVING VAN DE FEITEN - VERPLICHTING EERBIEDIGING VAN HET RECHT VAN VERDEDIGING
4º ONDERZOEKSGERECHTEN - REGELING VAN DE RECHTSPLEGING - VOORLOPIGE
OMSCHRIJVING VAN DE FEITEN - VERPLICHTING - EERBIEDIGING VAN HET RECHT VAN VERDEDIGING
5º ONDERZOEK IN STRAFZAKEN - REGELING VAN DE RECHTSPLEGING - VOORLOPIGE
OMSCHRIJVING VAN DE FEITEN - VERPLICHTING - EERBIEDIGING VAN HET RECHT VAN VERDEDIGING
6º VALSHEID EN GEBRUIK VAN VALSE STUKKEN - GEBRUIK VAN HET VALSE STUK
DOOR DE VERVALSER - VOORTZETTING VAN DE VALSHEID - GEVOLG
7º RECHT VAN VERDEDIGING — STRAFZAKEN - REGELING VAN DE RECHTSPLEGING
- ONDERZOEKSGERECHTEN - OMSCHRIJVING VAN DE FEITEN - HERKWALIFICERING - BERICHT AAN
DE RAADSMAN VAN DE INVERDENKINGGESTELDE

8º ONDERZOEKSGERECHTEN - REGELING VAN DE RECHTSPLEGING - OMSCHRIJVING VAN
DE FEITEN - HERKWALIFICERING - EERBIEDIGING VAN HET RECHT VAN VERDEDIGING - BERICHT AAN
DE RAADSMAN VAN DE INVERDENKINGGESTELDE

9º ONDERZOEKSGERECHTEN - REGELING VAN DE RECHTSPLEGING - DATUM VAN DE
FEITEN VAN DE TELASTLEGGING - VOORLOPIGE FEITELIJKE BEOORDELING - VASTSTELLING VAN HET
BESTAAN VAN VOLDOENDE BEZWAREN

10º VERJARING — STRAFZAKEN — STRAFVORDERING — TERMIJNEN AANVANG - BEOORDELING - REGELING VAN DE RECHTSPLEGING - KAMER VAN
INBESCHULDIGINGSTELLING - DATUM VAN DE FEITEN VAN DE TELASTLEGGING - VOORLOPIGE
FEITELIJKE BEOORDELING - VASTSTELLING VAN HET BESTAAN VAN VOLDOENDE BEZWAREN
1º en 2° Artikel 6.3, a en b, E.V.R.M., is alleen toepasselijk op de vonnisgerechten en niet
op de onderzoeksgerechten1.
3º, 4° en 5° Bij de regeling van de rechtspleging is de kamer van inbeschuldigingstelling
verplicht om voorlopig aan de feiten waarvan de onderzoeksrechter kennis nam, hun
werkelijke strafrechtelijke omschrijving te geven, met eerbiediging van het recht van
verdediging.
6º Wanneer de vervalser het valse stuk met hetzelfde bedrieglijk opzet of met hetzelfde
oogmerk om te schaden gebruikt als de vervalsing zelf, is het gebruik van het valse stuk,
ten aanzien van die vervalser, alleen de voorzetting van de valsheid in geschriften en
vormt het daarmee derhalve één enkel misdrijf.
7º en 8° Het bericht aan de raadsman van de inverdenkinggestelde betreffende de
herkwalificering, eerbiedigt het recht van verdediging, zonder dat daarnaast vereist is dat
de inverdenkinggestelde zijn advocaat machtiging verleende om hem eveneens op dàt
1 Zie Cass., 13 feb. 2002, AR P.01.0150.F, AC, 2002, nr. 102.
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punt te verdedigen.
9º en 10° De kamer van inbeschuldigingstelling beoordeelt voorlopig, in feite, de dag
waarop de verjaring begint te lopen; aangezien de beoordeling van de datum van de
feiten van de telastlegging, de beoordeling van het bestaan van voldoende bezwaren
inhoudt, antwoordt het onderzoeksgerecht op de conclusie van de inverdenkinggestelde
die de termijn van het tijdvak betwist waarbinnen het misdrijf is gepleegd, door het
bestaan op die datum vast te stellen van schuldaanwijzingen2.
(H. T. COMMUNAUTE SCOLAIRE SAINTE MARIE vzw)

ARREST (vertaling)

(AR P.08.1505.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep te Bergen,
kamer van inbeschuldigingstelling, van 12 september 2008.
De eiseres 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.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Eerste middel in zijn geheel
De appelrechters wordt verweten dat zij het tijdvak waarbinnen het misdrijf is
gepleegd hebben verlengd, het gebruik van valse stukken hebben toegevoegd aan
de oorspronkelijke omschrijving en het recht van verdediging hebben miskend
door de raadsman van de eiseres te verzoeken om onmiddellijk over de voorgestelde wijzigingen verweer te voeren.
In zoverre het middel de schending aanvoert van artikel 6.3, a en b, van het
Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden, dat alleen toepasselijk is op de vonnisgerechten en niet op de onderzoeksgerechten die uitspraak doen over de regeling van de rechtspleging, faalt het naar
recht.
De artikelen 135, §3, 223 en 228 van het Wetboek van Strafvordering, beletten
de kamer van inbeschuldigingstelling niet om, zoals het integendeel haar plicht
is, voorlopig, bij de regeling van de rechtspleging, aan de feiten waarvan de
onderzoeksrechter kennisgenomen heeft, hun werkelijke strafrechtelijke
omschrijving te geven, mits het recht van verdediging wordt geëerbiedigd.
Wanneer de vervalser het valse stuk met hetzelfde bedrieglijke opzet of met
hetzelfde oogmerk om te schaden gebruikt als de vervalsing zelf, is het gebruik
van het valse stuk ten aanzien van die vervalser alleen de voortzetting van de
valsheid in geschriften en vormt het daarmee derhalve één enkel misdrijf.
Vermelding van dat gebruik wijzigt de aard en de grond van de beschuldiging
niet.
2 Zie Cass., 20 okt. 2004, AR P.04.0742.F, AC, 2004, nr. 492.
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Het bericht aan de raadsman van de eiseres betreffende de wijzigingen van de
kwalificatie, voldoet voor het overige aan het recht van verdediging. In tegenstelling tot wat het middel aanvoert, vereiste dit recht niet dat de inverdenkinggestelde haar advocaat, die haar vertegenwoordigde, machtiging verleende om haar
eveneens op dàt punt te verdedigen.
Uit de stukken van de rechtspleging blijkt ten slotte niet dat de raadsman van
de eiseres om uitstel heeft verzocht ten gevolge van dat bericht, en derhalve
evenmin dat de kamer van inbeschuldigingstelling zich tegen een dergelijke
maatregel zou hebben verzet.
Het middel kan in zoverre niet worden aangenomen.
Tweede middel
De kamer van inbeschuldigingstelling beoordeelt in feite de dag waarop de
verjaring begint te lopen. Haar beoordeling is slechts voorlopig, aangezien het
eventueel de taak van het vonnisgerecht is deze te verbeteren rekening houdend
met het onderzoek op de rechtszitting.
Aangezien de beoordeling van de datum van de feiten van de telastlegging de
beoordeling van het bestaan van voldoende bezwaren inhoudt, antwoordt het
onderzoeksgerecht op de conclusie van de inverdenkinggestelde die de termijn
van het tijdvak betwist waarbinnen het misdrijf is gepleegd, door het bestaan op
die datum vast te stellen van schuldaanwijzingen.
In zoverre het middel aanvoert dat in dat geval de verplichting om de conclusie
te beantwoorden ruimer is, faalt het naar recht.
Ambtshalve onderzoek van de beslissing over de strafvordering
Er bestaat geen enkele onregelmatigheid, verzuim of nietigheidsgrond met
betrekking tot het verwijzingsarrest.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiseres in de kosten.
18 februari 2009 – 2° kamer – Voorzitter : de h. de Codt, afdelingsvoorzitter – Verslaggever : de h. Close – Gelijkluidende conclusie de h. Vandermeersch, advocaat-generaal –
Advocaat: mr. T. Maudoux, Namen.

Nr. 135
2° KAMER - 18 februari 2009

1º VOORLOPIGE HECHTENIS — HOGER BEROEP - KAMER VAN
INBESCHULDIGINGSTELLING - VORDERING VAN HET OPENBAAR MINISTERIE - VOORAFGAANDE
MEDEDELING AAN DE INVERDENKINGGESTELDE EN ZIJN RAADSMAN - VERPLICHTING
2º VOORLOPIGE HECHTENIS — HOGER BEROEP - KAMER VAN
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- VORDERING VAN HET OPENBAAR MINISTERIE - GEEN VOORAFGAANDE
- RECHT VAN VERDEDIGING -

MEDEDELING AAN DE INVERDENKINGGESTELDE EN ZIJN RAADSMAN

MOGELIJKHEID OM OP DE VORDERING TE ANTWOORDEN
3º RECHT VAN VERDEDIGING — STRAFZAKEN - VOORLOPIGE HECHTENIS HANDHAVING - HOGER BEROEP - KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING - VORDERING VAN HET
OPENBAAR MINISTERIE - GEEN VOORAFGAANDE MEDEDELING AAN DE INVERDENKINGGESTELDE EN
ZIJN RAADSMAN - MOGELIJKHEID OM OP DE VORDERING TE ANTWOORDEN
1º Uit artikel 30, §3, eerste lid, Wet Voorlopige Hechtenis, naar luid waarvan de kamer van
inbeschuldigingstelling met voorrang boven alle andere zaken uitspraak doet, nadat zij
het openbaar ministerie, de inverdenkinggestelde en zijn raadsman heeft gehoord, volgt
dat de vordering van het openbaar ministerie niet vóór de rechtszitting aan de
inverdenkinggestelde of diens raadsman moet worden meegedeeld1.
2º en 3° Het recht van verdediging wordt niet miskend wanneer de inverdenkinggestelde
een verdaging van de zaak kon vragen, aangeboden door de kamer van
inbeschuldigingstelling, teneinde te antwoorden op de vordering van het openbaar
ministerie die op de rechtszitting is meegedeeld.
(I.)

ARREST (vertaling)

(AR P.09.0213.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep te Bergen,
kamer van inbeschuldigingstelling, van 5 februari 2009.
De eiser voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, twee middelen aan.
Raadsheer Gustave Steffens heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Damien Vandermeersch heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Eerste middel
Het middel voert aan dat de appelrechters het recht van verdediging van de
eiser hebben miskend, aangezien de vordering van het openbaar ministerie hem
niet vóór de rechtszitting was meegedeeld.
Krachtens artikel 30, §3, eerste lid, van de wet van 20 juli 1990 betreffende de
voorlopige hechtenis, doet de kamer van inbeschuldigingstelling uitspraak met
voorrang boven alle andere zaken, nadat zij het openbaar ministerie, de inverdenkinggestelde en zijn raadsman heeft gehoord. Uit deze bepaling volgt dat de
vordering van het openbaar ministerie niet vóór de rechtszitting aan de inverdenkinggestelde of diens raadman moet worden meegedeeld.
De eiser die op donderdag 5 februari 2009 is verschenen, kon, om op die
vordering te antwoorden, de verdaging van de zaak vragen naar een datum vóór
vrijdag 13 februari 2009, dag waarop de termijn waarover de kamer van inbeschuldiging-stelling beschikt om uitspraak te doen, verstreek.
1 Cass., 5 jan. 2005, AR P.04.1725.F, AC, 2005, nr. 6.
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De bewering dat een verzoek tot verdaging de duur van de voorlopige hechtenis van de eiser noodzakelijkerwijs zou hebben verlengd, wordt niet door de
processtukken gestaafd.
Uit het arrest blijkt immers dat de kamer van inbeschuldigingstelling de eiser
heeft aangeboden om de zaak "al is het maar enkele uren" uit te stellen, teneinde
kennis te nemen van de schriftelijke vordering of erop te antwoorden, wat deze
heeft afgewezen.
Het arrest verantwoordt aldus zijn beslissing naar recht, zonder het recht van
verdediging te miskennen.
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 het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiser in de kosten.
18 februari 2009 – 2° kamer – Voorzitter : de h. de Codt, afdelingsvoorzitter – Verslaggever : de h. Steffens – Gelijkluidende conclusie de h. Vandermeersch, advocaat-generaal
– Advocaat: mr. P. Chomé, Brussel.

Nr. 136
2° KAMER - 18 februari 2009

1º EUROPEES AANHOUDINGSBEVEL - BUITENLANDS BEVEL TOT AANHOUDING TENUITVOERLEGGING IN BELGIË - VOORWAARDEN - TOEZICHT OP DE DUBBELE STRAFBAARSTELLING
- VRIJSTELLING VAN TOEZICHT - LIJST VAN MISDRIJVEN - DOODSLAG - TOEPASSING OP DE POGING
TOT DAT MISDRIJF

2º UITLEVERING - EUROPEES AANHOUDINGSBEVEL - BUITENLANDS BEVEL TOT AANHOUDING TENUITVOERLEGGING IN BELGIË - VOORWAARDEN - TOEZICHT OP DE DUBBELE STRAFBAARSTELLING
- VRIJSTELLING VAN TOEZICHT - LIJST VAN MISDRIJVEN - DOODSLAG - TOEPASSING OP DE POGING
TOT DAT MISDRIJF

3º EUROPEES AANHOUDINGSBEVEL - BUITENLANDS BEVEL TOT AANHOUDING TENUITVOERLEGGING IN BELGIË - VOORWAARDEN - FEITEN DIE VERSCHILLENDE MISDRIJVEN
UITMAKEN - VOORWAARDEN VERVULD VOOR ÉÉN VAN DE OMSCHRIJVINGEN VAN HET FEIT - GEVOLG
4º UITLEVERING - EUROPEES AANHOUDINGSBEVEL - BUITENLANDS BEVEL TOT AANHOUDING TENUITVOERLEGGING IN BELGIË - VOORWAARDEN - FEITEN DIE VERSCHILLENDE MISDRIJVEN
UITMAKEN - VOORWAARDEN VERVULD VOOR ÉÉN VAN DE OMSCHRIJVINGEN VAN HET FEIT - GEVOLG
5º EUROPEES AANHOUDINGSBEVEL - BUITENLANDS BEVEL TOT AANHOUDING -
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TENUITVOERLEGGING IN BELGIË - ONDERZOEKSGERECHT - INBESLAGNEMING EN OVERHANDIGING
VAN VOORWERPEN - OVERTUIGINGSSTUKKEN - BEGRIP
6º UITLEVERING - EUROPEES AANHOUDINGSBEVEL - BUITENLANDS BEVEL TOT AANHOUDING TENUITVOERLEGGING IN BELGIË - ONDERZOEKSGERECHT - INBESLAGNEMING EN OVERHANDIGING
VAN VOORWERPEN - OVERTUIGINGSSTUKKEN - BEGRIP
7º ONDERZOEK IN STRAFZAKEN - INBESLAGNEMING - OVERTUIGINGSSTUKKEN - BEGRIP
1º en 2° De soortnaam doodslag in artikel 5, §2, 14°, Wet 19 dec. 2003, houdt tevens de
poging tot dat misdrijf in, zodat noch die poging, noch het voltooide misdrijf, enig
onderzoek vereist naar de dubbele strafbaarstelling, voor zover de maximale
gevangenisstraf in de uitvaardigende lidstaat op zijn minst drie jaar bedraagt1.
3º en 4° Wanneer het feit waarvoor het Europees aanhoudingsbevel is uitgevaardigd, uit
verschillende misdrijven bestaat, moet het rechtscollege dat belast is met de uitspraak
over de tenuitvoerlegging van dat bevel, nagaan of één van de omschrijvingen van het
feit beantwoordt aan de voorwaarden voor tenuitvoerlegging zoals zij in de Wet 19 dec.
2003 zijn bepaald2.
5º, 6° en 7° Het begrip overtuigingsstukken omvat alle voorwerpen, stukken en zaken die
moeten bijdragen tot het achterhalen van de waarheid en die worden bewaard om ze als
bewijs te kunnen overleggen aan het rechtscollege dat van de zaak kennis moet nemen,
onverschillig of deze goederen daarnaast ook gediend hebben om het misdrijf te plegen3.
(Art. 26, §1, 1°, Wet 19 dec. 2003)
(D.)

ARREST (vertaling)

(AR P.09.0233.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep te Luik,
kamer van inbeschuldigingstelling, van 5 februari 2009.
De eiser voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, vier middelen aan.
Raadsheer Gustave Steffens heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Damien Vandermeersch heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Eerste middel
De eiser verwijt het arrest dat het niet antwoordt op zijn conclusie inzake de
omschrijving van de feiten als die welke bij artikel 5, §2, van de wet van 19
december 2003 betreffende het Europees aanhoudingsbevel zijn bepaald, en
inzake de omschrijving van het inbeslaggenomen voertuig als overtuigingsstuk.
Het arrest vermeldt enerzijds dat de feiten die door de uitvaardigende lidstaat
zijn beschreven, niet alleen overeenstemmen met verkeersovertredingen maar
1 Zie concl. O.M. in Pas., 2009, nr. 139.
2 Ibid.
3 H.-D. BOSLY, D. VANDERMEERSCH en M.-A. BEERNAERT, Droit de la procédure pénale, Brussel, La
Charte, 2008, p. 522.
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ook met een poging tot doodslag. Het oordeelt vervolgens dat het in beslag
genomen voertuig als overtuigingsstuk kan dienen vermits het kan bijdragen tot
het achterhalen van de waarheid.
Met deze overwegingen antwoorden de appelrechters op de voormelde
conclusie en motiveren zij hun beslissing regelmatig.
Het middel mist feitelijke grondslag.
Tweede middel
De eiser voert aan dat de poging tot doodslag niet voorkomt in de lijst strafbare feiten die geen nazicht vergen van de dubbele strafbaarstelling in de zin van
artikel 5, §2, van de wet van 19 december 2003 en dat het arrest dat nazicht,
bepaald bij artikel 16, §1, tweede lid, van de voormelde wet, niet heeft verricht.
De soortnaam doodslag in artikel 5, §2, 14°, houdt tevens de poging tot dat
misdrijf in, zodat noch die poging, noch het voltooide misdrijf, enig onderzoek
vereist naar de dubbele strafbaarstelling, voor zover de maximale gevangenisstraf in de uitvaardigende lidstaat op zijn minst drie jaar bedraagt.
Het middel faalt naar recht.
Derde middel
De eiser verwijt het arrest dat het zich niet ervan heeft vergewist of ieder
misdrijf waarvoor om de tenuitvoerlegging van het Europees aanhoudingsbevel
wordt verzocht, overeenkomstig de artikelen 3 en 16, §1, tweede lid, van de
voormelde wet, met een vrijheidsbenemende straf met een maximale duur van
ten minste twaalf maanden wordt gestraft.
Wanneer het feit waarvoor het Europees aanhoudingsbevel is uitgevaardigd,
uit verschillende misdrijven bestaat, zoals blijkt uit de redenen van het arrest,
moet het rechtscollege dat belast is met de uitspraak over de tenuitvoerlegging
van dat bevel, nagaan of één van de omschrijvingen van het feit beantwoordt aan
de voorwaarden voor tenuitvoerlegging zoals zij in de voormelde wet zijn vastgesteld.
Het arrest wijst erop dat de straf die door de uitvaardigende lidstaat voor
poging tot doodslag kan worden opgelegd, vijftien jaar bedraagt.
Deze overweging verantwoordt de beslissing tot tenuitvoerlegging van het
Europees aanhoudingsbevel naar recht.
Het middel kan niet worden aangenomen.
Vierde middel
De eiser voert aan dat het hof van beroep het begrip overtuigingsstukken, in de
zin van artikel 26, §1, 1°, van de wet, heeft miskend, door het toe te passen op
het voertuig dat hij bestuurde.
Dat begrip omvat alle voorwerpen, stukken en zaken die moeten bijdragen tot
het achterhalen van de waarheid en die worden bewaard om ze als bewijs te
kunnen overleggen aan het rechtscollege dat van de zaak kennis moet nemen,
onverschillig of deze goederen daarnaast ook gediend hebben om het misdrijf te
plegen.
De appelrechters die oordelen dat het voertuig betrokken was bij de feiten
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waarvoor de eiser wordt vervolgd, verantwoorden hun beslissing naar recht.
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 het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiser in de kosten.
18 februari 2009 – 2° kamer – Voorzitter : de h. de Codt, afdelingsvoorzitter – Verslaggever : de h. Steffens – Gelijkluidende conclusie de h. Vandermeersch, advocaat-generaal
– Advocaat: mr. M. Ponthière, Luik.

Nr. 137
1° KAMER - 19 februari 2009

VERZEKERING — W.A.M.-VERZEKERING - MODELOVEREENKOMST - VERHAAL VAN DE
VERZEKERAAR OP DE VERZEKERDE - VOORWAARDEN
Het verhaal van de verzekeraar tegen de verzekerde wordt niet afhankelijk gemaakt van de
voorwaarde dat laatstgenoemde aansprakelijk is voor het ongeval noch van de
voorwaarde dat de niet-naleving van de wet, van de verordeningen of van de
overeenkomst in oorzakelijk verband staat met het ongeval. (Artt. 24 en 25, K.B. 14 dec.
1992
betreffende
de
modelovereenkomst
voor
de
verplichte
aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen)
(AXA BELGIUM nv T. H.)

ARREST (vertaling)

(AR C.06.0656.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het vonnis, op 15 maart 2006 in hoger
beroep gewezen door de Rechtbank van Eerste Aanleg te Nijvel.
Raadsheer Daniel Plas heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal met opdracht Philippe de Koster heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDELEN
De eiseres voert twee middelen aan waarvan het eerste als volgt is gesteld.
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 11, tweede lid, en 88, eerste en derde lid, van de wet van 25 juni 1992 op
de landverzekeringsovereenkomst;
- de artikelen 24 en 25, inzonderheid 25, 3°, [eerste lid,] b) en d), van de modelovereen-
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komst, gevoegd bij het koninklijk besluit van 14 december 1992 betreffende de modelovereenkomst voor de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen;
- de artikelen 1134, eerste lid, en 1135 van het Burgerlijk Wetboek.
Aangevochten beslissingen
Met bevestiging van het beroepen vonnis wijst het bestreden vonnis de regresvordering
af die tegen de verweerster is ingesteld op grond van de artikelen 24 en 25, 3°, [eerste lid,]
b) en d), van de modelovereenkomst voor de verplichte aansprakelijkheidsverzekering
inzake motorrijtuigen en ertoe strekt de terugbetaling te verkrijgen van de uitbetalingen
die de eiseres heeft gedaan naar aanleiding van een verkeersongeval op 11 mei 1996 in
Tubeke dat is veroorzaakt door de heer I. die het voertuig bestuurde dat toebehoorde aan
de vennootschap Transports Thonon-Havaux, maar constant in het bezit was van de
verweerster, zulks op grond van de onderstaande redenen:
"er moet van worden uitgegaan dat de [verweerster] in de voornoemde omstandigheden, op het ogenblik van het litigieuze ongeval, bezitter en passagier was van het
bewuste voertuig en dat, in elk van die hoedanigheden, haar eventuele aansprakelijkheid
gedekt was door de op dat ogenblik geldende verzekeringspolis;
daaruit volgt echter niet noodzakelijk dat zij, in dit geval, in een van die hoedanigheden, aansprakelijk was;
in dat verband kan a priori uit niets worden opgemaakt dat de verzekeraar, op grond
van voornoemd artikel 25, 3°, verhaal kan instellen op alle verzekerde personen bedoeld
in artikel 3 van de kwestieuze modelverzekeringsovereenkomst, los van elke aansprakelijkheid van die personen voor het litigieuze ongeval en voor de schadegevallen waarop
zijn uitbetalingen betrekking hebben;
daarentegen moet worden aangenomen dat de hoedanigheid van verzekerde die niet de
verzekeringnemer is, en op grond waarvan een regresvordering kan worden ingesteld in
de zin van artikel 25, 3°, van de modelovereenkomst, slechts geldt voor een verzekerde
wiens aansprakelijkheid de grondslag vormt voor de vergoedingen waarop dat verhaal
betrekking heeft en niet op elke persoon die in abstracto de verzekerde kan zijn;
aldus kan het verhaal waarin voornoemd artikel 25, 3°, voorziet, slechts worden ingesteld tegen een persoon die niet de verzekeringnemer is, indien de betalingen zijn gebeurd
om de aansprakelijkheid van die andere persoon te verzekeren en omdat zij aldus een
'verzekerde [is] die niet de verzekeringnemer is';
in dat verband verleent de omstandigheid dat de aansprakelijkheid van alle inzittenden
van het bewuste voertuig gedekt was op het ogenblik van het litigieuze ongeval, de verzekeraar geen regresvordering tegen elk van hen, laat staan een verhaal op de [verweerster]
in geval van een veroordeling, die in voorkomend geval strijdig zou zijn met artikel 29bis
van de wet van 21 november 1989;
zo ook is de omstandigheid alleen dat [de verweerster] in het bezit is van het bewuste
voertuig geen afdoende reden om haar als verzekerde te beschouwen in de zin van voornoemd artikel 25, 3°;
in deze zaak werden de vergoedingen waarop dit verhaal betrekking heeft slechts op
vaststaande wijze uitbetaald op grond van het onrechtmatig gedrag van de bestuurder A.
I.;
het feit alleen dat de [verweerster], in haar hoedanigheid van bezitter van het voertuig,
op onrechtmatige wijze zou hebben toegestaan dat haar voertuig werd bestuurd met een te
groot aantal inzittenden, ja zelfs door een bestuurder zonder rijbewijs, is nog geen
afdoende reden om aan de verzekeraar een verhaalrecht toe te kennen bovenop hetgeen
waarover hij ten aanzien van de verzekeringnemer beschikt;
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in dat verband mag (de eiseres) zich niet uitsluitend baseren op de loutere hoedanigheid
van verzekerde, die de (verweerster) als bezitter en inzittende genoot, en mag (de eiseres)
in dit geval die hoedanigheid slechts in aanmerking nemen indien de uitbetalingen die zij
aanvoert het gevolg zijn van een fout die in deze hoedanigheid is begaan;
in dat verband moet er, in feite, worden vastgesteld dat niets bewijst dat het te hoge
aantal inzittenden in oorzakelijk verband staat met het litigieuze ongeval, noch met de
schadegevallen die werden vergoed en die zich, zelfs zonder dat te hoge aantal, hadden
kunnen voordoen zoals ze zich hebben voorgedaan;
het is evenmin bewezen dat het rijden zonder rijbewijs dat ten laste wordt gelegd aan de
bestuurder die dat ongeval heeft veroorzaakt door een onrechtmatige gedraging en waarvoor hij apart strafrechtelijk is veroordeeld tot een onderscheiden straf, een vaststaand
oorzakelijk verband met het litigieuze ongeval zou hebben;
in die omstandigheden is het evenmin bewezen dat de fouten die dienaangaande aan (de
verweerster) ten laste worden gelegd, in oorzakelijk verband staan met het litigieuze
ongeval en met de uitbetalingen waarop de regresvordering van (de eiseres) betrekking
heeft;
aangezien niet bewezen is dat de kwestieuze uitbetalingen voortvloeien uit een door (de
eiseres) verzekerde aansprakelijkheid van (de verweerster), is de regresvordering van
eerstgenoemde tegen die (verweerster), bijgevolg, niet gegrond".
Grieven
Artikel 11, tweede lid, van de wet van 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst luidt als volgt: "De Koning kan [...] regels vaststellen met betrekking tot het geheel
of gedeeltelijk verval van het recht op verzekeringsprestatie", terwijl artikel 88, eerste lid
van de wet als volgt luidt: "De verzekeraar kan zich, voor zover hij volgens de wet op de
verzekeringsovereenkomst de prestaties had kunnen weigeren of verminderen, een recht
van verhaal voorbehouden tegen de verzekeringnemer en, indien daartoe grond bestaat,
tegen de verzekerde die niet de verzekeringnemer is".
Artikel 88, derde lid preciseert: "De Koning kan het recht van verhaal beperken in de
gevallen en in de mate die Hij bepaalt".
Artikel 24 van de modelovereenkomst voor de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen die bindend verklaard is bij het koninklijk besluit van 14
december 1992 bepaalt dat de maatschappij, wanneer zij gehouden is ten aanzien van de
benadeelden, een recht van verhaal heeft in de gevallen en op de personen vermeld in
artikel 25.
Dat artikel 25, 3°, bepaalt dat de verzekeraar een recht van verhaal heeft op de verzekeringnemer (hier de vennootschap Thonon-Havaux) en, indien daartoe grond bestaat, op de
verzekerde die niet de verzekeringnemer is (de verweerster):
b) wanneer, op het ogenblik van het schadegeval, het rijtuig bestuurd wordt door een
persoon die niet voldoet aan de voorwaarden die de Belgische wet en reglementen voorschrijven om dat rijtuig te besturen;
d) wanneer het schadegeval zich voordoet, terwijl het reglementair of contractueel
toegelaten aantal vervoerde personen overschreden is.
Die clausules bevatten geen enkele andere toepassingsvoorwaarde dan een overtreding
van de wetten en de reglementen.
Anders gezegd, het verhaal op de verzekeringnemer in de gevallen bedoeld in artikel
25, 3°, [eerste lid,] b) en d), van de modelovereenkomst, of zoals hier, op een verzekerde
die niet de verzekeringnemer is, is niet onderworpen aan de voorwaarde dat de verzekerde
aansprakelijk is voor het litigieuze ongeval of dat de overtreding van de wet of de regle-
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menten in oorzakelijk verband staat met het ongeval.
Het bestreden vonnis neemt aan dat de verweerster, op het ogenblik van het ongeval, de
hoedanigheid van verzekerde had, maar werpt ten onrechte tegen dat een regresvordering
op grond van artikel 25, 3°, van de modelpolis slechts zou gelden voor een verzekerde
"die aansprakelijk is" voor de vergoedingen waarop dit verhaal betrekking heeft, en niet
voor elke persoon "die in abstracto de verzekerde kan zijn".
Verweersters aansprakelijkheid waarvoor de litigieuze vergoedingen betaald zijn, is
geenszins abstract maar vloeit voort uit het concrete feit dat zij de hoedanigheid van
bezitter van het voertuig en, bijgevolg, van verzekerde van de verweerster bezat toen zij
onrechtmatig een bestuurder zonder rijbewijs met dat voertuig had laten rijden, nog los
van het feit dat het voertuig te veel personen vervoerde.
Het vonnis erkent dat die fouten begaan zijn, of althans, het ontkent ze niet ("het feit
alleen dat de [verweerster], in haar hoedanigheid van bezitter van het voertuig, op
onrechtmatige wijze zou hebben toegestaan ...").
Hoe dan ook, zoals eerder gezegd, kan verhaal op de verzekerde die niet de verzekeringnemer is, krachtens artikel 25, 3°, [eerste lid,] b) of d), van de modelovereenkomst
voor de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen, ingesteld worden
zodra, zoals hier, de bestuurder die het ongeval heeft veroorzaakt zonder rijbewijs reed of
een voertuig bestuurde terwijl het reglementair of contractueel toegelaten aantal vervoerde
personen overschreden was. De verzekerde kan zich slechts bevrijden indien hij aantoont
dat de tekortkomingen of de feiten waarop het verhaal steunt zich hebben voorgedaan in
strijd met zijn onderrichtingen of buiten zijn medeweten (artikel 25, 3°, laatste lid, van de
modelovereenkomst).
Hieruit volgt dat het vonnis, niet zonder de artikelen 24 en 25, 3°, [eerste lid,] b) en d),
van de modelovereenkomst te schenden, heeft kunnen beslissen dat de regresvordering die
de eiseres tegen de verweerster op grond van die bepalingen heeft ingesteld, niet gegrond
was omdat het, om een dergelijk verhaal te verantwoorden, niet voldoende is dat de
verweerster als bezitter van het voertuig de hoedanigheid van verzekerde had, dat een
verhaal op grond van voornoemd artikel 25, 3°, b) et d), slechts kon worden aangenomen
als bewezen was dat de uitbetalingen van de eiseres veroorzaakt waren door een fout van
de verweerster of door de omstandigheid dat de bestuurder zonder rijbewijs reed of dat het
voertuig een te groot aantal inzittenden bevatte (schending van de artikelen 11, tweede lid,
en 88 van de voornoemde wet van 25 juni 1989 en van de artikelen 24 en 25, 3°, [eerste
lid,] b) en d), van de modelovereenkomst, gevoegd bij het koninklijk besluit van 14
december 1992 betreffende de modelovereenkomst voor de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen).
Bovendien heeft het bestreden vonnis, door te beslissen dat de rechtsvordering van de
eiseres tegen de verweerster niet gegrond is omdat niet aangetoond is dat zij een voor het
ongeval aansprakelijk was of dat het feit dat de bestuurder geen rijbewijs had of met een
te groot aantal inzittenden reed, een oorzakelijk verband met het ongeval zou hebben,
tevens de bindende kracht miskend van de verzekeringsovereenkomst tussen de vennootschap Transports Thonon-Havaux en de eiseres, aangezien die overeenkomst het instellen
van een regresvordering tegen de verzekerde niet laat afhangen van een eventueel oorzakelijk verband tussen de daad van de verzekerde of tussen de overtredingen op grond
waarvan de verzekeraar uitbetalingen heeft gedaan en het ongeval (schending van de artikelen 1134, inzonderheid eerste lid, en 1135 van het Burgerlijk Wetboek).

III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Eerste middel
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Luidens artikel 24 van de modelovereenkomst, gevoegd bij het koninklijk
besluit van 14 december 1992 betreffende de modelovereenkomst voor de
verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen heeft de maatschappij, wanneer zij gehouden is ten aanzien van de benadeelden, behoudens
iedere andere mogelijke vordering waarover zij beschikt, een recht van verhaal
in de gevallen en op de personen vermeld in artikel 25.
Krachtens artikel 25, 3°, eerste lid, b), van die modelovereenkomst heeft de
maatschappij een recht van verhaal op de verzekeringnemer en, indien daartoe
grond bestaat, op de verzekerde die niet de verzekeringnemer is, wanneer, op het
ogenblik van het schadegeval, het rijtuig bestuurd wordt door een persoon die
niet voldoet aan de voorwaarden die de Belgische wet en reglementen voorschrijven om dat rijtuig te besturen, bijvoorbeeld door een bestuurder die geen
rijbewijs heeft.
Voornoemd artikel 25, 3°, eerste lid, d), bepaalt dat de maatschappij eveneens
een recht van verhaal tegen dezelfde personen heeft wanneer het schadegeval
zich voordoet, terwijl het reglementair of contractueel toegelaten aantal
vervoerde personen overschreden is of wanneer het vervoer van personen in
strijd is met reglementaire of contractuele bepalingen.
Aangezien die bepalingen geen enkele andere toepassingsvoorwaarde
opleggen dan de niet-naleving van de wet, van de reglementen of van de overeenkomst, wordt het verhaal van de verzekeraar tegen de verzekerde niet afhankelijk gemaakt van de voorwaarde dat de laatstgenoemde aansprakelijk is voor
"het ongeval" of van de voorwaarde dat de niet-naleving van de wet, van de
verordeningen of van het contract in oorzakelijk verband staat met het ongeval.
Doordat het bestreden vonnis het tegengestelde beweert om de regresvordering
af te wijzen die de eiseres heeft ingesteld tegen de verweerster, die de verzekerde
is in de hoedanigheid van bezitter van het voertuig, schendt het de voornoemde
artikelen.
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 uitspraak daaromtrent aan de feitenrechter over.
Verwijst de zaak naar de Rechtbank van Eerste Aanleg te Brussel, zitting
houdende in hoger beroep.
19 februari 2009 – 1° kamer – Voorzitter : de h. Mathieu, afdelingsvoorzitter –
Verslaggever : de h. Plas – Gelijkluidende conclusie de h. De Koster, advocaat-generaal
met opdracht– Advocaat: mr. De Bruyn.
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Nr. 138
1° KAMER - 19 februari 2009

VERZEKERING — W.A.M.-VERZEKERING - MODELOVEREENKOMST - VERZEKERD
VOERTUIG - EIGENDOMSOVERDRACHT - BEWIJS - BEWIJSLAST
De verzekerde die beweert dat het ongeval beantwoordt aan het in de overeenkomst
omschreven risico moet bewijzen dat de eigendom van het in de overeenkomst
omschreven voertuig overgedragen is vóór het ongeval en dat genoemd ongeval
gebeurd is binnen een termijn van zestien dagen te rekenen van de overdracht van de
eigendom van het omschreven voertuig. (Art. 17, W.A.M.-wet 1989; Art. 33, K.B. 14 dec.
1992
betreffende
de
modelovereenkomst
voor
de
verplichte
aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen)
(AXA BELGIUM nv T. B. e.a.)

ARREST (vertaling)

(AR C.07.0042.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het vonnis, op 13 juli 2006 in hoger beroep
gewezen door de Rechtbank van Eerste Aanleg te Hoei als gerecht waarnaar de
zaak is verwezen na het arrest van het Hof van 20 januari 2005.
Afdelingsvoorzitter Paul Mathieu heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal met opdracht Philippe de Koster heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDELEN
De eiseres voert twee middelen aan waarvan het eerste als volgt is gesteld.
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 870 van het Gerechtelijk Wetboek;
- de artikelen 1134 en 1315, inzonderheid tweede lid, van het Burgerlijk Wetboek;
- de artikelen 1, 2, §1, 3, §1, en 17, inzonderheid §2, van de wet van 21 november 1989
betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen;
- de artikelen 1, 3, 10, §1, en 11 van de wet van 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst;
- artikel 33, 1°, eerste lid, van de modelovereenkomst, gevoegd bij het koninklijk
besluit van 14 december 1992 betreffende de modelovereenkomst voor de verplichte
aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen.
Aangevochten beslissingen
Het bestreden vonnis bevestigt het vonnis van de eerste rechter in zoverre het de eiseres
en de rechtverkrijgenden van haar verzekerde, de heer R., heeft veroordeeld tot vergoeding van de verweersters en in de kosten, en in zoverre het vonnis het Gemeenschappelijk
Motorwaarborgfonds buiten het geding heeft gesteld, zulks op de onderstaande gronden:
"(De eiseres) houdt staande dat het voertuig Renault 21, op het ogenblik van het schadegeval niet onder de dekking "B.A.-voertuigen" viel, op grond dat het niet overeenstemde met het voertuig Ford Sierra dat was omschreven in de bijzondere voorwaarden
van de verzekeringspolis. Zij houdt staande dat niet voldaan is aan de voorwaarden
bedoeld in artikel 33 van de modelovereenkomst aangezien de Ford Sierra op 23 mei 1997
het vermogen van de heer R. niet had verlaten. Zij komt dus tot de slotsom dat zij buiten
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het geding gesteld moet worden;
(...)
Bewijslast
Noch de wet noch de modelverzekeringsovereenkomst vereisen dat de verzekerde die
zijn voertuig vervangt, bewijst dat het in de polis omschreven voertuig zijn vermogen
heeft verlaten;
Krachtens het gemeen recht betreffende de bewijslast (de artikelen 1315, tweede lid,
van het Burgerlijk Wetboek en 870 van het Gerechtelijk Wetboek) dient de partij die een
exceptie aanvoert, het bewijs ervan te leveren (zie Mougenot D., Droit des obligations La preuve, tiré à part du Répertoire notarial, Larcier, 2002, p. 98);
Bijgevolg dient de verzekeraar die tegen de benadeelde partij als exceptie opwerpt dat
de dekking een welbepaald voertuig betreft dat niet het voertuig is dat het ongeval heeft
veroorzaakt, te bewijzen dat het omschreven voertuig niet het voorwerp heeft uitgemaakt
van een eigendomsoverdracht in de zin van de voornoemde bepalingen; de verzekeraar
dient in werkelijkheid te bewijzen dat de verzekerde eventueel bedrog heeft gepleegd,
door namelijk het in het verzekeringscontract omschreven voertuig en het nieuwe voertuig
onder de dekking van een enkele verzekeringspolis in het verkeer te brengen;
Die uitlegging van de wetteksten strookt met de recente ontwikkeling van de rechtspraak van het Hof van Cassatie inzake bewijslast van de uitsluitingsgronden. Het Hof is
immers van oordeel dat in het geval van een uitsluitingsgrond in de eigenlijke zin, de
bewijslast ervan bij de verzekeraar ligt krachtens artikel 1315, tweede lid, van het Burgerlijk Wetboek (zie Cass., 2 april 2004, nr. C.02.0030.F; Simont L., La charge de la preuve Jurisprudence de la Cour de cassation, in X., Actualités du droit des obligations, Bruylant,
2005, p. 31 e.v.);
(De eiseres) zet uiteen dat de Ford Sierra pas in juli 1997 het vermogen van de heer R.
heeft verlaten en houdt staande dat de schriftelijke weergave door de heer M. van zijn
gesprek met de heer R., die door laatstgenoemde is ondertekend op 13 augustus 1997,
volgens haar, een buitengerechtelijke bekentenis vormt en dat de rechter de wettelijke
bewijswaarde ervan in aanmerking moet nemen;
Zij voegt eraan toe dat haar zienswijze nog wordt versterkt door het feit dat de Ford
Sierra pas op 24 juli 1997 is ingeschreven en voor B.-A.-voertuigen is verzekerd op naam
van de heer M. en door het feit dat de heer M. eigenaar was van een andere Ford Sierra
die verzekerd en ingeschreven (PNY 834) was tot 24 juli 1997;
Dienaangaande moet te dezen op het volgende worden gewezen:
- (de eiseres) ging er op 30 mei 1997 van uit dat de Renault 21 wel degelijk verzekerd
was op het ogenblik van het ongeval en vond de datum van eigendomsoverdracht van de
Ford Sierra niet belangrijk;
- het door (de eiseres) overgelegde document is enkel door de heer R. ondertekend; het
is volledig met de hand geschreven door de heer M. die heel vertrouwd is met de rechtsterminologie, de gerechtelijke procedures en de weerslag ervan op de aansprakelijkheid;
- de in dat document gebruikte bewoordingen zoals 'ofschoon', lijken tendentieus in
zoverre ze blijkbaar aangewend zijn omdat de zaak zulks nu eenmaal vereiste;
- de heer R. werd pas op 16 oktober 1997 door de overheid officieel gehoord over de
eigendomsoverdracht van de Ford Sierra;
- (de eiseres) heeft nooit klacht ingediend wegens valsheid en gebruik van valse
stukken ten aanzien van de in oktober 1997 overgelegde factuur van 20 mei 1997;
Bijgevolg is niet bewezen dat de bekentenis vrijwillig is afgelegd, zodat (de eiseres) ze
niet kan gebruiken als bewijs van de datum van de eigendomsoverdracht van de Ford
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Sierra;
Overigens is de datum van inschrijving van de Ford Sierra door de nieuwe eigenaar M.
niet ter zake dienend gelet op het feit dat hij vermeldt dat hij het voertuig bij hem thuis
heeft gehouden en dat hij verduidelijkt dat hij het niet op de openbare weg gebruikt of
geparkeerd heeft;
(...) Gelet op het bovenstaande moeten we ervan uitgaan dat (de eiseres) niet bewijst
dat, op het ogenblik van de feiten, de beide litigieuze voertuigen in het verkeer waren
gebracht onder dekking van een enkele verzekeringspolis, hetgeen elk bedrog door het
gelijktijdige gebruik van het voertuig Ford Sierra en van het voertuig Renault 21 uitsluit".
Grieven
Het bestreden vonnis oordeelt, in hoofdzaak, dat de verzekeraar, niet alleen wanneer hij
een verval van de dekking aanvoert, maar ook wanneer hij zich beroept op een geval van
niet-verzekering, het bewijs moet leveren van het feit dat hem bevrijdt, te dezen de
omstandigheid dat het in het contract omschreven voertuig niet is overgedragen en dat de
twee voertuigen onder dekking van de litigieuze verzekeringspolis in het verkeer zijn
gebracht.
Die beslissing is niet naar recht verantwoord. In tegenstelling tot hetgeen het bestreden
vonnis aanvoert, blijkt uit de recente rechtspraak van het Hof niet dat de verzekeraar ook
zou dienen te bewijzen dat het ongeval en de daaruit voortvloeiende schade niet gedekt
zijn door de bestaande verzekeringspolis.
De verzekeraar die beweert van dekking bevrijd te zijn, moet weliswaar bewijzen dat
de verzekerde een fout heeft begaan waardoor hij het voordeel van de dekking heeft
verloren (Cass., 2 april 2004, C.02.0030.F, en 19 mei 2005, C.03.0103.F).
Daarentegen moet de verzekerde die een recht op uitbetaling aanvoert niet alleen de
schade en de gebeurtenis die ze heeft veroorzaakt bewijzen, maar hij moet ook bewijzen
dat het ingetreden risico in het contract was opgenomen (de artikelen 1134 van het
Burgerlijk Wetboek en 10, §1, van de wet van 25 juni 1992). Artikel 3, §1, van de wet van
21 november 1989 betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen bepaalt dat de verzekering moet waarborgen dat de benadeelden schadeloos
worden gesteld in geval van burgerrechtelijke aansprakelijkheid van de eigenaar "van het
verzekerde motorrijtuig".
In deze zaak dienden bijgevolg de verweerders het bewijs te leveren van de definitieve
overdracht, onder de in artikel 33 van de modelovereenkomst bedoelde voorwaarden, van
het in het contract omschreven voertuig en van de vervanging ervan door een ander.
Artikel 17 van de wet van 21 november 1989 betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen luidt als volgt:
"§1. In geval van overdracht van de eigendom van het motorrijtuig kunnen de bedingen
van de verzekeringsovereenkomst die ertoe strekken door het loutere feit van de overdracht een einde te maken aan de verzekering betreffende dit motorrijtuig, tegen de benadeelde worden ingeroepen.
§2. In afwijking van §1, blijft, gedurende zestien dagen te rekenen vanaf de overdracht
en voor zover geen andere verzekering hetzelfde risico dekt, de verzekeraar van het
motorrijtuig waarvan de eigendom werd overgedragen, evenwel gehouden tegenover de
benadeelde persoon.
De verzekeraar is met toepassing van het eerste lid tegenover de benadeelde persoon
enkel gehouden indien de schade werd veroorzaakt door:
1° het motorrijtuig waarvan de eigendom is overgedragen, als het, zelfs op ongeoorloofde wijze, aan het verkeer deelneemt onder de kentekenplaat die het voor de overgang
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droeg;
2° het motorrijtuig, gebruikt ter vervanging van dat waarvan de eigendom is overgedragen, als het, zelfs op ongeoorloofde wijze, aan het verkeer deelneemt onder de kentekenplaat die dit laatste voor de overdracht droeg".
Het is ontegensprekelijk de verzekerde, en niet de verzekeraar, die moet bewijzen dat
voldaan is aan de toepassingsvoorwaarden van artikel 17, §2, 2°. Wanneer dat artikel
bepaalt dat de verzekeraar "tegenover de benadeelde persoon enkel gehouden" is indien
de schade veroorzaakt is door een voertuig dat ter vervanging is gebruikt van dat waarvan
de eigendom is overgedragen, zegt het noodzakelijkerwijs dat het recht van de verzekerde
op dekking afhangt van het bewijs van de eigendomsoverdracht van het in het contract
omschreven voertuig.
Concreet gezien zijn het dus de rechtverkrijgenden van de verzekerde (de heer R.) of de
verweerders die moeten bewijzen dat "de verzekeraar gehouden is" of hier dat de
eigendom van de Ford Sierra op de dag van het ongeval was overgedragen en dat het door
de heer R. gebruikte voertuig het overgedragen voertuig had vervangen. Het staat zeker
niet aan de verzekeraar het bewijs te leveren, zoals het bestreden vonnis heeft beslist, dat
de eigendom van het omschreven voertuig niet was overgedragen en de beide voertuigen
dus onder de dekking van dezelfde verzekeringspolis in het verkeer waren gebracht.
Die zienswijze wordt bevestigd door artikel 33, 1°, eerste lid, van de bij het koninklijk
besluit van 14 december 1992 gevoegde modelovereenkomst:
"In geval van overdracht van eigendom van het omschreven rijtuig zijn volgende bepalingen van toepassing:
Betreffende het nieuwe rijtuig.
De dekking blijft aan de verzekerde verworven:
- gedurende 16 dagen vanaf de overdracht van de eigendom van het omschreven rijtuig
en dit zonder enige formaliteit, indien het nieuwe rijtuig zelfs op ongeoorloofde wijze aan
het verkeer deelneemt onder de kentekenplaat van het overgedragen rijtuig;
- na het verstrijken van voornoemde termijn van 16 dagen voor zover echter de maatschappij binnen deze termijn in kennis gesteld werd van de vervanging. In dit geval blijft
de overeenkomst bestaan volgens de verzekeringsvoorwaarden en het tarief van toepassing bij de maatschappij op de laatste jaarlijkse premievervaldag onder voorbehoud van
de bepalingen van artikel 37 betreffende de premie-indexatie"
Door te bedingen dat de dekking verworven blijft onder bepaalde voorwaarden "in
geval van overdracht van eigendom van het omschreven rijtuig" laat voornoemd artikel 33
het behoud van de in het contract vermelde dekking afhangen van het bewijs door de
verzekerde van de eigendomsoverdracht van het omschreven voertuig.
We wijzen er nogmaals op dat niet de verzekeraar moet bewijzen dat het omschreven
voertuig niet overdragen is en dat de twee voertuigen tegelijkertijd in het verkeer zijn
gebracht. Zoals eerder gezegd, moet de verzekerde die jegens zijn verzekeraar een recht
op betaling aanvoert het bewijs leveren dat het contract in het risico voorzag en bijgevolg
dat de dekking van het contract aan hem verworven blijft.
Het bestreden vonnis wijst er tevergeefs op dat zijn beslissing dat de eiseres dient te
bewijzen dat het in het contract omschreven voertuig niet definitief is overgedragen,
slechts de toepassing vormt van de artikelen 870 van het Gerechtelijk Wetboek ent 1315,
tweede lid, van het Burgerlijk Wetboek.
Laatstgenoemde bepaling stelt dat "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".
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Toen de eiseres echter tegenwierp dat zij de burgerrechtelijke aansprakelijkheid voor de
inverkeerstelling van het voertuig Renault 21 niet dekte omdat niet bleek dat, op het ogenblik van het ongeval, voldaan was aan de in de artikel 33 van de modelovereenkomst
bedoelde voorwaarden voor de overdracht van het omschreven voertuig, beweerde zij niet
van een verbintenis bevrijd te zijn, maar wees zij er enkel op dat haar verzekerde niet
aantoonde dat het ingetreden risico door het contract was gedekt of, anders gezegd, dat zij
tot dekking gehouden was.
Het bepaalde in artikel 17, §2, volgens hetwelk de verzekeraar "tegenover de benadeelde persoon enkel gehouden" is indien de schade is veroorzaakt door een voertuig,
gebruikt ter vervanging van dat waarvan de eigendom is overgedragen, betekent noodzakelijkerwijs dat het recht van de verzekerde op de dekking afhangt van het bewijs van de
eigendomsoverdracht van het in het contract omschreven voertuig.
Overeenkomstig artikel 870 van het Gerechtelijk Wetboek moet iedere partij het bewijs
leveren van de feiten die zij aanvoert. In deze zaak hebben de verweerders staande
gehouden dat het omschreven voertuig was overgedragen en vervangen door het voertuig
Renault 21 en dat, bijgevolg, de eiseres gehouden was tot dekking van de aansprakelijkheid van de heer R. Het zijn dus de verweerders en niet de eiseres die deze feiten moesten
bewijzen.
Uit die overwegingen volgt dat het bestreden vonnis, door te beslissen, dat het aan de
eiseres te bewijzen dat, ten tijde van de feiten, de twee litigieuze voertuigen in het verkeer
waren gebracht onder dekking van een enkele verzekeringspolis en dat het voertuig
Renault 21 dus niet door de polis gedekt was, alle in de aanhef van het middel aangewezen bepalingen schendt.

III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Eerste middel
Overeenkomstig artikel 17 van de wet van 21 november 1989 betreffende de
verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen en artikel 33 van
de bij het koninklijk besluit van 14 december 1992 gevoegde modelovereenkomst, hebben, in geval van overdracht van de eigendom van het verzekerde
motorrijtuig, de bedingen die ertoe strekken door dat feit zelf een einde te maken
aan de verzekeringsovereenkomst, geen uitwerking gedurende zestien dagen te
rekenen van de overdracht, indien de schade werd veroorzaakt door het overgedragen voertuig of door het voertuig dat werd gebruikt ter vervanging van het
eerstgenoemde voertuig.
Met toepassing van artikel 1315, eerste lid, van het Burgerlijk Wetboek, dat
aan degene die de uitvoering van een verbintenis vordert, opdraagt het bestaan
ervan te bewijzen, moet de verzekerde die beweert dat het ongeval beantwoordt
aan het door het contract omschreven risico bewijzen dat de eigendom van het in
het contract omschreven voertuig overgedragen is vóór het ongeval en dat
genoemd ongeval gebeurd is binnen een termijn van zestien dagen te rekenen
van de overdracht van de eigendom van het omschreven voertuig.
Het bestreden vonnis, dat, om het subrogatoir verhaal van de eiseres af te
wijzen, beslist dat "(zij) niet bewijst dat, op het ogenblik van de feiten, de beide
litigieuze voertuigen in het verkeer waren gebracht onder dekking van een enkele
verzekeringspolis, hetgeen elk bedrog door het gelijktijdige gebruik van het
voertuig Ford Sierra en van het voertuig Renault 21 uitsluit", schendt de in het
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middel aangewezen wettelijke bepalingen.
Het middel is gegrond.
Er bestaat geen grond tot onderzoek van het tweede middel dat niet tot ruimere
cassatie kan leiden.
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden vonnis, behalve in zoverre het de hogere beroepen
ontvankelijk verklaart.
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het
gedeeltelijk vernietigde vonnis.
Houdt de kosten aan en laat de uitspraak daaromtrent aan de feitenrechter over.
Verwijst de aldus beperkte zaak naar de Rechtbank van Eerste Aanleg te
Verviers, zitting houdende in hoger beroep.
19 februari 2009 – 1° kamer – Voorzitter en Verslaggever : de h. Mathieu, afdelingsvoorzitter – Gelijkluidende conclusie de h. De Koster, advocaat-generaal met opdracht–
Advocaten: mrs. De Bruyn en Mahieu.

Nr. 139
1° KAMER - 19 februari 2009

1º VENNOOTSCHAPPEN — HANDELSVENNOOTSCHAPPEN — NAAMLOZE
VENNOOTSCHAPPEN - AANDEELHOUDER - VORDERING TOT TERUGKOOP VAN AANDELEN VOORWERP - VOORWAARDE
2º KORT GEDING - VORDERING TOT TERUGKOOP VAN AANDELEN - VOORZITTER VAN DE
RECHTBANK VAN KOOPHANDEL - BEVOEGDHEID - GRENZEN
1º De rechtspleging tot terugkoop van aandelen, in aandelen converteerbare obligaties of
warrants, die ertoe strekt de geschillen te regelen die de fundamentele belangen of de
continuïteit van de onderneming in gevaar brengen of, meer algemeen, de gevallen van
ernstige onenigheid tussen de vennoten op te lossen, impliceert niet dat de
aandeelhouders waartegen de vordering is gericht een fout hebben begaan. (Art. 642,
eerste lid, Wetboek van vennootschappen)
2º De materiële bevoegdheid van de voorzitter van de rechtbank van koophandel die zitting
houdt als in kort geding in een rechtspleging tot terugkoop van aandelen, in aandelen
converteerbare obligaties of warrants, omvat niet de toekenning van schadevergoeding.
(Art. 642, eerste lid, Wetboek van vennootschappen)
(F. T. F.)

ARREST (vertaling)

(AR C.07.0171.F)
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I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
De cassatieberoepen zijn gericht tegen het arrest, op 7 april 2006 gewezen
door het Hof van Beroep te Brussel.
Raadsheer Christine Matray heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal met opdracht Philippe de Koster heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDELEN
(...)
Tot staving van haar cassatieberoep met rolnummer C.07.0514.F. voert de
eiseres een middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 109quater, §1, van de wet op de handelsvennootschappen, gecoördineerd op 30
november 1935;
- artikel 642, eerste lid, van het Wetboek van vennootschappen;
- artikel 1382 van het Burgerlijk Wetboek;
- artikel 6 van het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden, ondertekend te Rome op 4 november 1950 en goedgekeurd bij de wet
van 13 mei 1955.
Aangevochten beslissingen
Het bestreden arrest stelt eerst vast dat het hof van beroep, in zijn arrest van 14 april
2000, had beslist dat "het door het hof (van beroep) gevoerde onderzoek naar de door (de
eiseres) aangevoerde feiten voldoende aantoont dat de meerderheidsaandeelhouders de
activa van de vennootschap - die eerder door hen werden omgevormd tot uitsluitend
roerende waarden - aanwenden ten nadele van het algemeen belang van de vennootschap
en ten voordele van hun eigen belang of van derde vennootschappen waarin zij zelf
belangen hebben", had overwogen dat "de vordering tot gedwongen uittreding of de
vordering tot uitsluiting geen aansprakelijkheidsvorderingen zijn; (dat) de gegronde
redenen die een maatregel tot uitsluiting of tot uittreding verantwoorden, trouwens geen
foutieve gedragingen hoeven te zijn", maar niettemin vastgesteld dat de eiseres "een
minderheidsaandeelhouder is die in het gelijk werd gesteld in een procedure tot
gedwongen uittreding die was ingesteld wegens een door de verweerder in de zaak begaan
misbruik van meerderheid" en dat "het hof (van beroep) dienaangaande verwijst naar de
redenen van zijn arrest van 14 april 2000",
vervolgens beschikt het bestreden arrest afwijzend op het incidenteel beroep van de
eiseres die vorderde dat de verweerder zou worden veroordeeld om haar 12.394,68 euro te
betalen als bijdrage in verweerkosten en -honoraria, zulks op grond van alle redenen ervan
die geacht worden hier integraal te zijn weergegeven, en in het bijzonder om de onderstaande redenen, onder het opschrift "De door (de eiseres) gevorderde vergoeding als
tegemoetkoming in de kosten en het honorarium van haar raadsman":
"Die vordering van (de eiseres) die al voor de eerste rechter was ingesteld, is niet
gegrond, aangezien artikel 642 van het Wetboek van vennootschappen niet het bestaan
van een fout impliceert.
De procedure tussen de partijen strekt immers tot een objectieve geschillenregeling in
hun hoedanigheid van aandeelhouders.
Een vergoeding voor gerechtskosten is ondenkbaar ten laste van de partij die wordt
veroordeeld tot terugkoop van aandelen, aangezien een dergelijke vergoeding slechts kan
worden verkregen wanneer een eigenlijke rechtszaak wordt aangespannen wegens een
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fout.
De omstandigheid dat er geen fout is begaan, volstaat om de veroordeling in de
gerechtskosten uit te sluiten".
Grieven
Advocatenkosten en -honoraria kunnen een bestanddeel van de schade uitmaken die tot
vergoeding kunnen leiden, ofwel wanneer ze het noodzakelijke gevolg zijn van de nietnakoming van een overeenkomst, ofwel in zoverre ze noodzakelijk zijn om de benadeelde
de mogelijkheid te bieden zijn rechten op vergoeding van zijn schade te doen gelden
ofwel, algemener gesproken, telkens ze, in de zin van artikel 1382 van het Burgerlijk
Wetboek, een schadegeval uitmaken dat voortvloeit uit een al dan niet foutief gedrag dat
in oorzakelijk verband staat met de verplichting voor degene die door die gedraging
schade lijdt in rechte op te treden teneinde zijn rechten te doen gelden.
Artikel 6 van het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden, in zoverre het een recht op een eerlijk proces waarborgt, vereist dat de
gelijkheid van wapens tussen de partijen wordt verzekerd, en vereist bijgevolg dat het
advocatenhonorarium dat de in het gelijk gestelde partij moet dragen, ten laste kan
worden gelegd van haar in het ongelijk gestelde tegenstrever wanneer deze, door zijn
gedraging het slachtoffer daarvan ertoe genoopt heeft een vordering in rechte in te stellen.
Artikel 642, eerste lid, van het Wetboek van vennootschappen, vervat in de wet van 7
mei 1999 (oud artikel 190quater, §1, van de op 30 november 1935 gecoördineerde wetten
op de handelsvennootschappen) bepaalt dat iedere aandeelhouder om gegronde redenen in
rechte kan vorderen dat zijn aandelen worden overgenomen door de aandeelhouders op
wie deze gegronde redenen betrekking hebben. De omstandigheid dat de vordering tot
gedwongen terugkoop van aandelen ingesteld moet zijn tegen de aandeelhouders op wie
die gegronde redenen betrekking hebben, betekent dat het bewijs moet worden geleverd
van een gedraging die de verwerende aandeelhouder kan worden toegerekend.
Het bestreden arrest stelt, met zijn eigen redenen en door overneming van de redenen
van het eindarrest van 14 april 2000, vast dat de eiseres bewijst dat de door de bepaling
vereiste gegronde redenen bestaan en dat ze kunnen worden toegerekend aan de
verweerder die de activa van de vennootschap heeft aangewend ten nadele van het algemeen belang van de vennootschap en ten voordele van zijn eigen belang of dat van derde
vennootschappen waarin hijzelf belangen heeft, zodat de eiseres "een minderheidsaandeelhouder is die in het gelijk werd gesteld in een procedure tot gedwongen uittreding die
was ingesteld wegens een door de verweerder in de zaak begaan misbruik van meerderheid".
Het beslist aldus dat de verplichting voor de eiseres, om de rechtsvordering in te stellen
waarin de voornoemde wetsbepaling voorziet, in een vaststaand oorzakelijk verband staat
met verweerders gedraging, die zoniet foutief maar dan toch op zijn minst verwerpelijk is
in het licht van het belang van de vennootschap en van de belangen van de eiseres, mits
die gedraging hem kan worden toegerekend, ongeacht of zij voor hem al dan niet een fout
uitmaakt.
Het verwerpt niettemin de vordering tot vergoeding van de advocatenkosten en -honoraria, die eiseres heeft moeten dragen teneinde gelijk te halen in die procedure, louter op
grond "dat artikel 642 van het Wetboek van vennootschappen niet het bestaan van een
fout impliceert" en dat "een vergoeding voor gerechtskosten (...) slechts kan worden
verkregen wanneer een eigenlijke rechtszaak wordt aangespannen wegens een fout", zodat
"de omstandigheid dat er geen fout is begaan, volstaat om de veroordeling in de gerechtskosten uit te sluiten" zonder daarbij vast te stellen dat die kosten en honoraria niet noodzakelijk waren om de eiseres in staat te stellen haar rechten te doen gelden en geen schadegeval vormden dat in oorzakelijk verband stond met de gegronde redenen die bewezen
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zijn verklaard en kunnen worden toegerekend aan de verweerder, wiens gedraging, ook al
was die niet foutief, de eiseres, als getroffene, ertoe genoodzaakt heeft in rechte op te
treden teneinde haar rechten te doen gelden.
De beslissing dat de vordering tot bijdrage in verweerkosten en -honoraria van eiseres
niet gegrond is, is bijgevolg niet naar recht verantwoord (schending van alle in het middel
aangewezen bepalingen).

III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
(...)
B. Cassatieberoep AR C.07.0514.F
Krachtens artikel 642, eerste lid, van het Wetboek van vennootschappen kan
iedere aandeelhouder om gegronde redenen voor de voorzitter van de rechtbank
van koophandel zitting houdend zoals in kort geding vorderen dat zijn aandelen
alsook de in aandelen converteerbare obligaties of de warrants die hij bezit
worden overgenomen door de aandeelhouders op wie die gegronde redenen
betrekking hebben.
Enerzijds strekt die procedure ertoe de geschillen te regelen die de fundamentele belangen van de vennootschap of de continuïteit van de onderneming in
gevaar brengen of, meer algemeen, de gevallen van ernstige onenigheid tussen
de vennoten op te lossen. Zij impliceert niet dat de eiser het bewijs van een fout
aantoont bij de aandeelhouders tegen wie hij zijn vordering instelt.
Anderzijds strekt de materiële bevoegdheid van de voorzitter van de rechtbank
van koophandel die op grond van de voornoemde bepaling zitting houdt als in
kort geding, zich, in de regel, niet uit tot de toekenning van schadevergoeding.
Blijkens de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan, vorderde de eiseres
voor het hof van beroep dat de verweerder veroordeeld zou worden om haar
schadevergoeding te betalen als bijdrage in het honorarium en in de verweerkosten. Daartoe voerde zij aan dat de onrechtmatige daden van de verweerder
haar hadden verplicht gerechtskosten te maken.
Het bestreden arrest stelt vast dat "de procedure tussen de partijen (...) immers
(strekt) tot een objectieve geschillenregeling in hun hoedanigheid van aandeelhouders", dat "een vergoeding voor gerechtskosten is (...) ondenkbaar (is) ten
laste van de partij die wordt veroordeeld tot terugkoop van aandelen, aangezien
een dergelijke vergoeding slechts kan worden verkregen wanneer een eigenlijke
rechtszaak wordt aangespannen wegens een fout" en dat "de omstandigheid dat
er geen fout is begaan, volstaat om de veroordeling in de gerechtskosten uit te
sluiten".
Aldus verantwoordt het naar recht zijn beslissing om de eiseres niet de vergoeding toe te kennen die zij vorderde voor haar uitgaven en voor het honorarium
van haar raadsman.
Het middel kan niet worden aangenomen.
Dictum
Het Hof,
(...)
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Uitspraak doende op het cassatieberoep AR C.07.0514.F.
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiseres in de kosten.
19 februari 2009 – 1° kamer – Voorzitter : de h. Mathieu, afdelingsvoorzitter –
Verslaggever : mevr. Matray – Gelijkluidende conclusie de h. De Koster, advocaat-generaal met opdracht– Advocaten: mrs. Heenen en Draps.

Nr. 140
1° KAMER - 19 februari 2009

FAILLISSEMENT, FAILLISSEMENTSAKKOORD EN GERECHTELIJK
AKKOORD — RECHTSPLEGING - ACTIVA - ONMIDDELLIJKE VERKOOP - MACHTIGING
VAN DE RECHTER-COMMISSARIS - PLICHTEN VAN DE RECHTER
Wanneer machtiging wordt verleend om de activa te gelde te maken die onderhevig zijn
aan spoedig bederf, snelle waardevermindering, of wanneer de kosten voor het bewaren
van de goederen, de activa van het faillissement in acht genomen, te hoog zijn, moet de
rechter-commissaris nagaan of de litigieuze overdracht de rechten van derden kan
aantasten. (Art. 49, Faillissementswet 1997)
(UNIBOX GAMES nv T. G. e.a.)

ARREST (vertaling)

(AR C.07.0304.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het vonnis, op 5 maart 2007 in laatste
aanleg gewezen door de Rechtbank van Koophandel te Luik.
Raadsheer Christine Matray heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal met opdracht Philippe de Koster heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDELEN
De eiseres voert een middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 37 en 49 van de Faillissementswet van 8 augustus 1997;
- artikel 10 van de Handelshuurwet van 30 april 1951;
- de artikelen 1134, 1165 et 1717, eerste lid, van het Burgerlijk Wetboek;
- artikel 149 van de Grondwet.
Aangevochten beslissingen
Het bestreden vonnis verklaart het derdenverzet van de eiseres ontvankelijk maar wijst
het af en weigert, bijgevolg, de beschikking van 10 januari 2007 teniet te doen, zulks op
grond van al de redenen ervan die geacht worden hieronder volledig te zijn weergegeven,
en inzonderheid om de volgende redenen:
"De (eiseres) voert de volgende middelen aan:
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- In haar hoedanigheid van eigenaar van de handelszaak en hoofdhuurder van het
gebouw is zij niet op de hoogte gebracht van de betwiste verrichting;
- Zowel de overgedragen huur als de overeenkomst voor de huur van de handelszaak
verbieden de overdracht zonder voorafgaande en schriftelijke toestemming van de
verhuurder;
- Door aldus te handelen hebben de curatoren zich niet bekommerd om de belangen van
de verhuurder noch om hetgeen verder moest gebeuren met sommige procedures waarin
zowel de verhuurder als de failliete vennootschap betrokken zijn (...);
- De argumenten van de (eiseres) kunnen niet gevolgd worden;
De rechter-commissaris heeft artikel 49 van de Faillissementswet correct toegepast
door enkel het feit in aanmerking te nemen dat de handelszaak niet aan de failliete
vennootschap toebehoorde (zodat een voortzetting van de activiteit uitgesloten was
doordat zij slechts de huurder ervan was);
Tevens heeft de magistraat er op gewezen dat de overdrager uitdrukkelijk had verklaard
dat hij de instemming van de verhuurder met de betwiste overeenkomst had verkregen
alsook de vrijstelling van kennisgeving bedoeld in artikel 10 van de handelshuurwet;
(De eiseres) vergeet blijkbaar dat de toestemming om het recht op het cliënteel en het
uithangbord over te dragen, die deel uitmaken van de handelszaak, haar werd geweigerd.
Enkel het gebruik ervan was immers toegestaan, aangezien het een bestanddeel was dat de
huurovereenkomst van die handelszaak betrof;
(De eiseres) is uiteraard een derde in de overeenkomst die de curatoren hebben gesloten
en waarmee zij naar eigen zeggen niet heeft ingestemd: het staat haar vrij haar rechten aan
te voeren in een ander gerechtelijk debat dan het huidige".
Grieven
Eerste onderdeel
Artikel 49 van de Faillissementswet van 8 augustus 1977 bepaalt, net zoals het oud
artikel 477 van het Wetboek van Koophandel, dat de curatoren met machtiging van de
rechter-commissaris dadelijk overgaan tot de verkoop van de activa die onderhevig zijn
aan spoedig bederf of snelle waardevermindering.
Artikel 37 van die wet bepaalt dat tegen de beschikking van de rechter-commissaris die
een dergelijke verkoop toestaat, net als tegen elk vonnis in faillissementszaken, beroep
openstaat overeenkomstig het Gerechtelijk Wetboek, met inbegrip van derdenverzet van
een partij wier belangen aldus benadeeld zijn. Op gevaar af elk belang van dat rechtsmiddel te ontnemen, dient daarom te worden nagegaan of de rechten van de verzetdoende
derde door de bedoelde verrichting aangetast kunnen worden.
Ook al kunnen de huurovereenkomst van een handelspand en de huurovereenkomst van
een handelszaak, in se, beschouwd worden als activa van de failliete vennootschap die te
gelde kunnen worden gemaakt, toch moeten die activa, luidens voornoemd artikel 49,
worden verhandeld in de staat waarin ze zich in het vermogen van die vennootschap
bevinden, zijnde, als het om huurovereenkomsten gaat, met de clausules tot verbod van
overdracht en onderhuur zonder toestemming van de verhuurder; het bestaan van die clausules wordt in deze zaak trouwens door het bestreden vonnis niet betwist.
Dergelijke clausules zijn geoorloofd, zowel in handelshuurovereenkomsten als in huurovereenkomsten volgens gemeen recht, zulks krachtens de artikelen 10 van de handelshuurwet van 30 april 1951 en 1717, eerste lid, van het Burgerlijk Wetboek, en strekken
dus op grond van artikel 1134 van dat wetboek, de partijen tot wet. De omstandigheid dat
de huurder failliet verklaard wordt, belet zulks niet en geen enkele bepaling van de Faillissementswet van 8 augustus 1997 zegt dat dergelijke clausules uitgesloten mogen worden.
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Het bestreden vonnis, dat weigert de weerslag te onderzoeken van de clausules tot
verbod van overdracht en van onderverhuring van de huurovereenkomsten op de verkoop
van die contracten door de curatoren, schendt bijgevolg de artikelen 10 van de Handelshuurwet van 30 april 1951 en 1134 en 1717, eerste lid, van het Burgerlijk Wetboek,
alsook artikel 49 van de Faillissementswet van 8 augustus 1997, aangezien het niet alle
juridische kenmerken nagaat van de activa waarvan het, met toepassing van die bepaling,
de overdracht toestaat. Aldus ontneemt het elke betekenis aan het derdenverzet dat de
eiseres kan instellen op grond van artikel 37 van die wet de eiseres en schendt het, bijgevolg, die bepaling.
Tweede onderdeel
Een van de clausules van de overeenkomst van overdracht van 29 december 2006 die
het bestreden vonnis weergeeft, bepaalt met name dat "de overdrager verklaart de instemming van de verhuurder Unibox te hebben verkregen voor de overdracht en de overnemers vrij te stellen van de in artikel 10 van de handelshuurwet bedoelde kennisgeving".
Tevens stelt het vast dat de eiseres "uiteraard een derde (is) in de overeenkomst die de
curatoren hebben gesloten en waarmee zij naar eigen zeggen niet heeft ingestemd".
Aangezien de eiseres een derde bij die overeenkomst is, heeft deze geen enkele uitwerking jegens haar en kan zij haar, krachtens artikel 1165 van het Burgerlijk Wetboek en
krachtens het daarin vervatte beginsel de overeenkomsten enkel tussen partijen gelden,
geen nadeel toebrengen.
Indien het bestreden vonnis in die zin moet worden gelezen dat het zijn weigering om
de rechten van de eiseres te onderzoeken grondt op de overweging dat de overdrager heeft
"verklaard te hebben ingestemd" met de overdracht, hoewel in het licht van de voornoemde bepaling, de rechten van een derde bij een overeenkomst beslist niet worden
beschermd door het feit alleen dat een van de partijen verklaart de instemming van die
derde te hebben verkregen voor de verrichting die door de overeenkomst tot stand wordt
gebracht, schendt het artikel 1165 van het Burgerlijk Wetboek en miskent dit het het
daarin vervatte beginsel de overeenkomsten enkel tussen partijen gelden.

III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Eerste onderdeel
Artikel 49 van de Faillissementswet van 8 augustus 1997 bepaalt dat de curatoren, zelfs indien het faillietverklarend vonnis wordt bestreden, met machtiging
van de rechter-commissaris dadelijk kunnen overgaan tot de verkoop van de
activa die onderhevig zijn aan spoedig bederf, snelle waardevermindering, of
wanneer de kosten voor het bewaren van de goederen, de activa van het faillissement in acht genomen, te hoog zijn.
Wanneer de rechter de tegeldemaking van dergelijke activa toestaat, moet hij
echter nagaan of de rechten van de verzetdoende derde door de litigieuze overdracht aangetast kunnen worden.
Het bestreden vonnis stelt vast dat de eiseres, die eigenaar is van de handelszaak die aan de failliete vennootschap is verhuurd én de hoofdhuurder van het
gebouw dat eveneens aan de vennootschap is verhuurd, zich hierop beroept dat
"zowel de overgedragen huur als de overeenkomst voor de huur van de handelszaak de overdracht verbieden zonder voorafgaande en schriftelijke toestemming
van de verhuurder" en dat "de toestemming om het recht op het cliënteel en het
uithangbord over te dragen, die deel uitmaken van de handelszaak, haar werd
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geweigerd. Enkel het gebruik ervan was immers toegestaan, aangezien het een
bestanddeel was dat de huurovereenkomst van die handelszaak betrof".
Het overweegt dat "de handelszaak niet aan de failliete vennootschap toebehoorde, zodat een voortzetting van de activiteit uitgesloten was doordat zij
slechts de huurder ervan was", dat "de overdrager uitdrukkelijk had verklaard dat
hij de instemming van de verhuurder (...)had verkregen", dat de eiseres "uiteraard een derde (is) in de overeenkomst die de curatoren hebben gesloten en
waarmee zij naar eigen zeggen niet heeft ingestemd" en dat het "haar vrij (staat)
haar rechten aan te voeren in een ander gerechtelijk debat dan het huidige".
Noch met die overwegingen noch met enige andere gaat het bestreden vonnis
de weerslag na van de clausules tot verbod van overdracht en van onderverhuring van de huurovereenkomsten op de verkoop van die overeenkomsten.
Het verantwoordt bijgevolg niet naar recht zijn beslissing dat het derdenverzet
niet gegrond is.
In dat opzicht is het onderdeel 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 uitspraak daaromtrent aan de feitenrechter
over;
Verwijst de zaak naar de Rechtbank van Koophandel te Hoei.
19 februari 2009 – 1° kamer – Voorzitter : de h. Mathieu, afdelingsvoorzitter –
Verslaggever : mevr. Matray – Gelijkluidende conclusie de h. De Koster, advocaat-generaal met opdracht– Advocaat: mr. Oosterbosch.

Nr. 141
1° KAMER - 19 februari 2009

1º VERHAAL OP DE RECHTER - BEDROG OF LIST - BEGRIP
2º VERHAAL OP DE RECHTER - GRONDSLAG - BEGRIP - VERKEERDE BEOORDELING DE
FACTO OF DE IURE

1º Bedrog of list op grond waarvan verhaal tegen een rechter kan worden ingesteld,
impliceert kunstgrepen of arglistigheden die de dader ervan aanwendt, hetzij om het
gerecht op een dwaalspoor te brengen, hetzij om een partij te bevoordelen of haar
nadeel toe te brengen, hetzij om een persoonlijk belang te dienen1. (Art. 1140, al. 1er, 1°,
Ger.W.)
2º Wanneer geen kunstgrepen of arglistigheden worden aangetoond, kunnen verkeerde
1 Cass., 11 april 2003, AR C.02.0612.N, AC, 2003, nr. 249.
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beoordeling de facto of de iure geen grond vormen voor verhaal op de rechter in de zin
van artikel 1140, eerste lid, van het Gerechtelijk Wetboek2. (Art. 1140, al. 1er, 1°, Ger.W.)
(L. T. L. e.a.)

ARREST (vertaling)

(AR C.08.0563.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het verzoekschrift tot verhaal op de rechter werd op 21 november 2008 ter
griffie van het Hof neergelegd
Raadsheer Daniel Plas heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Thierry Werquin heeft geconcludeerd.
De verzoeker heeft de conclusie beantwoord met opmerkingen die op 18
februari 2009 ter griffie van het Hof zijn neergelegd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
De verzoeker baseert zijn verzoek tot verhaal op de rechter op artikel 1140,
eerste lid, 1°, van het Gerechtelijk Wetboek.
Bedrog of list in de zin van die bepaling impliceert kunstgrepen of arglistigheden die de dader ervan aanwendt, hetzij om het gerecht te misleiden, hetzij om
een partij te bevoordelen of haar nadeel toe te brengen, hetzij om een persoonlijk
belang te dienen.
De verzoeker beweert, zonder het evenwel te bewijzen, dat de appelrechters de
vorderingen tot bijkomende onderzoeksverrichtingen hebben verworpen "op
grond van slinkse overwegingen" hoewel zij wisten dat ze nuttig waren om de
waarheid aan het licht te brengen.
Wanneer geen kunstgrepen of arglistigheden worden aangetoond, kunnen
beoordelingsfouten in feite of in rechte - ook al worden ze bewaarheid - geen
grond vormen voor verhaal op de rechter in de zin van artikel 1140, eerste lid,
1°, van het Gerechtelijk Wetboek.
Het verzoek is niet gegrond.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het verzoek.
Veroordeelt de verzoeker in de kosten.
19 februari 2009 – 1° kamer – Voorzitter : de h. Storck, voorzitter – Verslaggever : de
h. Plas – Gelijkluidende conclusie de h. Werquin, advocaat-generaal – Advocaat: mr.
T'Kint.

Nr. 142
2 Ibid.
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1° KAMER - 20 februari 2009

1º VORDERING IN RECHTE - RECHTSVORDERING - RECHTMATIG BELANG - BEGRIP
2º KORT GEDING - VOORLOPIGE MAATREGEL - RECHTMATIG BELANG - BEOORDELINGSVRIJHEID
1º De krenking van een belang kan enkel tot een rechtsvordering leiden als het om een
rechtmatig belang gaat; hij die enkel het behoud nastreeft van een toestand in strijd met
de openbare orde of van een onrechtmatig voordeel, heeft geen rechtmatig belang1. (Art.
17, Ger.W.)
2º Het staat de rechter in kort geding te oordelen of de eiser, die op grond van spoed een
voorlopige maatregel vraagt, een rechtmatig belang heeft om die maatregel te verkrijgen;
hij geniet bij de beoordeling van de rechtmatigheid van het belang over een grote mate
van vrijheid; die beoordeling blijft overeind indien hij hierbij geen normen betrekt die zijn
beoordeling naar redelijkheid niet kunnen schragen2. (Art. 584, eerste lid, Ger.W.)
(BURGEMEESTER VAN DE GEMEENTE OUD-HEVERLEE T. VERENIGING VAN MEDE-EIGENAARS VAN HET
WEEKENDVERBLIJFPARK LA HETRAIE e.a.)

ARREST

(AR C.07.0127.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 27 maart 2006 gewezen door
het Hof van Beroep te Brussel.
Voorzitter Ivan Verougstraete heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Guy Dubrulle heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDEL
De eiser voert in zijn verzoekschrift een middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 17, 584, eerste lid, en 1039, eerste lid, van het Gerechtelijk Wetboek;
- artikel 14 van de op 12 januari 1973 gecoördineerde wetten op de Raad van State;
- de artikelen 3, 4, 31, §1 en 39, §1, 1°, van het decreet van 28 juni 1985 betreffende de
milieuvergunning;
- de artikelen 5, 38, §3, 39, §3, 40, §3, en 65, §1, van het Besluit van de Vlaamse
Executieve van 6 februari 1991 houdende vaststelling van het Vlaams reglement betreffende de milieuvergunning, en rubriek 53.5.2° van de indelingslijst gevoegd als bijlage 1
bij hetzelfde besluit.
Aangevochten beslissingen
Het bestreden arrest verklaart het incidenteel beroep van de eiser ertoe strekkende de
vordering van de verweerders onontvankelijk te verklaren bij gebrek aan rechtmatig
belang, ongegrond, en het hoger beroep van de verweerders gegrond, doet de bestreden
beschikking a quo teniet, behoudens in zoverre de vordering ontvankelijk werd verklaard
en de kosten werden vastgesteld, en opnieuw beslissend, legt aan de eiser het verbod op
om over te gaan tot de uitvoering van zijn Besluit van 8 juli 2002 tot stopzetting van de
inrichting voor grondwaterwinning van het park voor weekendverblijf La Hêtraie (het
Beukenbos) en desgevallend tot verzegeling van de toestellen, en dit op straffe van de
1 Cass., 2 maart 2006, AR C.05.0061.N, AC, 2006, nr 120.
2 Zie Cass., 12 jan. 2007, AR C.05.0569.N, AC, 2007, nr 21.
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verbeurte van een dwangsom van 100.000,00 euro per overtreding, en zegt dat, ingeval de
Raad van State het beroep tot nietigverklaring van het besluit van 16 mei 2002 zou
afwijzen, de door het hof bevolen maatregel geen uitwerking meer zal hebben na het
verstrijken van een periode van één maand vanaf de kennisgeving van het arrest, en dit op
volgende gronden:
"Overzicht van de relevante feiten
1. La Hêtraie (het Beukenbos) was oorspronkelijk ingericht als een camping en
beschikte over allerlei uitrustingen om het kamperen mogelijk te maken, waaronder een in
het jaar 1969 aangelegde waterput voor drinkwater.
2. In de zeventiger jaren werd een vergunning gevraagd om deze camping om te
vormen tot een park voor weekendverblijf.
Bij Besluit van de Bestendige Deputatie van de Provincieraad van Brabant van 17 juli
1975 werd dit statuut erkend.
De gemachtigde ambtenaar stelde hiertegen een verhaal in en bij koninklijk besluit van
27 november 1975 werd voormeld Besluit vernietigd.
3. Bij koninklijk besluit van 7 april 1977 werd het gewestplan van Leuven definitief
vastgesteld.
Daar waar het park La Hêtraie (het Beukenbos) volgens het ontwerp van gewestplan
van 1974 was gelegen in een woonrecreatiegebied, werd deze oorspronkelijk gegeven
bestemming gewijzigd in natuurgebied.
4. Bij arrest nr. 22.071 van de Raad van State van 23 februari 1982 werd voormeld
koninklijk besluit van 27 november 1975 vernietigd.
Bij arrest nr. 22.072 van de Raad van State van dezelfde datum werd het koninklijk
besluit van 7 april 1977, houdende de definitieve vaststelling van het gewestplan, vernietigd.
5. Op 23 december 1982 werd de basisakte voor het park voor weekendverblijf La
Hêtraie (het Beukenbos) verleden voor notaris Blanchart uit Drogenbos.
In deze akte wordt uitdrukkelijk bepaald dat alle eigenaars en bewoners van de percelen
de wet van 29 maart 1962 houdende organisatie van de Stedenbouw en de Ruimtelijke
Ordening, alsook het koninklijk besluit van 30 oktober 1973 betreffende de parken voor
weekendverblijf moeten respecteren.
In artikel 2 van dit koninklijk besluit worden de voorwaarden opgesomd waaraan de
verkaveling van dergelijk park moet voldoen. Eén van deze voorwaarden is dat dit park
moet uitgerust zijn met een installatie voor drinkwatervoorziening (artikel 2, 12°).
6. Op 27 februari 1987 leverde de Vlaamse Waterzuiveringsmaatschappij een lozingsvergunning af voor het afvoeren van normaal huisafvalwater.
7. Op 16 september 1992 besliste de Vlaamse Executieve het koninklijk besluit,
houdende het gewestplan van Leuven, aan te vullen en het park voor weekendverblijf La
Hêtraie (het Beukenbos) retroactief, met uitwerking vanaf 9 april 1977, te bestemmen als
natuurgebied.
Tegen dit Besluit werd op 8 maart 1993 een beroep tot nietigverklaring ingesteld bij de
Raad van State door de nv Beukenbos, eigenares van de betrokken percelen.
(...)
8. Op de gemeenteraad van Oud-Heverlee van 23 september 1997 werd de motie
aangenomen dat het park voor weekendverblijf moest worden afgebouwd en bij voorkeur
gesloten.
9. In het jaar 2001 eiste het College van burgemeester en schepenen van Oud-Heverlee

Nr. 142 - 20.2.09

HOF VAN CASSATIE

587

dat de bestaande inrichting van grondwaterwinning zou worden geregulariseerd.
(De verweerder), Voorzitter van de Raad van Beheer van (de verweerster), en de
syndicus dienden daartoe een aanvraag in voor een milieuvergunning klasse 2, voor het
uitbaten van deze grondwaterwinning met een maximale capaciteit van ongeveer 30.000
m³ per jaar.
Het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, afdeling Water, Provincie Vlaams
Brabant, verleende op 4 december 2001 een gunstig advies met het oog op deze exploitatie, terwijl een negatief advies werd uitgebracht door de Milieudienst van de intercommunale Interleuven en door de afdeling Ruimtelijke Ordening, ministerie van de Vlaamse
Gemeenschap Provincie Vlaams Brabant.
Op 8 februari 2002 weigerde het College van burgemeester en schepenen van OudHeverlee de milieuvergunning af te leveren voor het uitbaten (regulariseren) van deze
grond waterwinning.
Het beroep van (de verweerder) tegen deze beslissing werd op 16 mei 2002 verworpen
door de Bestendige Deputatie van de Provincieraad van Vlaams Brabant.
Tegen dit Besluit van de Bestendige Deputatie van 16 mei 2002 stelde (de verweerder)
in zijn hoedanigheid van Voorzitter van de Raad van Beheer van (de verweerster), een
vordering tot nietigverklaring in bij de Raad van State.
10. Op 8 juli 2002 nam (de eiser), Burgemeester van Oud-Heverlee, het Besluit om de
inrichting van de grondwaterwinning van La Hêtraie (het Beukenbos) te sluiten vanaf 19
augustus 2002, desgevallend met verzegeling van de toestellen.
Bespreking
(...)
17. (De eiser) werpt op dat de eerste rechter de vordering niet ontvankelijk had moeten
verklaren bij gebrek aan rechtmatig belang in hoofde van (de verweerders).
(De verweerders) hebben immers geen milieuvergunning om de betreffende grondwaterwinning te exploiteren en hebben evenmin een stedenbouwkundige vergunning voor de
constructie die bovenop de grondwaterwinning is gebouwd.
De vordering zou er dan ook enkel toe strekken om een illegale toestand te bevestigen.
Dit middel kan echter niet worden beaamd om de volgende redenen.
(De verweerders) roepen in dat het bestreden besluit van 8 juli 2002 voorbarig is omdat
het geen rekening houdt met het feit dat er voor de Raad van State een procedure
hangende is, waarbij de nietigverklaring wordt gevorderd van het Besluit van de Bestendige Deputatie tot afwijzing van de milieuvergunning van 16 mei 2002.
Volgens hen is dit besluit van 8 juli 2002 ook strijdig met artikel 2, 12°, van het
koninklijk besluit van 30 oktober 1973 betreffende de parken voor weekendverblijf, met
het ministerieel rondschrijven van 14 oktober 1975 betreffende de watervoorraden voor
het blussen van branden en met de beginselen van universele dienstverlening, zoals uitgewerkt in de rechtsorde van de Europese Unie.
De eis van (de verweerders) strekt er dan ook niet toe een illegale toestand te bestendigen, maar te bekomen dat de exploitatie van de grondwaterwinning voorlopig niet zou
worden stopgezet, en dit in de hoop dat hun vordering tot nietigverklaring van het Besluit
van 16 mei 2002 zou worden ingewilligd" (arrest pp. 2-7 en pp. 8-9).
Grieven
1. Luidens artikel 17 van het Gerechtelijk Wetboek, kan de rechtsvordering niet worden
toegelaten indien de eiser geen belang heeft om ze in te stellen.
De krenking van een belang kan enkel tot een rechtsvordering leiden als het om een
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rechtmatig belang gaat.
Diegene die enkel het behoud nastreeft van een toestand in strijd met de openbare orde
of van een onrechtmatig voordeel, heeft geen rechtmatig belang.
De vereiste van een rechtmatig belang geldt eveneens wanneer de voorzitter van de
rechtbank van eerste aanleg, in toepassing van de artikelen 584, eerste lid, en 1039, eerste
lid, van het Gerechtelijk Wetboek wordt verzocht bij voorraad uitspraak te doen in alle
gevallen die hij spoedeisend acht.
2. Overeenkomstig artikel 4 van het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning (hierna Milieuvergunningsdecreet) en artikel 5 van het Besluit van de Vlaamse
Executieve van 6 februari 1991 houdende vaststelling van het Vlaams reglement betreffende de milieuvergunning (hierna Vlarem I), mag niemand zonder voorafgaande schriftelijke vergunning van de bevoegde overheid een als hinderlijk ingedeelde inrichting die
behoort tot de eerste of de tweede klasse, exploiteren.
Vlarem I voorziet slechts een beperkt aantal gevallen waar in afwachting van een definitieve beslissing over een vergunningsaanvraag, toch zonder vergunning mag geëxploiteerd worden, m.n. in artikel 38, §3, i.v.m. de vergunningsaanvraag van de exploitant van
een inrichting die na haar inbedrijfstelling vergunningsplichtig wordt door aanvulling of
wijziging van de indelingslijst, in artikel 39, §3, i.v.m. de hernieuwing van een vergunning, en in artikel 40, §3, i.v.m. de exploitatie van een inrichting die het voorwerp
uitmaakt van een vergunning op proef.
Krachtens artikel 39, §1, 1°, van het Milieuvergunningsdecreet, wordt hij die zonder
vergunning een vergunningsplichtige inrichting exploiteert of verandert, gestraft met een
gevangenisstraf van acht dagen tot één jaar en met een geldboete van 100 frank tot
100.000 frank of met één van die straffen alleen. De exploitatie van een vergunningsplichtige inrichting zonder vergunning is dan ook strijdig met de openbare orde.
Naar luid van artikel 3 van het Milieuvergunningsdecreet worden de inrichtingen die
hinderlijk worden geacht voor de mens en het leefmilieu in drie klassen ingedeeld, afhankelijk van de aard en de belangrijkheid van de daaraan verbonden milieueffecten, en stelt
de Vlaamse Executieve de lijst en de klassen van die inrichtingen vast.
Overeenkomstig rubriek 53.5.2° van de indelingslijst gevoegd als bijlage 1 aan Vlarem
I, behoort de winning van grondwater met een opgepompt debiet van 500 m³/jaar tot
30.000 m³/jaar, tot klasse 2.
Luidens artikel 31, §1, van het Milieuvergunningsdecreet en artikel 65, §1, van Vlaram
I, kan de burgemeester ambtshalve mondeling en ter plaatse de stopzetting bevelen van de
activiteiten, de toestellen verzegelen en de onmiddellijke sluiting van de inrichting
opleggen, wanneer hij vaststelt dat een vergunningsplichtige inrichting zonder vergunning
wordt geëxploiteerd, en worden deze maatregelen van rechtswege opgeheven door het
verlenen van de vergunning.
3. De exploitant van een vergunningsplichtige inrichting die niet beschikt over een
milieuvergunning, en ten aanzien van wie, in toepassing van artikel 31, §1, van het Milieuvergunningsdecreet en artikel 65, §1, van Vlarem I, een stopzettingsbevel wordt uitgevaardigd, heeft in de regel geen rechtmatig belang om op te komen tegen dit stopzettingsbevel, aangezien hij aldus enkel het behoud van een toestand in strijd met de openbare
orde nastreeft.
De omstandigheid dat de exploitant een (regularisatie)vergunning heeft aangevraagd en
tegen de weigering van deze vergunning een vernietigingsberoep in de zin van artikel 14
van de op 12 januari 1973 gecoördineerde wetten op de Raad van State, heeft ingesteld,
doet hieraan geen afbreuk, nu dit vernietigingsberoep niet schorsend werkt, de inwilliging
ervan geenszins betekent dat de exploitatie als vergund moet worden aanzien, en derhalve

Nr. 142 - 20.2.09

HOF VAN CASSATIE

589

op generlei wijze afbreuk doet aan de onwettige situatie waarin de exploitant zich bevindt.
Bovendien kan het uiteindelijk bekomen van een regularisatievergunning enkel de exploitatie van de inrichting voor de toekomst wettig maken. Tenslotte voorziet de wet niet dat
een stopzettingsbevel zou geschorst zijn door de aanvraag van een regularisatievergunning of door het instellen van een vernietigingsberoep bij de Raad van State tegen de
weigering van de regularisatievergunning.
4. Uit de vaststellingen van het bestreden arrest blijkt dat de verweerders niet
beschikken over een milieuvergunning (klasse 2) voor de exploitatie van een bestaande
inrichting van grondwaterwinning, dat de aanvraag voor een regularisatievergunning
klasse 2 voor het uitbaten van een grondwaterwinning met een maximale capaciteit van
30.000m³/jaar werd geweigerd bij beslissing van 8 februari 2002 van het College van
burgemeester en schepenen van Oud-Heverlee, dat het beroep tegen deze weigering werd
verworpen op 16 mei 2002 door de bestendige deputatie van de provincieraad van Vlaams
Brabant, en dat de tweede verweerder tegen dit besluit een vernietigingsberoep indiende
bij de Raad van State, waarover nog geen uitspraak werd gedaan.
Uit de vaststellingen van het bestreden arrest blijkt eveneens dat de eiser op 8 juli 2002
het besluit nam om de inrichting van de grondwaterwinning te sluiten vanaf 19 augustus
2002, desgevallend met verzegeling van de toestellen, en dat verweerders' vordering in
kort geding, ingeleid op 26 juli 2002, ertoe strekt de eiser verbod te horen opleggen om de
grondwaterwinning te sluiten en tot verzegeling van de toestellen over te gaan onder
verbeurte van een dwangsom van 1.000.000,00 euro per overtreding.
5. Zoals vastgesteld in het bestreden arrest, wierp de eiser op dat de verweerders geen
rechtmatig belang hebben bij hun vordering, aangezien de verweerders niet over een milieuvergunning beschikken om de grondwaterwinning te exploiteren, en evenmin een
stedenbouwkundige vergunning hebben voor de constructie die bovenop de grondwaterwinning is gebouwd, zodat de vordering enkel strekt tot bevestiging van een illegale
toestand.
Het bestreden arrest verwerpt de opgeworpen onontvankelijkheid oordelend dat de
vordering van de verweerders er niet toe strekt "een illegale toestand te bestendigen",
maar wel "te bekomen dat de exploitatie van de grondwaterwinning voorlopig niet zou
worden stopgezet, en dit in de hoop dat hun vordering tot nietigverklaring van het Besluit
van 16 mei 2002 zou worden ingewilligd".
Het steunt deze beslissing op de overwegingen "(dat de verweerders) (in)roepen dat het
bestreden Besluit van 8 juli 2002 voorbarig is omdat het geen rekening houdt met het feit
dat er voor de Raad van State een procedure hangende is, waarbij de nietigverklaring
wordt gevorderd van het Besluit van de Bestendige Deputatie tot afwijzing van de milieuvergunning van 16 mei 2002; (en dat) volgens (de verweerders) dit Besluit van 8 juli 2002
ook strijdig (is) met artikel 2, 12°, van het koninklijk besluit van 30 oktober 1973 betreffende de parken voor weekendverblijf, met het ministerieel rondschrijven van 14 oktober
1975 betreffende de watervoorraden voor het blussen van branden en met de beginselen
van universele dienstverlening, zoals uitgewerkt in de rechtsorde van de Europese Unie".
6. Op grond van de vaststellingen en overwegingen die het bevat kon het bestreden
arrest niet wettig besluiten dat de vordering van de verweerders er niet toe strekt een illegale toestand te bestendigen, en dat de verweerders over een rechtmatig belang
beschikken.
Uit de vaststellingen en overwegingen van het bestreden arrest blijkt immers niet dat de
verweerders ook beschikken over een ander belang, onderscheiden van het onrechtmatig
belang bij het behoud van een toestand in strijd met de openbare orde.
Aan de omstandigheid dat de verweerders zich in een onwettige toestand bevinden, en
dan ook geen rechtmatig belang hebben om deze toestand te bestendigen, zelfs niet tijde-
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lijk, wordt geen afbreuk gedaan door het vernietigingsberoep bij de Raad van State tegen
de weigering van de (regularisatie)vergunning.
Dit beroep werkt niet schorsend, en kan op zich dan ook geen wettig belang rechtvaardigen tot (tijdelijke) voortzetting van de onwettige exploitatie.
Bovendien blijkt niet uit het bestreden arrest dat de middelen door de tweede
verweerder ter staving van zijn vernietigingsberoep bij de Raad van State aangevoerd tot
gevolg zouden hebben dat tot het bestaan van een vergunning tot het exploiteren zou
moeten besloten worden, of van aard zouden zijn het bestuur uiteindelijk te verplichten de
milieuvergunning te verlenen. Alleszins kan het bekomen van een regularisatievergunning
enkel de toestand voor de toekomst wettig maken.
Uit het bestreden arrest blijkt ook niet dat de vergunningsaanvraag van verweerders valt
onder de uitzonderingen op het verbod in artikel 5 van Vlarem I tot exploitatie van een
inrichting zonder vergunning, voorzien in de artikelen 38, §3, 39, §3, of 40, §3.
De gevorderde maatregel heeft dan ook niet alleen tot gevolg dat de verweerders verder
(onwettig) kunnen exploiteren tot de uitspraak over het vernietigingsberoep, maar bij
inwilliging van dit beroep ook verder onwettig kunnen exploiteren tot een nieuwe beslissing over de vergunningsaanvraag, die op haar beurt, indien zij opnieuw weigert, opnieuw
door een vernietigingsberoep van de tweede verweerder zou kunnen aangevochten
worden, steeds met verderzetting van de onwettige exploitatie.
De omstandigheid dat het bestreden arrest ook vaststelt door welke onwettigheden het
stopzettingsbevel van 8 juli 2002, volgens de verweerders, zou aangetast zijn, laat
evenmin toe te besluiten tot het bestaan van een wettig belang, nu deze beweerde onwettigheden, die het arrest geenszins toetst, geen afbreuk doen aan het feit dat de verweerders
een inrichting exploiteren zonder milieuvergunning.
7. Het bestreden arrest kon derhalve, op grond van de vaststellingen die het bevat
nopens het vernietigingsberoep tegen de weigering van de regularisatievergunning en de
beweerde onwettigheid van het stopzettingsbevel van 8 juli 2002, niet wettig het door
eiser in conclusie aangevoerde onrechtmatig belang van de vordering van de verweerders
verwerpen, en besluiten tot het bestaan van een wettig belang van de verweerders bij een
voorlopige voortzetting van de onwettige exploitatie van de grondwaterwinning (schending van de artikelen 17, 584, eerste lid, en 1039, eerste lid, van het Gerechtelijk
Wetboek, artikel 14 van de op 12 januari 1973 gecoördineerde wetten op de Raad van
State, de artikelen 3, 4, 31, §1 en 39, §1, 1°, van het Milieuvergunningsdecreet, de artikelen 5, 38, §3, 39, §3, 40, §3, en 65, §1, Vlarem I, en rubriek 53.5.2° van de indelingslijst gevoegd als bijlage 1 aan Vlarem I).

III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
1. Artikel 1039 van het Gerechtelijk Wetboek dat bepaalt dat de beschikkingen
in kort geding geen nadeel mogen toebrengen aan de zaak zelf, is vreemd aan de
grief dat de appelrechters die in kort geding uitspraak deden het belang van de
eiser niet naar behoren beoordeelden.
Het middel is in zoverre niet ontvankelijk.
2. Krachtens artikel 17 van het Gerechtelijk Wetboek, kan de rechtsvordering
niet worden toegelaten indien de eiser geen belang heeft om ze in te dienen.
De krenking van een belang kan enkel tot een rechtsvordering leiden als het
om een rechtmatig belang gaat.
Diegene die enkel het behoud nastreeft van een toestand in strijd met de open-
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bare orde of van een onrechtmatig voordeel, heeft geen rechtmatig belang.
Die regel geldt ook wanneer de vordering in kort geding wordt ingesteld.
3. Het staat aan de rechter in kort geding te oordelen of de eiser in kort geding
die op grond van spoed een voorlopige maatregel vraagt, een rechtmatig belang
heeft om die maatregel te verkrijgen. Hij geniet bij de beoordeling van de rechtmatigheid van het belang over een grote mate van vrijheid.
Die beoordeling blijft overeind indien de rechter in kort geding, hierbij geen
normen betrekt die zijn beoordeling naar redelijkheid niet kunnen schragen.
4. Het middel verwijt in wezen aan het arrest dat het op een onjuiste wijze de
rechtmatigheid van het belang heeft getoetst maar laat niet gelden dat de voorlopige beoordeling onredelijk was.
5. Het komt voor het overige op tegen de feitelijke beoordeling door de kortgedingrechter van de rechtmatigheid van het belang.
Het middel kan in zoverre niet worden aangenomen.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiser in de kosten.
20 februari 2009 – 1° kamer – Voorzitter en Verslaggever : de h. Verougstraete, voorzitter – Gelijkluidende conclusie de h. Dubrulle, advocaat-generaal – Advocaat: mr.
Geinger.

Nr. 143
1° KAMER - 20 februari 2009

1º ADVOCAAT - ORDE VAN VLAAMSE BALIES - REGLEMENT - VORDERING TOT
NIETIGVERKLARING - VRIJWILLIGE TUSSENKOMST VAN DE ORDE - BIJSTAND VAN EEN ADVOCAAT BIJ
HET HOF VAN CASSATIE - VEREISTE - ONTVANKELIJKHEID
2º CASSATIE — VORDERINGEN TOT VERNIETIGING. CASSATIEBEROEP IN
HET BELANG VAN DE WET - BIJSTAND VAN EEN ADVOCAAT BIJ HET HOF VAN CASSATIE VEREISTE - ADVOCAAT - ORDE VAN VLAAMSE BALIES - REGLEMENT - VORDERING TOT
NIETIGVERKLARING - VRIJWILLIGE TUSSENKOMST VAN DE ORDE - ONTVANKELIJKHEID
3º ADVOCAAT - ORDE VAN VLAAMSE BALIES - REGLEMENT - RECHTSVORDERING TEGEN EEN
CONFRATER - VOORTZETTING VAN EEN PROCEDURE - TEGEN EEN GERECHTELIJK MANDATARIS AANSPRAKELIJKHEID - TOELATING VAN DE STAFHOUDER - BEVOEGDHEID VAN DE ORDE EVENREDIGHEID - DOELSTELLING - VERANTWOORDING
4º ADVOCAAT - ORDE VAN VLAAMSE BALIES - REGLEMENT - RECHTSVORDERING TEGEN EEN
CONFRATER - UITSPRAAK - GEDWONGEN UITVOERING - MELDINGSPLICHT AAN DE STAFHOUDERS GELDING - DOEL - PRIVÉ-LEVEN - INVLOED
5º RECHTEN VAN DE MENS — VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS —
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ARTIKEL 8 - ADVOCAAT - ORDE VAN VLAAMSE BALIES - REGLEMENT - RECHTSVORDERING
TEGEN EEN CONFRATER - UITSPRAAK - GEDWONGEN UITVOERING - MELDINGSPLICHT AAN DE
STAFHOUDERS - GELDING - DOEL - RECHT OP EERBIEDIGING VAN HET PRIVÉ-LEVEN - INVLOED
6º ADVOCAAT - ORDE VAN VLAAMSE BALIES - REGLEMENT - RECHTSVORDERING TEGEN EEN
CONFRATER - UITSPRAAK - GEDWONGEN UITVOERING - MELDINGSPLICHT AAN DE STAFHOUDERS DOEL - OPDRACHT VAN DE ORDE - INVLOED
1º en 2° Waar de tussenkomst van een advocaat bij het Hof niet verplicht is gesteld door
een uitdrukkelijke bepaling legt het Hof de bijstand niet op in civiele zaken, andere dan
cassatieberoepen; de vordering van een advocaat van de Orde van Vlaamse Balies tot
nietigverklaring van een reglement van deze Orde, alsook de vrijwillige tussenkomst van
de Orde, zonder die daarvoor niet verplichte bijstand, zijn derhalve ontvankelijk1. (Artt.
501, §§1 en 3, en 611, Ger.W.)
3º De aan de advocaat in zijn hoedanigheid van advocaat in het Reglement van de Orde
van Vlaamse Balies opgelegde voorwaarde van toelating van zijn stafhouder om een
rechtsvordering in te leiden, een strafklacht in te dienen of gerechtelijke bewarende
maatregelen te nemen tegen een confrater, om de procedure verder te zetten namens
een procespartij, die zonder advocaat reeds een klacht heeft ingediend of een
rechtsvordering heeft ingeleid tegen een advocaat, of om een rechtsvordering in te leiden
of een procedure verder te zetten tegen een advocaat in zijn hoedanigheid van
gerechtelijk mandataris, waarbij diens aansprakelijkheid in het gedrang wordt gebracht,
kan stuiten op een weigering van de stafhouder de procedure te laten inleiden of verder
te zetten door de gekozen advocaat, beperkt de toegang tot het gerecht, is kennelijk
onevenredig met de bevoegdheid van die Orde om de eer, de rechten en de
gemeenschappelijke beroepsbelangen van haar leden te bewaken en derhalve niet
verantwoord voor de handhaving van deze belangen2. (Artt. 495, 496 en 501, §1, Ger.W.)
4º en 5° De verplichting van de advocaat die namens een cliënt een vordering tegen een
ander advocaat heeft ingesteld en van de betrokken advocaat om hun respectievelijke
stafhouders op de hoogte te brengen van de uitspraak en van de gedwongen uitvoering,
geldt enkel voor advocaten, gebonden door het beroepsgeheim en is enkel bestemd voor
de stafhouder die, eveneens gebonden door het beroepsgeheim, de gegevens die hij
aldus verneemt uitsluitend mag aanwenden om zijn tuchtrechtelijke opdracht uit te
voeren; deze verplichting houdt derhalve geen onaanvaardbare inmenging in het privéleven van de betrokkene in. (Art. 8, tweede lid, Verdrag Rechten van de Mens; Artt. 495,
496 en 501, §1, Ger.W.)
6º De verplichting van de advocaat die namens een cliënt een vordering tegen een ander
advocaat heeft ingesteld en van de betrokken advocaat om hun respectievelijke
stafhouders op de hoogte te brengen van de uitspraak en van de gedwongen uitvoering,
laat toe dat de stafhouder op de hoogte wordt gebracht van veroordelingen van
advocaten van zijn balie en van gedwongen uitvoeringen tegen hen; deze feiten kunnen
een aanwijzing bevatten over of een invloed hebben op het functioneren van de advocaat
en de meldingsplicht ervan laat de stafhouder toe zijn tuchtrechtelijke opdracht uit te
voeren; het staat derhalve niet vast dat die verplichting niet strekt tot handhaving van de
1 Het Reglement van de Orde van de Vlaamse Balies betreffende de aan procedures verbonden regels
van confraterniteit werd op 31 jan. 2007 goedgekeurd door de algemene vergadering van de Orde van
Vlaamse Balies en gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 21 feb. 2007. Zie Cass., 10 april
2006, AR C.05.0401.F, AC, 2006, nr 212, met verwijzing naar de vernietiging, door het toenmalig
Arbitragehof, bij arrest van 1 juni 2005, van de woorden "door een advocaat bij het Hof van
Cassatie", in art. 501 Ger.W.: zie ook Cass., 6 okt. 2006, AR C.05.0394.N, ibid., nr 465.
2 Zie Cass., 25 sept. 2003, AR C.03.0139.N, AC, 2003, nr 456, met concl. van advocaat-generaal
BRESSELEERS en Cass., 22 dec. 2005, AR C.04.0421.N en C.04.0434.N, AC, 2005, nrs 690 en 691; zie
ook: P. LAMBERT, Règles et usages de la profession d'avocat du barreau de Bruxelles, Bruylant, 1994,
p. 578 - 579; voor de reden van deze regeling, zie: Ph. DE JAEGERE, "Commentaar bij het reglement
betreffende de aan procedures verbonden regels van confraterniteit", Ad Rem, 2007, p. 28.
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belangen die de wetgever aan de Orde van Vlaamse Balies heeft toevertrouwd. (Artt.
495, 496 en 501, §1, Ger.W.)
(V. T. ORDE VAN VLAAMSE BALIES)

ARREST

(AR C.07.0237.N)

I. VORDERING
De vordering strekt tot nietigverklaring van de artikelen 13 en 14 van het
reglement van de Orde van de Vlaamse Balies betreffende de aan procedures
verbonden regels van confraterniteit, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van
21 februari 2007.
II. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Voorzitter Ivan Verougstraete heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Guy Dubrulle heeft geconcludeerd.
III. CASSATIEMIDDELEN
De verzoeker voert in zijn verzoekschrift twee middelen aan.
Het verzoekschrift is aan dit arrest gehecht en maakt er deel van uit.
IV. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Verzoekschrift tot nietigverklaring
1. Overeenkomstig artikel 501, §1, van het Gerechtelijk Wetboek, kan een
advocaat van de Orde van Vlaamse Balies de in artikel 611 bedoelde vordering
instellen tot nietigverklaring van de reglementen van deze Orde die door overschrijding van bevoegdheid zijn aangetast, tegen de wetten indruisen of op onregelmatige wijze zijn aangenomen.
De bijstand van een advocaat bij het Hof is niet verplicht voor de advocaat die
op grond van artikel 501, §1, een vordering tot nietigverklaring instelt.
Waar de tussenkomst van een advocaat bij het Hof niet verplicht is gesteld
door een uitdrukkelijke bepaling legt het Hof de bijstand niet op in civiele zaken,
andere dan cassatieberoepen.
Het verzoek is ontvankelijk.
Verzoekschrift tot vrijwillige tussenkomst
2. Overeenkomstig artikel 501, §3, van het Gerechtelijk Wetboek, kan de Orde
van Vlaamse Balies een verzoekschrift tot vrijwillige tussenkomst indienen
waarin zij nieuwe middelen kan aanvoeren gegrond op een bevoegdheidsoverschrijding, de strijdigheid met de wetten of de onregelmatige aanneming van het
bestreden reglement.
De bijstand van een advocaat bij het Hof is niet verplicht voor de balie die op
grond van artikel 501, §3, tussenkomt in het geding.
Waar de tussenkomst van een advocaat bij het Hof niet verplicht is gesteld
door een uitdrukkelijke bepaling, legt het Hof de bijstand niet op in civiele zaken
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andere dan cassatieberoepen.
De vrijwillige tussenkomst is niet ontvankelijk.
Middelen
Eerste middel
Algemeen
3. De Orde van Vlaamse balies heeft krachtens artikel 495 van het Gerechtelijk
Wetboek, voor de balies die er deel van uitmaken, de taak te waken over de eer,
de rechten en de gemeenschappelijke beroepsbelangen van hun leden. Zij is
bevoegd voor de juridische bijstand, de stage, de beroepsopleiding van de advocaten-stagiairs en de vorming van alle advocaten behorende tot de balies die er
deel van uitmaken. Zij neemt ook initiatieven en maatregelen die nuttig zijn voor
de opleiding, de tuchtrechtelijke regels en de loyauteit in het beroep en voor de
behartiging van de belangen van de advocaat en van de rechtzoekende.
Overeenkomstig artikel 496 van hetzelfde wetboek stelt de Orde van Vlaamse
Balies met betrekking tot de bevoegdheden bepaald in artikel 495 passende
reglementen vast. Met het oog op de betrekkingen tussen de leden van de onderscheiden balies die er deel van uitmaken, bepaalt zij de regels en gebruiken van
het beroep van advocaat, brengt er eenheid in en stelt te dien einde passende
reglementen vast.
4. Op grond van deze bepalingen heeft de Orde van Vlaamse Balies een reglement uitgewerkt betreffende de aan procedures verbonden regels van confraterniteit. Krachtens artikel 13 van dit reglement mag de advocaat in zijn hoedanigheid
van advocaat geen rechtsvordering inleiden, geen strafklacht indienen en geen
gerechtelijke bewarende maatregelen nemen tegen een confrater zonder toelating
van zijn stafhouder. De advocaat die de belangen wenst te behartigen van een
partij die zonder advocaat reeds een klacht heeft ingediend of een rechtsvordering heeft ingeleid tegen een advocaat, dient krachtens deze bepaling de toelating
van de stafhouder te vragen vooraleer de procedure verder te zetten. Dit artikel
bepaalt ten slotte dat de toelatingsvereiste niet geldt voor vorderingen tegen een
advocaat in diens hoedanigheid van gerechtelijk mandataris, tenzij zijn aansprakelijkheid in het gedrang wordt gebracht. Krachtens artikel 14 van hetzelfde
reglement brengen de advocaat die namens een cliënt een vordering tegen een
ander advocaat heeft ingesteld en de betrokken advocaat hun respectievelijke
stafhouders op de hoogte van de uitspraak en van de gedwongen uitvoering.
De vermelde artikelen 13 en 14 strekken ertoe, volgens de bewoordingen
ervan, de belangen te handhaven die de wetgever aan de Orde van Vlaamse
Balies heeft toevertrouwd in de artikelen 495 en 496 van het Gerechtelijk
Wetboek. Zij beogen dat de stafhouder zou waken over de eer, de rechten en de
gemeenschappelijke beroepsbelangen van de leden van de Orde van Vlaamse
Balies en met dat oogmerk zijn bemiddelende en tuchtrechtelijke opdracht
uitvoert.
Artikel 13 van het reglement van de Orde van Vlaamse Balies betreffende de
aan procedures verbonden regels van confraterniteit
5. De toepassing van artikel 13, eerste lid, van het voornoemde reglement leidt
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er toe dat een rechtzoekende die beroep doet op een lid van de Orde van Vlaamse
Balies om tegen een advocaat een rechtsvordering in te leiden, een strafklacht in
te dienen of gerechtelijke bewarende maatregelen te nemen, kan stuiten op een
weigering van de stafhouder de procedure te laten inleiden door zijn gekozen
advocaat. De vereiste toelating beperkt de toegang tot het gerecht.
De voorwaarde van de toelating van de stafhouder is kennelijk onevenredig
met de bevoegdheid van de Orde van Vlaamse Balies om de eer, de rechten en
de gemeenschappelijke beroepsbelangen van haar leden te bewaken. Deze doelstelling zou evenzeer kunnen worden bereikt wanneer de advocaat die in zijn
hoedanigheid van advocaat tegen een confrater een rechtsvordering inleidt, een
strafklacht indient of gerechtelijke bewarende maatregelen neemt, zijn stafhouder hiervan met een redelijke voorafgaande termijn zou moeten informeren.
Het eerste lid van deze bepaling is derhalve verantwoord voor de handhaving
van de belangen die de wetgever aan de Orde van Vlaamse Balies heeft toevertrouwd.
6. De toepassing van artikel 13, tweede lid, van het voornoemde reglement
leidt er toe dat een procespartij die zonder advocaat reeds een klacht heeft ingediend of een rechtsvordering heeft ingeleid tegen een advocaat, kan stuiten op
een weigering van de stafhouder de procedure te laten verder zetten door zijn
gekozen advocaat.
De vereiste toelating strekt ertoe te vermijden dat een advocaat de noodzakelijke voorafgaande toelating van zijn stafhouder, waarvan sprake in het eerste lid,
omzeilt door de dagvaarding door zijn cliënt te laten betekenen om nadien de
procedure verder te zetten. Deze bepaling kan derhalve niet worden losgezien
van het eerste lid en beperkt aldus eveneens de toegang tot het gerecht.
De voorwaarde van de toelating van de stafhouder is kennelijk onevenredig
met de bevoegdheid van de Orde van Vlaamse Balies om de eer, de rechten en
de gemeenschappelijke beroepsbelangen van haar leden te bewaken. Deze doelstelling zou evenzeer kunnen worden bereikt wanneer de advocaat die een reeds
lopende procedure tegen een advocaat verder zet, zijn stafhouder hiervan met
een redelijke voorafgaande termijn zou moeten informeren.
Het tweede lid van deze bepaling is derhalve niet verantwoord voor de handhaving van de belangen die de wetgever aan de Orde van Vlaamse Balies heeft
toevertrouwd.
7. De toepassing van artikel 13, derde lid, van het voornoemde reglement leidt
ertoe dat een rechtszoekende die een gerechtelijke procedure wil starten of voortzetten tegen een advocaat in diens hoedanigheid van gerechtelijk mandataris en
waarbij diens aansprakelijkheid in het gedrang wordt gebracht, kan stuiten op
een weigering van de stafhouder de procedure te laten inleiden of voort te zetten
door zijn gekozen advocaat.
De vereiste toelating beperkt de toegang tot het gerecht en is kennelijk onevenredig met de bevoegdheid van de Orde van Vlaamse Balies om de eer, de rechten
en de gemeenschappelijke beroepsbelangen van haar leden te bewaken.
Deze doelstelling zou evenzeer kunnen worden bereikt wanneer de advocaat
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die in zijn hoedanigheid van advocaat tegen een confrater in diens hoedanigheid
van gerechtelijk mandataris een rechtsvordering inleidt, een strafklacht indient,
gerechtelijke bewarende maatregelen neemt of een reeds lopende procedure
verder zet waarbij diens aansprakelijkheid in het gedrang wordt gebracht, zijn
stafhouder hiervan met een redelijke voorafgaande termijn zou moeten informeren.
Het derde lid van deze bepaling is derhalve evenmin verantwoord voor de
handhaving van de belangen die de wetgever aan de Orde van Vlaamse Balies
heeft toevertrouwd.
8. Artikel 13 moet derhalve worden vernietigd.
Artikel 14 van het reglement van de Orde van Vlaamse Balies betreffende de
aan procedures verbonden regels van confraterniteit
9. Krachtens artikel 8, eerste lid, van het Europees Verdrag voor de Rechten
van de Mens (hierna EVRM), heeft eenieder recht op eerbiediging van zijn
privé-leven, zijn gezinsleven, zijn huis en zijn briefwisseling.
Krachtens artikel 8, tweede lid, van het EVRM, is inmenging in het privéleven evenwel door de wetgever toegelaten voor zover deze inmenging in een
democratische samenleving nodig is in het belang van 's lands veiligheid, de
openbare veiligheid, of het economisch welzijn van het land, de bescherming van
de openbare orde en het voorkomen van strafbare feiten, de bescherming van de
gezondheid of de goede zeden, of voor de bescherming van de rechten en vrijheden van anderen.
10. De verplichting van de advocaat die namens een cliënt een vordering tegen
een ander advocaat heeft ingesteld en van de betrokken advocaat om krachtens
artikel 14 hun respectievelijke stafhouders op de hoogte te brengen van de
uitspraak en van de gedwongen uitvoering, strekt ertoe de belangen te handhaven
die de wetgever aan de Orde van Vlaamse Balies heeft toevertrouwd in de artikelen 495 en 496 van het Gerechtelijk Wetboek.
Enkel indien de stafhouder op de hoogte is gebracht van deze gegevens, kan
hij zijn tuchtrechtelijke opdracht uitvoeren. De verplichting laat aldus toe dat de
stafhouder waakt over de eer, de rechten en de gemeenschappelijke beroepsbelangen van de leden van de Orde van Vlaamse Balies en dient derhalve een
wettig doel.
De meldingsplicht geldt enkel voor advocaten, gebonden door het beroepsgeheim, en is enkel bestemd voor de stafhouder die, eveneens gebonden door het
beroepsgeheim, de gegevens die hij aldus verneemt uitsluitend mag aanwenden
om zijn tuchtrechtelijke opdracht uit te voeren.
De opgelegde verplichting houdt derhalve geen onaanvaardbare inmenging in
het privé-leven van de betrokkene in.
Het middel moet in zoverre worden verworpen.
Tweede middel
11. De verplichting krachtens artikel 14 van voornoemd reglement van de
advocaat die namens een cliënt een vordering tegen een ander advocaat heeft
ingesteld en van de betrokken advocaat om hun respectievelijke stafhouders op
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de hoogte te brengen van de uitspraak en van de gedwongen uitvoering, laat toe
dat de stafhouder op de hoogte wordt gebracht van veroordelingen van advocaten
van zijn balie en van gedwongen uitvoeringen tegen hen. Deze feiten kunnen een
aanwijzing bevatten over of een invloed hebben op het functioneren van de
advocaat en de meldingsplicht ervan laat de stafhouder toe zijn tuchtrechtelijke
opdracht uit te voeren.
Het staat derhalve niet vast dat de in artikel 14 vermelde verplichting niet
strekt tot de handhaving van de belangen die de wetgever krachtens de artikelen
495 en 496 van het Gerechtelijk Wetboek aan de Orde van Vlaamse Balies heeft
toevertrouwd.
12. Het middel moet in zoverre worden verworpen.
Dictum
Het Hof,
Verklaart het artikel 13 van het reglement betreffende de aan procedures
verbonden regels van confraterniteit, zoals goedgekeurd op de algemene vergadering van de Orde van Vlaamse Balies van 31 januari 2007, nietig.
Verwerpt het verzoek voor het overige.
Laat de helft van kosten ten laste van de Orde van Vlaamse Balies; laat de
overige kosten ten laste van de verzoeker.
20 februari 2009 – 1° kamer – Voorzitter en Verslaggever : de h. Verougstraete, voorzitter – Gelijkluidende conclusie de h. Dubrulle, advocaat-generaal – Advocaat: mr. P.
Van Rillaer, Mechelen.

Nr. 144
1° KAMER - 20 februari 2009

TAALGEBRUIK — GERECHTSZAKEN (WET 15 JUNI 1935) — VONNISSEN EN
ARRESTEN. NIETIGHEDEN — BURGERLIJKE ZAKEN - ENGELSTALIGE WOORDEN
"STAND ALONE"
Het gebruik van de woorden "stand alone", tussen aanhalingstekens geplaatst in de
beslissing, schendt de Taalwet Gerechtszaken niet, in zoverre de bekritiseerde
overweging waarin deze woorden worden gebruikt verstaanbaar en zinnig is blijkens haar
context1. (Artt. 24, 37 en 40, Taalwet Gerechtszaken)
(QUICK RESTAURANTS nv T. BONFAIT EXPLOITATIE bv e.a.)

ARREST

(AR C.07.0250.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
1 Zie Cass., 19 sept. 2006, AR P.06.0298.N, AC, 2006, nr 424 ("quod non") en 16 maart 2007, AR
C.06.0067.N, AC, 2007, nr 143 (Franstalige en Engelstalige benamingen van overeenkomsten).
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Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 25 oktober 2006 gewezen
door het Hof van Beroep te Brussel.
Voorzitter Ivan Verougstraete heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Guy Dubrulle heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDEL
De eiseres voert in haar verzoekschrift een middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 1315, 1349 en 1353 van het Burgerlijk Wetboek;
- de artikelen 870, 962 en 1138, 2°, van het Gerechtelijk Wetboek;
- de artikelen 4, 23, 37 en 40 van de Wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in
gerechtszaken;
- de artikelen 3.1 en 13.A.1.b van de Eenvormige Beneluxwet op de Merken (als bijlage
gevoegd bij het Beneluxverdrag van 19 maart 1962 op de warenmerken, goedgekeurd bij
wet van 30 juni 1969), zoals gewijzigd, respectievelijk bij Protocol van 7 augustus 1996,
goedgekeurd bij wet van 3 juni 1999, in werking getreden op 1 januari 2000 en bij
protocol van 2 december 1992 houdende wijziging van de Eenvormige Beneluxwet op de
Merken, goedgekeurd bij wet van 11 mei 1995 en beide nadien gewijzigd door het
Protocol van 11 december 2001, goedgekeurd bij wet van 24 december 2002 en in
werking getreden op 1 januari 2004 en beiden thans vervangen door respectievelijk de
artikelen 2.2 en 2.20.1. b. van het Benelux-Verdrag inzake de intellectuele eigendom
(merken en tekeningen of modellen), gedaan te Den Haag op 25 februari 2005, waarmee
is ingestemd bij wet van 22 maart 2006 (BS 26 april 2006) en dat in werking is getreden
op 1 september 2006;
- de artikelen 5, lid 1, en 12, lid 2, van de Eerste Richtlijn (89/104/EEG) van de Raad
van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der Lid-Staten;
- het algemeen rechtsbeginsel van de autonomie der procespartijen, beschikkingsbeginsel genaamd;
- het algemeen rechtsbeginsel dat de eerbiediging van het recht van verdediging voorschrijft.
Aangevochten beslissingen
Het bestreden arrest verklaart het hoger beroep van de eiseres tegen het vonnis van de
voorzitter van koophandel te Brussel van 4 april 2003 ongegrond. Aldus wijzen de appelrechters de oorspronkelijke vordering van de eiseres, die ertoe strekte voor recht te horen
zeggen dat de verweerders door het depot en gebruik van het merk "Q Quick Dinner" een
inbreuk plegen op de merken "Q" en "Q Quick" evenals op de handelsnaam "Quick" en de
staking te horen bevelen van het gebruik door de verweerders van de termen "Q" en
"Quick" met of zonder bijvoegsel als "Dinner" bereide gerechten, zowel als handelsnaam
als merk, en dit onder verbeurte van een dwangsom, af.
Na te hebben vastgesteld dat de merken van de eiseres en het merk van de eerste
verweerster worden gebruikt voor dezelfde waren (p. 7-8, nr. 14 van het bestreden arrest),
beslissen de appelrechters m.b.t. het verwarringsgevaar:
"17. Artikel 2.20.1.b. BVIE kan (de eiseres) ook geen grond bieden om zich te
verzetten tegen het gebruik in het economische verkeer door (de verweersters) van hun
merk.
De betrokken tekens dienen immers elk op zich en in hun onderling verband te worden
beschouwd naar hun visuele, auditieve of conceptuele overeenstemming en moeten
dermate overeenstemmend zijn dat hierdoor bij de gemiddelde verbruiker verwarring kan
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ontstaan.
In het voorliggende geval kan niet worden aangenomen dat er verwarringsrisico
bestaat.
18. Immers, het centrale onderdeel in het merk van de eerste (verweerster) wordt niet
gevormd door de letter Q, maar door de twee woorden die door de Q worden omsloten
'Quick Dinner'.
Deze woorden hebben op zich een hoog beschrijvend gehalte: ze zeggen wat het
verpakte product werkelijk inhoudt: een bereide, snel verwarmde maaltijd.
De letter Q, die overigens niet bestemd is om te worden uitgesproken, is daarenboven
opvallend aangekleed met sterren die suggestief kunnen zijn voor de kwaliteit van de
aangeboden voeding.
19. Anders is het met de drie merken van (de eiseres).
Zowel het teken Q, het woord Quick als het samengestelde beeldmerk refereren
nadrukkelijk aan de vennootschapsnaam en het 'uithangbord' van (de eiseres) en aldus aan
haar activiteit als specifieke restaurateur.
Ze biedt een beperkt assortiment van voeding aan die wegens de aard en de bepaald
eenvoudige wijze van bereiding ervan snel kan worden verbruikt, overwegend in het
restaurant.
20. De enige overeenstemming tussen het merk van (de eerste verweerster) en twee van
de drie merken van (de eiseres) is auditief voor de term 'quick'.
Blijkens de overgelegde stukken wordt deze term nochtans in dermate veel combinaties
gebruikt in merken dat hij in zijn auditief aspect een zuiver beschrijvende functie heeft.
Het woord 'quick' is in alle talen van de Benelux gekend en begrepen als 'snel'.
De overeenstemming heeft dus slechts een zeer beperkte draagwijdte en is onvoldoende
om een merkinbreuk op te leveren.
21. Het verwarringsgevaar dat door de overeenstemming kan worden opgeleverd moet
worden beoordeeld in hoofde van de gemiddelde, normaal geïnformeerde, oplettende en
omzichtige consument op het ogenblik waarop de inbreuk beweerd werd begaan.
Het houdt in dat de consument op grond van de totaalindruk die de merken laten, kan
denken dat de waren of diensten die worden aangeboden afkomstig zijn van dezelfde
onderneming of van met elkaar economisch verbonden ondernemingen.
22. Ten aanzien van het voorliggende geval overweegt het hof hieromtrent het
volgende.
Zoals reeds boven is vermeld wordt de consument met de merken van (de eiseres)
geconfronteerd binnen het bestek van belangstelling voor restaurantbezoek.
Het merk van (de eerste verweerster) kan hij percipiëren in verband met bereide maaltijden die hij kan aankopen in een specifieke afdeling van een warenhuis.
Het woord- en beeldmerk Quick (3) is ongetwijfeld een sterk merk, maar niet als een
teken op verpakte bereide waren.
De sterke onderscheidende kracht ligt ook in het 'stand alone' van de term 'quick'.
Voor het teken van (de eerste verweerster) daarentegen ligt de onderscheidende kracht
in de samenvoeging van de woorden en het hiermee verbonden totale beeld van het
complexe teken.
23. Het merk van (de eerste verweerster) maakt dan ook geen inbreuk op de beschermingsomvang van de merken van (de eiseres)" (p. 8-11 van het bestreden arrest).
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Grieven
Eerste onderdeel
Artikel 13.A.1.b van de eenvormige Beneluxwet op de merken bepaalt dat de merkhouder zich op grond van zijn uitsluitend recht kan verzetten tegen elk gebruik, dat in het
economisch verkeer van het merk of van een overeenstemmend teken wordt gemaakt voor
de waren, waarvoor het merk is ingeschreven of voor soortgelijke waren, indien daardoor
de mogelijkheid bestaat dat bij het publiek een associatie wordt gewekt tussen het teken
en het merk.
Deze wetsbepaling moet worden uitgelegd conform artikel 5, lid 1, van Richtlijn
89/104/EEG, in die zin dat, wanneer in het kader van de vraag of sprake is van een merkinbreuk, de beschermingsomvang van het aanvallende merk moet worden bepaald aan de
hand van zijn onderscheidend vermogen, daarvoor steeds valt te letten op de opvattingen
van het in aanmerking komende publiek ten tijde waarop het inbreukmakend aangevallen
gebruik van het merk of een overeenstemmend teken een aanvang nam.
Wanneer, met inachtneming van de hierboven vermelde maatstaf, wordt geoordeeld dat
sprake is van merkinbreuk, dan wettigt zulks in de regel een verbod van verder gebruik
van het inbreukmakend teken.
De stopzetting van het gebruik van het betrokken teken dient niet te worden gelast
wanneer is vastgesteld dat het merk door toedoen of nalaten van de merkhouder zijn
onderscheidend vermogen heeft verloren, zodat het een gebruikelijke benaming in de zin
van artikel 12, lid 2, van Richtlijn 89/104 is geworden, en de rechten van de merkhouder
dus vervallen zijn.
Het arrest beslist dat de term "quick" in dermate veel combinaties wordt gebruikt in
merken dat hij in zijn auditief aspect een zuiver beschrijvende functie heeft en dat het
woord "quick" in alle talen van de Benelux gekend en begrepen is als "snel", zodat de
overeenstemming tussen het merk van de eiseres en het aangevochten merk slechts een
zeer beperkte draagwijdte heeft en onvoldoende is om een merkinbreuk op te leveren.
Uit deze redenen van het bestreden arrest blijkt niet dat het hof van beroep, om de
bescherming van het voormelde artikel 13.A.1.b te ontzeggen aan de merken van de
eiseres, heeft gelet op de opvattingen van het publiek ten tijde waarop de verweerders het
teken "Q" en het woord "Quick" zijn beginnen te gebruiken.
Derhalve schendt het bestreden arrest artikel 13.A.1.b van de Eenvormige Beneluxwet
op de Merken.
Tweede onderdeel
Het in het arrest gestelde feit, dat "het woord 'quick' in alle talen van de Benelux
gekend en begrepen is als 'snel' "(p. 10, nr. 20 van het arrest), is geen algemeen bekend of
op de algemene ervaring berustend feit en blijkt evenmin uit enig stuk van de rechtspleging waarop het Hof vermag acht te slaan.
Bedoeld feit is derhalve een gegeven waarvan het hof van beroep buiten het proces uit
eigen wetenschap kennis heeft verkregen.
Nu het hof van beroep zijn beslissing grondt op een feit dat niet uit algemene ervaring
bekend is en dat het hof van beroep uit eigen wetenschap kende, schendt het de artikelen
1349 en 1353 van het Burgerlijk Wetboek.
Tevens schendt het hof van beroep de artikelen 1315 van het Burgerlijk Wetboek en
870 van het Gerechtelijk Wetboek, door zijn beslissing te steunen op een feit dat niet door
de partijen is aangevoerd en waarvan het uit eigen wetenschap kennis heeft gekregen.
Door zijn beslissing te steunen op de bedoelde reden, zonder dat deze aan de tegenspraak van de partijen is onderworpen, schendt het arrest ook artikel 1138, 2°, van het
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Gerechtelijk Wetboek, en het in deze wetsbepaling neergelegde beschikkingsbeginsel.
Ten slotte schenden de appelrechters het recht van verdediging van de eiseres, nu zij
hun beslissing gronden op het feit dat het woord "quick" in alle talen van de Benelux
gekend en begrepen zou zijn als "snel", zonder de eiseres in de gelegenheid te stellen hieromtrent verweer te voeren.
Derde onderdeel
De appelrechters beslissen dat de sterke onderscheidende kracht van het woord- en
beeldmerk van de eiseres in het "stand alone" van de term "quick" ligt, terwijl voor het
teken van de eerste verweerster, de onderscheidende kracht in de samenvoeging van de
woorden en het hiermee verbonden totale beeld van het complexe teken ligt (p. 11, nr. 22
van het bestreden arrest).
Op die redenen gronden de appelrechters hun beslissing dat het merk van de eerste
verweerster geen inbreuk uitmaakt op de beschermingsomvang van de merken van de
eiseres en wijzen zij de oorspronkelijke vordering van de eiseres af als ongegrond.
Het bestreden arrest bevat geen vertaling in de taal van de rechtspleging, het Nederlands, van het aangehaalde Engelse begrip "stand alone".
Overeenkomstig de artikelen 24 en 37 van de wet van 15 juni 1935 op het gebruik der
talen in gerechtszaken, worden de vonnissen en arresten gesteld in de taal van de rechtspleging.
Ingevolge artikel 40, eerste lid, van de voornoemde wet zijn deze regels voorgeschreven op straf van nietigheid en heeft deze wetsschending dus de nietigheid van het
arrest zowel naar de inhoud als naar de vorm tot gevolg.
Aangezien het bestreden arrest niet volledig in de taal van de rechtspleging is gesteld,
schendt het de artikelen 24 en 37 van de wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in
gerechtszaken en is het, krachtens artikel 40 van diezelfde wet, in zijn geheel nietig.
Vierde onderdeel
Overeenkomstig artikel 3.1 van de Eenvormige Beneluxwet op de Merken, zoals van
toepassing, wordt het uitsluitend recht op een merk verkregen door het eerste depot.
Thans wordt het uitsluitend recht op een merk verkregen door de inschrijving van het
merk (artikel 3.1 van de Eenvormige Beneluxwet, zoals gewijzigd door het Protocol van
11 december 2001; vervangen door artikel 2.2 van Benelux-Verdrag inzake de intellectuele eigendom).
Bij de beoordeling van de overeenstemming tussen een merk en een inbreukmakend
teken, dient derhalve het merk zoals gedeponeerd, of thans, zoals ingeschreven, als
uitgangspunt worden genomen.
Na te hebben vastgesteld dat de merken van de eiseres en het merk van de eerste
verweerster worden gebruikt voor dezelfde waren (p. 7-8, nr. 14 van het bestreden arrest),
beslissen de appelrechters dat de consument het merk van de eerste verweerster kan percipiëren in verband met bereide maaltijden die hij kan aankopen in een specifieke afdeling
van een warenhuis, terwijl het woord- en beeldmerk Quick van de eiseres ongetwijfeld
een sterk merk is, maar niet als een teken op verpakte bereide waren.
Door de bescherming van het artikel 13.A.1.b van de Eenvormige Beneluxwet op de
Merken te ontzeggen aan de merken van de eiseres op grond van die redenen, nemen de
appelrechters als uitgangspunt niet de merken van de eiseres zoals ze zijn gedeponeerd en
schenden zij, mitsdien, de artikelen 3.1 en 13.A.1.b van de Eenvormige Beneluxwet op de
Merken.

III. BESLISSING VAN HET HOF
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Beoordeling
Eerste onderdeel
1. Anders dan de eiseres aanvoert, beoordeelt het arrest het gevaar op verwarring door de tevoren vastgestelde mate van overeenstemming in hoofde van het
in aanmerking komende publiek "op het ogenblik waarop de inbreuk werd
begaan".
Het onderdeel berust op een verkeerde lezing van het arrest en mist feitelijke
grondslag.
Tweede onderdeel
2. Zoals blijkt uit de overweging die aan de bekritiseerde overweging voorafgaat, achten de appelrechters bewezen dat het woord "quick" in alle talen van de
Benelux gekend en begrepen is als "snel", op grond van de stukken gehecht aan
de syntheseconclusie in beroep van de verweerders die vermeldt dat het bestanddeel "quick" de vertaling is van het woord "snel" en als dusdanig ook in de
Benelux algemeen wordt gebruikt dan wel gepercipieerd.
Het onderdeel berust op een verkeerde lezing en mist feitelijke grondslag.
Derde onderdeel
3. Het onderdeel voert aan dat het bestreden arrest zijn beslissing laat steunen
op de overweging dat de sterke onderscheidende kracht van het merk van de
eiseres in "het stand alone" van de term "quick" ligt, waarvan geen vertaling in
de taal van de rechtspleging wordt gegeven waardoor het arrest de artikelen 24
en 37 van de Wet Taalgebruik in Gerechtszaken zou miskennen en waardoor het
nietig zou zijn ingevolge artikel 40 van deze wet.
4. Het gebruik van de woorden "stand alone", tussen aanhalingstekens
geplaatst in de beslissing, schendt de Taalwet Gerechtszaken niet, in zoverre de
bekritiseerde overweging waarin deze woorden worden gebruikt verstaanbaar en
zinnig is blijkens haar context.
5. Te dezen blijkt uit het gebruik van de term "daarentegen" voor het teken van
de eerste verweerster en de parallelle zinsopbouw van de in het onderdeel aangehaalde overweging die volgt op de bekritiseerde overweging, dat het woord
"samenvoeging" als het tegenovergestelde van de woorden "stand alone" moet
worden aangezien.
Het onderdeel kan niet worden aangenomen.
Vierde onderdeel
6. Anders dan de eiseres beweert, nemen de appelrechters bij de beoordeling
van de overeenstemming tussen de merken wel de ingeschreven merken als
uitgangspunt, zoals blijkt uit de randnummers 17 tot 20 van het arrest.
De rechters oordelen vervolgens dat er geen reden is om artikel 13 A.1.b
B.M.W., thans vervangen door artikel 2.20.I.b van het Benelux-Verdrag voor de
Intellectuele Eigendom, toe te passen vermits zij vaststellen dat er geen verwarringsgevaar is, ondanks de in randnummer 20 vastgestelde overeenstemming
tussen de merken.
Het onderdeel berust op een verkeerde lezing van het arrest en mist feitelijke
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grondslag.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiseres in de kosten.
20 februari 2009 – 1° kamer – Voorzitter en Verslaggever : de h. Verougstraete, voorzitter – Gelijkluidende conclusie de h. Dubrulle, advocaat-generaal – Advocaat: mr.
Simont.

Nr. 145
1° KAMER - 20 februari 2009

1º BEVOEGDHEID EN AANLEG — BURGERLIJKE ZAKEN — BEVOEGDHEID
— VOLSTREKTE BEVOEGDHEID (MATERIËLE. PERSOONLIJKE) VREDERECHTER - HUUROVEREENKOMST - OMVANG
2º BEVOEGDHEID EN AANLEG — BURGERLIJKE ZAKEN — BEVOEGDHEID
— VOLSTREKTE BEVOEGDHEID (MATERIËLE. PERSOONLIJKE) VREDERECHTER - HUUROVEREENKOMST - UITZETTING - AANSPRAKELIJKHEIDSVORDERING
3º BEVOEGDHEID EN AANLEG — BURGERLIJKE ZAKEN — GESCHIL
INZAKE BEVOEGDHEID - ARTIKEL 660, EERSTE LID, GER.W. - HOF VAN CASSATIE VERNIETIGING VAN EEN VONNIS VAN DE ARRONDISSEMENTSRECHTBANK - TOEPASSELIJKHEID
1º De bijzondere bevoegdheid van de vrederechter betreffende de verhuring van
onroerende goederen omvat de geschillen die betrekking hebben op de toepassing van
de wettelijke of contractuele bepalingen die gelden in de relatie tussen de partijen bij de
huurovereenkomst1. (Art. 591, 1°, Ger.W.)
2º De kennisneming van een buitencontractuele aansprakelijkheidsvordering wegens
schending van de wettelijke regels betreffende de uithuiszetting van de huurder behoort
niet tot de bevoegdheid van de vrederechter betreffende de verhuring van onroerende
goederen2. (Art. 591, 1°, Ger.W.)
3º Art. 660, eerste lid, Ger.W., is toepasselijk op het Hof van Cassatie wanneer het een
vonnis van de arrondissementsrechtbank vernietigt wegens miskenning van een regel
inzake bevoegdheid3.
(PROCUREUR-GENERAAL BIJ HET HOF VAN BEROEP TE BRUSSEL inzake P. T. S. e.a.)

ARREST

1 Zie Cass., 4 dec. 1975, AC, 1976, 422; zie Verslag VAN REEPINGHEN over de Gerechtelijke
Hervorming, BS, 1964, 244.
2 Zie Cass., 12 sept. 2005, AR C.03.0532.N, AC, 2005, nr 421.
3 Cass., 13 juni 2003, AR C.01.0320.N, AC, 2003, nr 348; Cass., 22 sept. 2005, voltallige zitting, AR
C.03.0427.N, AC, 2005, nr 456 (verbeterd door Cass., 9 dec. 2005, AR C.05.0516.N, AC, 2005, nr
658, met concl. van advocaat-generaal TIMPERMAN en JT, 2006, 122, met kritische noot G. CLOSSETMARCHAL, Après cassation d'une décision sur la compétence: à qui renvoyer?, 117.
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(AR C.07.0255.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een vonnis, op 21 mei 2007 gewezen door
de Arrondissementsrechtbank te Brussel.
Voorzitter Ivan Verougstraete heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Guy Dubrulle heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDEL
De eiser voert in zijn verzoekschrift een middel aan.
Geschonden wettelijke bepaling
- artikel 591, 1°, van het Gerechtelijk Wetboek.
Aangevochten beslissing
Bij hoger vermeld vonnis heeft de Arrondissementsrechtbank te Brussel het geschil
tussen voormelde partijen naar de vrederechter van het kanton Sint-Genesius-Rode
verwezen.
De Arrondissementsrechtbank steunt haar beslissing op de bepaling van artikel 591, 1°,
van het Gerechtelijk Wetboek volgens welke, ongeacht het bedrag van de vordering, de
Vrederechter kennis neemt van de geschillen betreffende de verhuring van onroerende
goederen en van de samenhangende vorderingen die ontstaan uit de verhuring van een
handelszaak; van vorderingen tot betaling van vergoedingen voor bewoning van en tot
uitzetting uit plaatsen zonder recht betrokken, onverschillig of de vorderingen al dan niet
volgen uit een overeenkomst; van alle geschillen betreffende de uitoefening van het recht
van voorkoop ten gunste van de huurders van landeigendommen.
Het geschil tussen partijen wordt door de Arrondissementsrechtbank beschouwd als een
vordering tot betaling van vergoedingen voor bewoning van en tot uitzetting uit plaatsen
zonder recht betrokken.
De feiten
In 1989 heeft bovenvermelde de eiseres als huurster een huurovereenkomst afgesloten
met de inmiddels overleden vader van de eerste verweerder voor een goed gelegen te
1620 Drogenbos, Oude Molenstraat 10. Partijen kwamen later overeen een einde te stellen
aan de verhuring op 31 december 2003.
Daar de eiseres in januari 2004 haar persoonlijke zaken niet uit de woning weggenomen had, heeft de eerste verweerder, met de hulp van aangestelden van de tweede
verweerster, de meubelen van de eiseres uit de woning verwijderd en met een vrachtwagen laten wegbrengen, zonder daartoe de procedure bepaald in de artikelen 1344quater
en 1344septies van het Gerechtelijk Wetboek te hebben nageleefd. Hierdoor heeft bovenvermelde al haar meubelen verloren, zodat ze er nieuwe heeft moeten kopen.
Bovendien heeft de oorspronkelijke eiseres geen briefwisseling ontvangen tussen 7 en
23 januari 2004, omdat de eerste verweerder en de nieuwe huurders de brieven van de
verzoekster niet naar haar hebben doorgestuurd en omdat in die periode de nazendingsdienst die ze bij de Post aangevraagd had werd geschorst; dit had tot gevolg dat betrokkene niet over alle documenten die ze moest invullen voor haar werkloosheidsuitkering
beschikte en een maand werkloosheidsuitkering verloor.
De oorspronkelijke eiseres schrijft de schade die ze ondergaan heeft toe aan de onrechtmatige daad van bovenvermelde verwerende partijen, die haar uit het huis gezet hebben
zonder de wettelijke voorschriften na te leven, in het bijzonder de artikelen 1344quater en
1344septies van het Gerechtelijk Wetboek.
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In rechte
De oorspronkelijke eiseres betwist niet dat ze in januari 2004 het huis zonder recht
noch titel is blijven bezetten.
Het geschil tussen partijen heeft bijgevolg geen betrekking op een vergoeding voor de
bewoning van en de uitzetting uit plaatsen zonder recht betrokken. De eerste verweerder
heeft geen procedure ingesteld op grond van de artikelen 1344quater en 1344septies van
het Gerechtelijk Wetboek; hij heeft, met de hulp van aangestelden van de tweede verweerster, het recht in eigen handen genomen.
De vergoeding die door de oorspronkelijke eiseres gevorderd werd, betreft uiteraard
niet het feit dat zijzelf de plaats zonder recht noch titel is blijven bezetten, maar wel de
schade die ze geleden heeft door de onrechtmatige daad van de verweerders, waarvan zij
het slachtoffer werd. De oorspronkelijke eis is gesteund op de artikelen 1382 en 1384,
derde lid, van het Burgerlijk Wetboek.
Daarom heeft de oorspronkelijke eiseres de verweerders voor de rechtbank van eerste
aanleg gedagvaard, die terzake de bevoegde rechtbank is (artikel 568 van het Gerechtelijk
Wetboek).
Artikel 591, 1°, van het Gerechtelijk Wetboek wordt door de rechtspraak meestal
restrictief geïnterpreteerd (zie J. Laenens, Overzicht van rechtspraak. De bevoegdheid, in
Tijdschrift voor Privaatrecht 2002, blz. 1507, nummer 13).
De bevoegdheid van de vrederechter om kennis te nemen van alle geschillen betreffende een bezetting en een uitdrijving, zelfs indien de titel betwist wordt, moet strikt geïnterpreteerd worden (zie J. Laenens, Overzicht van rechtspraak; de bevoegdheid, in Tijdschrift voor Privaatrecht 1979, blz. 269, nummer 34).
Koninklijk Commissaris voor de gerechtelijke hervorming Van Reepinghen zet in zijn
verslag over de gerechtelijke hervorming uiteen dat de bevoegdheid van de vrederechter
om kennis te nemen van de verzoeken tot betaling van een vergoeding wegens bezetting
en uitzetting uit zonder recht noch titel bezette plaatsen, behouden blijft, maar voegt eraan
toe: "il s'entend cependant que les demandes d'indemnité ou d'expulsion du chef d'occupation sans droit doit être le véritable sujet du procès" (Rapport sur la réforme judiciaire, p.
226; enkel in de Franse tekst).
In onderhavige zaak gaat de betwisting niet over de bezetting of de uithuiszetting, doch
om de schade die de oorspronkelijke eiseres geleden heeft door het onrechtmatig optreden
van de verweerders. Dit geschil valt niet onder de bevoegdheid van de vrederechter.
De Arrondissementsrechtbank heeft bijgevolg een onterechte toepassing gemaakt van
artikel 591, 1°, van het Gerechtelijk Wetboek.

III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
1. Krachtens artikel 591, 1°, van het Gerechtelijk Wetboek, neemt de vrederechter, ongeacht het bedrag van de vordering, kennis van geschillen betreffende
de verhuring van onroerende goederen en van de samenhangende vorderingen
die ontstaan uit de verhuring van een handelszaak en van vorderingen tot betaling van vergoedingen voor bewoning van en tot uitzetting uit plaatsen zonder
recht betrokken, onverschillig of die vorderingen al dan niet volgen uit een overeenkomst.
Die bijzondere bevoegdheid van de vrederechter inzake verhuur omvat de
geschillen die betrekking hebben op de toepassing van de wettelijke of contractuele bepalingen die gelden in de relatie tussen de partijen bij de huurovereen-
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komst.
De kennisneming van een buitencontractuele aansprakelijkheidsvordering
wegens schending van de wettelijke regels betreffende de uithuiszetting van de
huurder, behoort niet tot de in voormeld artikel 591, 1°, bepaalde bevoegdheid
van de vrederechter.
2. Blijkens de dagvaarding neergelegd ter griffie van de Rechtbank van Eerste
Aanleg te Brussel, vordert P.R. van S.J. en de Gemeente Ukkel vergoeding voor
de schade die S.J. aan de verzoekster heeft veroorzaakt door haar onwettige
uithuiszetting.
3. Door te oordelen dat de vrederechter materieel bevoegd is om kennis te
nemen van de vordering van P.R.tegen S.J. wegens een onwettige uithuiszetting
zonder uitvoerbare titel, schendt de arrondissementsrechtbank artikel 591, 1°,
van het Gerechtelijk Wetboek.
4. Het geschil behoorde niet tot de bijzondere bevoegdheid van de vrederechter zoals artikel 591, 1°, van het Gerechtelijk Wetboek deze bepaalt, maar,
krachtens artikel 568 van dat wetboek, tot de algemene bevoegdheid van de
rechtbank van eerste aanleg. De arrondissementsrechtbank had de zaak naar die
rechter moeten verwijzen.
5. Met toepassing van artikel 660 van het Gerechtelijk Wetboek, moet de zaak
naar het bevoegde gerecht worden verwezen.
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden vonnis.
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het
vernietigde vonnis.
Laat de kosten ten laste van de Staat.
Verwijst de zaak naar de Rechtbank van Eerste Aanleg te Brussel.
Begroot de kosten op de som van nul euro.
20 februari 2009 – 1° kamer – Voorzitter en Verslaggever : de h. Verougstraete, voorzitter – Gelijkluidende conclusie de h. Dubrulle, advocaat-generaal – Advocaat: mr. X.
Taton, Brussel.

Nr. 146
1° KAMER - 20 februari 2009

1º AANSPRAKELIJKHEID BUITEN OVEREENKOMST — HERSTELPLICHT —
ALGEMEEN - INTEGRALE VERGOEDING - BEGRIP
2º AANSPRAKELIJKHEID BUITEN OVEREENKOMST — SCHADE — BEGRIP.
VORMEN - BEGRIP - HULP VAN EEN DERDE
3º AANSPRAKELIJKHEID BUITEN OVEREENKOMST — SCHADE —
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BEOORDELINGSBEVOEGDHEID. RAMING. PEILDATUM - RAMING - MATERIËLE
SCHADE - PROFESSIONNELE BETALENDE HULP - VOORWAARDE
1º Diegene die door zijn fout aan een ander schade berokkent, is verplicht deze schade
integraal te vergoeden, wat inhoudt dat de benadeelde teruggeplaatst wordt in de
toestand waarin hij zou zijn gebleven indien de fout waarover hij zich beklaagt, niet was
begaan1. (Artt. 1382 en 1383, B.W.)
2º Het feit dat het slachtoffer van een ongeval genoodzaakt is beroep te doen op de hulp
van een derde, levert op zich een materiële schade op, die integraal moet worden
vergoed door diegene die door zijn fout deze schade heeft veroorzaakt 2. (Artt. 1382 en
1383, B.W.)
3º In het geval het slachtoffer gerechtigd is beroep te doen op professionele betalende
hulp, kan die materiële schade door de rechter geraamd worden op het bedrag voor die
hulp verschuldigd, ook indien het slachtoffer op deze professionele betalende hulp geen
beroep heeft gedaan of zal doen3. (Artt. 1382 en 1383, B.W.)
(V. T. V. e.a.)

Advocaat-generaal Dubrulle heeft in hoofdzaak gezegd:
De voorziening vecht het vonnis aan in zoverre het de eiser – aansprakelijk verklaard
voor een verkeersongeval, waarvan de eerste verweerster het slachtoffer werd –
veroordeelt tot vergoeding voor hulp van derden (familieleden) aan deze verweerster en
terugbetaling aan de gesubrogeerde arbeidsongevallenverzekeraar, tweede verweerster,
voor het Hof niet vertegenwoordigd.
Overeenkomstig een gevestigde rechtspraak van het Hof4 wordt deze toerekening
terecht niet aangevochten op het vlak van een oorzakelijk verband tussen de fout van de
aansprakelijke eiser en de schade, dan wel enkel op het vlak van het begrip schade zelf en
van de vergoedbaarheid van de schade, zo deze bestaat.
In het eerste middel wordt de hulp van derden als vergoedbare schade betwist.
Het tweede middel vecht het vonnis aan in de mate dat geen verrekening werd gedaan
van de som die voor hulp van derden door de arbeidsongevallenverzekeraar aan het
slachtoffer werd betaald.
Beide middelen hebben betrekking op de (gewone) rechtstreekse schadevordering van
het slachtoffer zelf en dus niet, op een rechtstreekse schadevordering van derden, wegens
hulp aan het slachtoffer, tegen de aansprakelijke, zoals in het arrest van 6 november
20015van het Hof in hunnen hoofde erkend.
De eerste vier onderdelen voeren motiveringsgebreken aan doch missen feitelijke
grondslag.
Het vijfde en het zesde onderdeel voeren een schending aan van de artikelen 1382 en
1383 Burgerlijk Wetboek, het vijfde omdat vergoeding voor professionele hulp tegen
betaling werd toegekend, zonder rekening te houden met hulp die het slachtoffer
kosteloos in familiekring kreeg in het verleden. Het zesde onderdeel voert dezelfde kritiek
1 Zie de concl. van het O.M.
2 Ibid.
3 Ibid.
4 Cass., 19 feb. 2001, AR C.99.0014.N, C.99.0183.N, C.99.0228 en C.00.0242.N, AC, 2001, nrs 97
t.e.m. 100, 20 feb. 2001, AR P.98.1629.N, AC, 2001, nr. 101, 10 april 2003, AR C.01.0329.F, AC,
2003, nr. 245, 9 jan. 2006, AR C.05.0007, AC, 2006, nr. 22, 18 sept. 2007, AR P.07.0005.N, AC,
2007, nr. 412, met concl. van eerste advocaat-genraal DE SWAEF, 1 okt. 2007, AR C.06.0389.N, AC,
2007, nr. 443 en 27 nov. 2007, AR P.07.1181, AC, 2007, nr. 586.
5 Cass., AR P.99.1703.N, AC, 2001, nr. 602.
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aan wat die vergoeding in de toekomst betreft.
Zoals beslist in het precedent van 6 november 2001 6 verhindert de enkele omstandigheid dat een prestatie op vrijwillige basis werd verricht niet noodzakelijk dat die prestatie
schade kan uitmaken. Hulp van derden op vrijwillige basis aan het slachtoffer verstrekt
kan dus vergoedbare schade zijn. De derde moet wel aantonen dat hij effectief schade
lijdt. Deze rechtspraak werd ook in andere dan familiale situaties toegepast (zoals terzake
de rechten van de overheid, die een door een fout van een derde arbeidsongeschikte
ambtenaar doorbetaalt)7. Dit wordt ten andere niet betwist.
Dit belet nochtans niet dat, wat de raming van de schade betreft, de berekeningsgrondslag een betalende professionele hulp kan zijn, waarop het slachtoffer in principe gerechtigd is, als het niet op kosteloze hulp kan rekenen. De idee die hieraan ten grondslag ligt is
de vaststaande regel dat de schade integraal moet vergoed worden, dit is dat het slachtoffer terug moet geplaatst worden in de toestand voor het door de fout veroorzaakt
ongeval8, dit is zonder hulp van derden en dat de schadeverwekker geen voordeel kan
halen uit een eventuele kosteloze hulp.
Wel te verstaan moet, bij een rechtstreekse vordering van derden, hulpverleners,
wegens hun prestaties, tegen de schadeverwekker, de aan het slachtoffer zelf eventueel
toegekende vergoeding voor die hulp verrekend worden, rekening houdende met de door
het Hof in dat precedent van 6 november 2001 bepaalde criteria: 1. dat deze prestaties op
redelijke gronden werden verricht; 2. dat ze verricht moeten zijn om bij het slachtoffer de
schadelijke gevolgen van de fout te lenigen; 3. dat het niet de bedoeling was van hun
verstrekker om de last ervan definitief voor hun rekening te nemen.
Ook het omgekeerde geldt: op de vordering van het slachtoffer moet de aan de derde
toegekende vergoeding voor die hulp verrekend worden. In dezen hebben de derden
evenwel eerder geen dusdanige vergoeding gevorderd en dus uiteraard geen bedoeling
geuit de last ervan definitief voor hun rekening te nemen.
Beide middelen gaan uit van de tegengestelde opvatting, namelijk dat de vergoeding
voor schade ingevolge hulp van derden niet – op de enkele grond dat de vergoeding het
slachtoffer in staat moet stellen hulp tegen betaling te verkrijgen – kan bepaald worden in
functie van een betalende professionele hulp, als vastgesteld wordt dat het slachtoffer
gratis hulp van derden kreeg of zal krijgen. Deze middelen lijken me aldus dus niet te
kunnen aangenomen worden.
Alleszins lijkt me deze oplossing (een verwerping dus) te moeten gelden wat betreft de
hulp van derden voor de toekomst (dit is het voorwerp van het zesde onderdeel), nu het,
ten tijde van het vonnis, niet verzekerd was dat het slachtoffer deze hulp gratis zou blijven
krijgen. Ingeval het op betalende hulp wordt aangewezen, zal deze schadepost niet
vergoed zijn, wat uiteraard indruist tegen het principe van de integrale vergoeding. Aldus
zou hoogstens enkel het vijfde onderdeel kunnen slagen.
Het zevende onderdeel is geheel afgeleid uit de beide vorige vergeefs aangevoerde
middelen en dus niet ontvankelijk.
Het tweede middel voert, in zijn eerste onderdeel, een motiveringsgebrek aan en is
gegrond: er is geen antwoord op het verweer van de eiser m.b.t. de gevraagde verrekening
van de som die voor hulp van derden door de arbeidsongevallenverzekeraar aan het
slachtoffer werd betaald. Het tweede onderdeel leidt niet tot ruimere cassatie.
Conclusie: cassatie beperkt tot het eerste onderdeel van het tweede middel; verwerping
voor het overige; ondergeschikt: ook cassatie op grond van het vijfde onderdeel van het
6 Zie voetnoot 5; zie ook I. BOONE, Schadevergoeding voor vrijwillige prestaties, NjW , 2006, 740.
7 Zie de in de voetnoot 4 geciteerde arresten.
8 Cass., 14 okt. 1985, AR 4761, AC, 1985-86, nr. 89.
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eerste middel.
ARREST

(AR C.07.0305.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het vonnis van 1 december 2006, in hoger
beroep gewezen door de Rechtbank van Eerste Aanleg te Kortrijk.
Raadsheer Alain Smetryns heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Guy Dubrulle heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDELEN
De eiser voert in zijn verzoekschrift twee middelen aan.
1. Eerste middel
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 149 van de gecoordineerde Grondwet;
- de artikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek.
Aangevochten beslissingen
Het aangevochten vonnis van 1 december 2006 veroordeelt de eiser V.O. om voor de
schadepost "hulp van derden" een vergoeding te betalen enerzijds van 1.035.081,60 euro
en 150.161,74 euro en 3.113.648,00 euro met interesten aan de verweerster I.V., en anderzijds - bij bevestiging van het eerste vonnis - van 677.404,34 euro met interesten aan
verweerster de NV Winterthur-Europe Verzekeringen.
Het vonnis komt tot deze veroordelingen op grond van onder andere volgende overwegingen:
- (p. 7, bovenaan)
"3. Voorwerp van het hoger beroep van P.V.O.
P. V.O. vraagt thans, in graad van beroep, dat het vonnis van 12 januari 2005 gedeeltelijk zou worden hervormd en dat:
- een bedrag van 652.116, 80 euro (i.p.v. het door de eerste rechter toegekende bedrag
van 677.404,34 euro) aan nv Winterthur-Europe Verzekeringen zou worden toegekend
voor de post 'hulp aan derden'
- de door de eerste rechter aan I.V. toegekende 'hulp van derden' (ten bedrage van
2.185.270,70 euro) zou worden afgewezen (subsidiair te herleiden tot 687.403, 67 euro);
- (p. 8, onderaan, t.e.m. p. 14, bovenaan)
7. Ten gronde
Ten gronde ontmoet de Rechtbank de door P. V.O. , I.V. en nv Winterthur-Europe
Verzekeringen ontwikkelde beroepsgrieven en argumenten als volgt:
a. Vordering van I.V. - schadepost 'hulp van derden' (door de eerste rechter toegekend
bedrag = 2.185.270,70 euro in hoofdsom)
De eerste rechter baseert zich op een globale kostprijs van 2.250,00 euro per maand per
hulpverlener. Rekening houdend met de volgens hem noodzakelijke voltijdse inzet van 3
personen, geeft dit een kostprijs van 6.750,00 euro per maand. De eerste rechter weerhoudt verder 1 januari 2005 als zogenaamde 'scharnierdatum' tussen de reeds geleden
schade en de toekomstige schade. Derhalve wordt toegekend:
- voor het verleden: 6.750, 00 euro x 122 maanden = 823.500, 00 euro;
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- voor de toekomst (d.w.z. tot het einde van de vermoedelijke fysiologische levensduur
van I.V. en volgens de kapitalisatie formule 'levenslange lijfrente - maandelijkse betalingen - 3 pct.' (Schryvers, De Betere Tafels 2002): 6.750,00 euro x 12 maanden x (25,395
- 11/12 van (25,395 - 25,155)) = 2.039.175,00 euro;
- waarvan het door N.V. Winterthur-Europe Verzekeringen reeds 'in wet' aan I.V. uitgekeerde bedrag van 677.404,34 euro in mindering te brengen;
- hetzij in totaal nog 2.185.270,70 euro.
P. V.O.verwijst naar het deskundig verslag dat een noodzakelijke hulp van derden
weerhoudt gedurende 18,7 uur per dag, waarvan 30 minuten per dag 2 personen en voor
een totaal van 18 uur per week gespecialiseerd personeel. Bij een evolutie naar een meer
zelfstandige woonvorm moet volgens P. V.O. rekening worden gehouden met ongeveer
22 uur hulp van derden per dag. P. V.O .vestigt de aandacht op het feit dat I.V. in 2002
blijkbaar haar intrek heeft genomen in een eigen woning die zich naast de ouderlijke
woning bevindt en voorzien is van alle nodige aanpassingen aan haar handicap. De te
weerhouden hulp van derden bestaat volgens P. V.O. niet enkel uit persoonsgebonden
hulp, maar ook uit hulp bij het huishouden. De hulp die de ouders van I.V. hebben
verstrekt, komt volgens P. V.O.voor vergoeding in aanmerking, doch niet tegen dezelfde
kostprijs als professionele hulp: er moet naar billijkheid worden geoordeeld. Volgens P.
V.O.kan I.V. geen recht putten uit artikel 83 van de wet op de landverzekeringsovereenkomsten, aangezien de 'ratio legis' van deze bepaling erin bestond de zogenaamde dubbele
schatting aan banden te leggen en zodoende aan de benadeelde toe te laten zijn vermogen
terug op te bouwen zoals het bestond vóór het schadegeval. Overigens bekomt I.V.
volgens P. V.O. een pecuniair voordeel indien de hulp van haar ouders ex aequo et bono
wordt vergoed, aangezien deze hulp in werkelijkheid kosteloos wordt verleend.
Volgens P. V.O. is het niet bewezen dat de hulp die de ouders van I.V. hebben
verstrekt, ten koste zou zijn gegaan van hun eigen carrière en gezondheid. Zelfs indien dit
zo zou zijn, dan nog gaat het hier om een eigen schade in hoofde van de ouders van I.V..
P. V.O. vestigt verder de aandacht op het feit dat I.V. tot op heden nog geen enkel
bedrag heeft uitbesteed aan hulp vanwege derden. De argumentatie dat I.V. geen beroep
heeft gedaan op betalende hulp van derden omdat zij zich dit niet kon veroorloven, overtuigt P. V.O. niet. Indien het zo is dat I.V. hierdoor haar eigen schade heeft beperkt, dan
bewijst dit volgens P. V.O. alleen maar dat de werkelijk door I.V. geleden schade inderdaad lager is dan hetgeen zij vordert en hetgeen de eerste rechter heeft toegekend.
Volgens P. V.O. moet ervan uitgegaan worden dat de ouders van I.V., die tot op heden
altijd hebben ingestaan voor haar verzorging, dit ook in de toekomst verder zullen blijven
doen zolang dit voor hen haalbaar blijft.
P. V.O. benadrukt tevens dat het aan I.V. toe te kennen bedrag een volledige vergoeding beoogt van de in haren hoofde toekomstige schade, zodat moet worden uitgesloten
dat I.V. zich nog tot haar ziekenfonds zou wenden voor bijkomende tussenkomsten.
Vandaar dat P. V.O. vordert dat in het vonnis zou worden bepaald dat I.V. tot vrijwaring
van hemzelf en van zijn WAM-verzekeraar (nv Mercator Verzekeringen) gehouden is
voor mogelijke aanspraken van haar ziekenfonds of andere sociaalrechtelijke instellingen
(zoals bijvoorbeeld het Vlaams Fonds voor sociale integratie van personen met een
handicap).
Volgens P. V.O. is er slechts gedurende 18 uur per week hulp door gespecialiseerd
personeel vereist. De overige taken kunnen volgens hem uitbesteed worden via dienstencheques en via de PWA-dienstverlening. Er zijn ook nog periodes van 'passieve hulp' die
enkel bestaat uit toezicht.
Voor deze periodes zijn er volgens P. V.O. diverse alarmsystemen op de markt.
Minstens moet de vergoeding voor deze periodes verminderd worden. Er moet ook reke-
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ning gehouden worden met de schadebeperkingsplicht.
P. V.O. argumenteert verder:
- dat de hulp van derden, wat de periode van opname in het ziekenhuis en in het revalidatiecentrum betreft, reeds begrepen is in de voorgelegde facturen;
- dat de hulp van derden voor de periode van 29 oktober 1994 tot heden, zijnde de
periode waarin het de ouders van I.V. zijn geweest die haar hebben geholpen, naar billijkheid dient te worden vergoed op basis van 750,00 euro per maand;
- dat voor de toekomst (tot en met 31 december 2015) een bedrag van 1.250,00 euro per
maand kan worden toegekend, rekening houdend met de leeftijd van de ouders van I.V. en
met andere onzekere factoren die de hulp van derden zouden kunnen beïnvloeden;
- dat de hulp van de ouders vanaf 1 januari 2016 beperkt zal zijn en dat vanaf dan
beroep zal moeten worden gedaan op niet-gespecialiseerde professionele hulp, waarvoor
een bedrag van 2.000,00 euro per maand kan worden toegekend dat aan 3 pct. moet
worden gekapitaliseerd gedurende 38 jaar (zijnde de vermoedelijke nog resterende levensduur van I.V. op 1 januari 2006) en mits actualisering van het bedrag op datum van het
vonnis, aangezien dit dateert van 10 jaar vóór de datum waarop de vergoeding betaalbaar
zal zijn.
De aldus door P. V.O. berekende schadevergoeding uit hoofde van hulp van derden
bedraagt 652.116, 80 euro. Hiervan dient nog het door nv Winterthur-Europe Verzekeringen uitgekeerde bedrag 'in wet' van 677.404,34 euro te worden afgetrokken, zodat de
vordering van I.V. op dit punt volgens P. V.O.als ongegrond dient te worden afgewezen.
Subsidiair argumenteert P. V.O. dat de schadevergoeding moet worden begroot:
- voor de periode van eind oktober 1994 tot eind november 2006 op basis van 2,7 uur
per dag gespecialiseerde hulp aan 250,00 euro/week en op basis van 16 uur niet-gespecialiseerde hulp per dag aan 50,00 euro per dag en mits hiervan 20 pct. in mindering te
brengen omdat de hulp niet door externen werd verleend;
- voor de periode vanaf eind november 2006 tot het einde van de levensduur op basis
van 2,5 uur gespecialiseerde hulp per dag aan 308,39 euro/week, op basis van 12,5 uur
niet-gespecialiseerde actieve hulp per dag aan 4,69 euro/uur en op basis van 7 uur toezicht
per dag aan 2,50 euro/uur;
- hetzij na kapitalisatie aan 3 pct. van de toekomstige schade een totaal bedrag van
1.364.808,01 euro;
- waarvan het door nv Winterthur-Europe Verzekeringen uitgekeerde bedrag 'in wet'
van 677.404,34 euro in mindering dient te worden gebracht, zodat het saldo van de vordering van I.V. op dit punt volgens P. V.O. nog 687.403,67 euro bedraagt.
Uiterst subsidiair argumenteert P. V.O. dat, indien de Rechtbank de toekomstige schade
zou opsplitsen in een periode tot de pensioenleeftijd en een periode vanaf de pensioenleeftijd, er toepassing moet worden gemaakt van het principe van de vervroegde betaling.
I.V. vestigt vooreerst de aandacht op het feit dat zij alleen is gaan wonen en dat zij
aldus een quasi constante behoefte aan bijstand van een derde heeft, waarvan minstens 30
minuten per dag zelfs van 2 personen en levenslang minstens 2,57 uur per dag van een
verpleegkundige (zon- en feestdagen inbegrepen).
Wat de hulp betreft die zij van haar familieleden ontvangt, argumenteert I.V. dat deze
in ruime mate de normale hulp tussen familieleden overschrijdt. Zij verwijst naar arresten
die op 30 november 1977 en 6 november 2001 werden uitgesproken door de Hof van
Cassatie en naar andere zogenaamd 'lagere' rechtspraak. Zij beroept zich ook op artikel 83
van de wet op de landverzekeringsovereenkomst om te stellen dat het bedrag van de schadevergoeding niet mag verschillen naar gelang van het gebruik dat de benadeelde ervan
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zal maken. Volgens I.V. bevestigt deze bepaling een algemeen beginsel van het gemene
recht inzake aansprakelijkheid. Hulp van familieleden moet bijgevolg op dezelfde wijze
worden vergoed als externe hulp. Volgens I.V. kan P. V.O. geen voordeel halen uit het
feit dat zij beroep zou doen op familieleden om haar te helpen. Het was voor haar trouwens onmogelijk om beroep te doen op externe hulp, aangezien zij daarvoor niet
voldoende fondsen beschikbaar had.
I.V. vestigt de nadruk op het feit dat haar ouders thans reeds halverwege de zestig zijn
en dat hun hulp voor de toekomst geenszins gegarandeerd is.
Volgens I.V. zou P. V.O. haar trouwens hebben verweten haar schade niet te hebben
beperkt indien zij van in den beginne exclusief beroep had gedaan op externe hulp.
I.V. argumenteert verder dat haar mutualiteit rekening houdt met het feit dat er reeds
tussenkomst is van de arbeidsongevallenverzekeraar en dat er bovendien geen zekerheid
is dat haar mutualiteit nog verder zal willen tussenkomen. Er mag volgens haar geen rekening worden gehouden met onzekere elementen.
De eerste rechter heeft volgens I.V. wel degelijk rekening gehouden met het feit dat zij
tot 28 oktober 1994 ononderbroken in ziekenhuizen en revalidatiecentra heeft verbleven:
er wordt immers maar gerekend vanaf 1 november 1994.
Volgens I.V. heeft de eerste rechter op correcte wijze beslist dat er 3 personen nodig
zijn om haar de voltijdse hulp (ongeveer 22 uur per dag) te geven die zij nodig heeft.
Evenwel heeft de eerste rechter een volgens haar ontoereikende maandvergoeding in
aanmerking genomen. Zij verwijst naar haar stuk nr. 9 dat een kostprijs van 850 frank/uur
(= 21,07 euro/uur) vooropstelt. Aangezien de wetsverzekeraar maar tot op de datum van
de pensioenleeftijd tussenkomt, moet de toekomstige schade volgens haar opgesplitst
worden in een periode tot en met 31 januari 2036 en een periode vanaf 31 januari 2036 tot
op de vermoedelijke datum van haar overlijden. Wat deze laatste periode betreft, meent
I.V. dat het basisbedrag naar billijkheid moet worden opgetrokken tot 950 frank/uur (=
23,55 euro/uur).
Als 'scharnierdatum' weerhoudt I.V. in haar laatste conclusie finaal 27 januari 2007.
Zodoende komt zij tot een totaal nog verschuldigd bedrag van 2.261.996,10 euro +
3.371.012,30 euro + 1.324.813,05 euro - 677.404,34 euro = 6.280.417,11 euro in
hoofdsom (zie hoger).
Uiterst ondergeschikt vraagt I.V. dat, naast de post 'hulp van derden', hoe dan ook
vergoeding zou worden toegekend om minstens bij herleiding de schade te ondervangen
voor het verlies ingevolge het verlies van de economische waarde als huishoudster.
De Rechtbank sluit zich aan bij de bevindingen van Dr. Luk Desmet op p. 14 van zijn
eindverslag (bundel Mr. Vandeputte, stuk 3), waarin wordt gesteld:
'De nood aan hulp van derden wordt in zeer belangrijke mate bepaald door het feit dat
het hier om een vrouw gaat met een spastische tetraplegie met blaas- en sphincterproblemen.
Zij heeft volgens de evaluatie een nood aan hulp van derden, die tussen 90 pct. en 100
pct. van alle mogelijke functies varieert.
Volgens het huidige regime, waarin deze vrouw functioneert, is er een nood aan 18,7
uur hulp van derden, waarvan er minstens 30 minuten per dag 2 personen noodzakelijk
zijn en waarvan er voor een totaal van 18 uur per week gespecialiseerd personeel noodzakelijk is. Het betreft hier een minimum. Er werd bijvoorbeeld geen rekening gehouden
met de mogelijkheid om vaker uit te gaan, op reis te gaan, ...
Wanneer deze vrouw naar een meer zelfstandige woonvorm zou evolueren, dan moet
gerekend worden met ongeveer 22 uur nood aan hulp van derden per dag. Deze vrouw

Nr. 146 - 20.2.09

HOF VAN CASSATIE

613

woont thans nog thuis bij haar ouders, die vrijwel alle taken op zich nemen. Zij is echter
nog erg jong en kan zeker de verwachting blijven koesteren om meer zelfstandig te gaan
wonen. Het is ook waarschijnlijk dat een meer zelfstandige woonvorm zich op een zekere
dag opdringt.'
Naar het oordeel van de rechtbank moet aan I.V. dan ook een schadevergoeding
worden toegekend die haar in staat stelt de diensten tegen betaling te bekomen:
- van een huishoudster:
(*) gedurende (18,7 uur/dag + 0,50 uur/dag) x 365 dagen / 12 maanden - (18 uur/week
x 52 weken / 12 maanden) = 506 uur per maand in de periode van 29 oktober 1994 (einddatum verblijf in ziekenhuis en revalidatiecentra) tot en met 31 augustus 2004 (door de
Rechtbank bij gebrek aan concrete gegevens weerhouden datum voorafgaand aan begin
zelfstandig wonen + cfr. conclusie neergelegd voor de politierechtbank op 6 september
2004 waarin voor het eerst sprake is van het feit dat I.V. alleen is gaan wonen);
(*) gedurende (22 uur/dag) x 365 dagen / 12 maanden - (18 uur/week x 52 weken / 12
maanden) = 591,17 uur per maand vanaf 1 september 2004 tot haar vermoedelijke sterfdatum;
- en daarenboven van gespecialiseerd personeel gedurende 18 uur/week x 52 weken /
12 maanden = 78 uur per maand vanaf 29 oktober 1994 tot haar vermoedelijke sterfdatum.
Deze schade staat naar het oordeel van de rechtbank in oorzakelijk verband met de door
P. V.O.begane fout.
Een eenvoudige blik op de loonafspraken in de sector van het huispersoneel (CAO van
1 december 2005 afgesloten in het paritair comité nr. 323 - zie o. m.
http://www.groups.be/1 24062.htm) toont aan dat het gemiddelde bruto-uurloon zich
thans situeert rond 8,50 euro/uur (werkgeversbijdragen uitgezonderd). Inclusief werkgeversbijdragen, vakantiegeld en eindejaarspremie geeft dit een indicatief bedrag van ongeveer 13,75 euro per uur als vermoedelijke reële loonkost voor een huishoudster Hiermee
rekening houdend, alsook met de in de toekomst nog te verwachten loonstijgingen voor
huispersoneel in reële termen, begroot de Rechtbank de gemiddelde kost voor één uur
huishoudelijke hulp naar billijkheid op 15,00 euro.
Wat de diensten van het gespecialiseerde personeel betreft, is de Rechtbank van oordeel
dat I.V. niet aantoont welke de meerprijs hiervan is of zal zijn in vergelijking met de kost
voor 'gewoon' huispersoneel, des te meer aangezien het hier naar alle waarschijnlijkheid
over verzorging gaat waarvoor het ziekenfonds van I.V. gedeeltelijk tussenkomt of zal
tussenkomen. Ook voor deze prestaties weerhoudt de rechtbank bijgevolg naar billijkheid
een reële kostprijs van 15,00 euro per uur.
Het is niet omdat I.V. beroep kan doen op zogenaamd 'gratis' hulp van familieleden,
vrienden, kennissen of vrijwilligers dat zij niet zou gerechtigd zijn op een gelijke vergoeding als in het geval waarin zij exclusief beroep zou doen op betalende hulp. Het beroep
doen op 'gratis' hulp is geen verplichting die op I.V. rust in het kader van het beginsel van
het schadebeperkend handelen. Aangezien I.V. schade heeft geleden, heeft zij het recht op
volledige vergoeding ervan en de wijze waarop zij deze schadevergoeding feitelijk
aanwendt, is zonder belang voor de begroting ervan.
De rechtbank weerhoudt drie periodes:
- de periode van 29 oktober 1994 tot en met 31 augustus 2004;
- de periode van 1 september 2004 tot en met de dag voorafgaand aan huidig vonnis;
- de derde vanaf heden tot het vermoedelijke einde van de fysiologische levensduur van
I.V., zijnde nog gedurende 49 jaar voor een vrouw die thans 35 à 36 jaar oud is (basis =
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Belgische sterfte- en kapitalisatietafels Schryvers 2004, http://users. pandora. be/J. Schryvers/tables/pdf/tables/Average Lifeti me.pdf, waarbij de Rechtbank de zogenaamde 'mediaanlevensduur' in plaats van de 'gemiddelde levensduur' in aanmerking neemt).
Dit doet de rechtbank ertoe besluiten dat aan I.V. de hiernavolgende bedragen uit
hoofde van 'hulp van derden' toekomen voor het verleden en voor de toekomst:
(*) Periode van 29 oktober 1994 tot en met 31 augustus 2004:
- aantal dagen = 3594
- aantal maanden = 3594 /365 x 12 = 118,16
- vergoeding op basis van 506 uur + 78 uur = 584 uur/maand x 15,00 euro = 8.760,00
euro/maand x 118,16 maanden = 1.035.081,60 euro in hoofdsom
+ vergoedende rente vanaf 30 september 1999 (gemiddelde datum) tot en met 30
november 2006
+ moratoire rente vanaf heden tot de dag der effectieve betaling
(*) periode van 1 september 2004 tot en met 30 november 2006:
- aantal dagen = 455
- aantal maanden = 455/365x12 = 14,96
- vergoeding op basis van 591,17 uur + 78 uur = 669,17 uur/maand x 15,00 euro =
10.037, 55 euro/maand x 14,96 maanden = 150.161, 74 euro in hoofdsom
+ vergoedende rente vanaf 16 oktober 2005 (gemiddelde datum) tot en met 30
november 2006
+ moratoire rente vanaf heden tot de dag der effectieve betaling
(*) periode van heden (1 december 2006) tot en met 30 november 2053 (vermoedelijk
einde van de fysiologische levensduur):
- maandelijks bedrag verschuldigd: 591,17 uur + 78 uur = 669,17 uur/maand x 15,00
euro = 10.037, 55 euro/maand
- jaarlijks bedrag verschuldigd = 10.037,55 euro x 12 = 120.450,60 euro - Kapitalisatie
aan 3 pct. gedurende 49 jaar (maandelijkse betalingen) = 120.450, 60 x 25,85 =
3.113.648,00 euro in hoofdsom (bron = Belgische sterfte- en kapitalisatietafels Schryvers
2004, http://users.pandora.be/J.Schryvers/tables/pdf/tables/Annuity certain.pdf). + moratoire rente vanaf heden tot de dag der effectieve betaling
b. Vordering van nv Winterthur-Europe Verzekerinqen - schadepost 'hulp van derden'
(door de eerste rechter toeqekend bedrag = 677.404, 34 euro in hoofdsom)
* De eerste rechter is de berekeningen van nv Winterthur-Europe Verzekeringen bijgetreden en weerhoudt de volgende bedragen:
- uitbetaalde vergoedingen tot 31 december 2004: 113.448,97 euro - reserverings-kapitaal: 563.955,37 euro
* P. V.O.vraagt dat een bedrag van slechts 652.116,80 euro aan nv Winterthur-Europe
Verzekeringen zou worden toegekend voor de post 'hulp aan derden'.
* De rechtbank bevestigt op dit punt het bestreden vonnis, mede rekening houdend met
hetgeen hierboven sub 'a' werd beslist.
P. V.O.weerlegt geenszins de uiteenzetting van nv Winterthur-Europe Verzekeringen in
haar conclusie neergelegd voor de Politierechtbank op 6 oktober 2004 en de door nv
Winterthur-Europe Verzekeringen neergelegde stukken, (...)"
Grieven
(...)
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Vijfde onderdeel
Schending van de artikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek.
1. De ingevolge een onrechtmatige daad getroffene heeft overeenkomstig de artikelen
1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek recht op integrale vergoeding van zijn concrete
schade, doch op niets meer.
2. De vergoeding voor "hulp van derden" waarop de getroffene recht heeft, dient
conform genoemde artikelen 1382 en 1383 bepaald te worden aan de hand van de
concrete feitelijke gegevens inzake de hulp van derden.
3. Indien de getroffene in het verleden alle hulp van derden die hij nodig had, gratis
kreeg van familie, vrienden, kennissen of vrijwilligers, dan dient met dit concrete feit
rekening gehouden te worden bij de bepaling van de vergoeding voor hulp van derden in
de voorbije periode.
Deze vergoeding kan aldus niet bepaald worden in functie van professionele hulp tegen
betaling, op de enkele grond dat de getroffene in staat had moeten zijn de reeds verstrekte
hulp tegen betaling te verkrijgen, precies omdat er in concreto gratis hulp verstrekt werd
en geen professionele hulp waarvoor betaald diende te worden.
Precies omdat de getroffene alle noodzakelijke hulp van derden in het verleden al gratis
kreeg, moet hij niet meer in staat gesteld worden om diezelfde hulp nog eens tegen betaling te kunnen verkrijgen.
Door de getroffene die alle noodzakelijke hulp van derden in het verleden al gratis
kreeg, voor de voorbije periode een vergoeding voor hulp van derden toe te kennen berekend in functie van de kost van professionele hulp, op grond dat het irrelevant is hoe de
getroffene de schadevergoeding feitelijk aanwendt, schendt het vonnis de artikelen 1382
en 1383 van het Burgerlijk Wetboek.
4. In zoverre het aangevochten vonnis vaststelt dat de verweerster Vermeulen in het
verleden alle vereiste hulp van derden kosteloos kreeg van familie, kon het de vergoeding
voor hulp van derden in het verleden niet wettig bepalen op basis van de kostprijs voor
professionele hulp, enkel op grond dat de vergoeding de verweerster in staat moest stellen
de hulp tegen betaling te verkrijgen en het irrelevant was hoe zij de schadevergoeding
feitelijk aanwendde.
Het vonnis is derhalve niet wettelijk verantwoord en schendt de artikelen 1382 en 1383
van het Burgerlijk Wetboek.
Zesde onderdeel
Schending van de artikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek
1. De ingevolge een onrechtmatige daad getroffene heeft overeenkomstig de artikelen
1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek recht op integrale vergoeding van zijn concrete
schade, doch op niets meer.
2. De vergoeding voor "hulp van derden" waarop de getroffene recht heeft, dient
conform genoemde artikelen 1382 en 1383 bepaald te worden aan de hand van de
concrete feitelijke gegevens inzake de hulp van derden.
3. Indien de getroffene de hulp van derden die hij ingevolge de onrechtmatige daad
nodig heeft, in de toekomst geheel of gedeeltelijk krijgt van familie, vrienden, kennissen
of vrijwilligers en dat gratis, dan dient met dit concrete feit rekening gehouden te worden
bij de bepaling van de vergoeding voor hulp van derden in de toekomst.
Deze vergoeding kan aldus in de regel niet bepaald worden in functie van professionele
hulp tegen betaling op de enkele grond dat de getroffene in staat moet zijn de hulp van
professionelen tegen betaling te verkrijgen, precies omdat er in concreto gratis hulp
verstrekt zal worden en geen professionele hulp waarvoor betaald zal dienen te worden.
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Precies omdat de getroffene de noodzakelijke hulp van derden in de toekomst geheel of
gedeeltelijk gratis zal krijgen, moet hij niet meer in staat gesteld worden om diezelfde
hulp die hij in natura en gratis zal krijgen, nog eens tegen betaling te kunnen bekomen.
4. Het aangevochten vonnis kon bijgevolg niet wettig oordelen (p. 12) dat de vergoeding voor "hulp van derden" de verweerster I.V. in staat moest stellen de diensten tegen
betaling te verkrijgen en het irrelevant was dat zij de hulp gratis kreeg van familie,
vrienden, kennissen of vrijwilligers.
Door de vergoeding te bepalen in functie van professionele hulp tegen betaling, zonder
te ontkennen dat verweerster Vermeulen de hulp van derden in de toekomst minstens nog
gedeeltelijk in natura en gratis van haar familie zal ontvangen, kent het vonnis een
vergoeding toe voor schade die in hoofde van verweerster Vermeulen niet geleden of niet
vergoedbaar is.
Het aangevochten vonnis is bijgevolg niet wettelijk verantwoord en schendt de artikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek.
Zevende onderdeel
Schending van de artikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek.
1. Overeenkomstig de artikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek heeft de
ingevolge een onrechtmatige daad getroffene recht op integrale vergoeding van de vastgestelde schade, doch op niets meer.
2. Het aangevochten vonnis treedt de bevindingen bij (p. 11, onderaan, en 12,
bovenaan) van deskundige Dr. Luk Desmet volgens wie verweerster Vermeulen per dag
nood had aan 18,7 uur hulp van derden waarvan er minstens 30 minuten per dag 2
personen noodzakelijk zijn en waarvan er voor een totaal van 18 uur per week gespecialiseerd personeel noodzakelijk is. Volgens genoemde deskundige die het vonnis bijtrad,
moest gerekend worden met ongeveer 22 uur nood aan hulp van derden per dag wanneer
de verweerster Vermeulen naar een meer zelfstandige woonvorm overging.
3. Het vonnis is aldus met de deskundige van oordeel dat de hulp van derden per dag
nodig was tijdens ofwel 18,7 uur (inwoning bij ouders) ofwel ongeveer 22 uur (zelfstandiger wonen) en dat hierin begrepen was de nood aan gespecialiseerd personeel gedurende
18 uur per week.
4. Het vonnis berekent daarna (p. 12) hoeveel uur per maand hulp van derden nodig
was: met name, enerzijds, 506 uur per maand voor de periode waarin 18,7 uur per dag
hulp van derden nodig was en, anderzijds, 591,17 uur per maand voor de periode waarin
22 uur per dag hulp van derden nodig was.
5. Vervolgens (p. 12, midden) berekent het vonnis hoeveel uur per maand gespecialiseerde hulp van derden nodig was, met name 78 uur per maand.
6. Het vonnis telt ten slotte (p. 13) de 78 uur per maand gespecialiseerde hulp op bij het
aantal uren hulp per maand (resp. 506 uur en 591,17 uur) en komt zo tot enerzijds 584 uur
per maand en 669,17 uur per maand.
7. Aangezien het vonnis de 78 uur per maand gespecialiseerde hulp optelt bij de uren
hulp per maand, kent het vonnis aan de verweerster een grotere vergoeding toe, met name
voor 584 en 669,17 uur per maand, dan de vastgestelde schade, nl. ten belope van 506 en
591,17 uur per maand.
Het vonnis is bijgevolg niet wettelijk verantwoord en schendt de artikelen 1382 en
1383 van het Burgerlijk Wetboek.
2. Tweede middel
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 149 van de gecoördineerde Grondwet;
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- artikel 1138, 3°, van het Gerechtelijk Wetboek;
- het algemeen rechtsbeginsel van de autonomie van de procespartijen, beschikkingsbeginsel genoemd, zoals vervat in genoemd artikel 1138;
- het algemeen rechtsbeginsel van de eerbied voor het recht van verdediging.
Aangevochten beslissingen
Het aangevochten vonnis van 1 december 2006 veroordeelt de eiser tot betaling aan de
verweerster I.V. als vergoeding voor "hulp van derden" van de bedragen van 1.035.081,60
euro en 150.161,74 euro en 3.113.648,00 euro met interesten zonder hiervan het bedrag
van 677.404,34 euro in vermindering te brengen dat zij van de arbeidsongevallenverzekeraar, de verweerster de nv Winterthur-Europe Verzekeringen, voor "hulp van derden"
kreeg of waarvoor deze verzekeraar een kapitaal vestigde.
Het vonnis overweegt evenwel
- (p. 7, midden) dat verweerster I.V. die incidenteel beroep instelde, vroeg om van de
vergoeding voor hulp van derden "de tussenkomst van de arbeidsongevallenverzekeraar
ten bedrage van 677.404,34 euro in mindering" te brengen;
- (p. 9, regels 3 en 4) dat de eerste rechter van de vergoeding voor I.V. voor hulp van
derden het door de nv Winterthur-Europe Verzekeringen reeds in wet aan I.V. uitgekeerde
bedrag van 677.404,34 euro in mindering bracht;
- (p. 10, midden) dat volgens de eiser de vordering van I.V. m.b.t. hulp van derden in
hoofdorde ongegrond was omdat van de vergoeding in gemeen recht voor hulp van
derden ten belope van 652.116,80 euro het door de nv Winterthur-Europe Verzekeringen
uitgekeerde bedrag in wet van 677.404,34 euro diende te worden afgetrokken;
- (p. 10, vierde laatste al.) dat volgens de stelling in subsidiaire orde van de eiser van de
vergoeding in gemeen recht voor hulp van derden ten belope van 1.364.808,01 euro het
door de nv Winterthur-Europe Verzekeringen uitgekeerde bedrag in wet van 677.404,34
euro diende in mindering gebracht te worden, zodat enkel nog een saldo van 687.403,67
euro verschuldigd was;
- (p. 11, midden) dat I.V. komt "tot een totaal nog verschuldigd bedrag van
2.261.996,10 euro + 3.371.012,30 euro + 1.324.813,05 euro - 677.404,34 euro =
6.280.417,11 euro in hoofdsom".
Grieven
Eerste onderdeel
Schending van artikel 149 van de gecoördineerde Grondwet.
1. De eiser P. V.O.had in zijn "Beroepsconclusie" aangevoerd (p. 14, nr. 11) dat om de
schadevergoeding voor de post "hulp van derden" te bepalen waarop de verweerster I.V.
jegens hem recht had, vooreerst de totale vergoeding in gemeen recht voor hulp van
derden diende bepaald te worden en vervolgens "op dit bedrag de door de arbeidsongevallenverzekeraar uitgekeerde bedragen en gevestigd kapitaal in mindering (dienden) te
worden gebracht".
De eiser had gepreciseerd (p. 17, midden) dat voor de tussenkomst van de arbeidsongevallenverzekeraar aldus een bedrag van 677.404,34 euro in mindering diende gebracht te
worden.
2. Het aangevochten vonnis van 1 december 2006 dat vaststelt dat partijen in hun
conclusies het bedrag van 677.404,34 euro als tussenkomst van de arbeidsongevallenverzekeraar aftrokken van de vergoeding in gemeen recht voor hulp van derden waarop de
verweerster Vermeulen jegens de eiser recht had, slaat geen acht op deze gevorderde
aftrek en legt niet uit waarom dit bedrag dat verweerster in wet kreeg, niet diende in
mindering gebracht te worden.
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Het vonnis is aldus wegens gebrek aan antwoord op de "Beroepsconclusie" van de eiser
niet regelmatig gemotiveerd en schendt derhalve artikel 149 van de gecoördineerde
Grondwet.
Tweede onderdeel
Schending van artikel 1138, 3°, van het Gerechtelijk Wetboek.
1. Overeenkomstig artikel 1138, 3°, van het Gerechtelijk Wetboek, mag de rechter niet
nalaten uitspraak te doen over één van de punten van de vordering.
2. De eiser had in zijn "Beroepsconclusie" gevorderd dat het bedrag van 677.404,34
euro dat de arbeidsongevallenverzekeraar uitgekeerd en in kapitaal gevestigd had, afgetrokken werd van de vergoeding in gemeen recht voor hulp van derden die hij aan de
verweerster Vermeulen verschuldigd was.
3. Het vonnis laat na uitspraak te doen over deze gevorderde aftrek van het bedrag van
677.404,34 euro van de tussenkomst in wet van de arbeidsongevallenverzekeraar en
schendt derhalve artikel 1138, 3°, van het Gerechtelijk Wetboek.
Derde onderdeel
Schending van het algemeen rechtsbeginsel van de autonomie van de procespartijen,
beschikkingsbeginsel genoemd, zoals vervat in artikel 1138 van het Gerechtelijk Wetboek
en van het algemeen rechtsbeginsel van de eerbied voor het recht van verdediging.
1. Overeenkomstig het algemeen rechtsbeginsel van de autonomie van de procespartijen, beschikkingsbeginsel genoemd, zoals vervat in artikel 1138 van het Gerechtelijk
Wetboek, mag de rechter een punt van de vordering dat niet van openbare orde of dwingend recht is en waarover partijen geen betwisting hadden, niet ambtshalve wijzigen.
Overeenkomstig het algemeen rechtsbeginsel van de eerbied voor het recht van verdediging moet de rechter partijen minstens de gelegenheid bieden zich te verdedigen indien
hij dergelijk punt van de vordering toch ambtshalve zou wijzigen.
2. De eiser V.O.en de verweerster Vermeulen waren het erover eens dat van de vergoeding in gemeen recht voor hulp van derden waarop de verweerster jegens de eiser recht
had, het bedrag van 677.404,34 euro van de tussenkomst van de arbeidsongevallen-verzekeraar diende afgetrokken te worden, zoals blijkt uit hun appelconclusies en uit het aangevochten vonnis (p. 7, midden; p. 10, midden, en p. 11, midden).
3. Het aangevochten vonnis bepaalt de vergoeding in gemeen recht voor hulp van
derden op 1.035.081,60 euro + 150.161,74 euro + 3.113.648,00 euro en past de aftrek van
677.404,34 euro wegens tussenkomst van de arbeidsongevallenverzekeraar niet toe.
Het vonnis beslist aldus ambtshalve om deze aftrek die niet van openbare orde of dwingend recht is en waarover partijen geen betwisting hadden, niet toe te passen.
Het vonnis schendt derhalve het algemeen rechtsbeginsel van de autonomie van de
procespartijen, beschikkingsbeginsel genoemd, zoals vervat in artikel 1138 van het
Gerechtelijk Wetboek.
4. De eiser werd niet de gelegenheid geboden zich te verdedigen tegen deze ambtshalve
geweigerde aftrek van het bedrag van 677.404,34 euro waarover partijen geen betwisting
hadden.
Het vonnis schendt derhalve het algemeen rechtsbeginsel van de eerbied voor het recht
van verdediging.

III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Eerste middel

Nr. 146 - 20.2.09

HOF VAN CASSATIE

619

(...)
Vijfde onderdeel
8. Diegene die door zijn fout aan een ander schade berokkent, is overeenkomstig de artikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek, verplicht deze schade
integraal te vergoeden, wat inhoudt dat de benadeelde teruggeplaatst wordt in de
toestand waarin hij zou zijn gebleven indien de fout waarover hij zich beklaagt,
niet was begaan.
Het feit dat het slachtoffer van een ongeval genoodzaakt is beroep te doen op
de hulp van een derde, levert op zich een materiële schade op, die overeenkomstig de artikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek, integraal moet
worden vergoed door diegene die door zijn fout deze schade heeft veroorzaakt.
In het geval het slachtoffer gerechtigd is beroep te doen op professionele betalende hulp, kan die materiële schade door de rechter geraamd worden op het
bedrag voor die hulp verschuldigd, ook indien het slachtoffer op deze professionele betalende hulp geen beroep heeft gedaan.
9. Het onderdeel dat ervan uitgaat dat de vergoeding voor hulp aan derden
toegekend aan het slachtoffer van een ongeval niet kan worden bepaald op basis
van de kostprijs voor professionele hulp, om de enkele reden dat het slachtoffer
voor deze hulp kosteloos beroep deed op familieleden, kan niet worden aangenomen.
Zesde onderdeel
10. Het onderdeel dat eveneens ervan uit gaat dat de vergoeding voor hulp aan
derden toegekend aan het slachtoffer van een ongeval niet kan worden bepaald
op basis van de kostprijs voor betalende professionele hulp, om de enkele reden
dat het slachtoffer voor deze hulp kosteloos beroep zal doen op familieleden,
kan, zoals volgt uit het antwoord op het vijfde onderdeel, niet worden aangenomen.
(...)
Tweede middel
Eerste onderdeel
12. De eiser heeft in zijn appelconclusie het verweer gevoerd dat in het onderdeel is weergegeven.
13. Het arrest beantwoordt dit verweer niet.
Het onderdeel is gegrond.
Overige grieven
14. De overige grieven kunnen niet tot ruimere cassatie leiden.
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden vonnis, in zoverre het oordeelt over het verweer van
de eiser ertoe strekkende de door de eerste verweerster van de arbeidsongevallen-verzekeraar ontvangen vergoeding van 677.404,34 euro in mindering te
doen brengen op de aan de eerste verweerster toekomende vergoeding voor hulp
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van derden en het uitspraak doet nopens de kosten.
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. Houdt de overige kosten aan en
laat de beslissing daaromtrent aan de feitenrechter over.
Verwijst de aldus beperkte zaak naar de Rechtbank van Eerste Aanleg zetelende te Ieper, zitting houdend in hoger beroep.
20 februari 2009 – 1° kamer – Voorzitter : de h. Verougstraete, voorzitter – Verslaggever : de h. Smetryns – Gelijkluidende conclusie de h. Dubrulle, advocaat-generaal –
Advocaten: mrs. Maes en Geinger.

Nr. 147
1° KAMER - 20 februari 2009

1º VONNISSEN EN ARRESTEN – BURGERLIJKE ZAKEN - ALGEMEEN - BESLISSINGEN OF
MAATREGELEN VAN INWENDIGE AARD - DOORHALING - BEGRIP
2º CASSATIEBEROEP - BURGERLIJKE ZAKEN - BESLISSINGEN VAATBAAR VOOR
CASSATIEBEROEP – ALGEMEEN - BESLISSINGEN OF MAATREGELEN VAN INWENDIGE AARD DOORHALING – BEGRIP
3° VERWIJZING NA CASSATIE – ALGEMEEN – DOORHALING OP DE ALGEMENE ROL –
VERNIETIGING.
4° BETICHTING VAN VASLHEID – ARREST – CASSATIEBEROEP –
VERNIETIGING - GEVOLG.
1º en 2° Is ontvankelijk het cassatieberoep tegen het arrest van het hof van beroep waarbij
tot de doorhaling van een zaak beslist wordt, in strijd met de vermeldingen van het
zittingsblad, zodat het Hof in de onmogelijkheid verkeert de wettigheid van die beslissing
na te gaan.1 (Art. 730, §1, eerste lid en 1046 Ger. W.)
3º Wegens de vernietiging van een arrest van doorhaling op de algemene rol moet de zaak
verder behandeld worden door het hof van beroep en is er geen aanleiding tot
verwijzing2. (Art. 730, §1, eerste lid Ger. W.)
4° Als het cassatieberoep tegen een arrest niet is verworpen, is de valsheidsvordering
tegen dit arrest zonder voorwerp3. (Art.907 Ger. W.)
(F. T. ETHIAS BANK nv e.a.)

Conclusie van advocaat-generaal Dubrulle:
1. Het bestreden arrest beveelt de doorhaling van de zaak ingeschreven op de rol onder
nummer 2006/AR/3115 en een ander arrest van dezelfde datum beveelt de doorhaling van
de zaak ingeschreven op de rol onder nummer 2006/AR/3074, terwijl uit het zittingsblad
blijkt dat de eiser enkel de doorhaling van de laatstgenoemde zaak vorderde en, in de
1 Zie de concl. van het O.M.
2 Ibid.
3 Zie de concl. van het O.M. ; zie evenwel Cass., 3 nov. 2008, AR S.08.0060.N, AC , 2008, nr. 607.
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eerstgenoemde, de partijen zijn gehoord, een conclusie en dossiers werden neergelegd
voor de eerste verweerster en dossiers werden neergelegd voor de eiser.
2. Tegen dit arrest heeft de eiser een cassatieberoep ingesteld (AR C.07.0345.N).
Tevens heeft hij een verzoekschrift wegens valsheid neergelegd (AR C.07.0344.N).
Daar de valsheidvordering incidenteel is aan het cassatieberoep dient zij hierbij
gevoegd te worden.
3. De ontvankelijkheid van het cassatieberoep.
De vraag naar deze ontvankelijkheid rijst inderdaad. De eiser is zich daarvan overigens
bewust, nu hij in de toelichting, na het eerste cassatiemiddel, laat opmerken dat zijn
voorziening, “in afwijking van artikel 1046 van het Gerechtelijk Wetboek”, ontvankelijk
is.
Dit artikel bepaalt:
“De beslissingen of maatregelen van inwendige aard zoals (…) doorhaling (…) zijn
niet vatbaar voor verzet of hoger beroep”.
Het artikel 730 van het Gerechtelijk Wetboek (waarvan de schending wordt
aangevoerd) regelt de doorhaling. Het eerste lid van §1 bepaalt:
“Een zaak kan op de algemene rol worden doorgehaald met instemming van de
partijen”4.
Het tweede lid bepaalt evenwel:
“Een zaak die op de algemene rol is doorgehaald kan alleen door een nieuwe
dagvaarding weer op de rol worden gebracht, behoudens het recht van de partijen om
vrijwillig te verschijnen.”
Prima facie bevestigt dit de algemene regel van artikel 1046 dat de doorhaling een
loutere beslissing van inwendige aard is … die zonder rechtsmiddel kan rechtgezet
worden.
Deze reden volstaat evenwel niet om meteen te besluiten dat (a fortiori) een
buitengewoon rechtsmiddel, zoals het cassatieberoep, daarvoor niet kan aangegrepen
worden.
Voor het ontvankelijk verklaren van een cassatieberoep tegen een doorhaling kan men
steun vinden in het Verslag over de gerechtelijke hervorming. De Koninklijk Commissaris
Ch. Van Reepinghen schrijft dat “evenmin vatbaar (zijn) voor verzet noch beroep, de
beslissingen of ‘ordemaatregelen’ (…). Die beslissingen kunnen het voorwerp zijn van
een voorziening in cassatie, wanneer zij bij overtreding van de wet zijn genomen”5.
Deze grondslag is overigens de algemene regel, zoals bevat in artikel 608 van het
Gerechtelijk Wetboek, dat bepaalt:
“Het Hof van Cassatie neemt kennis van de beslissingen in laatste aanleg die voor het
hof worden gebracht wegens overtreding van de wet wegens schending van substantiële
of op straffe van nietigheid voorgeschreven vormen”.
Hierbij sluit aan het artikel 609, aanhef en 1°, dat bepaalt:
“Het Hof van Cassatie doet uitspraak over de voorziening in cassatie:
1° tegen de beslissingen van de hoven en rechtbanken, gewezen in alle zaken en in
laatste aanleg;”
Het bestreden arrest is in laatste aanleg gewezen.
4 Uiterlijk op 1 januari 2011 wordt het woord “algemene” in dit artikel weggelaten (W. 10 juli 2006,
BS,. 7 september 2006, art. 15 en 39, dit laatste gewijzigd bij wet van 24 juli 2008, BS, 7 augustus
2008, art. 141).
5 Ch. VAN REEPINGHEN, Verslag over de gerechtelijke hervorming, BS, 1964, 409.
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En klaarblijkelijk is de wet ook overtreden wanneer de doorhaling niet, zoals voorgeschreven door artikel 730, §1, lid 1, van het Gerechtelijk Wetboek, met instemming van
de partijen is gebeurd. Het cassatiemiddel voert immers de schending aan van deze bepaling om de reden dat de eiser zijn instemming met de doorhaling niet heeft betuigd.
Uiteraard volstaat niet elke overtreding van de wet op zichzelf om een willekeurig
rechtsmiddel te verantwoorden. Dekking van een nietigheid, termijnen, verjaring, enz.
spelen een rol. Deze evidentie geldt des te meer voor het buitengewoon rechtsmiddel dat
het cassatieberoep is.
De vraag rijst hier evenwel of er een beslissing, in de zin van de rechtspraak van het
Hof m.b.t. voor cassatieberoep vatbare beslissingen, genomen werd.
Het arrest van 18 mei 20006 is hiervoor richtinggevend. Volgens het Hof is een
beslissing die een betwiste rechtsvraag beslecht geen beslissing of maatregel van louter
inwendige aard; tegen een dergelijke beslissing staat cassatieberoep open. Dit betekent
dus dat de inhoud van de beslissing het criterium is.
Tenslotte dient de eiser in cassatie een belang te hebben, doordat de beslissing hem
nadeel kan berokkenen. Dit is hier alleszins aanwezig: de eiser kan inderdaad gegriefd
zijn doordat, zoals hij aanvoert, precies het omgekeerde van wat hij vroeg werd “beslist”:
hij wenste dat de zaak beoordeeld werd. Het arrest beslist dat dit niet zal gebeuren.
Tot zover de toepasselijke beginselen.
4. Zij dienen uiteraard getoetst te worden aan de rechtspraak van het Hof m.b.t. de
interne maatregelen van vonnisgerechten.
Het Hof oordeelde, bij arrest van 4 maart 19767, dat tegen een beslissing of maatregel
van inwendige aard als bedoeld in artikel 1046 van het Gerechtelijk Wetboek, “in de
onderstelling dat ertegen een cassatieberoep kan worden ingesteld”, dit cassatieberoep
slechts openstaat na het eindvonnis (zoals, ingevolge artikel 1077 van dit wetboek, tegen
een vonnis alvorens recht te doen). Het Hof heeft aldus zodanig cassatieberoep niet uitgesloten.
Ingeval van doorhaling, is er vanzelfsprekend geen sprake van beslissing alvorens recht
te doen daar deze maatregel, integendeel, een einde stelt aan de rechtspleging.
Specifiek over een doorhaling oordeelt het Hof, in het arrest van 24 oktober 19808,
waarnaar de eiser in zijn toelichting verwijst, dat dit geen beslissing of maatregel van
inwendige aard is en derhalve vatbaar voor hoger beroep, “wanneer daarin een feitelijk
geschilpunt of rechtspunt wordt beslist”. Dit betekent uiteraard niet dat deze regel onverkort kan toegepast worden op alle beslissingen of maatregelen van inwendige aard9.
Omgekeerd stelt het arrest van 2 juni 1997 10 dan ook dat, wanneer niet aldus is beslist,
de doorhaling wel een beslissing of maatregel van inwendige aard is en derhalve niet
vatbaar is voor hoger beroep. Voor het Hof werd, net als te dezen, aangevoerd dat de
eiseres haar instemming niet had verleend met de doorhaling. Het Hof antwoordt dat het
bestreden arrest terecht het hoger beroep tegen de beslissing tot doorhaling niet ontvankelijk verklaart. Volgens het Hof volgt uit het oordeel dat die instemming "uit de stukken
van het dossier van de rechtspleging" blijkt, niet dat de arbeidsrechtbank bij de vaststelling van de instemming van de partijen een vraagpunt van feitelijke of juridische aard
heeft beslecht of daarover reeds een beslissing heeft gewezen, ook al betwist eiseres voor
de appelrechters dat zij haar instemming heeft gegeven.
6 AR C.99.0185.N, AC, 2000, nr. 305.
7 AC, 1976, 765, met noot F.D.
8 AC, 1980-81, nr. 126, gewezen op andersluidende conclusie O.M., met noot AC.
9 Ibid.
10 AR S.96.0094.N AC, 1997, nr. 252.
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Het arrest van 3 oktober 198311 preciseert: de regel van artikel 1046 van het Gerechtelijk Wetboek is enkel van toepassing op de beslissingen waarbij de rechter geen enkel
vraagpunt van feitelijke of juridische aard beslecht of niet reeds een beslissing daarover
wijst, zodat de beslissing geen onmiddellijke schade kan toebrengen aan een van de
partijen.
Dit is ook de formulering in het arrest van 26 mei 2003 12, m.b.t. een door de rechter
bevolen uitstel.
5. Deze rechtspraak betekent weliswaar niet dat een beslissing tot doorhaling van de
appelrechter zelf, zoals te dezen, voor cassatieberoep vatbaar zou zijn, om de enkele reden
– vermeld in die toelichting – dat de eiser geen doorhaling heeft gevraagd en dus door het
arrest gegriefd is. Overigens blijkt dit niet uit het arrest zelf, doch, volgens de eiser, enkel
uit een ander processtuk, namelijk het zittingsblad.
Toch is er geen beslissende reden om deze rechtspraak niet toe te passen op het
cassatieberoep zelf. Vooreerst sluit het voormelde arrest van 18 mei 2000 13 niet uit dat
tegen een beslissing over een feitelijk geschilpunt in een uitspraak over een maatregel van
louter inwendige aard, cassatieberoep kan openstaan. En vooral – het mag worden
herhaald – de inhoud van de bestreden uitspraak moet als criterium gelden.
Het arrest van 24 oktober 1980 stelde vast dat de eerste rechter er zich niet toe beperkte
de instemming van de partijen vast te stellen en op grond daarvan de doorhaling te
bevelen, maar dat hij de instemming afleidde uit het niet verschijnen van de partijen.
Volgens het Hof wierp hij aldus een vraagpunt op waarvan de oplossing voor de partijen
rechtstreeks grievend kon zijn. Om deze reden was deze beslissing volgens het Hof geen
loutere maatregel van inwendige aard (en was ze vatbaar voor hoger beroep).
6. Dit standpunt lijkt me ook ter zake het cassatieberoep te kunnen gevolgd worden.
Na vermelding van de partijen vermeldt de bestreden uitspraak dat het hof van beroep
“volgend arrest velt”. Vervolgens wordt, na de vaststelling dat de eiser samen met zijn
raadsman het hof heeft verzocht de zaken te willen doorhalen en dat de overige aanwezige
partijen zich daarmee akkoord verklaarden, beslist dat niets de inwilliging van dit verzoek
tot doorhaling in de weg staat.
Dit laatste kan dan toch als een beslissing over een rechtsvraag beschouwd worden, nu
daarmee impliciet de vraag beantwoord is of de partijen wel hebben ingestemd met de
doorhaling, zoals vereist door art. 730 van het Gerechtelijk Wetboek en beslist is met de
niet aanwezige partijen geen rekening te houden (wat door het tweede middel wordt
aangevochten).
Dit is dan toch minstens een beslissing over een feitelijk geschilpunt. Alleszins betwist
de eiser zijn instemming te hebben gegeven. De beslissing dat hij die wel gaf kan dan ook
geen loutere interne (niet grievende) maatregel zijn. Anders dan in de casus van 2 juni
199714 blijkt uit een stuk waarop het Hof vermag acht te slaan, het zittingsblad, dat de
zaak behandeld werd en dat de partijen dus niet instemden met haar doorhaling.
7. Waarom een gewoon rechtsmiddel tegen een onjuiste beslissing bevat in een slechts
ogenschijnlijk loutere ordemaatregel van de feitenrechter toelaten en een buitengewoon
rechtsmiddel, tegen een analoge beslissing in laatste aanleg, niet?
Een vergelijking van deze rechtspraak van het Hof in civiele zaken, beheerst door het
beschikkingsbeginsel, met deze in strafzaken, beheerst door de openbare orde, vergt het
nodige voorbehoud. Niettemin levert ze nuttige indicaties op. Aldus oordeelde het Hof dat
11 AR 6764, AC, 1983-84, nr. 59.
12 AR S.02.0118.F, AC, 2003, nr. 320.
13 Zie randnummer 3.
14 Zie hiervoor randnummer 4 en voetnoot 7.
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de beslissing die, ondanks verzet, de zaak uitstelt naar een latere terechtzitting, geen
beslissing of maatregel van inwendige aard is en dat artikel 1046 van het Gerechtelijk
Wetboek daarop niet van toepassing is. De beslissing heeft daarvan alleen de schijn15.
De regel van artikel 730 van het Gerechtelijk Wetboek, krachtens hetwelk een zaak die
op de (algemene) rol is doorgehaald alleen door een nieuwe dagvaarding weer op de rol
kan worden gebracht, behoudens het recht van de partijen om vrijwillig te verschijnen,
onderstelt een geldige instemming tot doorhaling, krachtens §1 van dit artikel. In dezen
wordt een onrechtmatige doorhaling aangevoerd. Ook al is een cassatieberoep wellicht
niet de meest economische oplossing, het lijkt me toegelaten te moeten worden.
Het cassatieberoep is dus ontvankelijk.
8. Het eerste cassatiemiddel
Uit de bepalingen van artikel 730, §1, van het Gerechtelijk Wetboek volgt dat een zaak
slechts met instemming van de partijen, op de algemene rol kan worden doorgehaald.
Het cassatiemiddel voert terecht aan dat, door de strijdigheid van de vermeldingen van
het arrest en deze van het zittingsblad, het Hof in de onmogelijkheid verkeert zijn
wettigheidcontrole uit te oefenen, zodat het arrest niet regelmatig met redenen is omkleed
en dus het artikel 149 van de Grondwet schendt.
9. Het middel is dus in zoverre gegrond.
10. Op het verzoekschrift wegens valsheid van het arrest dient het Hof niet in te gaan,
daar het ondergeschikt is aan het cassatieberoep, als dat ingewilligd wordt.
11. Conclusie: vernietiging.
12. Ik ben van mening dat er geen aanleiding is tot verwijzing. Een ander hof van
beroep lijkt me immers niet te kunnen ingrijpen in de (algemene) rol van het hof dat de
doorhaling heeft bevolen. De zaak blijft, door de cassatie, op de rol ingeschreven.
ARREST

(AR C.07.0641.N - C.07.0344.N)

I.RECHTSPLEGING VOOR HET HOF EN MIDDELEN
In de zaak C.07.0345.N is het cassatieberoep gericht tegen een arrest, op 17
april 2007 gewezen door het Hof van Beroep te Gent.
De eiser voert in zijn verzoekschrift twee middelen aan.
Het cassatieberoep is aan dit arrest gehecht en maakt er deel van uit.
In de zaak C.07.0344.N is een valsheidsvordering door de eiser voor het Hof
ingediend.
Voorzitter Ivan Verougstraete heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Guy Dubrulle heeft geconcludeerd.

II.BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
A. Voeging
De valsheidsvordering die ondergeschikt wordt ingesteld aan het cassatieberoep C.07.0345.N, wordt gevoegd bij dat cassatieberoep.
15 Cass. 18 maart 2003, AR P.02.1357.N, AC, 2003, nr. 174; zie ook de noot AC bij Cass. 24 oktober
1980 (zie hiervoor voetnoot 5).
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B. Cassatieberoep C.07.0345.N
Eerste middel
1. Uit de bepalingen van artikel 730, §1, eerste lid, van het Gerechtelijk
Wetboek volgt dat een zaak slechts met instemming van de partijen, op de algemene rol kan worden doorgehaald.
2. Uit de vermeldingen van het zittingsblad van de terechtzitting van 20 maart
2007, omtrent de zaak 2006/AR/3115, blijkt dat op die terechtzitting van het hof
van beroep, de partijen zijn gehoord, de eerste verweerster een conclusie heeft
neergelegd en zowel de eiser als de eerste verweerster dossiers hebben neergelegd.
3. Het bestreden arrest in de zaak 2006/AR/3115, stelt vast dat op de terechtzitting van 20 maart 2007, de eiser samen met diens raadsman het hof van beroep
heeft verzocht de zaak door te halen en dat de overige aanwezige partijen zich
met deze doorhaling hebben akkoord verklaard.
4. Het arrest bevat vermeldingen die in strijd zijn met die van het zittingsblad
van de terechtzitting van 20 maart 2007, omtrent de zaak 2006/AR/3115.
Het Hof verkeert zodoende in de onmogelijkheid de wettigheid na te gaan van
de beslissing van de zaak door te halen, met name indien deze met instemming
van de partijen is genomen.
5. Het arrest is derhalve niet regelmatig met redenen omkleed en schendt
bijgevolg artikel 149 van de Grondwet.
Het middel is in zoverre gegrond.
Verwijzing
6. Wegens de vernietiging van het arrest van doorhaling moet de zaak verder
behandeld worden door het hof van beroep.
Er is geen aanleiding tot verwijzing.
C. Valsheidsvordering in de zaak C.07.0344.N
7. Gezien het cassatieberoep niet verworpen is, is de valsheidsvordering
zonder voorwerp.
Dictum
Het Hof,
Voegt de onder de nummers C.07.0344.N en C.07.0345.N van de algemene rol
ingeschreven zaken.
Uitspraak doende over het cassatieberoep, vernietigt het bestreden arrest.
Zegt dat de valsheidsvordering zonder voorwerp is.
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.
20 februari 2009 – 1° kamer – Voorzitter en Verslaggever: de h. Verougstraete, voorzitter – Gelijkluidende conclusie de h. Dubrulle, advocaat-generaal – Advocaat: mr. De

626

HOF VAN CASSATIE

20.2.09 - Nr. 147

Baets.

Nr. 148
1° KAMER - 20 februari 2009

1º NATIONALITEIT - VERKLARING TOT HET VERKRIJGEN VAN DE BELGISCHE NATIONALITEIT HOOFDVERBLIJFPLAATS - WETTELIJK VERBLIJF - BEGRIP
2º VREEMDELINGEN - BEVEL OM HET LAND TE VERLATEN - DRINGEND BEROEP - SCHORSING
- BIJZONDER VERBLIJFSDOCUMENT - GEVOLG - HOOFDVERBLIJF
1º Het hoofdverblijf in België is wettelijk in de zin van artikel 12bis, §I, 3° het Wetboek van
de Belgische nationaliteit indien de vreemdeling het bewijs kan leveren van een
voorlopige verblijfsvergunning of van een toelating om voorlopig in het land te verblijven1.
(Art. 12bis, §1, 3°, Wet 28 juni 1984)
2º Een vreemdeling die een dringend beroep heeft ingesteld tegen een bevel om het land
te verlaten en die ingevolge de schorsing van dit bevel over een bijzonder
verblijfsdocument beschikt, is het toegelaten voorlopig in het land te verblijven; zijn
hoofdverblijf in België is aldus gedekt door een wettelijk verblijf. (Art. 63/5, eerste en
tweede lid, Vreemdelingenwet; Art. 113, eerste en tweede lid, K.B. 8 okt. 1981)
(L. T. PROCUREUR-GENERAAL BIJ HET HOF VAN BEROEP TE ANTWERPEN)

ARREST

(AR C.07.0641.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.
Afdelingsvoorzitter Ernest Waûters heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Guy Dubrulle heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDEL
De eiser voert in zijn verzoekschrift een middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 12bis, §1, 3°, van de wet van 28 juni 1984 betreffende sommige aspecten van
de toestand van de vreemdelingen en houdende invoering van het Wetboek van de Belgische nationaliteit, gewijzigd bij de wet van 1 maart 2000, vóór de wijziging bij wet van 29
december 2006;
- artikel 63/5 van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen.
Aangevochten beslissing
1. Het bestreden arrest verklaart het hoger beroep tegen het vonnis van de Rechtbank
van Eerste Aanleg te Mechelen van 18 januari 2007 gegrond, doet dit vonnis teniet en,
opnieuw wijzende, verklaart het negatief advies van de procureur des Konings te
1 Zie de concl. O.M. voor Cass., 20 feb. 2009, AR C.08.0115.N, infra, nr 149.
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Mechelen van 14 november 2006 gegrond. Het verklaart de tegenvordering wegens
tergend en roekeloos hoger beroep ongegrond en legt de kosten van beide aanleggen ten
laste van de eiser.
2. Het arrest (p. 3 nr. 3) stelt vast dat "uit het dossier valt af te leiden dat (de eiser)
sedert 21 september 1999 in België verblijft" en op diezelfde datum een asielaanvraag
indiende. Nadat hij op 2 december 1999 een beslissing ontving "van weigering verblijf
met bevel om het land te verlaten" stelde hij daartegen tijdig een "schorsend beroep" in.
"Zijn tijdelijk verblijf werd vanaf dan telkens verlengd totdat uiteindelijk op 23 augustus
2001, ten gevolge van regularisatie, betrokkene werd ingeschreven in het vreemdelingenregister".
Volgens het arrest (p. 4 nr. 4) kon de eisers verblijf in het land slechts vanaf die datum
van regularisatie (23.8.2001) als een "wettig verblijf" worden aangezien zodat op de
datum van de nationaliteitsverklaring namelijk op 23 september 2006 niet voldaan was
aan de grondvoorwaarde van een "wettig verblijf van zeven jaar".
3. De wettelijke verantwoording van de beslissing wordt door het arrest als volgt voorgesteld (p. 3 nrs. 1 en 2):
"1.
Artikel 12bis, §1, 3°, Wetboek van de Belgische nationaliteit, waarop de verklaring van
de heer L. te dezen gebaseerd is, stipuleert dat een vreemdeling die de leeftijd van 18 jaar
heeft bereikt een verklaring van nationaliteit kan afleggen, indien hij sedert ten minste
zeven jaar zijn hoofdverblijf in België heeft gevestigd en hij op het tijdstip van de verklaring gemachtigd is of toegelaten werd tot een verblijf van onbeperkte duur in het Rijk of
toegelaten werd om er zich te vestigen.
Ingevolge artikel 299 van de Programmawet van 27 december 2004 wordt het
genoemde artikel uitgelegd in de zin dat het alleen van toepassing is op vreemdelingen die
zich kunnen beroepen op zeven jaar hoofdverblijfplaats gedekt door een wettelijk verblijf.
2.
Onder wettelijk verblijf moet worden verstaan een verstaan een verblijf op grond van
verschillende verblijfsvergunningen, te weten een vestigingsmachtiging, een machtiging
of toelating tot verblijf van onbepaalde duur, dan wel een machtiging tot verblijf van
bepaalde duur. De periodes die een vreemdeling in afwachting van de behandeling van
zijn asielaanvraag in het land mag verblijven, zijn slechts toelating tot verblijf ten voorlopige titel en niet gelijk te stellen met het vereiste wettelijk verblijf.
De latere regularisatie werkt enkel vanaf dan en heeft geen retroactieve werking ten
aanzien van het al dan niet wettig karakter van het daaraan voorafgaand verblijf".
Grieven
1. De eiser verwijt het arrest het begrip "wettelijk verblijf" in de zin van bovenstaande
wetsbepalingen op een te beperkte wijze te hebben uitgelegd door te weigeren rekening te
houden met het verblijf dat aan de regularisatie van de eiser (23 augustus 2001) voorafging.
Ten onrechte werd aldus, in de berekening van de wettelijk voorgeschreven periode van
zeven jaar, buiten beschouwing gelaten de periode daterend vanaf de asielaanvraag die,
volgens de vaststellingen van het arrest (p. 3 nr. 3) door de eiser werd ingediend vanaf de
datum waarop hij in België verbleef (21 september 1999) tijdens welke periode er, zoals
eveneens vastgesteld door het arrest (p. 3 nr. 3), door de eiser een "schorsend beroep"
werd ingesteld tegen de beslissing van "weigering van verblijf met bevel om het land te
verklaren": ingevolge artikel 63/5 van de wet van 15 december 1980 had, dit "schorsend"
karakter van het beroep tot gevolg dat het voor de eiser geoorloofd was verder in het land
te verblijven zodat hij tijdens de beroepsprocedure niet mocht verwijderd worden uit het
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land.
2. Ten onrechte tenslotte heeft het bestreden arrest geen rekening gehouden met het
nochtans vastgesteld (p. 3 nr. 3) feit dat het "tijdelijk verblijf" van de eiser "telkens werd
verlengd" tot de uiteindelijke regularisatie op 23 augustus 2001, dit is lang voor de nationaliteitsverklaring op 23 september 2006.
3. Zoals blijkt uit de parlementaire voorbereidingen van de wet van 1 maart 2000
verzetten de boven vermelde toepasselijke wetsbepalingen zich tegen het in aanmerking
nemen van een "onwettig" of "illegaal" verblijf.
Het dient een "wettelijk verblijf" te betreffen. De interpretatieve wet van 27 december
2004 (artikel 299) heeft dit verduidelijkt.
4. In zover het bestreden arrest oordeelt dat eisers verblijf "onwettig" was omdat het, in
de periode voorafgaand aan de regularisatie, (slechts) het voorwerp uitmaakte van opeenvolgende tijdelijke vergunningen of van een toelating om voorlopig in het land te blijven,
heeft het arrest een onterecht beperkende uitleg gegeven van de voorwaarde van "wettig
verblijf" in de zin van artikel 12bis, §1, 3°, Wetboek van de Belgische nationaliteit, zoals
te interpreteren krachtens artikel 299 van de programmawet van 27 december 2004. Aldus
heeft het arrest deze wetsbepalingen geschonden.
Wegens miskenning van het "schorsend" karakter van het door de eiser ingesteld
beroep tegen de beslissing "van weigering van verblijf met bevel om het land te verlaten"
heeft het eveneens artikel 63/5 van de wet van 15 december 1980 geschonden.
5. Uit het feit dat artikel 379 van de Programmawet van 27 december 2006, nog niet
toepasselijk op deze zaak, het begrip "wettelijk verblijf" in striktere zin preciseert (artikel
7bis zoals ingevoegd in het Wetboek van de Belgische nationaliteit) kan worden afgeleid
dat voor een dergelijke meer beperkende interpretatie een wetswijziging was vereist en
het begrip "wettelijk verblijf" vóór deze wijziging, een ruimere draagwijdte had.

III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
1. Krachtens artikel 12bis, van het Wetboek van de Belgische nationaliteit,
zoals vervangen door de wet van 1 maart 2000 tot wijziging van een aantal bepalingen betreffende de Belgische nationaliteit en voor de wijziging bij wet van 27
december 2006 houdende diverse bepalingen (I), kan de vreemdeling de Belgische nationaliteit verkrijgen door een verklaring af te leggen overeenkomstig
paragraaf 2 van dit artikel, indien hij de leeftijd van achttien jaar heeft bereikt,
sedert ten minste zeven jaar zijn hoofdverblijf in België heeft gevestigd en, op
het tijdstip van de verklaring, gemachtigd is of toegelaten werd tot een verblijf
van onbeperkte duur in het Rijk of toegelaten werd om er zich te vestigen.
2. Artikel 299 van de Programmawet van 27 december 2004 bepaalt dat artikel
12bis, §1, 3°, van het Wetboek van de Belgische nationaliteit, zoals te dezen van
toepassing, wordt uitgelegd in de zin dat het alleen van toepassing is op de
vreemdelingen die zich kunnen beroepen op zeven jaar hoofdverblijfplaats
gedekt door een wettelijk verblijf.
3. Indien de vreemdeling het bewijs kan leveren van een voorlopige verblijfsvergunning of van een toelating om voorlopig in het land te verblijven, is zijn
hoofdverblijf in België wettelijk in de zin van voormeld artikel 12bis, §1, 3°.
4. Krachtens artikel 63/5, eerste lid, van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijde-
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ring van vreemdelingen, zoals van toepassing voor de opheffing bij de wet van
15 december 2006 tot wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende
de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van
vreemdelingen, schorst het dringend beroep de aangevochten beslissing.
Krachtens het tweede lid van dit artikel worden tijdens de termijn waarbinnen
men een dringend beroep kan indienen alsmede tijdens de duur van het onderzoek van dat beroep, alle maatregelen tot verwijdering van het grondgebied die
zijn genomen ten opzichte van de vreemdeling wegens de feiten die aanleiding
hebben gegeven tot de bestreden beslissing, geschorst.
5. In toepassing van artikel 113, leden 1 en 2, van het koninklijk besluit van 8
oktober 1981 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, zoals van toepassing voor de opheffing bij het koninklijk besluit van 27 april 2007 tot wijziging van het koninklijk
besluit van 8 oktober 1981 betreffende de toegang tot het grondgebied, het
verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen wordt aan de vreemdeling, wanneer hij een verzoek tot herziening heeft gericht tegen een beslissing
die verwijdering uit het Rijk meebrengt, een bijzonder verblijfsdocument afgegeven overeenkomstig het model van bijlage 35 en wordt dat document van
maand tot maand verlengd totdat op het verzoek tot herziening is beschikt.
6. Uit het voorgaande volgt dat het een vreemdeling die een dringend beroep
heeft ingesteld tegen een bevel om het land te verlaten en die ingevolge de schorsing van dit bevel over een bijzonder verblijfsdocument beschikt, toegelaten is
voorlopig in het land te verblijven en zijn hoofdverblijf in België gedekt is door
een wettelijk verblijf.
7. De appelrechters stellen vast dat de eiser:
- op 2 december 1999 een beslissing van weigering verblijf ontving met bevel
om het land te verlaten;
- daartegen tijdig een schorsend beroep heeft ingesteld;
- vanaf dan telkens verlenging kreeg van zijn tijdelijk verblijf;
- uiteindelijk op 23 augustus 2001, ten gevolge van regularisatie, werd ingeschreven in het vreemdelingenregister.
8. Door de nationaliteitsverklaring van de eiser te verwerpen op grond dat zijn
hoofdverblijf in België niet aan de grondvoorwaarde van een wettelijk verblijf
van zeven jaar voldeed, nu zijn verblijf slechts op 23 augustus 2001 werd geregulariseerd en slechts vanaf dan als een wettelijk verblijf kan aangezien worden,
miskent het arrest het begrip wettelijk verblijf en schendt het artikel 12bis, §1,
3°, van het Wetboek van de Belgische nationaliteit, zoals te dezen van toepassing.
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
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vernietigde arrest.
Houdt de kosten aan en laat de beslissing daaromtrent aan de feitenrechter
over.
Verwijst de zaak naar het Hof van Beroep te Brussel.
20 februari 2009 – 1° kamer – Voorzitter : de h. Verougstraete, voorzitter – Verslaggever : de h. Waûters – Gelijkluidende conclusie de h. Dubrulle, advocaat-generaal –
Advocaat: mr. De Gryse.

Nr. 149
1° KAMER - 20 februari 2009

NATIONALITEIT - VERKLARING TOT HET VERKRIJGEN VAN DE BELGISCHE NATIONALITEIT VREEMDELING - REGULARISATIE - MACHTIGING TOT VERBLIJF - WETTELIJKE VERBLIJFSDUUR BEREKENING
Ten aanzien van de vreemdeling, die op het tijdstip van de verklaring de leeftijd van
achttien jaar heeft bereikt en, ingevolge regularisatie, gemachtigd is of toegelaten werd
tot een verblijf van onbeperkte duur in het Rijk of toegelaten werd om er zich te vestigen,
mag, voor de berekening van de vereiste wettelijke verblijfsduur, de aan de regularisatie
voorafgaande periode, gedurende dewelke de vreemdeling, zonder onderbreking, over
voorlopige verblijfsvergunningen of over toelatingen om voorlopig in het land te verblijven
heeft beschikt, in aanmerking worden genomen1. (Art. 12bis, §1, 3°, Wet 28 juni 1984)
(N. T. PROCUREUR-GENERAAL BIJ HET HOF VAN BEROEP TE GENT)

Conclusie van advocaat-generaal Dubrulle:
1. Het bestreden arrest verklaart het hoger beroep van de eiseres tegen het vonnis, dat
haar verhaal tegen het negatief advies van de procureur des Konings betreffende haar
verklaring tot verkrijging van de Belgische nationaliteit afwees, toelaatbaar, doch
verklaart haar vordering ongegrond, omdat ze niet bewijst dat ze aan de voorwaarde van
zeven jaar wettig verblijf in België voldoet.
Het arrest (p. 7, nr. 2) stelt vast dat de eiseres op 16 september 1998 in België is
aangekomen; dat haar asielaanvraag onontvankelijk werd verklaard; dat de beslissing tot
weigering van verblijf door het Commissariaat-Generaal voor de Vluchtelingen en
staatlozen bevestigd werd op 3 september 1999; dat deze beslissing werd geschorst bij
arrest van de Raad van State van 22 december 2000, waarna het Commissariaat-Generaal
haar asielaanvraag op 6 februari 2001ontvankelijk verklaarde; dat, na positief advies van
de Commissie voor regularisatie op 17 september 2001, de eiseres op 3 maart 2003 in het
bezit werd gesteld van een bewijs van inschrijving in het vreemdelingenregister.
De enige motivering tot afwijzing van de vordering luidt:
“De regularisatie van de toestand van (de eiseres) heeft geen terugwerkende kracht en
heeft niet tot gevolg dat het voorafgaande verblijf een wettelijk verblijf is, in de zin van
het wetboek van de Belgische nationaliteit. (De eiseres) bewijst niet dat zij vanaf haar
aankomst in België alhier wettig verbleef, zodat de voorwaarde van zeven jaar wettig
verblijf op het ogenblik van de nationaliteitsverklaring niet vervuld is.”
2. Het cassatiemiddel voert, in zijn tweede onderdeel, tegen deze beslissing in
1 Zie de concl. O.M.; zie ook Cass., 20 feb. 2009, AR C.07.0641.N, supra, nr 148.
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hoofdorde een schending aan van het artikel 12bis, §I, 3°, van het Wetboek van de
Belgische nationaliteit (ingevoerd door de wet van 28 juni 1984, zoals vervangen door de
wet van I maart 2000 tot wijziging van een aantal bepalingen betreffende de Belgische
nationaliteit en voor de wijziging bij artikel 382 wet van 27 december 2006 houdende
diverse bepalingen), krachtens hetwelk “een vreemdeling de Belgische nationaliteit (kan)
verkrijgen door een verklaring af te leggen overeenkomstig §2 van dat artikel, indien hij
of zij de leeftijd van achttien jaar heeft bereikt, sedert ten minste zeven jaar zijn
hoofdverblijf in België heeft gevestigd en, op het tijdstip van de verklaring, gemachtigd is
of toegelaten werd tot een verblijf van onbeperkte duur in het Rijk of toegelaten werd om
er zich te vestigen”.
Artikel 299 van de Programmawet van 27 december 20042 bepaalt dat artikel 12bis, §I,
3° zo wordt uitgelegd “dat het alleen van toepassing is op de vreemdelingen die zich
kunnen beroepen op zeven jaar hoofdverblijfplaats gedekt door een wettelijk verblijf”.
Volgens het cassatiemiddel wordt de kandidaat-vluchteling gemachtigd om in het land
te verblijven tot over zijn aanvraag tot erkenning als vluchteling is beslist en bestond er, te
dezen, geen discussie over dat de eiseres sedert 16 september1998 aldus gemachtigd werd
om in het land te verblijven, noch dat ze vanaf die datum tot op het ogenblik van haar
verklaring op 3 oktober 2006 haar hoofdverblijf in België gevestigd had. Door aldus
impliciet doch zeker te beslissen dat het verblijf van de kandidaat-vluchteling tijdens de
erkenningsprocedure geen wettelijk verblijf uitmaakt en dus niet in aanmerking kan
genomen worden bij de beoordeling van zeven jaar wettelijk verblijf, schendt het arrest
(o.m.) dat artikel 12bis, §I, 3°.
3. De kernvraag is of een “precair” verblijf, gedekt door een verblijfsvergunning (of
opeenvolgende verblijfsvergunningen) voor beperkte duur in aanmerking komen voor de
bepaling van een “wettelijk verblijf van zeven jaar”.
Hoewel ze herhaaldelijk gewijzigd werd laat de wet zelf - artikel 12bis, §I, 3° van het
Wetboek van de Belgische nationaliteit - hierover onduidelijkheid bestaan, ook na de
voormelde interpretatieve wet, nochtans tot stand gekomen tengevolge van de door de
hoven en rechtbanken aldus ervaren problemen van uitlegging. Inzonderheid is het begrip
wettelijk verblijf in de wet zelf niet gedefinieerd, zomin als in de laatste wijziging door de
(te dezen niet toepasselijke) wet van 27 december 2006 (houdende diverse bepalingen)3.
Een korte historiek zal wat meer inzicht bieden.
3.1 De wet van 1 maart 2000 heeft (onder meer) volgend artikel 12bis4, §1, 3°
ingevoegd: “3° de vreemdeling die sedert ten minste zeven jaar zijn hoofdverblijf in
België heeft gevestigd en die, op het tijdstip van de verklaring gemachtigd is of toegelaten
werd tot een verblijf van onbeperkte duur in het Rijk of toegelaten werd om er zich te
vestigen.”
De parlementaire voorbereiding stelt dat “Onder het begrip ‘hoofdverblijfplaats’ moet
worden verstaan een verblijf op grond van verschillende verblijfsvergunningen, te weten
een vestigingsmachtiging, een machtiging of een toelating tot verblijf voor onbepaalde
duur, dan wel een machtiging of een toelating tot verblijf voor bepaalde duur. Een
hoofdverblijfplaats in België die niet is gegrond op een wettelijke verblijfsvergunning
biedt de vreemdeling geenszins de mogelijkheid om een nationaliteitsverklaring af te
leggen (…). Vanzelfsprekend kan een onwettig verblijf niet in aanmerking worden
genomen”5. “Een hoofdverblijf in België dat niet zou zijn gedekt door een wettelijke
2 BS 31 december 2004.
3 Het door artikel 379 van deze wet ingevoegd artikel 7bis bepaalt wel wat onder dit begrip dient te
worden verstaan, doch met betrekking tot het ogenblik van het afleggen van de verklaring.
4 Zelf ingevoegd bij wet van 13 juni 1991 (BS 3 september 1991).
5 Parl. St. Kamer. 1999-2000, 50 0292/001, 10-11.
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verblijfsvergunning zal de vreemdeling dus in geen geval in staat stellen een
nationaliteitsverklaring af te leggen6 7.
3.2 De interpretatieve wet van 27 december 2004, waarvan de voorbereiding ook
woordelijk naar die stukken verwijst, bedoelde aan de verdeeldheid in de rechtspraak over
deze uitlegging, inzonderheid na het arrest van het Hof van 16 januari 2004 8, een einde te
stellen. Het Hof oordeelt daarin dat het bestreden arrest, dat de nationaliteitsverklaring
van de eiseres verwerpt op grond dat haar hoofdverblijf in België niet "gedekt wordt door
verblijfsvergunningen gedurende ten minste zeven jaar" aan de wettekst een voorwaarde
toevoegt die daarin niet voorkomt en 12bis, §I, 3°, van het Wetboek van de Belgische
nationaliteit schendt. Dit oordeel werd geïnterpreteerd alsof de wet onwettig verblijf niet
uitsloot9.
In de memorie van toelichting10 herhaalt de wetgever zijn oorspronkelijke bedoeling.
Wat het cassatiearrest van 16 januari 2004 betreft lezen we: "Deze jurisprudentie
verschaft aan artikel 12bis van het Wetboek van de Belgische nationaliteit een
draagwijdte die verder gaat dan wat het Parlement er aan wilde geven toen het werd
aangenomen. Deze jurisprudentiële interpretatie komt er in feite op neer dat men het
illegale verblijf van vreemdelingen op het vlak van het bekomen van de Belgische
nationaliteit valoriseert. Dit is niet alleen niet in overeenstemming te brengen met de
duidelijk verwoorde bedoeling van de wetgever, maar het is bovendien moeilijk te
rechtvaardigen op het principiële vlak». Daaraan wordt toegevoegd: “Het voorwerp van
deze bepaling is de aanvankelijke interpretatie van artikel 12bis tot regel te verheffen (…)
door gebruik te maken van de authentieke interpretatie bepaald in artikel 84 van de
Grondwet".
Het Hof heeft zich, in dat arrest, niet over de legaliteit van de verblijfsvergunningen
uitgesproken, zodat deze interpretatie niet zeker uit zijn bewoordingen kan worden
afgeleid.
Hoe dan ook, het (toenmalig) Arbitragehof oordeelde, bij arrest van 21 juni 2006, dat
o.m. uit de voormelde verklaringen afgelegd tijdens de parlementaire voorbereiding “de
wil van de wetgever (blijkt) om uit te sluiten dat een onwettig verblijf in aanmerking zou
worden genomen voor de berekening van de vereiste verblijfsduur. Dat enkel een wettig
verblijf in aanmerking werd genomen om de Belgische nationaliteit door verklaring te
verkrijgen, werd door de Minister van Justitie als vanzelfsprekend beschouwd zodat het
overbodig werd geacht dit expliciet in de tekst op te nemen. De Minister stelt bij herhaling
dat het begrip ‘hoofdverblijfplaats’ moet worden begrepen zoals verduidelijkt in de
omzendbrief van 8 november 1991 betreffende de wijziging van het Wetboek van de
Belgische nationaliteit (Parl. St., Kamer, 1999-2000. nr. 292/7. pp. 84, 88 en 94). Die
omzendbrief stelt: ‘Vanzelfsprekend kan een onwettig verblijf niet in aanmerking worden
genomen’ (Belgisch Staatsblad, 7 december 1991). De omzendbrief verwijst daarbij naar
verklaringen die de bevoegde Minister heeft afgelegd tijdens de parlementaire
voorbereiding van de wet van 13 juni 1991 tot wijziging van het Wetboek van de
6 Parl. St. Kamer. 1999-2000, 50 0292/007, 7.
7 De Minister bevestigde deze interpretatie in een omzendbrief van 25 april 2000 (BS 6 mei 2000).
8 AR C.03.0370.F, AC, 2004, nr. 26, gewezen op strijdige conclusie O.M., zoals blijkt uit de
voetnoot (1) bij dat arrest: “Het O.M. concludeerde tot verwerping van het cassatieberoep. Het was
namelijk van mening was dat het bestreden arrest geen voorwaarde aan de wet heeft toegevoegd,
aangezien de appelrechters zich beperkt hadden tot het onderzoek van de draagwijdte van het begrip
‘vestiging van de hoofdverblijfplaats’, zoals het wordt bedoeld in de wet, met verwijzing naar de
parlementaire voorbereiding waar vermeld staat: ‘Vanzelfsprekend kan een onwettig verblijf niet in
aanmerking worden genomen’. (Gedr. St., Kamer, 50-0292/001, zitting 1999-2000, p. 10 en 11)”.
9 S. BOUCKAERT. “Illegaal verblijf telt mee bij verwerving Belgische nationaliteit”, Juristenkrant 2004.
nr. 89, 6.
10 Parl. St. Kamer, 2004-05, 51 1437/001, 172-173.
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Belgische nationaliteit en van de artikelen 569 en 628 van het Gerechtelijk Wetboek”11.
Dat Hof oordeelt verder: “De bestreden bepaling werd aangenomen omdat in een deel van
de rechtspraak aan artikel 12bis, eerste lid, 3°, van het Wetboek van de Belgische
nationaliteit een interpretatie werd gegeven die niet overeenstemde met de betekenis die
de wetgever daaraan had willen geven bij de totstandkoming ervan”12
4. Op grond van de interpretatieve wet beslissen de cassatiearresten van 20 juni 200513
en 4 mei 200614 dat het om een wettelijk verblijf moet gaan.
De rechtspraak blijft verdeeld. Hopelijk biedt de wet van 27 december 200615 soelaas.
Zij wijzigt andermaal het artikel 12bis, §1, 3° W.B.N., als volgt:
“3° de vreemdeling die zich kan beroepen op zeven jaar hoofdverblijfplaats in België
gedekt door een wettelijk verblijf en die op het tijdstip van de verklaring gemachtigd of
toegelaten werd tot een verblijf van onbeperkte duur”.
Deze wet heeft ook16 een artikel 7bis ingevoegd, luidende:
“§1. Om een verzoek of een aanvraag tot het bekomen van de Belgische nationaliteit te
kunnen indienen, moet de vreemdeling op het ogenblik van het indienen van dit verzoek
of het afleggen van deze verklaring in wettelijk verblijf zijn.
§2. Onder wettelijk verblijf wordt verstaan, de situatie van de vreemdeling die
toegelaten of gemachtigd is om voor een langere termijn dan drie maanden in het Rijk te
verblijven of die gemachtigd is zich er te vestigen, overeenkomstig de bepalingen van de
wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de
vestiging en de verwijdering van vreemdelingen”.
Deze definitie, met betrekking tot de toestand “op het ogenblik van het indienen van dit
verzoek of het afleggen van deze verklaring” is aldus niet dienend voor de invulling van
de voorafgaande periode van zeven jaren17.
5. In twee arresten van 23 maart 200518 weigert het hof van beroep te Antwerpen de
nationaliteitsverklaring op grond dat de vreemdeling (die een asielaanvraag had
ingediend) slechts vanaf de datum van regularisatie (en dus niet tijdens de asielprocedure)
legaal in het land verbleef. Deze rechtspraak kon niet op bijval rekenen: zo schreef men
dat er automatisch van uitgaan dat slechts van een wettig verblijf sprake kan zijn nadat
een vreemdeling een positief advies met betrekking tot zijn regularisatieaanvraag heeft
gekregen niet in overeenstemming kan zijn met de geest van de zgn. Snel-Belg-Wet. Het
valt moeilijk te verdedigen dat een federale rechtsregel personen zou oproepen zich
illegaal in het land te vestigen gedurende de tijd dat de procedure hangend is19.
Deze rechtspraak wordt bevestigd in het arrest van 5 september 2007, dat thans ook
voor het Hof bestreden wordt (AR C.07.0641.N).
In (o.m.) een arrest van 15 september 200520, het bestreden arrest van 13 december
2007 en een arrest 21 februari 2008 neemt het hof van beroep te Gent hetzelfde standpunt
11 Arrest nr. 102/2006, AA 2006, afl. 3, 1239 (B.3.1-B.4.2) (www.const-court.be).
12 B.5.1.
13 AR C.04.0457.F, Pas., 2005, nr. 357.
14 AR C.05.0413.N, niet gepubliceerd.
15 Wet van van 27 december 2006 houdende diverse bepalingen, art. 382 (BS 28 december 2006).
16 Bij artikel 379.
17 In die zin: Luik, 15 april 2008, Rev.dr.étr., 2008, 81.
18 NjW 2005, 1270, met noot SB (1272); RABG 2007, 187, met (afkeurende) noot F. DE BOCK,
Hoofdverblijf, wettig verblijf, verblijf van onbeperkte duur, … hoe zit het nu met die
nationaliteitsverklaring?
19 F. DE BOCK, l.c., 191-192.
20 TVR 2006, 32, met noot M. VAN DE PUTTE en J.CLEMENT, Nationaliteitsverkrijging en wettigheid
van het vereiste verblijf: het verhaal gaat verder.
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in.
Tegen een arrest van 10 januari 2008, dat, met verwijzing naar de circulaire van de
Minister van Justitie van 25 mei 2007 (BS 4 juni 2007), de nationaliteitsverklaring van
een geregulariseerde asielaanvrager heeft aanvaard, heeft de procureur-generaal bij dit hof
een cassatieberoep ingesteld (AR C.08.0096.N).
Het hof van beroep te Luik oordeelt, in een arrest van 21 mei 2007 21, dat de
vreemdeling zijn verklaring kan steunen op een onderbroken hoofdverblijf van zeven
jaren, en daarbij alle periodes van wettig verblijf kan optellen, in casu meer dan tien jaren,
ook al waren ze onderbroken door onwettig verblijf. Voorlopige verblijfstitels worden dus
in aanmerking genomen. Dit laatste werd bevestigd bij arrest van dat hof van 15 april
200822.
Het minste wat men kan vaststellen is dat de rechtspraak verdeeld blijft.
6. Het cassatiemiddel nodigt het Hof thans uit het begrip wettelijk verblijf te definiëren.
In tal van hangende zaken, onder het toepasselijk recht (d.i. voor de wijziging door de wet
van 27 december 2006) zal het antwoord van het Hof aan de voormelde verdeeldheid een
einde moeten stellen.
Met verwijzing naar de parlementaire voorbereiding (zelfs van de nieuwe, weliswaar te
dezen niet toepasselijke, wet, die evenwel de oorspronkelijke bedoeling van de wetgever
bevestigt), moet besloten worden dat ook voorlopige verblijfsvergunningen niet anders
dan wettig kunnen geacht worden en dus in aanmerking komen.
Het voorlopig of precair karakter verhindert inderdaad de wettigheid niet. Terecht werd
opgemerkt dat, nu de wetgever het wettig verblijf niet nader heeft bepaald, de
tegengestelde opvatting onoverkomelijke moeilijkheden zou veroorzaken, waar een
onderscheid zou moeten gemaakt worden tussen verblijftitels die een wettig verblijf
gronden en deze welke niet in aanmerking kunnen genomen worden23.
7. Het onderdeel komt dus gegrond voor.
Voor de toepassing van het artikel 12bis, §I, 3° het Wetboek van de Belgische
nationaliteit is er sprake van hoofdverblijf in België indien de vreemdeling het bewijs kan
leveren van voorlopige verblijfsvergunningen of van een toelating om voorlopig in het
land te verblijven.Ook het verblijf dat gedekt is door deze voorlopige titels is dus een
wettelijk verblijf in de zin van die bepaling.
Zoals uit de voormelde wethistoriek blijkt mag, ten aanzien van de vreemdeling die, op
het tijdstip van de verklaring van nationaliteit de leeftijd van achttien jaar heeft bereikt en,
ingevolge regularisatie, gemachtigd is of toegelaten werd tot een verblijf van onbeperkte
duur in het Rijk of toegelaten werd er zich te vestigen, voor de berekening van de
wettelijke verblijfduur van zeven jaar, de aan de regularisatie voorafgaande periode,
gedurende welke hij, zonder onderbreking, over voorlopige verblijfsvergunningen of over
toelatingen om voorlopig in het land te verblijven beschikte, in aanmerking worden
genomen.
Het standpunt van de verweerder dat deze regeling slechts zou gelden voor de erkende
vluchteling (wat de eiseres niet is), kan niet bijgetreden worden: niet de uitslag van de
asielprocedure, dan wel de wettigheid van de verblijftitel(s) lopende deze procedure is
determinerend. Een parallel met regularisatie kan evenmin overtuigen, nu overigens zelf
wordt ingezien dat ze alleen voor de toekomst werkt (en de asielaanvraag “zonder
21 Revue de la Faculté de droit de l’Université de Liège, Larcier, 2007, 49, met noot P. WAUTELET,
Nationalité belge et séjour «légal» en Belgique - suite… mais pas fin (52).
22 Rev.dr.étr., 2008, 81.
23 P. WAUTELET, Nationalité belge et séjour «légal» en Belgique - suite… mais pas fin, obs. na Luik,
21 mei 2007, Revue de la Faculté de droit de l’Université de Liège, Larcier, 2007, 52-59 (57).
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voorwerp” maakt).
Door te oordelen dat de regularisatie van de toestand van de eiseres geen
terugwerkende kracht heeft en niet tot gevolg heeft dat dit voorafgaand verblijf een
wettelijk verblijf is in de zin van artikel 12bis, §I, 3° het Wetboek van de Belgische
nationaliteit en niet in aanmerking kan genomen worden bij de beoordeling of de eiseres
zich kon beroepen op zeven jaar hoofdverblijfplaats gedekt door een wettelijk verblijf,
ongeacht of aan de eiseres in die periode voorlopige verblijfsvergunningen werden
verleend, zoals door haar aangevoerd en niet betwist werd, miskennen de appelrechters
het begrip “wettelijk verblijf” in de zin van deze bepaling, die derhalve geschonden werd.
8. Conclusie: vernietiging.
ARREST

(AR C.08.0115.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 13 december 2007 gewezen
door het Hof van Beroep te Gent.
Raadsheer Alain Smetryns heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Guy Dubrulle heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDEL
De eiseres voert in haar verzoekschrift een middel aan.
- artikel 149 van de Grondwet;
- artikel 12bis, §1, 3°, van het Wetboek van de Belgische nationaliteit van 28 juni 1984,
zoals van kracht in de versie voor de wijziging ervan door artikel 382 van de Wet
houdende diverse bepalingen (I) van 27 december 2006, en zoals geïnterpreteerd door
artikel 299 van de programmawet van 27 december 2004;
- de artikelen 50, 51/2, 52, 53, 57/8 en 57/16 van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van
vreemdelingen, allen zoals van kracht in de versie voor de wijziging ervan door de artikelen 32, 36, 44, 48, 59 en 194 van de wet van 15 september 2006 tot wijziging van de
wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de
vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, hierna de artikelen 50, 51/2, 52 53, 57/8
en 57/16 (oud) van de Vreemdelingenwet genoemd;
- de artikelen 72bis en 75 van het koninklijk besluit van 8 oktober 1981 betreffende de
toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, beiden zoals van kracht in de versie voor de wijziging ervan door de artikelen 44
en 48 van het koninklijk besluit van 27 april 2007 tot wijziging van het koninklijk besluit
van 8 oktober 1981 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging
en de verwijdering van vreemdelingen, hierna de artikelen 72bis en 75 (oud) van het
Vreemdelingenbesluit genoemd.
Aangevochten beslissing
De appelrechters beslissen dat de verklaring van de eiseres op grond van artikel 12bis,
§1, 3°, van het Wetboek van de Belgische nationaliteit niet kan worden ingewilligd, op
grond van de volgende motieven:
"Voorgaanden
De eiseres heeft op 3 oktober 2006 voor de ambtenaar van de burgerlijke stand te
Dendermonde, conform artikel 12bis van het Wetboek van de Belgische Nationaliteit, de
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verklaring ter verkrijging van de Belgische nationaliteit afgelegd.
Gelet op het verzet van het openbaar ministerie, werd de zaak voorgelegd aan de Rechtbank van Eerste Aanleg te Dendermonde.
Het bestreden vonnis bevestigt het ongunstig advies van het openbaar ministerie, op de
overweging dat, op het ogenblik dat de eiseres de verklaring aflegde, niet was voldaan aan
de voorwaarde van zeven jaar wettig verblijf in België.
De eiseres is het niet eens met de redenering dat haar verblijf slechts legaal is vanaf 15
maart 2001, datum waarop zij een attest van immatriculatie kreeg, en wijst er op dat zij
sinds sedert 16 september 1998 wettig in België verblijft.
Zij vraagt het negatief advies van het openbaar ministerie ongegrond te verklaren en
haar de nationaliteitsverklaring toe te kennen.
Beoordeling
1. De door (de eiseres) ingestelde vordering is een vordering betreffende een akte van
de burgerlijke stand, in de zin zoals bedoeld in artikel 764, 3°, van het Gerechtelijk
Wetboek, zodat deze zaak op grond van deze wetsbepaling op straffe van nietigheid
diende te worden medegedeeld aan het openbaar ministerie.
Nu uit het bestreden vonnis of het dossier van de rechtspleging niet blijkt dat zulks is
gebeurd, dient het vonnis van 16 maart 2007 te worden nietig verklaard.
2. (De eiseres) is op 16 september 1998 in België aangekomen. Haar asielaanvraag
werd onontvankelijk verklaard en de beslissing tot weigering van verblijf werd door het
Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en Staatlozen bevestigd op 3 september
1999. Deze beslissing werd geschorst bij arrest van de Raad van State van 22 december
2000, waarna het Commissariaat-generaal de asielaanvraag van (de eiseres) op 6 februari
2001 ontvankelijk verklaarde.
Na positief advies van de Commissie voor regularisatie op 17 september 2001 werd (de
eiseres) op 3 maart 2003 in het bezit gesteld van een bewijs van inschrijving in het vreemdelingenregister.
3. De regularisatie van de toestand van (de eiseres) heeft geen terugwerkende kracht en
heeft niet tot gevolg dat het voorafgaande verblijf een wettelijk verblijf is, in de zin van
het wetboek van de Belgische nationaliteit.
(De eiseres) bewijst niet dat zij vanaf haar aankomst in België alhier wettig verbleef
zodat de voorwaarde van zeven jaar wettig verblijf op het ogenblik van de nationaliteitsverklaring niet vervuld is". (bestreden arrest, blz. 6-7)
Grieven
Eerste onderdeel
De eiseres voerde in conclusie aan dat zij op 16 september 1998 in België was aangekomen en dezelfde dag een aanvraag tot erkenning als vluchteling had ingediend. Zij
voerde aan dat de bevestigende beslissing van weigering van verblijf van het Commissariaat-generaal werd ingetrokken als gevolg van het schorsingsarrest van de Raad van State
van 25 januari 2001, zodat zij, sedert haar aankomst in België, legaal in het land verblijft
in haar hoedanigheid van kandidaat-vluchteling.
De eiseres voerde dit verweer aan in de volgende bewoordingen:
"2. Zeven jaar hoofdverblijfplaats gedekt door een wettelijk verblijf het verhaal van het
verblijf van (de eiseres) in België stelt zich als volgt:
- 16 september 1998: aankomst in België: aanvraag tot erkenning van de hoedanigheid
van vluchteling;
- 3 september 1999: bevestigende beslissing van weigering van verblijf van het
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Commissariaat-generaal;
- 25 januari 2001: nietigverklaring en schorsingsarresten van de Raad van State waardoor de beslissing ingetrokken werd (stuk 3). De procedure ging ten gronde verder;
- 17 september 2001: positief advies van de Commissie voor regularisatie;
- 12 februari 2003: regularisatie door de minister van Binnenlandse Zaken.
Sedert haar aankomst in België, bevindt (de eiseres) zich dan ook in legaal verblijf in
haar hoedanigheid van kandidaat-vluchteling.
(De eiseres) beschikte tijdens de asielprocedure over voorlopige verblijfsvergunningen.
Haar verblijfsvergunning is sedert de regularisatie definitief geworden.
Ze kreeg een negatieve beslissing van de Dienst Vreemdelingenzaken maar deze werd
door de Raad van State in januari 2001 ingetrokken. De asielprocedure ging ten gronde
verder.
Het Commissariaat-generaal nam op 28 april 2005 een negatieve beslissing waartegen
op 23 mei een beroep voor de Vaste Beroepscommissie ingediend werd (stuk 4 en stuk 5).
Volgens de parlementaire voorbereiding van de wet van 1 maart 2000 is een verblijfsvergunning voor bepaalde duur, zelfs onder de vorm van een tijdelijke verblijfsvergunning, voldoende om de wettelijkheid van een verblijf te dekken tijdens de periode van
zeven jaar voor de verklaring van de nationaliteitskeuze.
Volgens de omzendbrief van de minister van Justitie van 25 april 2000, dient het
verblijf ten minste gegrond te zijn op voorlopige verblijfsvergunningen. Het is enkel het
onwettelijk verblijf dat uitgesloten is.
De wet van 28 december 2006 heeft in het Wetboek van de Belgische nationaliteit een
artikel 1bis toegevoegd waarin wordt bepaald dat de zeven jaar hoofdverblijfplaats in
België gedekt dienen te zijn door een wettelijk verblijf. Dit wettelijk verblijf moet niet
van onbeperkte duur zijn.
De vreemdeling moet over een wettelijk verblijf van onbepaalde duur genieten op het
ogenblik van het indienen van de aanvraag. Hij moet dan ook niet bewijzen dat hij er al
zeven jaar van geniet (B. Renauld, "Le code de la nationalité belge. Présentation synthétique et développements récents" in "Droit des étrangers et nationalité", CUP, 02/03/2005,
p. 39).
Het advies van de procureur des Konings, gevolgd door de rechtbank van eerste aanleg,
baseert zich op een brief van de Dienst Vreemdelingenzaken van 16 oktober 2006 dat zegt
dat (de eiseres) slechts op 15 maart 2001 een attest van inschrijving kreeg.
(De eiseres) was echter nog steeds in asielprocedure op die datum, daar, na de nietigverklaring- en schorsingarresten van de Raad van State, de negatieve beslissing van de
Dienst Vreemdelingenzaken op 25 januari 2001 ingetrokken werd en de asielprocedure
ten gronde verder ging.
Het advies van de procureur des Konings baseert zich op een foute informatie van de
Dienst Vreemdelingenzaken die zegt dat (de eiseres) pas in maart 2001 een registratie
kreeg. Haar asielprocedure was nog steeds aan de gang en ze beschikte dan ook over een
attest van inschrijving sedert haar aankomst in 1998.
(De eiseres) voldoet dan ook aan de voorwaarde van de periode van zeven jaar".
De appelrechters beslissen dat de eiseres niet bewijst dat zij vanaf haar aankomst in
België alhier wettig verbleef, zodat de voorwaarde van zeven jaar wettig verblijf op het
ogenblik van de nationaliteitsverklaring niet vervuld is.
Aldus laten de appelrechters na de redenen op te geven waarom zij van oordeel zijn dat
de eiseres niet bewijst dat zij vanaf haar aankomst in België alhier wettig verbleef. Met
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name laten de appelrechters na te antwoorden op het verweer van de eiseres dat zij legaal
in het land verbleef in haar hoedanigheid van kandidaat-vluchteling. Het Hof bevindt zich
aldus niet in de mogelijkheid om de wettigheid van de bestreden beslissing te controleren.
De appelrechters schenden dan ook artikel 149 van de Grondwet.
Tweede onderdeel
Artikel 12bis, §1, 3° (oud) van het Wetboek van de Belgische nationaliteit bepaalt dat
de vreemdeling die sedert ten minste zeven jaar zijn hoofdverblijf in België heeft gevestigd en die, op het tijdstip van de verklaring gemachtigd is of toegelaten werd tot een
verblijf van onbeperkte duur in het Rijk of toegelaten werd om er zich te vestigen, de
Belgische nationaliteit kan verkrijgen door een verklaring af te leggen overeenkomstig
paragraaf 2 van dit artikel, indien hij de leeftijd van achttien jaar heeft bereikt.
Overeenkomstig artikel 299 van de Programmawet van 27 december 2004 wordt deze
bepaling uitgelegd in de zin dat het alleen van toepassing is op de vreemdelingen die zich
kunnen beroepen op zeven jaar hoofdverblijfplaats gedekt door een wettelijk verblijf.
Luidens artikel 50 (oud) Vreemdelingenwet moet de vreemdeling die het Rijk binnenkomt of binnengekomen is zonder te voldoen aan de in artikel 2 gestelde voorwaarden en
die de status van vluchteling wenst te verkrijgen, zich op het ogenblik dat hij binnenkomt
of althans binnen acht werkdagen nadat hij is binnengekomen, vluchteling verklaren.
De kandidaat-vluchteling, van wie de aanvraag tot erkenning als vluchteling ontvankelijk is verklaard, verblijft tijdens de procedure tot erkenning op een wettelijke manier in
België en kan zich dan ook op dit verblijf beroepen om aan te tonen dat hij sedert ten
minste zeven jaar zijn hoofdverblijf in België heeft gevestigd en derhalve voldoet aan de
in artikel 12bis, §1, 3° (oud) van het Wetboek van de Belgische nationaliteit, zoals geïnterpreteerd door de Programmawet van 27 december 2004, gestelde voorwaarde.
Artikel 52, §5 (oud) van de Vreemdelingenwet bepaalt immers dat de minister beslist of
een vreemdeling al dan niet de toegang tot het grondgebied wordt geweigerd of al dan niet
toegelaten wordt om in de hoedanigheid van kandidaat-vluchteling in het Rijk te
verblijven, met toepassing van de paragrafen 1 tot 4 van deze bepaling.
Verder bepaalt artikel 53, tweede lid (oud) van de Vreemdelingenwet dat de vreemdeling die een asielaanvraag heeft ingediend en aan wie de toegang tot, het verblijf of de
vestiging op 's lands grondgebied niet geweigerd is, wegens het onregelmatig binnenkomen of verblijven in het land niet strafrechtelijk kan vervolgd worden zolang zijn
aanvraag tot erkenning niet ongegrond is verklaard.
Artikel 51/2 (oud) van de Vreemdelingenwet bepaalt voorts dat de vreemdeling,
bedoeld bij de artikelen 50 , 50bis of 51, bij zijn asielaanvraag in België woonplaats dient
te kiezen. De vreemdeling dient zijn woonplaats in België te behouden zolang de procedure tot erkenning als vluchteling loopt (de artikelen 57/8 en 57/16 (oud) van de Vreemdelingenwet).
Ten slotte bepaalt artikel 72bis (oud) van het Vreemdelingenbesluit uitdrukkelijk dat de
vreemdeling die zich aan de grens aanmeldt zonder in het bezit te zijn van de vereiste
documenten, die zich bij de met de grenscontrole belaste overheden vluchteling verklaart
en aan wie de toegang tot het grondgebied niet geweigerd is, gemachtigd wordt het Rijk
binnen te komen en er te verblijven tot over zijn aanvraag tot erkenning van de hoedanigheid van vluchteling beslist is. Het attest van immatriculatie, afgegeven aan de vreemdeling die zijn erkenning als vluchteling heeft gevraagd, wordt verlengd om het verblijf te
dekken tot over de aanvraag is beschikt (artikel 75, §1 (oud), van het Vreemdelingenbesluit).
Uit het geheel van deze bepalingen blijkt dat de kandidaat-vluchteling gemachtigd
wordt om in het land te verblijven tot over zijn aanvraag tot erkenning als vluchteling is

Nr. 149 - 20.2.09

HOF VAN CASSATIE

639

beslist. De kandidaat-vluchteling die in het land verblijft tot over zijn aanvraag tot erkenning als vluchteling is beslist, kan zich dan ook op een wettelijk verblijf beroepen in de
zin van artikel 12bis, §1, 3° (oud), van het Wetboek van de Belgische nationaliteit, dit
teneinde aan te tonen dat hij voldoet aan de voorwaarde sedert ten minste zeven jaar zijn
hoofdverblijf in België te hebben gevestigd.
Uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan blijkt dat er geen discussie bestond
over het feit dat de eiseres op 16 september 1998 was aangekomen in België, dat zij
dezelfde dag een aanvraag tot erkenning als vluchteling had ingediend, dat de aanvankelijke beslissing tot weigering van verblijf van het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen van 3 september 1999 door de Raad van State geschorst werd op 22 december
2000, waarop de beslissing tot weigering van verblijf op 25 januari 2001 werd ingetrokken en op 6 februari 2002 werd vervangen door een beslissing waarbij de asielaanvraag ontvankelijk werd verklaard.
Derhalve bestond er tussen partijen geen discussie over het feit dat de eiseres sinds 16
september 1998 gemachtigd was om in België te verblijven als kandidaat-vluchteling.
Evenmin betwist was het feit dat de eiseres vanaf 16 september 1998 tot op het ogenblik
van haar aanvraag op 3 oktober 2006 haar hoofdverblijf in België gevestigd had.
De appelrechters beslissen dat de eiseres niet bewijst dat zij vanaf haar aankomst in
België alhier wettig verbleef, zodat de voorwaarde van zeven jaar wettig verblijf op het
ogenblik van de nationaliteitsverklaring niet vervuld is.
Door aldus impliciet, doch zeker te beslissen dat het verblijf van de kandidaat-vluchteling tijdens de erkenningsprocedure geen wettelijk verblijf uitmaakt in de zin van artikel
12bis, §1, 3°, van het Wetboek van de Belgische nationaliteit en derhalve niet in aanmerking kan genomen worden bij de beoordeling of de eiseres sedert ten minste zeven jaar
zijn hoofdverblijf in België heeft gevestigd, schenden de appelrechters de artikelen 12bis,
§1, 3° (oud), van het Wetboek van de Belgische nationaliteit van 28 juni 1984, 50, 51/2,
53, 57/8 en 57/16 (oud) van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het
grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, en de artikelen 72bis en 75 (oud) van het koninklijk besluit van 8 oktober 1981 betreffende de
toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen.

III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Tweede onderdeel
1. Krachtens artikel 12 bis, §1, aanhef en 3°, van het Wetboek van de Belgische nationaliteit, zoals vervangen door de wet van 1 maart 2000 tot wijziging
van een aantal bepalingen betreffende de Belgische nationaliteit en voor de
wijziging ervan bij wet van 27 december 2006 houdende diverse bepalingen, kan
de vreemdeling, die de leeftijd van achttien jaar heeft bereikt, de Belgische nationaliteit verkrijgen door een verklaring af te leggen overeenkomstig §2 van dit
artikel, indien hij sedert tenminste zeven jaar zijn hoofdverblijf in België heeft
gevestigd en, op het tijdstip van de verklaring, gemachtigd is of toegelaten werd
tot een verblijf van onbeperkte duur in het Rijk of toegelaten werd om er zich te
vestigen.
2. Artikel 299 van de Programmawet van 27 december 2004, bepaalt dat voormeld artikel 12 bis, §1, 3°, zoals te dezen van toepassing, uitgelegd wordt in die
zin dat het alleen van toepassing is op de vreemdelingen die zich kunnen
beroepen op zeven jaar hoofdverblijfplaats gedekt door een wettelijk verblijf.
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3. Zoals volgt uit de wetsgeschiedenis, mag ten aanzien van de vreemdeling,
die op het tijdstip van de verklaring de leeftijd van achttien jaar heeft bereikt en,
ingevolge regularisatie, gemachtigd is of toegelaten werd tot een verblijf van
onbeperkte duur in het Rijk of toegelaten werd om er zich te vestigen, voor de
berekening van de vereiste wettelijke verblijfsduur, de aan de regularisatie voorafgaande periode, gedurende dewelke de vreemdeling, zonder onderbreking,
over voorlopige verblijfsvergunningen of over toelatingen om voorlopig in het
land te verblijven heeft beschikt, in aanmerking worden genomen.
4. De appelrechters stellen vast dat, na positief advies van de Commissie voor
regularisatie op 17 september 2001, de eiseres op 3 maart 2003 in het bezit werd
gesteld van een bewijs van inschrijving in het vreemdelingenregister.
Zij oordelen dat de regularisatie van de toestand van de eiseres geen terugwerkende kracht heeft en niet tot gevolg heeft dat het voorafgaande verblijf een
wettelijk verblijf is in de zin van het Wetboek van de Belgische nationaliteit en
dat aan de voorwaarde van zeven jaar wettelijk verblijf dan ook niet is voldaan.
5. Door aldus te oordelen geven de appelrechters te kennen dat het verblijf van
de eiseres in België, voorafgaand aan de regularisatie van haar toestand, niet als
een wettelijk verblijf kan worden aangenomen, ongeacht of de eiseres, zoals door
haar aangevoerd, in die periode beschikte over voorlopige verblijfsvergunningen,
en miskennen zij dan ook artikel 12 bis, §1, 3°, van het Wetboek van de Belgische nationaliteit, zoals te dezen van toepassing.
Het onderdeel is gegrond.
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest.
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het
vernietigde arrest.
Houdt de kosten aan en laat de beslissing daaromtrent aan de feitenrechter
over.
Verwijst de zaak naar het Hof van Beroep te Brussel.
20 februari 2009 – 1° kamer – Voorzitter : de h. Verougstraete, voorzitter – Verslaggever : de h. Smetryns – Gelijkluidende conclusie de h. Dubrulle, advocaat-generaal –
Advocaat: mr. Nelissen Grade.

Nr. 150
3° KAMER - 23 februari 2009

WERKLOOSHEID — RECHT OP UITKERING - TOEKENNINGSVOORWAARDEN VRIJWILLIGE VERLATING VAN EEN BETREKKING - VRIJWILLIGE VERLATING VAN EEN BETREKKING OM
EEN KIND OP TE VOEDEN - UITSLUITING
Artikel 55, 4°, Werkloosheidsbesluit, legt een uitsluitingsmaatregel op aan de werknemer
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die de voorwaarden tot toekenning van de werkloosheidsuitkeringen niet vervult, maar
vormt geen voorwaarde tot toekenning van die uitkeringen in de zin van artikel 29, §2, 1°,
a), van datzelfde koninklijk besluit. (Artt. 55, 4° en 29, §2, 1°, a), Werkloosheidsbesluit
1991)
(RVA T. M.)

ARREST (vertaling)

(AR S.08.0105.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 28 april 2008 gewezen door
het Arbeidshof te Luik.
Raadsheer Alain Simon heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Jean-Marie Genicot heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDELEN
De eiser voert volgend middel aan:
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 29, §2, 44 en 55, 4°, van het koninklijk besluit van 25 november 1991
houdende de werkloosheidsreglementering.
Aangevochten beslissing
Het arrest verklaart het hoger beroep van de eiser ongegrond, bevestigt het vonnis van
de arbeidsrechtbank, in zoverre deze de beslissing van de eiser, die de verweerder het
statuut van deeltijdse werknemer met behoud van rechten weigert, vernietigd heeft, en
zegt bijgevolg voor recht dat dit statuut met ingang van 20 december 1982 aan de
verweerder kan worden toegekend, op de volgende gronden:
"Uit de documenten blijkt duidelijk dat (de verweerder) zijn voltijdse betrekking bij de
firma P. heeft verlaten om zijn kind te verzorgen, dat gezondheidsproblemen heeft (...).
Artikel 55, 4°, van het koninklijk besluit van 25 november 1991 bepaalt dat er tijdens
die onbeschikbaarheidsperiode van ten minste zes maanden geen enkele uitkering wordt
toegekend.
Na afloop van die onbeschikbaarheid (maar ten vroegste na zes maanden), kan de werkloze opnieuw werkloosheidsuitkeringen genieten.
Indien (de verweerder) zijn voltijdse betrekking aldus zou hebben verlaten om niet
meer te werken, teneinde zijn kind op te voeden, had hij, na afloop van die periode (20
december 2002), opnieuw aanspraak kunnen maken op werkloosheidsuitkeringen.
Tijdens de periode van opvoeding van zijn kind heeft (de verweerder) echter deeltijds
gewerkt. Indien hem daarom het recht op werkloosheidsuitkeringen geweigerd zou
worden, zou dit betekenen dat het wenselijker zou zijn voor werklozen om niet te werken
dan om een deeltijdse betrekking te aanvaarden, wat volkomen strijdig zou zijn met de
ratio legis van de gehele werkloosheidswetgeving en nauwelijks conform met het beleid
(van de eiser) zou zijn".
Grieven
De werkloosheidsreglementering maakt een onderscheid tussen verschillende categorieën van werknemers en bepaalt op die manier de vergoedingsregeling waarop ze
aanspraak kunnen maken.
Krachtens artikel 29, §2, van het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de
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werkloosheidsreglementering, wordt vanaf de aanvang van zijn deeltijdse betrekking
geacht een deeltijdse werknemer met behoud van rechten te zijn, de werknemer die in een
arbeidsregeling is getreden die niet beantwoordt aan de bepalingen van artikel 28, §§1 of
3 en waarvan de wekelijkse duur beantwoordt aan de bepalingen van artikel 11bis, vierde
lid en volgende leden van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeids-overeenkomsten,
indien hij
- ofwel alle toelaatbaarheids- en toekenningsvoorwaarden om aanspraak te kunnen
maken op uitkeringen als voltijdse werknemer vervult op het tijdstip dat hij in de deeltijdse arbeidsregeling treedt, ofwel op het tijdstip van de uitkeringsaanvraag indien het
een jonge werknemer betreft die studies of een leertijd beëindigd heeft (artikel 29, §2, 1°,
a));
- ofwel in de deeltijdse arbeidsregeling treedt onder bijzondere voorwaarden, die
vermeld worden in artikel 29, §2, 1°, b), c), d) en e), met name binnen het kader van een
herstructurering, van een bedrijfsplan tot herverdeling van de arbeid of binnen het kader
van een tewerkstellingsakkoord.
"Alle toelaatbaarheids- en toekenningsvoorwaarden vervullen" betekent dat de werknemer moet aantonen dat hij, op de begindatum van zijn deeltijdse betrekking, alle bij de
reglementering bepaalde voorwaarden vervult om daadwerkelijk vergoed te worden.
Eén van die toekenningsvoorwaarden komt voor in artikel 44 van het koninklijk besluit
van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering, met name dat de
werkloze, om uitkeringen te kunnen genieten, wegens omstandigheden onafhankelijk van
zijn wil zonder arbeid en zonder loon moet zijn.
Welnu, de werknemer is niet zonder arbeid en zonder loon wegens omstandigheden
onafhankelijk van zijn wil, wanneer hij zijn voltijdse arbeidsprestaties vrijwillig vermindert om in een deeltijdse arbeidsregeling te treden, tenzij die overgang naar een deeltijdse
arbeidsregeling is geschied overeenkomstig de voorwaarden bedoeld in artikel 29, §2, 1°,
b), c), d) of e) van het koninklijk besluit van 25 november 1991.
Krachtens artikel 55, 4°, van het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de
werkloosheidsreglementering, wordt geen uitkering toegekend wanneer de werknemer
een betrekking in loondienst verlaat om zijn kind op te voeden, voor de duur van de onbeschikbaarheid, en in ieder geval ten minste gedurende zes maanden te rekenen vanaf de
werkverlating.
Die bepaling bevat een bijzondere maatregel tot uitsluiting van een werknemer van het
recht op werkloosheidsuitkeringen, maar heeft geen betrekking op het statuut waarop een
werknemer aanspraak kan maken binnen het kader van de werkloosheidsreglementering.
Het arrest, dat uitspraak moet doen over de vraag of de verweerder aanspraak kon
maken op het statuut van deeltijdse werknemer met behoud van rechten in de zin van
artikel 29, §2, 1°, a), van het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering, stelt vast dat "uit de documenten duidelijk blijkt dat (de
verweerder) zijn voltijdse betrekking bij de firma P. heeft verlaten om zijn kind te
verzorgen, dat gezondheidsproblemen heeft", en kent vervolgens aan de verweerder dat
statuut toe, om de volgende redenen :
"Artikel 55, 4°, van het koninklijk besluit van 25 november 1991 bepaalt dat er tijdens
die onbeschikbaarheidsperiode van ten minste zes maanden geen enkele uitkering wordt
toegekend. Na afloop van die onbeschikbaarheid (maar ten vroegste na zes maanden), kan
de werkloze opnieuw werkloosheidsuitkeringen genieten. Indien (de verweerder) zijn
voltijdse betrekking aldus zou hebben verlaten om niet meer te werken, teneinde zijn kind
op te voeden, had hij, na afloop van die periode (20 december 2002), opnieuw aanspraak
kunnen maken op werkloosheidsuitkeringen.
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Tijdens de periode van opvoeding van zijn kind heeft (de verweerder) echter deeltijds
gewerkt. Indien hem daarom het recht op werkloosheidsuitkeringen geweigerd zou
worden, zou dit betekenen dat het wenselijker zou zijn voor werklozen om niet te werken
dan om een deeltijdse betrekking te aanvaarden, wat volkomen strijdig zou zijn met de
ratio legis van de gehele werkloosheidswetgeving en nauwelijks conform met het beleid
(van de eiser) zou zijn".
Zo heeft het arbeidshof aan de verweerder het statuut van deeltijdse werknemer met
behoud van rechten toegekend, op grond dat, gelet op artikel 55, 4°, van het koninklijk
besluit van 25 november 1991, krachtens hetwelk geen enkele uitkering toegekend wordt
tijdens een onbeschikbaarheidsperiode van ten minste zes maanden om zijn kind op te
voeden, de werknemer, indien hij aldus zijn voltijdse betrekking zou hebben verlaten om
niet meer te werken, na afloop van die periode opnieuw aanspraak had kunnen maken op
werkloosheidsuitkeringen en dat het volkomen strijdig zou zijn met de ratio legis van de
gehele werkloosheidswetgeving en nauwelijks conform met het beleid (van de eiser) zou
zijn om de verweerder, die vrijwillig deeltijds had gewerkt, dat statuut te weigeren, in
zoverre dit zou impliceren dat het wenselijker zou zijn voor werklozen om niet te werken
dan om een deeltijdse betrekking te aanvaarden.
Het arrest, dat aan de verweerder het statuut van deeltijdse werknemer met behoud van
rechten toekent op grond van artikel 55, 4°, van het koninklijk besluit van 25 november
1991, terwijl die bepaling geen betrekking heeft op het in artikel 29, §2, van dat besluit
bedoelde statuut, schendt die twee bepalingen en is derhalve niet naar recht verantwoord.
Het arrest, dat aan de verweerder het statuut van deeltijdse werknemer met behoud van
rechten toekent in de zin van artikel 29, §2, van het koninklijk besluit van 25 november
1991, terwijl hij zijn voltijdse betrekking vrijwillig verlaten heeft om een deeltijdse
betrekking te aanvaarden, en bijgevolg niet voldeed aan de toekenningsvoorwaarde die
bedoeld wordt in de artikelen 29, §2, 1°, a), en 44, met name onafhankelijk van zijn wil
zonder arbeid zijn, en dat hij niet aanvoerde en, a fortiori, niet bewees dat die overgang
naar een deeltijdse arbeidsregeling had plaatsgevonden in een van de uitzonderingsgevallen van artikel 29, §2, 1°, b), c), d) of e), van hetzelfde besluit, schendt de voormelde
bepalingen van de artikelen 29, §2, en 44 van het koninklijk besluit van 25 november
1991 houdende de werkloosheidsreglementering, en is bijgevolg niet naar recht verantwoord.

III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Krachtens artikel 29, §2, 1°, a), van het koninklijk besluit van 25 november
1991 houdende de werkloosheidsreglementering, moet een werknemer, om
beschouwd te worden als een deeltijdse werknemer met behoud van rechten, alle
toelaatbaarheids- en toekenningsvoorwaarden om aanspraak te kunnen maken op
uitkeringen als voltijdse werknemer vervullen op het tijdstip dat hij in de deeltijdse arbeidsregeling treedt.
Artikel 55, 4°, van hetzelfde koninklijk besluit bepaalt dat geen uitkering
toegekend wordt in geval van verlating van de betrekking in loondienst om zijn
kind op te voeden, gedurende de duur van de onbeschikbaarheid, en in ieder
geval ten minste gedurende zes maanden te rekenen vanaf de werkverlating.
Die bepaling legt een uitsluitingsmaatregel op aan de werknemer die de voorwaarden tot toekenning van de werkloosheidsuitkeringen niet vervult, maar
vormt geen voorwaarde tot toekenning van die uitkeringen in de zin van voormeld artikel 29, §2, 1°, a).
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Het arrest stelt vast dat de verweerder zijn voltijdse betrekking verlaten heeft
om zijn kind op te voeden.
Het arrest, dat hem het statuut van deeltijdse werknemer met behoud van
rechten toekent, op grond dat de voorwaarden voor de toepassing van de in
artikel 55, 4°, bepaalde maatregel niet meer waren vervuld, zonder na te gaan of
hij voldeed aan de toekenningsvoorwaarden bedoeld in artikel 29, §2, 1°, a),
schendt die reglementsbepalingen.
Het middel is in zoverre gegrond.
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest.
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het
vernietigde arrest.
Gelet op artikel 1017, tweede lid, van het Gerechtelijk Wetboek, veroordeelt
de eiser in de kosten.
Verwijst de zaak naar het anders samengestelde Arbeidshof te Luik.
23 februari 2009 – 3° kamer – Voorzitter : de h. Storck, voorzitter – Verslaggever : de
h. Simon – Gelijkluidende conclusie de h. Genicot, advocaat-generaal – Advocaat: mr.
Foriers.

Nr. 151
2° KAMER - 24 februari 2009

1º ONDERZOEKSGERECHTEN - KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING - REGELING VAN
DE RECHTSPLEGING - CONCLUSIE - MIDDEL WAARBIJ DE VERJARING VAN DE STRAFVORDERING
WORDT AANGEVOERD - BEOORDELING DIE VOORAFGAANDELIJK EEN ANDERE MISDRIJFOMSCHRIJVING
VEREIST - GEVOLG
2º VERJARING — STRAFZAKEN — STRAFVORDERING — ALGEMEEN ONDERZOEKSGERECHTEN - KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING - REGELING VAN DE
RECHTSPLEGING - CONCLUSIE - MIDDEL WAARBIJ DE VERJARING VAN DE STRAFVORDERING WORDT
AANGEVOERD - BEOORDELING DIE VOORAFGAANDELIJK EEN ANDERE MISDRIJFOMSCHRIJVING VEREIST
- GEVOLG
1º en 2° De kamer van inbeschuldigingstelling dient bij de regeling van de rechtspleging te
oordelen over het in conclusie aangevoerde verweer van het verval van de strafvordering
door verjaring; in zoverre de beoordeling van het bedoelde verval echter voorafgaandelijk
een andere misdrijfomschrijving van de feiten door de appelrechters vereist dan deze
waarvoor de raadkamer het bestaan van voldoende bezwaren onaantastbaar heeft
vastgesteld, is dat verweer niet ontvankelijk1. (Artt. 135, §2 en 235bis, §§3, 5 en 6, Sv.)
(E.)

1 Zie: Cass., 31 mei 2005, AR P.05.0536.N, AC, 2005, nr 305.
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ARREST

(AR P.08.1617.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep te
Antwerpen, kamer van inbeschuldigingstelling, van 2 oktober 2008.
De eiser voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, een middel aan.
Raadsheer Jean-Pierre Frère heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Marc Timperman heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Ontvankelijkheid van het cassatieberoep
1. Het arrest oordeelt dat het hoger beroep niet ontvankelijk is in zoverre het is
ingesteld tegen de beslissingen van de beroepen beschikking over het bestaan
van voldoende bezwaren en de verwijzing van de eiser naar de correctionele
rechtbank.
Die beslissingen zijn geen eindbeslissingen en doen geen uitspraak in een der
gevallen bedoeld in artikel 416, tweede lid, Wetboek van Strafvordering.
In zoverre het tegen die beslissingen is gericht is het cassatieberoep voorbarig,
mitsdien niet ontvankelijk.
Middel
2. Het middel voert schending aan van de artikelen 135 en 235bis Wetboek
van Strafvordering en artikel 21 Voorafgaande Titel Wetboek van Strafvordering.
(...)
Tweede onderdeel
6. Het onderdeel voert aan dat de inverdenkinggestelde bij de regeling van de
rechtspleging het verval van de strafvordering door verjaring "alsnog in hoger
beroep kan bepleiten, indien zulks ontstaan is na de debatten voor de raadkamer.
Het feit dat de verjaring gebeurlijk volgt uit en dus afhankelijk is van een
herkwalificatie der feiten (...) doet hieraan niets af".
7. De kamer van inbeschuldigingstelling dient bij de regeling van de rechtspleging te oordelen over het in een conclusie aangevoerde verweer van het verval
van de strafvordering door verjaring.
In zoverre de beoordeling van het bedoelde verval echter voorafgaandelijk een
andere misdrijfomschrijving van de feiten door de appelrechters vereist dan deze
waarvoor de raadkamer het bestaan van voldoende bezwaren onaantastbaar heeft
vastgesteld, is dat verweer niet ontvankelijk.
In zoverre het onderdeel uitgaat van een andere rechtsopvatting faalt het naar
recht.
8. Voor het overige oordelen de appelrechters dat, in zoverre het verval van de
strafvordering door verjaring voor hen wordt opgeworpen, "het middel (...) voorafgaand een beoordeling vergt naar de eventuele heromschrijving van de ten
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laste gelegde feiten. Dit belangt de voldoende bezwaren aan waartoe de kamer
van inbeschuldigingstelling te dezen niet is gehouden. Ten gevolge van de
[beroepen] beschikking is [de eiser] definitief verwezen naar de correctionele
rechtbank wegens de hem ten laste gelegde feiten omschreven als wanbedrijven".
Die beslissing is naar recht verantwoord.
Het onderdeel kan in zoverre niet worden aangenomen.
Ambtshalve onderzoek van de beslissingen op de strafvordering
9. 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 het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiser in de kosten.
24 februari 2009 – 2° kamer – Voorzitter : de h. Forrier, afdelingsvoorzitter – Verslaggever : de h. Frère – Gelijkluidende conclusie de h. Timperman, advocaat-generaal –
Advocaat: mr. M. Souidi, Antwerpen.

Nr. 152
2° KAMER - 24 februari 2009

1º ONDERZOEK IN STRAFZAKEN - ONDERZOEKSRECHTER - GERECHTELIJK ONDERZOEK OMVANG - GRENS - OPDRACHT VAN DE ONDERZOEKSRECHTER - FEITEN VOORWERP VAN HET
ONDERZOEK - FEITEN GEPLEEGD DOOR MIDDEL VAN GEDRAGINGEN OF HANDELINGEN DIE OP ZICH
EEN MISDRIJF KUNNEN OPLEVEREN - GEVOLG
2º ONDERZOEKSRECHTER - GERECHTELIJK ONDERZOEK - SAISINE - OMVANG OPDRACHT VAN DE ONDERZOEKSRECHTER - FEITEN VOORWERP VAN HET ONDERZOEK - FEITEN
GEPLEEGD DOOR MIDDEL VAN GEDRAGINGEN OF HANDELINGEN DIE OP ZICH EEN MISDRIJF KUNNEN
OPLEVEREN

- GEVOLG

1º en 2° De onderzoeksrechter mag zijn gerechtelijk onderzoek niet uitbreiden naar andere
feiten dan deze die zijn aangegeven in de akte van aanhangigmaking: hij moet de
aanhangig gemaakte feiten volledig onderzoeken, daarvoor de nodige en aangewezen
opsporingen
doen
en
inlichtingen
inwinnen
en
bij
zijn
verschillende
onderzoeksverrichtingen rekening houden met alle feitelijke gegevens en gedragingen
die van aard kunnen zijn het bewijs te leveren van de constitutieve elementen van het
misdrijf dat het voorwerp van het onderzoek is; de omstandigheid dat aldus in de loop
van een gerechtelijk onderzoek aan het licht kan komen dat de feiten, voorwerp van dat
onderzoek, gepleegd zijn door middel van feitelijke gedragingen of handelingen die, op
zichzelf beschouwd, ook een misdrijf kunnen opleveren, houdt als dusdanig niet in dat
het onderzoek ambtshalve zou zijn uitgebreid tot andere feiten dan deze waarvoor de
saisine bestaat1. (Art. 61, eerste lid, Sv.)
(P. e.a.)

1 Zie: A, DE NAUW, 'Het adiëren van de onderzoeksrechter', in Actuele problemen van strafrecht,
Kluwer rechtswetenschappen, Antwerpen, 1988, blz. 1 tot 27.

Nr. 152 - 24.2.09

HOF VAN CASSATIE

647

ARREST

(AR P.08.1755.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
De cassatieberoepen zijn gericht tegen het arrest van het hof van beroep te
Antwerpen, correctionele kamer, van 6 oktober 2008.
De eerste eiser voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, drie
middelen aan.
De tweede eiser voert geen middel aan.
Raadsheer Jean-Pierre Frère heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Marc Timperman heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Eerste middel
1. Het middel voert schending aan van artikel 149 Grondwet, de artikelen 47,
55, 56, 61 en 64 Wetboek van Strafvordering en de artikelen 1319, 1320 en 1322
Burgerlijk Wetboek, evenals miskenning van de beginselen inzake de saisine van
de onderzoeksrechter: de appelrechters oordelen onterecht dat, met betrekking
tot de telastlegging IV.D (valsheid in geschriften) waaraan zij de eiser schuldig
verklaren, de onderzoeksrechter geen feiten heeft onderzocht waarvoor hij niet
gevorderd was en dat de door de onderzoeksrechter bevolen rogatoire opdrachten
naar Oostenrijk en Duitsland, volledig binnen de saisine van de onderzoeksrechter zijn gesteld.
Eerste onderdeel
2. De onderzoeksrechter mag zijn gerechtelijk onderzoek niet uitbreiden naar
andere feiten dan deze die zijn aangegeven in de akte van aanhangigmaking. Hij
moet de aanhangig gemaakte feiten volledig onderzoeken, daarvoor de nodige en
aangewezen opsporingen doen en inlichtingen inwinnen en bij zijn verschillende
onderzoeksverrichtingen rekening houden met alle feitelijke gegevens en gedragingen die van aard kunnen zijn het bewijs te leveren van de constitutieve
elementen van het misdrijf dat het voorwerp van het onderzoek is.
3. De omstandigheid dat aldus in de loop van een gerechtelijk onderzoek aan
het licht kan komen dat de feiten, voorwerp van dat onderzoek, gepleegd zijn
door middel van feitelijke gedragingen of handelingen die, op zichzelf
beschouwd, ook een misdrijf kunnen opleveren, houdt als dusdanig niet in dat
het onderzoek ambtshalve zou zijn uitgebreid tot andere feiten dan deze waarvoor de saisine bestaat.
4. Het louter aan het licht komen van die feitelijke gedragingen of handelingen
belet het openbaar ministerie niet vrij te oordelen welk verder gevolg daaraan te
geven is, desgevallend door middel van een uitbreidende vordering tot onderzoek.
In zoverre het onderdeel uitgaat van een andere rechtsopvatting, faalt het naar
recht.
5. Een gerechtelijk onderzoek inzake witwassen met betrekking tot zaken die
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uit een misdrijf voortkomen zoals bedoeld in artikel 505 Strafwetboek, impliceert onder meer de opsporing van de herkomst, de aard, oorsprong, vindplaats,
vervreemding, verplaatsing of eigendom van de in artikel 42, 3°, Strafwetboek
bedoelde zaken.
Dergelijk onderzoek over het bestaan van het misdrijf houdt als dusdanig niet
in dat specifiek onderzoek wordt verricht naar de oorspronkelijke basismisdrijven waaruit de vermogensvoordelen van artikel 42, 3°, Strafwetboek voortkomen of enig ander misdrijf.
In zoverre faalt het onderdeel naar recht.
6. Voor het overige verantwoorden de appelrechters met de redenen die het
middel weergeeft, naar recht de beslissing dat "de onderzoeksrechter geen feiten
heeft onderzocht waarvoor hij niet gevorderd was" en dat "rogatoire opdrachten
volledig binnen de saisine van de onderzoeksrechter (gelast met een onderzoek
naar witwas) zijn gesteld".
In zoverre kan het onderdeel niet worden aangenomen.
(...)
Ambtshalve onderzoek van de beslissingen op de strafvordering tegen de beide
eisers
20. 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.
24 februari 2009 – 2° kamer – Voorzitter : de h. Forrier, afdelingsvoorzitter – Verslaggever : de h. Frère – Gelijkluidende conclusie de h. Timperman, advocaat-generaal –
Advocaat: mr. B. Spriet, Turnhout.

Nr. 153
2° KAMER - 24 februari 2009

1º RECHTBANKEN — STRAFZAKEN — ALGEMEEN - SAMENSTELLING VAN DE ZETEL
- CORRECTIONELE RECHTBANK - RECHTER - VERHINDERING - IDENTITEIT VAN DE VERHINDERDE
RECHTER EN REDENEN VAN VERHINDERING - VERMELDING IN DE STUKKEN DER RECHTSPLEGING
2º RECHTERLIJKE ORGANISATIE — STRAFZAKEN - SAMENSTELLING VAN DE ZETEL
- CORRECTIONELE RECHTBANK - RECHTER - VERHINDERING - IDENTITEIT VAN DE VERHINDERDE
RECHTER EN REDENEN VAN VERHINDERING - VERMELDING IN DE STUKKEN DER RECHTSPLEGING
3º HOGER BEROEP — STRAFZAKEN (DOUANE EN ACCIJNZEN
INBEGREPEN) — RECHTSPLEGING IN HOGER BEROEP - EERSTE RECHTER DIE
VOOR EEN GEHEEL VAN TE LAST GELEGDE FEITEN ÉÉN ENKELE STRAF HEEFT UITGESPROKEN RECHTERS IN HOGER BEROEP DIE DE FEITEN OP ÉÉN NA VERJAARD VERKLAREN - VEROORDELING
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VOOR HET OVERBLIJVENDE FEIT TOT DEZELFDE STRAF ALS DEZE DOOR DE EERSTE RECHTER
UITGESPROKEN

- EENSTEMMIGHEID

1º en 2° Geen wettelijke bepaling vereist dat, in geval van verhindering van een rechter, uit
de stukken van de rechtspleging moet blijken wie de verhinderde rechter is, noch of die
wettelijk verhinderd is. (Artt. 319 en 322, Ger.W.)
3º De appelrechters die voor een geheel van te last gelegde feiten deze op één na verjaard
verklaren en voor het enige overblijvende feit dezelfde straf opleggen als de eerste
rechter voor het geheel van de feiten samen opgelegde, verzwaren de door het beroepen
vonnis opgelegde straf niet; eenparige stemmen zijn in dat geval dan ook niet vereist1.
(Art. 211bis, Sv.)
(H.)

ARREST

(AR P.08.1797.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het vonnis in hoger beroep van de correctionele rechtbank te Dendermonde van 22 oktober 2008.
De eiser voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, drie middelen aan.
Afdelingsvoorzitter Edward Forrier heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Marc Timperman heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
(...)
Tweede middel
8. Het middel voert schending aan van de artikelen 319 en 322 Gerechtelijk
Wetboek: uit de vermelding 'bij wettige verhindering van de ondervoorzitter'
blijkt niet wie de verhinderde ondervoorzitter is en of die wel wettelijk verhinderd was.
9. Geen wettelijke bepaling vereist dat uit de stukken van de rechtspleging
moet blijken wie de verhinderde rechter is, noch wat de reden van de verhindering is.
Het middel faalt naar recht.
Derde middel
10. Het middel voert schending aan van artikel 211bis Wetboek van Strafvordering: de appelrechters die de feiten B tot E verjaard verklaren en toch voor feit
A dezelfde straf opleggen als de eerste rechter voor de feiten A tot E samen heeft
opgelegd, verzwaren de straf en moesten dit dus met eenparige stemmen doen,
wat niet is gebeurd.
11. De appelrechters die in het in het middel bekritiseerde geval de straf
behouden, verzwaren de door het beroepen vonnis opgelegde straf niet. Eenparige stemmen zijn in dat geval dan ook niet vereist.
1 Cass., 2 okt. 1979, AC, 1979-1980, nr 74; Cass., 30 maart 1982, AC, 1981-1982, nr 457.
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Het middel faalt naar recht.
Ambtshalve onderzoek van de beslissing op de strafvordering
12. De substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen
zijn in acht genomen en de beslissing is overeenkomstig de wet gewezen.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiser in de kosten.
24 februari 2009 – 2° kamer – Voorzitter en Verslaggever : de h. Forrier, afdelingsvoorzitter – Gelijkluidende conclusie de h. Timperman, advocaat-generaal – Advocaat:
mr. P. Soens, Kortrijk.

Nr. 154
2° KAMER - 25 februari 2009

1º RECHT VAN VERDEDIGING — STRAFZAKEN - BEWIJS - REGELMATIGHEID OPENING VAN EEN GERECHTELIJK ONDERZOEK - VERDAGING VAN DE UITSPRAAK - FEITELIJKE
BEOORDELING

2º BEWIJS — STRAFZAKEN — ALGEMEEN - REGELMATIGHEID - OPENING VAN EEN
GERECHTELIJK ONDERZOEK - VERDAGING VAN DE UITSPRAAK - FEITELIJKE BEOORDELING - RECHT
VAN VERDEDIGING

3º ONAANTASTBARE BEOORDELING DOOR DE FEITENRECHTER STRAFZAKEN - BEWIJS - REGELMATIGHEID - OPENING VAN EEN GERECHTELIJK ONDERZOEK VERDAGING VAN DE UITSPRAAK - FEITELIJKE BEOORDELING - RECHT VAN VERDEDIGING
4º ONTVOERING VAN EEN KIND - NIET AFGEVEN VAN EEN KIND DOOR DE VADER OF DE
MOEDER - BEGRIP
5º ONTVOERING VAN EEN KIND - NIET AFGEVEN VAN EEN KIND DOOR DE VADER OF DE
MOEDER - CONSTITUTIEVE BESTANDDELEN
6º ONTVOERING VAN EEN KIND - NIET AFGEVEN VAN EEN KIND DOOR DE VADER OF DE
MOEDER - OPZET
1º,2° en 3° Uit de omstandigheid alleen dat de bodemrechter uitspraak heeft gedaan over
de regelmatigheid van het bewijs, zonder de uitkomst van een daaromtrent geopend
gerechtelijk onderzoek af te wachten, kan niet worden afgeleid dat het recht van
verdediging is miskend; hij beoordeelt immers in feite, in hoeverre dat onderzoek
noodzakelijk is om tot zijn overtuiging te komen met betrekking tot de bij hem aanhangig
gemaakte feiten1. (Algemeen rechtsbeginsel inzake het recht van verdediging)
4º Art. 432 Sw. stelt iedere daad strafbaar die de uitvoering kan belemmeren van een ten
aanzien van de minderjarige genomen gerechtelijke maatregel en bestraft onder meer de
onttrekking van een kind aan het regelmatig toegekende opvangrecht.2 (Art. 432, Sw.)
1 Cass., 7 jan. 2004, AR P.03.1092.F, AC, 2004, nr 4.
2 Zie Cass., 20 jan. 1998, AR P.96.1292.N, AC, 1998, nr 36.
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5º Schuld aan het niet afgeven van een kind vereist geen voorafgaand overleg tussen de
rechthebbende en de verschuldigde van het opvangrecht, wat de wijze van uitoefening
van dat recht betreft; het volstaat dat die wijze werd vastgelegd door of krachtens de
gerechtelijke beslissing waarbij het werd toegekend en ter kennis is gebracht van de
ouder die zich ernaar moet schikken. (Art. 432, Sw.)
6º Het misdrijf niet afgeven van een kind vereist alleen, wat het morele bestanddeel betreft,
dat degene die het materiële feit pleegt, beseft dat hij de uitvoering van een beslissing
van de overheid belemmert3. (Art. 432, Sw.)
(J.)

ARREST (vertaling)

(AR P.08.1594.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep te Luik,
correctionele kamer, van 7 oktober 2008.
De eiser voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, vier middelen aan.
Afdelingsvoorzitter Jean de Codt heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Raymond Loop heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Het Hof vermag geen acht te slaan op de stukken die op 10 februari 2009 op
de griffie zijn neergelegd, dus buiten de termijn die bij artikel 420bis, tweede lid,
van het Wetboek van Strafvordering is bepaald.
Eerste middel
De eiser verwijt het arrest dat het geen acht slaat op de klacht met burgerlijke
partijstelling, die hij wegens valse getuigenis had ingediend tegen een persoon
die onder ede door de eerste rechter is verhoord en naar wiens verklaring de
bodemrechters hebben verwezen om de telastlegging bewezen te verklaren.
Volgens het middel, dat met name de schending aanvoert van de artikelen 408 en
413 van het Wetboek van Strafvordering, dient het arrest vernietigd te worden
wegens het verzuim of de weigering om uitspraak te doen over een verzoek van
de beklaagde dat ertoe strekt gebruik te maken van een bevoegdheid of een recht
dat door de wet is verleend.
Uit de stukken van de rechtspleging blijkt dat de eiser de vrijspraak heeft
gevorderd en, bijkomend, de oproeping van de getuige. Hij heeft daarentegen
niet de opschorting van de uitspraak geëist in afwachting van de beslissing op de
strafvordering die tegen laatstgenoemde is ingesteld.
Het arrest kan onmogelijk ongeldig zijn wegens een verzuim om uitspraak te
doen over een vordering die niet bij de appelrechters aanhangig is gemaakt.
Voor het overige kan geen miskenning van het recht van verdediging worden
afgeleid uit de omstandigheid alleen dat de bodemrechter uitspraak heeft gedaan
over de regelmatigheid van het bewijs, zonder de uitkomst van een desbetreffend
3 Zie Cass., 6 feb. 1987, AR 800, AC, 1986-1987, nr 336.
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onderzoek af te wachten. Hij beoordeelt immers in feite, in hoeverre dat onderzoek noodzakelijk is om tot zijn overtuiging te komen betreffende de bij hem
aanhangig gemaakte feiten.
De appelrechters miskennen dus niet het in het middel bedoelde algemeen
beginsel door naar het verhoor onder ede van een getuige te verwijzen, zonder de
uitkomst af te wachten van de rechtsplegingen die de eiser tegen hem heeft ingesteld.
Het middel kan niet worden aangenomen.
Tweede middel
De eiser wordt, met toepassing van artikel 432 van het Strafwetboek, vervolgd
en veroordeeld wegens het feit dat hij het kind G. niet heeft afgegeven aan de
moeder die, ingevolge een bij voorraad uitvoerbaar verklaard vonnis van de
jeugdrechtbank, het recht had om hem op te eisen.
De voormelde wettelijke bepaling stelt iedere daad strafbaar die van dien aard
is dat de uitvoering wordt belemmerd van een ten aanzien van de minderjarige
genomen gerechtelijke maatregel en bestraft onder meer de onttrekking van een
kind aan het regelmatig toegekende omgangsrecht.
De schuld aan dat misdrijf vereist geen voorafgaand overleg tussen de rechthebbende en de verschuldigde van het omgangsrecht, wat de wijze van uitoefening van dat recht betreft. Het volstaat dat de omgangsregeling werd vastgelegd
door of krachtens de gerechtelijke beslissing en ter kennis is gebracht van de
ouder die zich ernaar moet schikken.
Het arrest wijst erop dat de klaagster, volgens het vonnis van de jeugdrechtbank, haar zoon twee uur per week kon ontmoeten in de kantoren van een organisatie voor sociale bijstand aan rechtzoekenden. Volgens het arrest was de
eerste afspraak op 8 juli 2006 bepaald, ten kantore van de vereniging, en de eiser
heeft er het kind niet aangeboden ofschoon hij de plaats en de datum van de
ontmoeting kende en deze niet, in tegenstelling tot wat hij beweert, was
verdaagd.
Met deze overwegingen verantwoorden de appelrechters hun beslissing naar
recht.
Het middel kan niet worden aangenomen.
Derde middel
In zoverre het middel de feitelijke beoordeling van de gegevens van de zaak
door de bodemrechters betwist of het onderzoek ervan het nazicht van die gegevens vereist, waarvoor het Hof niet bevoegd is, is het niet ontvankelijk.
Zoals het misdrijf in artikel 432 van het Strafwetboek is omschreven, vereist
het alleen, wat het morele bestanddeel betreft, dat degene die het materiële feit
pleegt, beseft dat hij de uitvoering van een beslissing van de overheid belemmert.
Uit de overwegingen van het arrest, die in het antwoord op het tweede middel
zijn samengevat, blijkt dat de eiser wist dat hij het kind diende aan te bieden op
de dag die door de organisatie, belast met de planning van het door de jeugd-
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rechtbank toegekende omgangsrecht, is bepaald. Het arrest wijst eveneens erop
dat de eiser, daags voor de eerste afspraak, schriftelijk heeft laten weten dat "het
enig belang voor (zijn) zoon momenteel erin bestaat dat hij zijn moeder niet
meer te zien krijgt".
De appelrechters stellen aldus vast dat de eiser willens en wetens had gehandeld.
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 het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiser in de kosten.
25 februari 2009 – 2° kamer – Voorzitter en Verslaggever : de h. de Codt, afdelingsvoorzitter – Gelijkluidende conclusie de h. Loop, advocaat-generaal – Advocaten: mrs. B.
Lespire, Luik en R. Gevers, Brussel.

Nr. 155
2° KAMER - 25 februari 2009

AANSPRAKELIJKHEID BUITEN OVEREENKOMST — SCHADE — MATERIËLE
SCHADE. ELEMENTEN EN GROOTTE - VOORAFBETALING VAN DE SUCCESSIERECHTEN
De voorafbetaling van de successierechten levert al evenmin als de successierechten zelf,
schade op in de zin van de artt. 1382 en 1383 B.W.; die rechten zijn immers slechts de
fiscale tegenhanger van de activa van de nalatenschap welke eveneens vooraf worden
ontvangen1. (Artt. 1382 en 1383, B.W.)
(W. T. G.)

ARREST (vertaling)

(AR P.08.1619.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het vonnis in hoger beroep van de correctionele rechtbank te Hoei, van 10 oktober 2008.
De eiseres voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, een middel aan.
Afdelingsvoorzitter Jean de Codt heeft verslag uitgebracht.
1 Zie Noël SIMAR, L'évaluation judiciaire des indemnités: préjudice corporel (décès), in
"Responsabilités - Traité théorique et pratique", titel V/boek 55, Kluwer, 2002, p. 13.
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Advocaat-generaal Raymond Loop heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Middel
Eerste onderdeel
Het vonnis stelt vast dat de eiseres de terugbetaling heeft gevorderd van de
schade die is voortgevloeid uit de voorafbetaling van de sucessierechten die
verschuldigd zijn, wegens het overlijden van haar echtgenoot.
Het vonnis dat deze vordering afwijst op grond dat de aangevoerde schade
haar oorzaak niet vindt in het ongeval, is niet ongeldig wegens het verzuim om
uitspraak te doen dat de eiseres eraan toeschrijft.
Het onderdeel mist feitelijke grondslag.
Tweede onderdeel
Op de conclusie van de eiseres die een oorzakelijk verband aanvoert tussen de
fout van de verweerder en de schade die bestaat in de verplichting om de successierechten vooraf te betalen, antwoordt het vonnis dat de opgeworpen schade
haar oorzaak niet vindt in het ongeval maar in de aanvaarding van een erfenis
onder het voorrecht van boedelbeschrijving.
Het onderdeel mist feitelijke grondslag.
Derde onderdeel
De eiseres voert aan dat, krachtens de artikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek, de voorafbetaling van de successierechten een te vergoeden schade
is voor degene wiens echtgenoot door de fout van de beklaagde werd gedood.
De voorafbetaling van de successierechten levert al evenmin als de sucessierechten zelf, schade op in de zin van de aangevoerde wettelijke bepalingen. Die
rechten zijn slechts de fiscale tegenhanger van de activa van de nalatenschap
welke eveneens vooraf worden ontvangen.
Het middel faalt naar recht.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiseres in de kosten.
25 februari 2009 – 2° kamer – Voorzitter en Verslaggever : de h. de Codt, afdelingsvoorzitter – Gelijkluidende conclusie de h. Loop, advocaat-generaal – Advocaat: mr.
Maes.

Nr. 156
2° KAMER - 25 februari 2009
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1º VREEMDELINGEN - TEWERKSTELLING VAN BUITENLANDSE WERKNEMERS ARBEIDSVERGUNNING - VRIJSTELLING - BLOEDVERWANT IN DE OPGAANDE LIJN, TEN LASTE VAN EEN
BELG OF VAN ZIJN ECHTGENOOT EN MITS HIJ ZICH MET HEM VESTIGT - BEGRIP
2º ARBEID — SOCIALE DOCUMENTEN - TEWERKSTELLING VAN BUITENLANDSE
WERKNEMERS - ARBEIDSVERGUNNING - VRIJSTELLING - BLOEDVERWANT IN DE OPGAANDE LIJN, TEN
LASTE VAN EEN BELG OF VAN ZIJN ECHTGENOOT EN MITS HIJ ZICH MET HEM VESTIGT - BEGRIP
1º en 2° De vrijstelling van de verplichting tot het verkrijgen van een arbeidsvergunning,
toegekend aan de bloedverwanten in de opgaande lijn, ten laste van een Belgisch
onderdaan of van zijn echtgenoot en mits zij zich met hem vestigen, slaat op de
vreemdeling die bloedverwant is in de opgaande lijn, ten laste van een Belgisch
onderdaan, en niet op de vreemdeling die, omgekeerd, in België kinderen ten laste heeft
die op het grondgebied van het Rijk zijn geboren en waarvan zij de nationaliteit hebben
verworven opdat zij niet staatloos zouden zijn. (Art. 2, 2°, b, Buitenlandse
Arbeidskrachtenwet 1999)
(L.)

ARREST (vertaling)

(AR P.08.1671.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep te
Brussel, correctionele kamer, van 22 oktober 2008.
De eiser voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, twee middelen aan.
Afdelingsvoorzitter Frédéric Close heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Raymond Loop heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Eerste middel
De eiser voert in hoofdzaak aan dat hij diende te worden vrijgesproken van de
telastlegging volgens welke hij een buitenlandse werknemer in dienst heeft die
illegaal in België verblijft. Hij betoogt dat die werknemer, in zijn hoedanigheid
van vader van een kind dat onderdaan is van de Unie, diende te worden gelijkgesteld met de onderdanen van de Lidstaten van de Europese Unie.
Artikel 61, §1, van het koninklijk besluit van 8 oktober 1981 betreffende de
toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van
vreemdelingen, bepaalt met name dat na inzage van de documenten die vereist
zijn voor hun binnenkomst in het Rijk, bepaalde categorieën van vreemdelingen,
waaronder met name de bloedverwant in opgaande lijn van een Belg of die van
zijn echtgenoot die te hunnen laste is en zich met hen komt vestigen, in het bezit
worden gesteld van een attest van immatriculatie.
Krachtens artikel 2, 2°, b, van het koninklijk besluit van 9 juni 1999 houdende
de uitvoering van de wet van 30 april 1999 betreffende de tewerkstelling van
buitenlandse werknemers, zijn de bloedverwanten in de opgaande lijn, ten laste
van een Belgisch onderdaan of van zijn echtgenoot en mits zij zich met hem
vestigen, overigens vrijgesteld van de verplichting tot het verkrijgen van een
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arbeidsvergunning. Met toepassing van het voorlaatste lid van dat artikel, geldt
deze vrijstelling alleen indien de rechthebbende aan de voorwaarde van wettig
verblijf voldoet, die in artikel 1, 6°, wordt gedefinieerd.
Enerzijds geldt de aanvraag tot vestiging niet als een verblijfsvergunning,
alleen maar omdat zij is ingediend door een vreemdeling wiens kind, dat in
België is geboren, de Belgische nationaliteit heeft verkregen met toepassing van
artikel 10 van het Wetboek van de nationaliteit. Het indienen van een verzoek tot
herziening tegen de beslissing tot weigering van de aanvraag tot vestiging, geldt
evenmin als een dergelijke vergunning.
Anderzijds hebben de voormelde reglementaire bepalingen betrekking op de
vreemdeling die bloedverwant in de opgaande lijn is en die zelf ten laste van een
Belgisch onderdaan is, en niet op de vreemdeling die, omgekeerd, in België
kinderen ten laste heeft die op het grondgebied van het Rijk zijn geboren en
waarvan zij de nationaliteit hebben verworven opdat zij niet staatloos zouden
zijn.
Het middel faalt naar recht.
Tweede middel
Zoals blijkt uit artikel 1bis, 1°, van de wet van 5 maart 1952 betreffende de
opdecimes, wordt het bedrag van de strafrechtelijke geldboete die door de hoven
en rechtbanken met toepassing van artikel 12, 1°, a, van de wet van 30 april 1999
betreffende de tewerkstelling van buitenlandse werknemers, is uitgesproken, met
vijftien decimes verhoogd.
De toevoeging van een decime aan een bedrag verhoogt dat bedrag met één
tiende. De door het hof van beroep aan de eiser opgelegde geldboete van zesduizend euro, die met vijftien decimes is verhoogd, diende dus op vijftienduizend en
niet op dertigduizend euro te worden gebracht.
Het middel is gegrond.
Ambtshalve onderzoek van de beslissing over de strafvordering
Voor het overige zijn de substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen in acht genomen en is de beslissing overeenkomstig de
wet gewezen.
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest in zoverre het een geldboete oplegt die, na
verhoging met de opdecimes, vijftienduizend euro overschrijdt.
Verwerpt het cassatieberoep voor het overige.
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het
gedeeltelijk vernietigde arrest.
Veroordeelt de eiser in drie vierde van de kosten van zijn cassatieberoep en
laat het overige vierde ten laste van de Staat.
Zegt dat er geen grond is tot verwijzing.
25 februari 2009 – 2° kamer – Voorzitter : de h. de Codt, afdelingsvoorzitter – Verslag-
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gever : de h. Close – Gelijkluidende conclusie de h. Loop, advocaat-generaal – Advocaat:
mr. P. Lardinois, Brussel.

Nr. 157
2° KAMER - 25 februari 2009

1º ONDERZOEK IN STRAFZAKEN - TELEFOONTAP - ONTDEKKING VAN ANDERE FEITEN GEVOLG
2º BEWIJS — STRAFZAKEN — ALLERLEI - ONDERZOEK IN STRAFZAKEN - TELEFOONTAP
- ONTDEKKING VAN ANDERE FEITEN - GEVOLG
3º ONDERZOEK IN STRAFZAKEN - TELEFOONTAP - BODEMRECHTER - BEWIJZEN
AFKOMSTIG VAN EEN TELEFOONTAP AANGEWEND IN EEN DOSSIER DAT NIET IS VOORGELEGD

-

TOEZICHT OP DE WETTIGHEID VAN DE MAATREGEL - OMVANG
4º BEWIJS — STRAFZAKEN — ALLERLEI - BODEMRECHTER - BEWIJZEN AFKOMSTIG
VAN EEN TELEFOONTAP AANGEWEND IN EEN DOSSIER DAT NIET IS VOORGELEGD - TOEZICHT OP DE
WETTIGHEID VAN DE MAATREGEL - OMVANG
5º ONDERZOEK IN STRAFZAKEN - TELEFOONTAP - ONDERZOEK VAN DE REGELMATIGHEID
- INZAGE VAN HET ONDERZOEKSDOSSIER VAN EEN ANDERE ZAAK - OMVANG
6º WETTEN. DECRETEN. ORDONNANTIES. BESLUITEN — ALLERLEI - WET BEGRIP - ARREST VAN EEN BUITENLANDS OPPERSTE GERECHTSHOF
7º STRAFVORDERING - STRAFVORDERING TEGEN PERSOON DIE MET OOG OP
TENUITVOERLEGGING VAN EUROPEES AANHOUDINGSBEVEL AAN BELGIË WORDT OVERGELEVERD ONTVANKELIJKHEID - VOORWAARDEN - VERWIJZING VAN DE PERSOON NAAR DE UITVOERENDE
STAAT
8º EUROPEES AANHOUDINGSBEVEL - PERSOON DIE AAN BELGIË WORDT
OVERGELEVERD MET HET OOG OP DE INSTELLING VAN EEN VERVOLGING - STRAFVORDERING ONTVANKELIJKHEID - VOORWAARDEN - VERWIJZING VAN DE PERSOON NAAR DE UITVOERENDE
STAAT
9º EUROPEES AANHOUDINGSBEVEL - VORMVEREISTEN - STRAFMAAT DIE DE WET VOOR
HET MISDRIJF BEPAALT - BEGRIP
1º en 2° De omstandigheid dat door het afluisteren van telefoongesprekken andere feiten
zijn ontdekt dan die waarvoor de maatregel was bevolen, is geen grond van nietigheid
van de aldus verkregen aanwijzingen; dergelijke telefoontap heeft niet het bij wet
verboden verkennende karakter door het louter feit dat die maatregel, die regelmatig
werd bevolen in het kader van een gerechtelijk onderzoek, inlichtingen heeft opgeleverd
die de procureur des Konings ertoe gebracht hebben een tweede onderzoek te openen1.
(Artt. 90ter tot 90decies, Sv.)
3º en 4° Wanneer de bewijzen die voor de bodemrechter worden aangevoerd afkomstig
zijn van een telefoontap in een dossier dat hem niet is voorgelegd, oefent het
vonnisgerecht toezicht uit op de wettigheid van de maatregel, op grond van de
beschikking en de regelmatig in afschrift in het debat overgelegde stukken van uitvoering;
1 Zie Cass., 1 juni 2005, AR P.05.0725.F, AC, 2005, nr 308.
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de rechter moet in dat geval niet daarenboven nog onderzoeken of het gerechtelijk
onderzoek waarmee hij niet is belast, de gegrondheid van de aanwijzingen, feiten en
gronden uit de beschikking bevestigt. (Artt. 90ter, en 90quater, §1er, 1°, Sv.)
5º Het geheim van het gerechtelijk onderzoek, dat is vastgelegd in art. 57, §1, eerste lid,
Sv., kan rechtvaardigen dat toezicht wordt uitgeoefend op de regelmatigheid van de
telefoontap zonder dat de beklaagde inzage heeft gekregen van het onderzoek, zonder
verband met de tegen hem ingestelde vervolgingen, in het kader waarvan die telefoontap
was bevolen2. (Artt. 57, §1, 90ter, en 90quater, §1, 1°, Sv.)
6º Het arrest van een buitenlands opperste gerechtshof is geen wet in de zin van art. 608
Ger.W. (Art. 608, Ger.W.)
7º en 8° Noch de wet van 19 dec. 2003 betreffende het Europees aanhoudingsbevel, noch
enige andere wettelijke bepaling, doen de ontvankelijkheid van de strafvordering tegen
de persoon die met het oog op het instellen van een vervolging wordt overgeleverd,
afhangen van diens terugzending naar de uitvoerende Staat, nog vóór daarover in de
uitvaardigende Staat uitspraak werd gedaan.
9º Het Europees aanhoudingsbevel dat met het oog op het instellen van strafvervolging is
uitgevaardigd, vermeldt de strafmaat die de wet voor het misdrijf bepaalt; het moet
daarnaast niet nog de zwaarste straf vermelden die de dader van het misdrijf eventueel
kan oplopen indien hij het in staat van herhaling heeft gepleegd.
(P. e.a.)

ARREST (vertaling)

(AR P.08.1818.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
De cassatieberoepen zijn gericht tegen het arrest van het hof van beroep te
Bergen, correctionele kamer, van 6 november 2008.
De eerste en de vierde eiser voeren in twee memories die aan dit arrest zijn
gehecht, respectievelijk één en acht middelen aan.
Afdelingsvoorzitter Jean de Codt heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Raymond Loop heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
(...)
B. Cassatieberoep van E. P.
Eerste middel
Eerste onderdeel
De omstandigheid dat door het afluisteren van telefoongesprekken andere
feiten zijn ontdekt dan die waarvoor de maatregel was bevolen, is geen grond
van nietigheid van de aldus verkregen aanwijzingen.
Dergelijke telefoontap heeft niet het bij wet verboden verkennende karakter
alleen maar omdat die maatregel, wanneer hij regelmatig is bevolen in het kader
van een gerechtelijk onderzoek, inlichtingen heeft opgeleverd die de procureur
2 Zie Cass., 14 mei 2008, P.08.0188.F, AC, 2008, nr 294, met concl. adv.-gen. VANDERMEERSCH in Pas.
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des Konings ertoe gebracht hebben een tweede onderzoek te openen.
Het onderdeel dat op een foutief juridisch uitgangspunt berust, faalt naar recht.
Tweede onderdeel
Krachtens artikel 90quater, §1, 1°, van het Wetboek van Strafvordering oefent
de bodemrechter toezicht uit op de wettigheid van de telefoontap door na te gaan
of daartoe vooraf machtiging werd verleend bij een met redenen omklede
beschikking van de onderzoeksrechter die met name de aanwijzingen vermeldt
alsook de concrete feiten, eigen aan de zaak, die de maatregel wettigen overeenkomstig artikel 90ter.
Wanneer de bewijzen die voor de bodemrechter worden aangevoerd afkomstig
zijn van een telefoontap in een dossier dat hem niet is voorgelegd, oefent het
vonnisgerecht toezicht uit op de wettigheid van de maatregel, op grond van de
beschikking en de regelmatig in afschrift in het debat overgelegde stukken. De
rechter moet in dat geval niet daarenboven nog onderzoeken of het gerechtelijk
onderzoek waarmee hij niet is belast, de gegrondheid van de aanwijzingen, feiten
en gronden uit de beschikking bevestigt.
Het onderdeel faalt naar recht.
Tweede middel
Het hof van beroep heeft een telefoontap regelmatig verklaard waarvan de
resultaten aan dat hof waren overgelegd maar die was bevolen in het kader van
een gerechtelijk onderzoek dat geen verband houdt met de zaak die aldaar
aanhangig werd gemaakt. De eiser voert aan dat deze beslissing het algemeen
beginsel van de eerbiediging van het recht van verdediging miskent alsook het
recht op een eerlijke behandeling van de zaak, vermits hij van dat andere onderzoek geen inzage heeft gekregen.
Het geheim van het gerechtelijk onderzoek, dat is vastgelegd in artikel 57, §1,
eerste lid, van het Wetboek van Strafvordering, kan rechtvaardigen dat toezicht
wordt uitgeoefend op de regelmatigheid van de telefoontap zonder dat de
beklaagde inzage heeft gekregen van het onderzoek, dat geen verband houdt met
de tegen hem ingestelde vervolgingen, in het kader waarvan die telefoontap was
bevolen.
Rekening houdend met dat geheim, met het feit dat het aan het hof van beroep
voorgelegde dossier, het eensluidend afschrift bevatte van de met redenen
omklede beschikkingen en de stukken van tenuitvoerlegging van de telefoontap,
welke op regelmatige wijze uit het onderzoeksdossier zijn gelicht dat tegen
derden is geopend, en aangezien de eiser deze stukken, die door tussenkomst van
het openbaar ministerie van het ene dossier naar het andere zijn overgeheveld,
heeft kunnen raadplegen, daarover tegenspraak heeft kunnen voeren en zich op
de rechtszitting heeft kunnen verdedigen, door met name een conclusie neer te
leggen, miskennen de appelrechters het recht van verdediging van de eiser niet
door in de huidige stand van het dossier over zijn geschil uitspraak te doen.
Het middel kan niet worden aangenomen.
(...)
Vierde middel
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Eerste onderdeel
Het arrest van een buitenlands opperste gerechtshof is geen wet in de zin van
artikel 608 van het Gerechtelijk Wetboek. In zoverre het middel de appelrechters
verwijt dat arrest te hebben geschonden, is het niet ontvankelijk.
In zoverre het middel een miskenning van de bewijskracht van het arrest van
het Italiaanse Hof van Cassatie van 4 juli 2007 aanvoert, ofschoon de appelrechters zich niet op die beslissing baseren maar op de tekst zelf van de buitenlandse
wet, mist het feitelijke grondslag.
Voor het overige doen noch de wet van 19 december 2003 betreffende het
Europees aanhoudingsbevel, noch enige andere wettelijke bepaling, de ontvankelijkheid van de strafvordering tegen de persoon die met het oog op de instelling
van een vervolging wordt overgeleverd, afhangen van diens verwijzing naar de
uitvoerende Staat, nog vóór daarover in de uitvaardigende Staat uitspraak werd
gedaan.
Wat dat betreft faalt het middel naar recht.
Tweede onderdeel
Krachtens artikel 2, §4, 6°, van de wet van 19 december 2003, vermeldt het
bevel tot aanhouding dat met het oog op de instelling van strafvervolging is
uitgevaardigd, de strafmaat die de wet voor het misdrijf bepaalt.
Deze bepaling voorziet daarnaast niet in de vermelding van de zwaarste straf
die de dader van het misdrijf eventueel kan oplopen indien hij het in staat van
herhaling heeft gepleegd.
Het onderdeel dat op de bewering van het tegendeel berust, faalt naar recht.
(...)
Ambtshalve onderzoek van de beslissing over de strafvordering
De substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen zijn
in acht genomen en de beslissing is overeenkomstig de wet gewezen.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt de cassatieberoepen.
Veroordeelt de eisers in de kosten van hun cassatieberoep.
25 februari 2009 – 2° kamer – Voorzitter en Verslaggever: de h. de Codt, afdelingsvoorzitter – Gelijkluidende conclusie de h. Loop, advocaat-generaal – Advocaten: mrs. F.
Discepoli, Bergen, R. Albelice, Brussel, D. Gelay, Charleroi en J-P. Delmotte, Brussel.
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2º VENNOOTSCHAPPEN — HANDELSVENNOOTSCHAPPEN — NAAMLOZE
VENNOOTSCHAPPEN - AANSLAGPROCEDURE - BEZWAAR - VERTEGENWOORDIGING BEVOEGD PERSOON
Het arrest dat beslist dat, gelet op de omvang van de activiteiten van een naamloze
vennootschap, het indienen van het litigieuze bezwaarschrift maar een gering belang
had, maar niet nagaat of die handeling een zo snelle oplossing vereiste dat niet op een
vergadering van de raad van bestuur kon worden gewacht, verantwoordt niet naar recht
zijn beslissing dat het bezwaarschrift van die vennootschap rechtsgeldig is ingediend
door twee personen die de afgevaardigd bestuurder daarmee belast had binnen het
kader van zijn dagelijks bestuur1 2. (Art. 525, eerste lid, Wetboek van vennootschappen)
(GEMEENTE ELSENE T. GEBROEDERS DELHAIZE EN CIE "DE LEEUW" nv)

ARREST (vertaling)

(AR F.07.0043.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest, dat op 5 oktober 2006 door het
Hof van Beroep te Brussel is gewezen in de zaak met algemeen rolnummer
2004/AR/161.
Afdelingsvoorzitter Paul Mathieu heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal André Henkes heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDELEN
De eiseres voert drie middelen aan. Het eerste is gesteld als volgt:
Geschonden wetsbepalingen
- artikel 149 van de Grondwet;
- artikel 525, inzonderheid eerste lid, van het Wetboek van Vennootschappen;
- voor zover nodig, artikel 63, eerste lid, van boek I, titel IX, van het Wetboek van
Koophandel, zoals gewijzigd bij de wet van 6 maart 1973.
Aangevochten beslissingen
Het arrest stelt vast dat er met toepassing van de belastingverordening op de parkeerterreinen, die door de gemeenteraad van de eiseres op 16 maart 2000 is goedgekeurd en op
17 maart 2000 bekendgemaakt is, op het parkeerterrein in de Ter Kamerenboslaan, 120, te
Elsene, ten laste van de verweerster een belasting is ingekohierd "voor het aanslagjaar
2000; ... (dat) op 11 januari 2001 een aanslagbiljet werd toegezonden aan (de
verweerster); (dat) (de verweerster) op 5 april 2001 tegen die aanslag een bezwaarschrift
heeft ingediend bij het college van burgemeester en schepenen (van de eiseres); (dat) dit
bezwaarschrift was ondertekend door de hh. D.B., in zijn hoedanigheid van 'legal affairs
manager', en G. in zijn hoedanigheid van 'uitvoerend verkoopsdirecteur'; (dat) (de eiseres)
op 23 april 2001 de (verweerster) liet weten dat 'eenieder die in de hoedanigheid van
gevolmachtigde een bezwaarschrift in belastingzaken indient, ervoor moet zorgen dat
uiterlijk binnen de termijn van één maand te rekenen van de afgifte van dit ontvangstbewijs, het bewijs van de bijzondere volmacht daartoe wordt medegedeeld'; (dat) (de
verweerster) op 14 mei 2001, dus na het verstrijken van de termijn voor de indiening van
een bezwaarschrift, aan (de eiseres) een brief heeft gezonden waarbij als bijlage een
1 Zie Cass., 24 okt. 2002, AR F.01.0088.F, AC, 2002, nr. 570; Cass., 17 sept. 1968, AC, 1969, 60.
2 Het Hof heeft dezelfde dag in dezelfde zin beslist in de niet gepubliceerde zaken AR F.07.0044.F
en F.07.0045.F.
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'volmacht' was gevoegd; ... (dat) (de eiseres) op 4 februari 2002 het bezwaarschrift van
(de verweerster) niet-ontvankelijk verklaard heeft; (dat) de Rechtbank van Eerste Aanleg
te Brussel in het beroepen vonnis de vordering van (de verweerster) niet-ontvankelijk
verklaard heeft op grond dat het bezwaarschrift niet rechtsgeldig kon zijn ingediend,
aangezien (de verweerster) niet binnen de wettelijke bezwaartermijn aantoonde dat de
ondertekenaars van het bezwaarschrift naar behoren gemachtigd waren binnen de wettelijke bezwaartermijn; ... (dat) (de verweerster) voor de eerste maal in hoger beroep
verklaart een nieuw stuk bij het dossier te voegen dat haar afgevaardigd bestuurder heeft
opgemaakt binnen het kader van zijn dagelijks bestuur; (dat) dit stuk dagtekent van 30
december 2003, dus van lang na het verstrijken van de bezwaartermijn in belastingzaken",
Het arrest beslist vervolgens, met wijziging van de beslissing van de eerste rechters, dat
"het bezwaarschrift van (de verweerster) ... rechtsgeldig is ingediend en ontvankelijk is"
en dat "derhalve haar fiscaal beroep ... eveneens ontvankelijk is", en het vernietigt de
aanslag die voor het aanslagjaar 2000 ten laste van de verweerster onder het artikel
490/0010/00203 is ingekohierd voor een goed, gelegen in de Ter Kamerenboslaan 120 te
Elsene.
Het arrest grondt die beslissing op de volgende redenen:
"De hh. D.B. en G. hebben van de vennootschap een mondelinge volmacht gekregen.
Het is immers ondenkbaar dat zij op eigen houtje (zouden hebben) gehandeld en de
vennootschap wil die mondelinge volmacht bevestigen ... De vraag blijft welteverstaan of
de afgevaardigde die met het dagelijks bestuur van (de verweerster)is belast, wel bevoegd
was om te beslissen een bezwaarschrift in te dienen...Volgens de rechtspraak van het Hof
van Cassatie die het hof [van beroep] overneemt, is degene aan wie dat bestuur is opgedragen bevoegd om in rechte op te treden zolang het geschil binnen de perken van het
dagelijks bestuur blijft. De kwestie dient derhalve van geval tot geval te worden onderzocht, met inachtneming onder meer van de omvang van het geschil en de noodzaak van
een snelle reactie. Het hof [van beroep] stelt vast dat (de verweerster), enerzijds, de
vennootschap is die instaat voor de distributie van de Delhaize Groep in de Benelux en,
anderzijds, referentieaandeelhoudster is van de wereldgroep Delhaize, dat zij thans over
2.444 verkooppunten beschikt, verspreid over drie continenten en elf landen, dat zij
146.785 medewerkers tewerkstelt en een omzetcijfer heeft van 21 miljard 396 miljoen
euro (eind 2001). Daarom betoogt (de verweerster) terecht dat het indienen van een
bezwaarschrift tegen een gemeentebelasting van 2.500 frank per m2 boven de 75 m2
grond die wordt gebruikt als parkeerterrein, onder het dagelijks bestuur valt, ook al voert
(de verweerster) in een derde middel ten gronde aan dat het decreet-Allarde van 2-17
maart 1791 geschonden is en preciseert zij dat, krachtens de beginselen van de vrijheid
van handel en nijverheid, een belasting de commerciële of industriële activiteiten waarop
de aangevoerde vrijheid betrekking heeft, niet op een onredelijke wijze mag belemmeren,
laat staan verhinderen. Niet alleen blijft (de verweerster) in gebreke te bewijzen hoe de
litigieuze belasting haar handelsactiviteiten zou kunnen belemmeren of zelfs verhinderen,
maar uit de door haar neergelegde stukken volgt ... dat het decreet-Allarde hier zeker niet
is geschonden".
Grieven
Eerste onderdeel
Een beroep in belastingzaken kan rechtsgeldig worden ingesteld door degene aan wie
het dagelijks bestuur van een naamloze vennootschap is opgedragen, in zoverre het
geschil onder dat bestuur valt in de zin van artikel 525, eerste lid, van het Wetboek van
Vennootschappen (het vroegere artikel 63, eerste lid, van de gecoördineerde wetten op de
handelsvennootschappen uit boek I, titel IX, van het Wetboek van Koophandel).
Onder het dagelijks bestuur in de zin van de bovenvermelde bepalingen vallen de daden
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die tegemoetkomen aan de noden van het dagelijks leven van de vennootschap en die
welke zowel wegens hun gering belang als wegens de noodzaak van een snelle oplossing
het optreden van de raad van bestuur zelf overbodig maken. De voorwaarden van het
beperkte belang van de verrichting, enerzijds, en van de noodzaak van een snelle afhandeling, anderzijds, dienen samen vervuld te zijn: om te verantwoorden dat een handeling
onder het dagelijks bestuur valt volstaat het niet dat de rechter vaststelt dat het belang van
die handeling gering is, als hij niet tevens vaststelt dat voor die handeling een snelle
oplossing noodzakelijk is.
Te dezen blijkt uit de bovenaangehaalde redenen van het arrest dat het hof van beroep
heeft vastgesteld dat, gelet op de omvang van de werkzaamheden van de vennootschap,
de verweerster, het indienen van het litigieuze bezwaarschrift slechts een gering belang
had.
Het arrest stelt daarentegen niet vast dat die handeling een snelle oplossing vereiste
waarvoor niet gewacht kon worden op een vergadering van de raad van bestuur. Bijgevolg
verantwoordt het arrest niet naar recht zijn beslissing dat de toekenning van een mondelinge volmacht aan de hh. D.B. en G. om tegen de litigieuze aanslag een bezwaarschrift in
te dienen, onder het dagelijks bestuur van de verweerster viel (schending van de in de
aanhef van het middel aangegeven bepalingen, met uitzondering van artikel 149 van de
Grondwet).
Tweede onderdeel
De eiseres voerde in haar conclusie voor het hof van beroep aan "dat volgens een vaste
rechtspraak het indienen van een bezwaarschrift in belastingzaken niet onder het dagelijks
bestuur valt; dat er hoe dan ook en zelfs als zulks bij uitzondering het geval kan zijn, moet
worden vastgesteld dat de beslissing om tegen drie aanslagen van respectievelijk
106.904,08, 109.878,80 en 68.232,69 euro een bezwaarschrift in te dienen niet valt onder
het gewoon dagelijks bestuur; dat het enerzijds geenszins bewezen is dat de betwisting
van de litigieuze belasting en de litigieuze gemeentelijke belastingverordening binnen de
gewone uitvoering van een opdracht of van een door de raad van bestuur vastgestelde
gedragslijn valt; dat, anderzijds, het indienen van bezwaarschriften tegen aanslagen die
hoge bedragen betreffen en de betwisting van de rechtsgeldigheid van een gemeentelijke
belastingverordening geen gewone daden zijn die strekken tot bewaring van recht of
spoed vereisen; dat het weliswaar begrijpelijk is dat de raad van bestuur van (de verweerster) niet elke dag of elke week kan vergaderen, maar dat moeilijk valt in te zien waarom
hij zich niet binnen de wettelijke beroepstermijn van drie maanden zou kunnen uitspreken
over de wenselijkheid om gemeentebelastingen te betwisten waarmee hoge bedragen,
namelijk respectievelijk 106.904,08, 109.878,80 en 68.232,69 euro voor het jaar 2000
alleen al, gemoeid zijn; ... dat het gelet op de wettelijke termijn van drie maanden niet
bewezen is dat het indienen van een fiscaal bezwaarschrift, dat nochtans zeer uitvoerig en
omstandig gemotiveerd is (31 bladzijden) met spoed diende te gebeuren en een gewone
handeling tot bewaring van recht zou zijn".
Het arrest antwoordt niet op de bovenvermelde conclusie waarin de eiseres aanvoerde
dat de beslissing om het litigieuze fiscaal bezwaarschrift in te dienen en om twee
bedienden van de vennootschap hoedanigheid daartoe te verlenen, geen spoed vereiste,
aangezien de raad van bestuur van de verweerster over die vraag uitspraak kon doen
binnen de wettelijke bezwaartermijn van drie maanden, en daaruit afleidde dat die beslissing niet onder het dagelijks bestuur van de vennootschap viel. Het arrest dat die
conclusie niet beantwoordt, omkleedt zijn beslissing niet regelmatig met redenen (schending van artikel 149 van de Grondwet).

III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
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Eerste middel
Eerste onderdeel
Artikel 525, eerste lid, van het Wetboek van Vennootschappen bepaalt dat het
dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging van de
vennootschap wat dat bestuur aangaat, mogen worden opgedragen aan een of
meer personen, al dan niet aandeelhouders, die alleen of gezamenlijk optreden.
Een bezwaarschrift in belastingzaken mag door de persoon aan wie het dagelijks bestuur van een vennootschap opgedragen is, worden ingediend in zoverre
er kan worden aangenomen dat het geschil binnen de perken van dat bestuur valt.
De daden van dagelijks bestuur zijn die welke geboden zijn door de noden van
het dagelijks leven van de vennootschap en die welke zowel wegens het geringe
belang als wegens de noodzaak van een snelle oplossing, het optreden van de
raad van bestuur zelf overbodig maken.
Het arrest stelt vast dat de afgevaardigd bestuurder van de verweerster binnen
het kader van haar dagelijks bestuur, twee personen belast heeft met het indienen
van het litigieuze bezwaarschrift.
Uit de in het middel weergegeven redenen blijkt dat het arrest beslist dat, gelet
op de omvang van de activiteiten van de vennootschap, de verweerster, het
indienen van het litigieuze bezwaarschrift maar een gering belang had, maar dat
het niet nagaat of die handeling een zo snelle oplossing vereiste dat niet op een
vergadering van de raad van bestuur kon worden gewacht.
Aldus verantwoordt het arrest zijn beslissing dat het bezwaarschrift van de
verweerster rechtsgeldig was ingediend niet naar recht.
Het middel is gegrond.
Overige grieven
Er bestaat geen grond tot onderzoek van het andere onderdeel van het eerste
middel of van de overige middelen, die niet tot ruimere cassatie kunnen leiden.
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest, behalve in zoverre dit arrest het hoger beroep
ontvankelijk verklaart.
Beveelt dat van het arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het
gedeeltelijk vernietigde arrest;
Houdt de kosten aan en laat de uitspraak daaromtrent over aan de feitenrechter.
Verwijst de aldus beperkte zaak naar het Hof van Beroep te Luik.
25 februari 2009 – 1° kamer – Voorzitter en Verslaggever: de h. Mathieu, afdelingsvoorzitter – Gelijkluidende conclusie de h. Henkes, advocaat-generaal – Advocaten: mrs.
Kirkpatrick en Geinger.
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1° KAMER - 26 februari 2009

DOUANE EN ACCIJNZEN - COMMUNAUTAIR DOUANEWETBOEK - INVOER - DOUANESCHULD BOEKING ACHTERAF - VERGISSING VAN DE DOUANEAUTORITEITEN - BEGRIP
Er is sprake van een vergissing van de bevoegde autoriteiten in de zin van artikel 5.2 van
de (EG)verordening nr. 1697/79 van de Raad van 24 juli 1979, wanneer die autoriteiten,
ondanks het aantal en de omvang van de door de belastingschuldige verrichte importen,
geen bezwaar hebben gemaakt tegen de tariefindeling van de betrokken goederen,
ofschoon een vergelijking van de aangegeven tariefpost met de uitdrukkelijke
omschrijving van de goederen volgens de specificaties van de nomenclatuur de
verkeerde tariefindeling aan het licht zou hebben gebracht1. (Art. 220.2, b, Communautair
Douanewetboek)
(BELGISCHE STAAT T. ETIENNE MARCHAL bvba e.a.)

ARREST (vertaling)

(AR F.07.0059.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest, op 7 juni 2006 gewezen door het
Hof van Beroep te Brussel.
Afdelingsvoorzitter Paul Mathieu heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal André Henkes heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDEL
De eiser voert een middel aan:
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 149 van de Grondwet;
- de artikelen 1319, 1320 en 1322 van het Burgerlijk Wetboek;
- de artikelen 201.3, 218, 220.1 en 220.2 van het Wetboek tot vaststelling van het
communautair douanewetboek (EG-verordening nr. 2913/92 van de Raad van 12 oktober
1992);
- de artikelen 18, 138 en 139, inzonderheid 139, 3°, van de algemene wet inzake
douane en accijnzen (koninklijk besluit van 18 juli 1977 houdende coördinatie van de
algemene bepalingen inzake douane en accijnzen);
- artikel 5, §2, van de EG-verordening nr. 1697 van de Raad van 24 juli 1979.
Aangevochten beslissingen
De beslissing bevestigt het vonnis van de eerste rechter en beschikt afwijzend op de
rechtsvordering van de eiser die ertoe strekt de verweersters hoofdelijk of de ene bij
gebreke van de andere te doen veroordelen tot betaling van het bedrag van 2.475.074
frank (61.355,48 euro), dat overeenkomt met de aanvullende douanerechten op de van
september 1994 tot januari 1995 gedane importen van deegwaren "Rice paper", waarvan
1 HvJ, 1 april 1993, Hewlett Packard/Directeur-generaal van de douane, C-250/91, Verz. Arr., 1993,
1-1819, de regel van artikel 5.2 van de (EG)verordening nr. 1697/79 van de Raad van 24 juli 1979
inzake navordering van de rechten bij invoer of bij uitvoer die niet van de belastingschuldige zijn
opgeëist voor goederen welke zijn aangegeven voor een douaneregeling waaruit de verplichting tot
betaling van dergelijke rechten voortvloeide, is overgenomen in artikel 220.2,b, van het
Communautair Douanewetboek.
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de navordering gegrond was op artikel 220.1 van het communautair douanewetboek, om
de volgende redenen:
"Artikel 220.2 van het communautair douanewetboek (P.B.E.G. L 302/43 van 19
oktober 1992) bepaalt dat 'niet tot boeking achteraf (van rechten) wordt overgegaan
wanneer (...)
b) het wettelijk verschuldigde bedrag aan rechten niet was geboekt, ten gevolge van een
vergissing van de douaneautoriteiten zelf die de belastingschuldige redelijkerwijze niet
kon ontdekken en waarbij deze laatste zijnerzijds te goeder trouw heeft gehandeld en aan
alle voorschriften van de geldende bepalingen inzake de douaneaangifte heeft voldaan'.
Dezelfde bewoordingen van deze bepaling waren reeds terug te vinden in artikel 5, §2,
van (EG)verordening nr. 1697 van de Raad van 24 juli 1979 inzake navordering van de
rechten bij invoer of bij uitvoer (P.B.E.G., L 197/1) dat opgeheven was ten tijde van de in
het geding zijnde importen.
Het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen heeft op 1 april 1993 in het
arrest C-250/91 'Société Hewlett Packard France' beslist dat artikel 5, §2, van de verordening nr. 1697 drie voorwaarden bevat waaronder de bevoegde autoriteiten van navordering kunnen afzien:
'- de rechten zijn niet geïnd ten gevolge van een vergissing van de bevoegde autoriteiten
zelf;
- de belastingschuldige heeft te goeder trouw gehandeld, dat wil zeggen dat hij de door
de bevoegde autoriteiten gemaakte vergissing niet kon ontdekken;
- de belastingschuldige heeft aan alle voorschriften van de geldende regeling inzake de
douaneaangifte voldaan'.
Het preciseert in hetzelfde arrest dat er aldus sprake is van een vergissing van de
bevoegde autoriteiten, 'wanneer die autoriteiten, ondanks het aantal en de omvang van de
door de belastingschuldige verrichte importen, geen bezwaar hebben gemaakt tegen de
tariefindeling van de betrokken goederen, ofschoon een vergelijking van de aangegeven
tariefpost met de uitdrukkelijke omschrijving van de goederen volgens de specificaties
van de nomenclatuur [...] de verkeerde tariefindeling aan het licht zou hebben gebracht'.
Te dezen werd het voedingsproduct, rijstpapier genaamd, ingevoerd onder tariefpost
19.02 van de nomenclatuur en werden de rechten op basis hiervan geïnd. Reeds bij de
aanvang van de importen op 13 december 1993 heeft de Belgische douane stalen
genomen.
De zaakvoerder van de vennootschap Ly Chi Minh werd pas op 21 augustus 1996, dus
drieëneenhalf jaar later, voor de eerste maal ondervraagd. Hij heeft nooit toegegeven dat
zijn aangifte onjuist was
Het proces-verbaal waarin staat dat het rijstpapier onder tariefpost 19.05 had moeten
worden aangegeven en op grond waarvan het litigieuze bedrag voor de importen van
september 1994 tot januari 1995 werd ingevorderd, dagtekent pas van 27 maart 1997.
De administratie heeft de invoerder nooit verweten dat hij de regeling inzake de douaneaangifte heeft overtreden.
Op één van de rechtszittingen verklaarde [de eiser] dat hij 'niet betwist dat de Duitse,
Italiaanse, Nederlandse en Franse douane ermee instemmen dat het in het geding zijnde
product wordt ingevoerd onder de tariefpost 19.02' (zittingsblad van 10 november2005)".
"Aldus blijkt dat de drie, in het arrest Hewlett Packard in herinnering gebrachte voorwaarden die de navordering verhinderen, vervuld zijn in deze zaak die het nummer
98/3388 van de rol in eerste aanleg draagt: de niet-inning van de rechten is te wijten aan
een vergissing van de Belgische douane, de belastingschuldige heeft te goeder trouw
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gehandeld en aan de regeling inzake de douaneaangifte voldaan".
Grieven
...
Derde onderdeel
Het arrest herinnert eraan dat overeenkomstig artikel 220.2 van het communautair
douanewetboek er niet tot boeking achteraf overgegaan wordt wanneer
"b) het wettelijk verschuldigde bedrag aan rechten niet was geboekt,
1° ten gevolge van een vergissing van de douaneautoriteiten zelf,
2° die de belastingschuldige redelijkerwijze niet kon ontdekken,
3° waarbij deze laatste zijnerzijds te goeder trouw heeft gehandeld en aan alle voorschriften van de geldende bepalingen inzake de douaneaangifte heeft voldaan".
Deze (drie) voorwaarden om de boeking achteraf van het wettelijk verschuldigde
bedrag aan rechten uit te sluiten moeten, zoals het arrest erkent, tezamen vervuld zijn.
Te dezen stelt het arrest vast dat de niet-inning van de rechten te wijten is aan een
vergissing van de Belgische douane en dat de verweersters te goeder trouw hebben gehandeld op grond dat zij misleid zijn door het "actieve optreden" van de douaneadministratie
die eerst de rechten geïnd heeft op grond van de tariefpost 19.02, die pas tweeëneenhalf
jaar later heeft laten weten dat die tariefpost onjuist was en die voor het overige op de
terechtzitting heeft verklaard dat de douaneautoriteiten uit de andere Lidstaten akkoord
gingen om "Rice paper" te boeken onder tariefpost 19.02.
In strijd met wat het arrest zegt blijkt nergens uit de motivering dat "het bedrag aan
verschuldigde rechten niet is geboekt ten gevolge van een vergissing van de douaneautoriteiten zelf" (cf. voornoemd artikel 220.2, b) en dat de verweersters " te goeder trouw
hebben gehandeld" toen zij van de in het geding zijnde goederen aangifte deden onder
tariefpost 19.02.
De omstandigheid dat de administratie van de Belgische douane niet eerst de aangiften
van de verweersters heeft betwist en slechts lang nadien heeft gereageerd impliceert niet
dat de verweersters de betwiste aangiften te goeder trouw hebben gedaan en dat de vergissingen in die aangifte uitgelokt zijn door het "actief optreden" van de douaneadministratie.
Ook al zouden de douaneautoriteiten immers aanvankelijk hebben ingestemd met de
aangiften en deze pas lang nadien hebben betwist - quod non, toch hebben die feiten geen
invloed gehad en konden ze ook geen invloed hebben op de wijze waarop die aangiften
door de verweersters zijn opgemaakt noch op de inhoud ervan.
Met andere woorden, van enige "actieve" of zelfs passieve tussenkomst van de douaneadministratie was geen sprake ten tijde van de litigieuze aangiften. De verweersters zijn
uitsluitend en volledig aansprakelijk voor die aangiften (artikelen 201.3, 218 en 220.1 van
het communautair douanewetboek, 18, 138 en 139 van de algemene wet inzake douane en
accijnzen).
Artikel 139, 3°, van de algemene wet bepaalt uitdrukkelijk dat de aangever in de
aangifte "de post van het tarief van de invoerrechten, het statistieknummer en de juiste
omschrijving van de goederen" moet vermelden.
Bijgevolg kon het arrest geen toepassing maken van artikel 220.2 van het Communautair Douanewetboek noch wettig op de hierboven aangegeven gronden beslissen dat de
besluiten om de litigieuze goederen onder tariefpost 19.02 te boeken in plaats van onder
post 19.05 "het gevolg waren van een vergissing van de douane zelf die de verweersters
niet konden ontdekken" (schending van de in de aanhef van het middel vermelde wetsbepalingen, meer bepaald van artikel 220.2 van het communautair douanewetboek meer
bepaald, met uitzondering van artikel 149 van de Grondwet en van de artikelen 1319,
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1320 en 1322 van het Burgerlijk Wetboek).

III. BESLISSING VAN HET HOF
...
Derde onderdeel
Artikel 5.2 van de (EG)verordening nr. 1697/79 van de Raad van 24 juli 1979
inzake navordering van de rechten bij invoer of bij uitvoer die niet van de belastingschuldige zijn opgeëist voor goederen welke zijn aangegeven voor een douaneregeling waaruit de verplichting tot betaling van dergelijke rechten voortvloeide, bepaalt dat de bevoegde autoriteiten niet behoeven over te gaan tot
navordering van het bedrag van de rechten bij invoer of bij uitvoer dat niet is
geheven ten gevolge van een vergissing van de bevoegde autoriteiten zelf die de
belastingschuldige redelijkerwijze niet kon ontdekken, waarbij deze laatste
zijnerzijds te goeder trouw heeft gehandeld en voldaan heeft aan alle voorschriften van
de geldende regeling inzake de douaneaangifte.
Deze regel is overgenomen in artikel 220.2.b, van het Communautair Douanewetboek naar luid waarvan niet tot boeking achteraf wordt overgegaan wanneer
het wettelijk verschuldigde bedrag aan rechten niet was geboekt ten gevolge van
een vergissing van de douaneautoriteiten zelf die de belastingschuldige redelijkerwijze niet kon ontdekken en waarbij deze laatste zijnerzijds te goeder trouw
heeft gehandeld en aan alle voorschriften van de geldende bepalingen inzake de
douaneaangifte heeft voldaan.
In zijn arrest C-250/91 van 1 april 1993 heeft het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen voor recht gezegd dat "er sprake is van een vergissing van
de bevoegde autoriteiten" in de zin van artikel 5.2 van (EG)verordening nr.
1697/79 van de Raad van 24 juli 1979, wanneer die autoriteiten, ondanks het
aantal en de omvang van de door de belastingschuldige verrichte importen, geen
bezwaar hebben gemaakt tegen de tariefindeling van de betrokken goederen,
ofschoon een vergelijking van de aangegeven tariefpost met de uitdrukkelijke
omschrijving van de goederen volgens de specificaties van de nomenclatuur de
verkeerde tariefindeling aan het licht zou hebben gebracht.
Het onderdeel dat betoogt dat van een vergissing van de bevoegde autoriteiten
enkel sprake kan zijn wanneer de autoriteiten actief de belastingschuldige
misleiden omtrent de op de goederen toepasselijke tariefpost, faalt naar recht.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiser in de kosten.
26 februari 2009 – 1° kamer – Voorzitter en Verslaggever: de h. Mathieu, afdelingsvoorzitter – Gelijkluidende conclusie de h. Henkes, advocaat-generaal – Advocaten: mrs.
De Bruyn en Kirkpatrick.
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Nr. 160
1° KAMER - 26 februari 2009

1º VERWIJZING VAN EEN RECHTBANK NAAR EEN ANDERE —
TUCHTZAKEN - ORDE DER DIERENARTSEN - GEWESTELIJKE RAAD DIE HET FRANS ALS
VOERTAAL HEEFT - VERWIJZING NAAR EEN ANDERE GEWESTELIJKE RAAD - WETTELIJKE
ONMOGELIJKHEID - GEVOLG
2º GENEESKUNDE — BEROEPSORDEN - ORDE DER DIERENARTSEN - GEWESTELIJKE
RAAD DIE HET FRANS ALS VOERTAAL HEEFT - VERWIJZING NAAR EEN ANDERE GEWESTELIJKE RAAD WETTELIJKE ONMOGELIJKHEID - GEVOLG
1º en 2° Het verzoek tot onttrekking van de zaak aan de gewestelijke raad van de Orde der
dierenartsen die het Frans als voertaal heeft is niet ontvankelijk, aangezien uit de wet
blijkt dat er slechts één dergelijke raad bestaat en dat de verwijzing naar een andere
gewestelijke raad die het Frans als voertaal heeft, dus wettelijk onmogelijk is en dat de
onttrekking zonder verwijzing neerkomt op een rechtsweigering1. (Art. 658, Ger.W.; Art. 4,
Wet 19 dec. 1950 tot instelling van de Orde der dierenartsen)
(S.)

ARREST (vertaling)

(AR C.09.0011.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
De verzoeker heeft op 13 december 2008 ter griffie van het Hof een verzoekschrift ingediend tot onttrekking van de zaak aan de gewestelijke raad van de
Orde der dierenartsen die het Frans als voertaal heeft.
Het Hof heeft in zijn arrest van 15 januari 2009 beslist dat het verzoek niet
kennelijk onontvankelijk is.
De met name aangewezen leden van die raad hebben op 31 januari 2009 de
verklaring gesteld die is voorgeschreven bij artikel 656, derde lid, 1°, b, van het
Gerechtelijk Wetboek.
Raadsheer Martine Regout heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal met opdracht Philippe de Koster heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Indien het Hof het verzoek tot onttrekking zou toewijzen, zou het overeenkomstig artikel 658 van het Gerechtelijk Wetboek de verwijzing moeten bevelen naar
de rechter die het aanwijst.
Uit artikel 4 van de wet van 19 december 1950 tot instelling van de Orde der
dierenartsen blijkt dat er in die orde slechts één gewestelijke raad bestaat die het
Frans als voertaal heeft.
De verwijzing naar een andere gewestelijke raad met het Frans als voertaal is
derhalve wettelijk onmogelijk en de onttrekking zonder verwijzing zou neerkomen op een rechtsweigering.
Uit die overwegingen volgt dat het verzoek onontvankelijk is.
1 Zie concl. O.M., in Pas., 2009, nr 160.
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Dictum
Het Hof,
Wijst het verzoek af.
Veroordeelt de verzoeker in de kosten.
26 februari 2009 – 1° kamer – Voorzitter : de h. Mathieu, afdelingsvoorzitter –
Verslaggever : mevr. Regout – Gelijkluidende conclusie de h. de Koster, advocaat-generaal met opdracht – Advocaat: mr. B. André, Luik.

Nr. 161
1° KAMER - 27 februari 2009

AUTEURSRECHT - AUTEURSWET - INBREUK - BEWIJSMIDDELEN
Artikel 74 van de Auteurswet 1994 verleent enkel bijzondere bewijswaarde aan de
vaststellingen gedaan door de personen die het uitdrukkelijk vermeldt, maar sluit niet uit
dat de andere in het gemeen recht bepaalde bewijsmiddelen eveneens kunnen
aangewend worden. (Art. 74, Nieuwe Auteurswet)
(GROUP SCHREURS nv T. SOFAM cvba e.a.)

ARREST

(AR C.06.0161.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 29 november 2005 gewezen
door het Hof van Beroep te Brussel.
Eerste voorzitter Ghislain Londers heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Dirk Thijs heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDELEN
De eiseres voert in haar verzoekschrift twee middelen aan.
(...)
Tweede middel
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 74 van de Wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige
rechten.
Aangevochten beslissingen
Het bestreden arrest van het Hof van Beroep te Brussel van 29 november 2005
verklaart de hoger beroepen en het incidenteel beroep deels gegrond, en veroordeelt de
eiseres tot betaling, onder andere om de volgende redenen:
"12. Sofam is een vennootschap voor het beheer van auteursrechten, die overeenkomstig artikel 67 van de Auteurswet van 30 juni 1994 bij ministerieel besluit van 1
september 1995 werd erkend om haar activiteiten op het Belgische grondgebied uit te
oefenen.
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De bvba 'T Caroke, vennootschap gecontroleerd door R.N., en DVH.zijn als vennoten
aangesloten bij Sofam.
Bij hun toetreding hebben zij krachtens artikel 10 van de statuten van deze laatste al
hun vermogensrechten en naburige rechten, waarvan zij, ten welke titel ook, rechthebbende waren voor hun vroegere, huidige en toekomstige werken, overgedragen aan
Sofam.
Krachtens hetzelfde artikel hebben deze vennoten haar tevens mandaat gegeven om hun
auteursrechten, met inbegrip van hun morele rechten, op deze werken te beheren.
Sofam beschikt derhalve over de vereiste hoedanigheid om in hun naam in rechte op te
treden en betaling te vorderen van reproductierechten, alsook van schadevergoeding
wegens de schending van hun materiële en morele rechten.
13. Het voorschrift van artikel 74 van de Auteurswet staat er niet aan in de weg dat,
zowel het auteurschap van een creatie, als de inbreuk op auteursrechten kunnen worden
bewezen door alle middelen van recht".
Grieven
Luidens artikel 74 van de Wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de
naburige rechten (BS 27 juli 1994, err. BS 5 november 1994, err. BS 22 november 1994)
kan het bewijs van een opvoering, uitvoering, reproductie of enige andere exploitatie,
alsook het bewijs van een onjuiste verklaring over de opgevoerde, uitgevoerde of gereproduceerde werken of over de ontvangsten "niet alleen door de processen-verbaal van de
officieren of de agenten van de gerechtelijke politie worden geleverd, maar ook door de
vaststellingen van een gerechtsdeurwaarder of tot het tegendeel bewezen is van een door
beheersvennootschappen aangewezen persoon die erkend is door de minister bevoegd
voor het auteursrecht en beëdigd is overeenkomstig artikel 572 van het Gerechtelijk
Wetboek".
De eiseres had in haar samenvattende beroepsconclusie (p. 7) in ondergeschikte orde voor zover het hof van beroep zou oordelen dat eiseres als opdrachtgeefster van de kwestieuze publiciteit zou moeten worden aangemerkt, quod non - aangevoerd dat de eerste
verweerster hiervan geen bewijzen voorbracht die te catalogeren zijn onder de bewijsmogelijkheden voorzien in artikel 74 van Wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht
en de naburige rechten ("Auteurswet").
In het bestreden arrest wordt terecht beslist dat de eerste verweerster de vereiste hoedanigheid en belang heeft om in rechte op te treden met betrekking tot de beweerde auteursrechten van haar vennoten (de artikelen 17 en 18 van het Gerechtelijk Wetboek; zie ook
Cass. 26 april 2001, AR C.99.0116.N, Arr. Cass. 2001, afl. 4, 726, RW 2002-2003, afl. 2,
61). In de bestreden beslissing houden de appelrechters echter géén rekening met het feit
dat de bepalingen van het voormelde artikel 74 van de Auteurswet een limitatieve opsomming inhouden van de bewijsmiddelen die kunnen worden aangewend om een inbreuk op
de auteursrechten aan te tonen. Integendeel gaat het hof van beroep er, ten onrechte, van
uit dat alle bewijsmiddelen zouden toegelaten zijn om een dergelijke inbreuk aan te tonen,
en stelt het niet vast dat de eerste verweerster haar vordering staaft met één van de, limitatief bepaalde, wettelijke bewijsmiddelen. Dit vormt een duidelijke schending van voormelde wetsbepaling.
Door te stellen dat de beweerde inbreuken op de auteursrechten van de vennoten van de
eerste verweerster "kunnen worden bewezen door alle middelen van recht", en door niet
vast te stellen dat de aan de eiseres verweten inbreuk op de auteursrechten bewezen moet
worden geacht op basis van bewijsmiddelen behorend tot één of meer van de in de wet
limitatief bepaalde categorieën, schendt het bestreden arrest de bepalingen van artikel 74
van de Wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten, en is het
niet naar recht verantwoord.
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III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
(...)
Tweede middel
6. Artikel 74 van de Auteurswet bepaalt dat het bewijs van een opvoering,
uitvoering, reproductie of enige andere exploitatie, alsook het bewijs van een
onjuiste verklaring over de opgevoerde, uitgevoerde of gereproduceerde werken
of over de ontvangsten niet alleen door de processen-verbaal van de officieren of
de agenten van de gerechtelijke politie kan worden geleverd, maar ook door de
vaststellingen van een gerechtsdeurwaarder of, tot het tegendeel bewezen is, van
een door beheersvennootschappen aangewezen persoon die erkend is door de
minister, bevoegd voor het auteursrecht, en beëdigd is overeenkomstig artikel
572 van het Gerechtelijk Wetboek.
Deze wetsbepaling verleent enkel bijzondere bewijswaarde aan de vaststellingen gedaan door de personen die het uitdrukkelijk vermeldt, maar sluit niet uit
dat de andere in het gemeen recht bepaalde bewijsmiddelen eveneens kunnen
aangewend worden.
7. Het middel dat ervan uitgaat dat dit artikel een limitatieve opsomming geeft
van de bewijsmiddelen van een inbreuk op de Auteurswet, faalt naar recht.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiseres in de kosten.
26 februari 2009 – 1° kamer – Voorzitter en Verslaggever: de h. Londers, eerste voorzitter – Gelijkluidende conclusie de h. de Thijs, advocaat-generaal – Advocaten: mrs.
Houtekier en Kirkpatrick.

Nr. 162
1° KAMER - 27 februari 2009

1º BESLAG — BEWAREND BESLAG - BESLAG OP ZEESCHIP - ZEESCHIP - BEGRIP
2º SCHIP. SCHEEPVAART - BEWAREND BESLAG OP ZEESCHIP - ZEESCHIP - BEGRIP
3º BESLAG — BEWAREND BESLAG - BESLAG OP ZEESCHIP - VEREISTEN
4º SCHIP. SCHEEPVAART - BEWAREND BESLAG OP ZEESCHIP - VEREISTEN
1º en 2° Als "zeeschip", waarop het specifiek stelsel van bewarend beslag van toepassing
is, moet worden beschouwd, ieder vaartuig dat geschikt is om de zee te bevaren en
daartoe bestemd is, ook al wordt het niet gebruikt of is het niet bestemd tot enige
winstgevende verrichting van scheepvaart op de zeewateren, zoals bedoeld in artikel 1
van de Zeewet; de in dit artikel gegeven omschrijving van het begrip zeeschip is immers
niet van toepassing op de bepalingen van het Ger. W. betreffende het bewarend beslag
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op zeeschepen en binnenschepen; het schip, dat door beschadigingen zijn bestemming
voor de zeevaart definitief heeft verloren, kan niet meer worden beschouwd als een
zeeschip1. (Artt. 1, 2, 3 (1), 8 (2), en 9, Internationaal Verdrag van 10 mei 1952 tot het
brengen van eenheid in sommige bepalingen inzake conservatoir beslag op zeeschepen
ondertekend te Brussel en goedgekeurd bij wet 24 maart 1961; Artt. 1468 en 1469,
Ger.W.)
3º en 4° Het specifiek stelsel van bewarend beslag op een zeeschip, waarbij, na verlof van
de bevoegde rechterlijke autoriteit, op grond van de loutere allegatie van een
zeevordering op een zeeschip bewarend beslag kan worden gelegd, impliceert dat het
schip op ogenblik van het beslag als een zeeschip kan worden beschouwd; de
omstandigheid dat het schip op het ogenblik van het ontstaan van een zeevordering een
zeeschip was, belet niet dat het later definitief verlies van deze hoedanigheid, het leggen
van een bewarend scheepsbeslag op dit schip in de weg staat2. (Artt. 1, 2, 3 (1), 8 (2), en
9, Internationaal Verdrag van 10 mei 1952 tot het brengen van eenheid in sommige
bepalingen inzake conservatoir beslag op zeeschepen ondertekend te Brussel en
goedgekeurd bij wet 24 maart 1961; Artt. 1468 en 1469, Ger.W.)
(HET HAVENBEDRIJF, autonoom gemeentelijk bedrijf T. VAN HEYGHEN RECYCLING nv e.a.)

Conclusie van advocaat-generaal D. Thijs:
1. DE FEITEN.
1. Op 16 juli 2004 breekt een brand uit aan boord van de m.s. Sea Trader, eigendom
van de vennootschap naar Maltees recht MEHANIKIS GERASIMOVS SHIPPING
COMPANY, op dat ogenblik aangemeerd in de haven van Antwerpen. Om veiligheids- en
gezondheidsredenen laat men het schip gecontroleerd uitbranden. De m.s. Sea Trader is
bijgevolg zwaar beschadigd, zowel bovendeks als benedendeks.
In het raam van de bluswerken verleent het HAVENBEDRIJF Antwerpen bijstand met
behulp van sleepboten.
2. Op 9 september 2004 verkoopt MEHANIKIS GERASIMOVS SHIPPING
COMPANY het voormelde schip aan de naamloze vennootschap VAN HEYGHEN
RECYCLING, een firma die o.m. scheepswrakken opkoopt teneinde de metalen, na
sortering en recyclage, op de metaalmarkt te koop aan te bieden. Ingevolge deze
overdracht wordt het schip geschrapt uit het scheepsregister te Malta op 15 september
2004 (zonder elders opnieuw te worden ingeschreven) en vervolgens, op 17 september
2004, van Antwerpen naar Gent gesleept (met het oog op sloping).
II. DE PROCEDUREVOORGAANDEN.
3. Teneinde voldoening te krijgen voor haar zeevordering wegens gemaakte kosten van
hulp en berging (in de zin van art. 23, §1, sub 3° van de Zeewet, d.z. de titels I en X van
boek II van het Wetboek van Koophandel over de zee- en binnenvaart), vraagt het
HAVENBEDRIJF de Beslagrechter te Gent de toelating om aldaar een bewarend
scheepsbeslag te leggen. Bij beschikking van 23 september 2004 verleent de
Beslagrechter deze toelating, waarop het HAVENBEDRIJF op 24 september 2004 het
bedoelde beslag laat leggen.
4. VAN HEYGHEN RECYCLING tekent evenwel derdenverzet aan. De nieuwe
eigenaar van het schip vordert hierbij de vernietiging van voormelde beschikking van de
Beslagrechter, de opheffing van het gelegde beslag en de veroordeling van het
HAVENBEDRIJF tot een schadevergoeding wegens tergend en roekeloos beslag.
MEHANIKIS GERASIMOS SHIPPING COMPANY sluit zich hierbij aan en betwist
bovendien de bevoegdheid van de Beslagrechter.
1 Zie de conclusie van het O.M.
2 Ibid.
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5. Bij vonnis van 28 juni 2005 doet de Beslagrechter te Gent de eerdere beschikking
van 23 september 2004 teniet en beveelt bijgevolg de opheffing en de doorhaling van het
litigieuze beslag. De Beslagrechter wijst verder de gevorderde schadevergoeding af
verklaart het vonnis tegenwerpbaar aan MEHANIKIS GERASIMOVS SHIPPING
COMPANY.
6. Het HAVENBEDRIJF tekent hoger beroep aan. Bij het thans bestreden arrest
bevestigen de appelrechters het beroepen vonnis en oordelen hierbij dat de m.s. Sea
Trader ten tijde van het bewarende beslag niet langer beantwoordde aan de vereiste
kwalificatie van ‘zeeschip’, zodat een bewarend scheepsbeslag bij toepassing van de
artikelen 1467 tot en met 1480 Ger.W. (in overeenstemming met het zogeheten Verdrag
Scheepsbeslag, d.i. het Verdrag van 10 mei 1952 ‘tot het brengen van eenheid in sommige
bepalingen inzake conservatoir beslag op zeeschepen’) niet te verantwoorden was.
De appelrechters oordelen verder dat een bewarend beslag op roerend goed eveneens
was uitgesloten aangezien het HAVENBEDRIJF noch tegen VAN HEYGHEN
RECYCLING, noch tegen MEHANIKIS GERASIMOVS SHIPPING COMPANY
beschikt over een bevoorrechte schuldvordering met een zeker, vaststaand en opeisbaar
karakter, zoals vereist door artikel 1413 Ger. W.
Tot slot oordelen de appelrechters dat de eerder gevorderde schadevergoeding niet is
hernomen in hoger beroep, zodat op dit punt evenmin een hervorming van het beroepen
vonnis aan de orde kan zijn.
III. DE VOORZIENING IN CASSATIE.
7. Het HAVENBEDRIJF tekent cassatieberoep aan.
Het (enig) middel tot cassatie betreft de beoordeling waarbij de appelrechters in dezen
een bewarend scheepsbeslag bij toepassing van de artikelen 1467 tot en met 1480 Ger.W.
(in overeenstemming met het zogeheten Verdrag Scheepsbeslag) uitsluiten.
8. Het middel tot cassatie behelst twee specifieke rechtsvragen: ten eerste de vraag of
een bewarend scheepsbeslag mogelijk is op een scheepswrak; ten tweede, en in de
veronderstelling dat een bewarend scheepsbeslag niet mogelijk is op een scheepswrak, de
vraag of de vereiste kwalificatie van ‘zeeschip’ speelt ten tijde van het ontstaan van de
zeevordering dan wel ten tijde van het beslag.
Het eerste onderdeel benadert deze rechtsvragen vanuit nationaalrechtelijke hoek (artt.
1467-1480 Ger.W.), het tweede onderdeel vanuit internationaalrechtelijk oogpunt
(Verdrag Scheepsbeslag).
III.1. Eerste onderdeel.
9. Het bewarend beslag op zeeschepen (en binnenschepen) werd oorspronkelijk
geregeld bij Wet van 4 september 1908 ‘op de inbeslagneming en het opbod bij vrijwillige
vervreemding van de zee- en de binnenschepen, alsmede op de bevoegdheid inzake van
zee- en binnenvaart’. Later (bij Wet van 4 december 1961) werden de bedoelde
bepalingen in overeenstemming gebracht met het voormelde Verdrag Scheepsbeslag
(goedgekeurd bij Wet van 24 maart 1961) en aldus overgenomen in het Gerechtelijk
Wetboek van 10 oktober 19673. Zodoende vindt het bewarend beslag op zeeschepen (en
binnenschepen) thans (kernachtige) neerslag in de artikelen 1467 tot en met 1480 Ger.W.
Nadere ontleding van deze bepalingen leert dat een wettelijke definitie van de notie
‘zeeschip’ ontbreekt. Alvorens te kunnen oordelen of een bewarend beslag op grond van
voormelde artikelen mogelijk is op een scheepswrak, moet worden nagegaan wat de notie
‘zeeschip’ precies inhoudt en of een scheepswrak hieronder begrepen is.
3 Ch. VAN REEPINGHEN, Verslag over de gerechtelijke hervorming, Brussel, Belgisch Staatsblad, 1964,
548-549.
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10. In het eerste subonderdeel verwijst het HAVENBEDRIJF voor een omschrijving
van de notie ‘zeeschip’ naar de definitie die men terugvindt in artikel 1 van de Zeewet:
“alle vaartuigen van tenminste 25 ton, bestemd of gewoonlijk gebruikt voor personen- of
goederenvervoer, visserij, sleepvaart of enige andere winstgevende scheepvaartverrichting
ter zee”. Doordat de appelrechters de mogelijkheid om bewarend scheepsbeslag te leggen
beperken tot alsnog zeewaardige schepen, zouden zij, volgens het HAVENBEDRIJF, de
bedoelde definitie verengen. Het al dan niet zeewaardig zijn van een zeeschip, zou
immers los staan van de bepalingen van de Zeewet. Volgens het HAVENBEDRIJF kan
men bezwaarlijk aan de definitie van zeeschip de voorwaarde van het ‘zeewaardig zijn’
toevoegen.
11. Het eerste subonderdeel faalt naar recht.
Uit de bewoordingen van artikel 1 van de Zeewet (‘met oog op de toepassing van deze
wet’) blijkt dat de bedoelde definitie niet zonder meer van toepassing is in de context van
het bewarend scheepsbeslag4.
Gezaghebbende doctrine leert dat, in de context van het bewarend scheepsbeslag, onder
‘zeeschip’ moet worden begrepen: “elk vaartuig dat gewoonlijk en hoofdzakelijk de zee
bevaart of hiertoe bestemd is en daarbij aan de gevaren van de zee wordt blootgesteld” 5.
Deze doctrine benadrukt dat een verdrag (zoals het Verdrag Scheepsbeslag, evenals de in
overeenstemming daarmee ingevoerde nationaalrechtelijke bepalingen, zoals de artt.
1467-1480 Ger.W.) moet worden uitgelegd op grond van verdragseigen elementen6.
Een scheepswrak beantwoordt niet aan deze laatste definitie en is bijgevolg niet vatbaar
voor bewarend scheepsbeslag. Niet alleen kan een scheepswrak onmogelijk nog de zee
bevaren, bovendien impliceert de notie ‘wrak’ dat herstellingen niet (langer) aan de orde
zijn, zodat een eventuele vroegere bestemming tot het bevaren van de zee nadien in elk
4 Zie dienaangaande: C. VAN AERDE, Zeeschepen onder bewarend beslag: Theorie en praktijk,
Brugge, die Keure, 1988, p. 5-6, nr. 7: “Sommigen verwijzen (zonder motivering, alsof het om een
evidentie zou gaan) naar de definitie in art. 1 Zeewet. (…) Art. 1 Zeewet is nochtans niet van
toepassing bij bewarend beslag op zeeschepen. (…) Vooreerst volgt uit de inleidende woorden van
art. 1 Zeewet, dat die definitie enkel geldt ‘met oog op de toepassing van deze wet’, nl. de Zeewet.
(…) Ze is bijgevolg niet zonder meer van toepassing op de andere afdelingen van het Belgische
Zeerecht (cfr. de inleidende woorden van art. 271 Zeewet), laat staan op het internationale zeerecht.
In andere wetten (overigens van recentere datum) worden soms sterk afwijkende definities
geformuleerd. (…) Waarom dan art. 1 Zeewet, een definitie uit de Wet 10 februari 1908 betreffende
de zee- en binnenvaart, toepassen op de regeling inzake bewarend beslag op zeeschepen, die pas een
halve eeuw later tot stand gekomen is? (…) Ook verwerp ik de toepassing van art. 1 Zeewet, omdat
volgens die definitie enkel schepen die in de volle zee actief zijn, zeeschepen kunnen zijn. (…)
Bovendien is de in artt. 1467 e.v. Ger.W. gebruikte term ‘zeeschip’ overgenomen uit het Verdrag
Scheepsbeslag, waarvan de bedoeling was (...) internationaal eenheid te brengen in de bepalingen van
de diverse verdragsstaten inzake bewarend beslag op zeeschepen.”.
Zie ook: W. VERSTREPEN, “Bewarend beslag op zee- en binnenschepen”, Jura Falconis 1988-89, 77:
“Het Verdrag is daarentegen bedoeld voor alle zeeschepen, dus ook voor die vaartuigen die door de
artt. 1 en 271 Zeewet worden uitgesloten, op voorwaarde dat ze bestemd zijn voor de zeevaart.”.
DIRIX en BROECKX vermelden dat de bedoelde zee- en binnenschepen deze zijn zoals omschreven in de
artt. 1 en 271 Zeewet (E. DIRIX en K. BROECKX, “Beslag”, A.P.R. 2001, p. 290-291, nr. 458); zij
verwijzen evenwel naar een beslissing van de Beslagrechter te Antwerpen van 22 november 1996
(RW 1996-1997, 1262) die eerder de denkwijze van voormelde auteurs volgt.
5 C. VAN AERDE, o.c., p. 11 e.v., nrs. 7 e.v.
Zie ook: K. MACKAY, “Art. 1467 Ger.W.”, Comm. Ger., p. 6, nr. 4: “Krachtens de Wet van 24 maart
1961 komen niet-commerciële zeeschepen (zoals pleziervaartuigen of vaartuigen voor
wetenschappelijk onderzoek of voor milieubescherming, die gewoonlijk gebruikt worden of die
bestemd zijn voor de zeevaart) ook in aanmerking voor bewarend beslag volgens de regels van het
Verdrag Scheepsbeslag.”.
6 Cass. 27 januari 1977, Arr. Cass. 1977, 595.
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geval definitief onmogelijk is geworden7.
De appelrechters oordelen in die zin.
12. Nu voormelde zienswijze impliceert dat een bewarend scheepsbeslag slechts
mogelijk is indien deze schepen niet als ‘scheepswrak’ kunnen worden aangezien, moet
worden nagegaan welk tijdstip van belang is voor de vaststelling van het feitelijke
gegeven of het schip een zeeschip dan wel een scheepswrak uitmaakt. Die vraag komt aan
bod in het tweede subonderdeel.
13. Het HAVENBEDRIJF werpt op dat het volstaat dat het bedoelde schip als een
‘zeeschip’ kan worden gekwalificeerd ten tijde van het ontstaan van de zeevordering,
opdat een later te vestigen bewarend beslag mogelijk zou zijn.
14. Ook het tweede subonderdeel faalt naar recht.
Een rechtmatig bewarend beslag vereist immers dat aan de voorwaarden hiervan is
voldaan, zowel ten tijde van het ontstaan van de bedoelde schuldvordering als ten tijde
van het bewarend beslag op zich8.
Het gegeven dat een schip ten tijde van het ontstaan van een zeevordering de
kwalificatie van ‘zeeschip’ geniet, terwijl, ten tijde van het bewarend beslag, datzelfde
schip nog slechts als ‘scheepswrak’ kan worden aangezien, kan bijgevolg geen bewarend
beslag verantwoorden9.
Door te oordelen dat een schip dat ten tijde van het bewarende beslag als scheepswrak
moet worden aangezien, niet het voorwerp kan uitmaken van een bewarend beslag,
verantwoorden de appèlrechters hun beslissing om dergelijk beslag af te wijzen bijgevolg
naar recht.
III.2. Tweede onderdeel.
15. Zoals gezegd, werpt het tweede onderdeel dezelfde voormelde twee rechtsvragen
op, zij het dan vanuit internationaalrechtelijke hoek (Verdrag Scheepsbeslag).
16. Waar de appelrechters de mogelijkheid om bewarend scheepsbeslag te leggen
beperken tot alsnog zeewaardige schepen, zouden zij, volgens het HAVENBEDRIJF, de
in artikel 1 van de Zeewet bedoelde definitie hanteren op een internationaalrechtelijk niet
verantwoorde wijze. Meer bepaald verplichten de artikelen 26, 27 en 31 van het Verdrag
van Wenen, d.i. het Verdrag van 23 mei 1969 inzake het Verdragenrecht,
verdragsbepalingen uit te leggen in de lijn van de internationale context en de bedoeling
ervan. De toepassing van artikel 1 van de Zeewet en het al dan niet zeewaardig zijn van
een zeeschip, zou, nog steeds volgens het HAVENBEDRIJF, niet beantwoorden aan de
internationale context en de bedoeling van het Verdrag Scheepsbeslag.
17. Het tweede onderdeel mist op dit punt feitelijke grondslag.
7 C. VAN AERDE, o.c., p. 15, nr. 9: “Zo is een vaartuig dat voorheen een zeeschip was, maar actueel
opgelegd is en waarvan men nog niet weet wat men er precies mee zal beginnen, geen zeeschip
meer.”
8 Vergelijk: E. DIRIX en K. BROECKX, l.c., p. 277-278, nr. 438: “Of de schuldvordering van de
beslaglegger aan deze voorwaarden en kwaliteiten voldoet, moet beoordeeld worden naar het tijdstip
waarop het verzoekschrift wordt neergelegd of, wanneer het beslag zonder rechterlijke machtiging
wordt gelegd, naar het tijdstip van het beslag. (…) De beslagrechter die kennis neemt van het verzet
tegen het bewarende beslag (artt. 1419 en 1420) moet aldus een dubbel tijdsmoment in ogenschouw
nemen. Hij moet immers vanzelfsprekend ook vaststellen of de vereisten ook nog vervuld zijn op het
tijdstip van zijn uitspraak ten einde het beslag te kunnen handhaven.” en E. DIRIX en K. BROECKX, l.c.,
p. 292, nr. 459: “De rechtspleging (bij bewarend scheepsbeslag) komt overeen met wat geldt voor
andere bewarende beslagen.”
9 Zie: W. VERSTREPEN, l.c., 78: “Het Brussels Scheepsverdrag van 10 mei 1952, bekrachtigd door de
Wet van 24 maart 1961, en de artt. 1468-1469 Ger.W. hebben alleen op zeeschepen betrekking en
vormen een uitzondering op de algemene regel.”.

Nr. 162 - 27.2.09

HOF VAN CASSATIE

677

Anders dan het onderdeel aanvoert, passen de appelrechters de in artikel 1 van de
Zeewet bedoelde definitie niet als dusdanig toe. Zij hanteren de boven (onder
randnummer 11) aangehaalde verruimde definitie op een internationaalrechtelijk
verantwoorde wijze.
18. Het HAVENBEDRIJF voert verder, eens te meer, aan dat het volstaat dat het
bedoelde schip als ‘zeeschip’ kan worden aangezien ten tijde van het ontstaan van de
zeevordering, opdat een later te vestigen bewarend beslag mogelijk zou zijn. De andere
zienswijze van de appelrechters zou, nog steeds volgens het HAVENBEDRIJF, niet
beantwoorden aan de internationale context en de bedoeling van het Verdrag
Scheepsbeslag.
19. Ook op dit vlak kan het tweede onderdeel niet worden aangenomen.
Zoals voormeld, onderstelt een bewarend scheepsbeslag bij toepassing van de artikelen
1467 tot en met 1480 Ger.W., in overeenstemming met het Verdrag Scheepsbeslag, dat
het gaat om een zeeschip, en dit zowel ten tijde van het ontstaan van de bedoelde
schuldvordering als ten tijde van het beslag.
Een bewarend scheepsbeslag op wat ten tijde van het beslag als een scheepswrak
doorgaat, is niet mogelijk.
De appelrechters, die in die zin oordelen, verantwoorden hun beslissing dan ook naar
recht.
Besluit: VERWERPING.
ARREST

(AR C.07.0036.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 22 juni 2006 gewezen door
het Hof van Beroep te Gent.
Raadsheer Alain Smetryns heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Dirk Thijs heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDEL
De eiseres voert in haar verzoekschrift een middel aan.
Het verzoekschrift is aan dit arrest gehecht en maakt er deel van uit.
III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Eerste onderdeel
Eerste subonderdeel
1. Artikel 1 van de Zeewet geeft, voor de toepassing van deze wet, een definitie van de als zeeschepen te beschouwen vaartuigen. De omschrijving van het
begrip zeeschip in artikel 1 van de Zeewet is niet van toepassing op de artikelen
1467 tot en met 1480 van het Gerechtelijk Wetboek betreffende het bewarend
beslag op zeeschepen en binnenschepen.
2. Het subonderdeel, dat ervan uitgaat dat artikel 1 van de Zeewet, waarvan de
schending wordt aangevoerd, in aanmerking dient te worden genomen bij de
beoordeling van de regelmatigheid van een op grond van de artikelen 1467 en
volgende van het Gerechtelijk Wetboek gelegd bewarend beslag, faalt naar recht.
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Tweede subonderdeel
3. Het zeeschip, waarop krachtens de artikelen 1467 en volgende van het
Gerechtelijk Wetboek op grond van de allegatie van een zeevordering bewarend
beslag wordt gelegd, moet, ter beoordeling van de regelmatigheid van dit beslag,
nog steeds als een zeeschip kunnen worden beschouwd op het ogenblik van het
beslag.
4. Het subonderdeel, dat er van uitgaat dat het, voor de beoordeling van de
regelmatigheid van het bewarend beslag, volstaat dat het zeeschip die hoedanigheid bezit op het ogenblik van het ontstaan van de zeevordering, faalt naar recht.
Tweede onderdeel
Eerste subonderdeel
5. De appelrechters oordelen dat bezwaarlijk kan worden voorgehouden dat
het zwaar beschadigd schip, dat met het oog op het slopen ervan werd verkocht,
ten tijde van het bewarend beslag "een zeewaardig zeeschip was dat gewoonlijk
en hoofdzakelijk bestemd was voor de zeevaart en van aard de gevaren van de
zee te trotseren".
Voorts oordelen zij dat, indien het schip voor de brandschade zeker bestemd
was voor de zeevaart, het deze bestemming nadien "definitief verloren (had),
zonder dat het ook maar op enig moment in aanmerking kwam om gered en
hersteld te worden", met andere woorden dat het schip "een scheepswrak" was
geworden, "waarop de bepalingen van het maritiem scheepsbeslag niet van
toepassing zijn".
6. Het subonderdeel, dat ervan uitgaat dat de appelrechters tot de onregelmatigheid van het beslag beslisten om reden dat het schip op het ogenblik van het
beslag niet meer beantwoordde aan het begrip zeeschip in de zin van artikel 1
van de Zeewet, terwijl zij in werkelijkheid de onregelmatigheid van het beslag
steunden op de vaststelling dat het schip zijn bestemming voor de zeevaart definitief had verloren, berust op een onjuiste lezing van het arrest.
Het subonderdeel mist feitelijke grondslag.
Tweede subonderdeel
7. Als zeeschip in de zin van het Internationaal Verdrag van 10 mei 1952 tot
het brengen van eenheid in sommige bepalingen inzake conservatoir beslag op
zeeschepen, ondertekend te Brussel, en in de zin van de artikelen 1468 en 1469
van het Gerechtelijk Wetboek, moet worden beschouwd, ieder vaartuig dat
geschikt is om de zee te bevaren en daartoe bestemd is, ook al wordt het niet
gebruikt of is het niet bestemd tot enige winstgevende verrichting van scheepvaart op de zeewateren, zoals bedoeld in artikel 1 van de Zeewet.
Het schip, dat door beschadigingen zijn bestemming voor de zeevaart definitief heeft verloren, kan niet meer worden beschouwd als een zeeschip in de zin
van voormelde bepalingen.
Het specifiek stelsel van bewarend beslag op een zeeschip, waarbij, na verlof
van de bevoegde rechterlijke autoriteit, op grond van de loutere allegatie van een
zeevordering op een zeeschip bewarend beslag kan worden gelegd, impliceert
dat het schip op het ogenblik van het beslag als een zeeschip kan worden
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beschouwd.
De omstandigheid dat het schip op het ogenblik van het ontstaan van een
zeevordering een zeeschip was, belet niet dat het later definitief verlies van deze
hoedanigheid, het leggen van een bewarend scheepsbeslag op dit schip in de weg
staat.
8. De appelrechters, die oordelen dat het beslag onregelmatig is doordat het
schip op het ogenblik van het beslag tengevolge van onherstelbare beschadigingen niet meer zeewaardig was en dan ook als een scheepswrak te beschouwen
was, dat zijn bestemming voor de zeevaart definitief had verloren, schenden de
in het subonderdeel vermelde bepalingen van het Verdrag Scheepbeslag niet, ook
al was het betrokken schip als een zeeschip te beschouwen op het ogenblik van
het ontstaan van de zeevordering uit hoofde van hulp en berging.
Het subonderdeel kan niet worden aangenomen.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiser in de kosten.
27 februari 2009 – 1° kamer – Voorzitter : de h. Londers, eerste voorzitter – Verslaggever : de h. Smetreyns – Gelijkluidende conclusie de h. Thijs, advocaat-generaal – Advocaten: mrs. Lefèbvre, Kirkpatrick en L. Keyzer, Antwerpen.

Nr. 163
1° KAMER - 27 februari 2009

1º DESKUNDIGENONDERZOEK - BURGERLIJKE ZAKEN - BESCHERMING VAN HET
LEEFMILIEU - VORDERING TOT STAKING - RECHTSMACHT VAN DE RECHTER - DRAAGWIJDTE
2º MILIEURECHT - VORDERING TOT STAKING - DESKUNDIGENONDERZOEK - RECHTSMACHT VAN
DE RECHTER - DRAAGWIJDTE
3º RECHTBANKEN — BURGERLIJKE ZAKEN — ALGEMEEN - BESCHERMING VAN
HET LEEFMILIEU - VORDERING TOT STAKING - DESKUNDIGENONDERZOEK - RECHTSMACHT VAN DE
RECHTER - DRAAGWIJDTE
4º DWANGSOM - VEROORDELING OM IETS TE DOEN - HERSTELWERKEN - DWANGSOMRECHTER RECHTSMACHT VAN DE RECHTER - IN ACHT TE NEMEN VERPLICHTINGEN
1º, 2° en 3° Het deskundigenonderzoek mag enkel vaststellingen of een technisch advies
betreffen; de rechter, die, om verdere schade aan het leefmilieu te voorkomen, beveelt
dat uitgevoerde werken ongedaan worden gemaakt en de uitvoering van herstelwerken
gelast, dient de desgevallend hierbij in acht te nemen richtlijnen zelf te preciseren; hij kan
de door hem aangestelde deskundige niet gelasten richtlijnen uit te vaardigen die
rechtstreeks bindend zijn voor de partij die tot de uitvoering van de werken gehouden is 1.
1 Zie Cass., 12 dec. 1985, AR 7373, AC, 1985-86, nr. 254; Cass., 14 sept. 1992, AR 9311, AC,
1991-92, nr. 605; Cass., 3 juni 2004, AR C.03.0111.N, AC, 2004, nr. 303.
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(Artt. 11 en 962, Ger.W.; Art. 1, tweede lid, Wet 12 jan. 1993 betreffende een
vorderingsrecht inzake bescherming van het leefmilieu)
4º De veroordeling om iets doen, waaraan, voor het geval aan die hoofdveroordeling niet
wordt voldaan, de verbeurte van een dwangsom wordt gekoppeld, moet door de
dwangsom- rechter voldoende nauwkeurig worden geformuleerd; wanneer hij de
uitvoering van herstelwerken volgens bepaalde modaliteiten gelast, dient hij de hierbij in
acht te nemen richtlijnen desgevallend zelf te preciseren. (Artt. 1385bis en 1385quater,
Ger.W.)
(N.J.A. nv T. V. ea)

ARREST

(AR C.07.0527.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 6 juni 2007 gewezen door het
Hof van Beroep te Brussel.
Raadsheer Alain Smetryns heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Dirk Thijs heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDEL
De eiseres voert in haar verzoekschrift een middel aan.
Het verzoekschrift is aan dit arrest gehecht en maakt er deel van uit.
III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
(...)
Tweede onderdeel
3. Krachtens artikel 1, tweede lid, van de wet van 12 januari 1993 betreffende
een vorderingsrecht inzake bescherming van het leefmilieu, kan de rechter de
staking bevelen van handelingen waarvan de uitvoering reeds is begonnen of
maatregelen opleggen ter preventie van de uitvoering ervan of ter voorkoming
van schade aan het leefmilieu.
Op grond van die bepaling vermag de rechter te bevelen dat de uitgevoerde
werken ongedaan worden gemaakt, wanneer dit nodig is om verdere schade aan
het leefmilieu te voorkomen.
4. Krachtens artikel 11 van het Gerechtelijk Wetboek, kunnen de rechters hun
rechtsmacht niet overdragen.
Krachtens artikel 962 van hetzelfde wetboek, kan de rechter ter oplossing van
een voor hem gebracht geschil of ingeval een geschil werkelijk en dadelijk dreigt
te ontstaan, deskundigen gelasten vaststellingen te doen of een technisch advies
te geven.
Het deskundigenonderzoek mag enkel vaststellingen of een technisch advies
betreffen.
5. De rechter, die, om verdere schade aan het leefmilieu te voorkomen, beveelt
dat uitgevoerde werken ongedaan worden gemaakt en de uitvoering van herstel-
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werken gelast, dient de desgevallend hierbij in acht te nemen richtlijnen zelf te
preciseren.
De rechter kan niet, zonder schending van de artikelen 11 en 962 van het
Gerechtelijk Wetboek, beslissen dat een door hem aangewezen deskundige, wat
de uit te voeren herstelwerken betreft, richtlijnen uitvaardigt, die rechtstreeks
bindend zijn voor de partij die tot de uitvoering van de werken gehouden is.
6. Door te oordelen en te beslissen dat de partij, die gehouden is herstelwerken
uit te voeren, deze zal uitvoeren volgens de richtlijnen bepaald door een door hen
aangewezen begeleidingscommissie, die haar verslag niet ter griffie zal dienen
neer te leggen, doch enkel aan de partijen zal dienen mede te delen, om reden dat
het arrest definitief is en de vraag naar het al dan niet uitvoeren van de werken
overeenkomstig de richtlijnen van bedoelde commissie de uitvoering van dit
arrest betreft, schenden de appelrechters de artikelen 11 en 962 van het Gerechtelijk Wetboek.
Het onderdeel is gegrond.
Derde onderdeel
7. Krachtens artikel 1385bis van het Gerechtelijk Wetboek, kan de rechter op
vordering van een der partijen de wederpartij veroordelen tot betaling van een
geldsom, dwangsom genaamd, voor het geval dat aan de hoofdveroordeling niet
wordt voldaan, onverminderd het recht op schadevergoeding indien daartoe
gronden zijn.
Krachtens artikel 1385quater van hetzelfde wetboek, komt de dwangsom,
eenmaal verbeurd, ten volle toe aan de partij die de veroordeling heeft verkregen
en kan deze partij de dwangsom ten uitvoer leggen krachtens de titel waarbij zij
is vastgesteld.
8. Uit deze bepalingen volgt dat de veroordeling om iets te doen, waaraan,
voor het geval aan die hoofdveroordeling niet wordt voldaan, de verbeurte van
een dwangsom wordt gekoppeld, voldoende nauwkeurig moet worden geformuleerd en dat wanneer de dwangsomrechter de uitvoering van herstelwerken
volgens bepaalde modaliteiten gelast, hij de hierbij in acht te nemen richtlijnen
desgevallend zelf dient te preciseren.
9. De appelrechters, die de eiseres veroordelen herstelwerken uit te voeren
overeenkomstig de richtlijnen bepaald door een door hen aangewezen begeleidingscommissie, zonder zelf deze richtlijnen te preciseren, en een dwangsom
opleggen voor het geval aan deze hoofdveroordeling niet wordt voldaan,
schenden de in het onderdeel aangevoerde artikelen.
Het onderdeel is gegrond.
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest in zoverre het beslist dat de eiseres gehouden is
herstelwerken uit te voeren overeenkomstig de richtlijnen bepaald door een
begeleidingscommissie, het die begeleidingscommissie aanstelt en de opdracht
ervan bepaalt, een dwangsom oplegt voor het geval aan die hoofdveroordeling
niet wordt voldaan en uitspraak doet over de kosten.
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Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het
gedeeltelijk vernietigde arrest.
Houdt de kosten aan en laat de beslissing daaromtrent aan de feitenrechter
over.
Verwijst de aldus beperkte zaak naar het Hof van beroep te Gent.
27 februari 2009 – 1° kamer – Voorzitter : de h. Londers, eerste voorzitter – Verslaggever : de h. Smetreyns – Gelijkluidende conclusie de h. Thijs, advocaat-generaal – Advocaten: mrs. Verbist en P. De Smedt, Gent.

