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Nr. 226
2° KAMER - 1 april 2009

1º RECHT VAN VERDEDIGING — STRAFZAKEN - ANDERE PROCEDURE - DOSSIER RECHTER - WEIGERING OM STUKKEN TE VOEGEN - GEVOLG
2º RECHTEN VAN DE MENS — VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS —
ARTIKEL 6 — ARTIKEL 6.1 - RECHT OP EEN EERLIJKE BEHANDELING VAN DE ZAAK GELIJKHEID VAN WAPENS - PROCESSUELE GELIJKHEID TUSSEN PARTIJEN - DRAAGWIJDTE
1º Miskenning van het recht van verdediging kan niet worden afgeleid uit de omstandigheid
alleen dat de rechter, op grond van een feitelijke beoordeling en om de redenen die hij
nauwkeurig aangeeft, heeft beslist dat er geen grond was om bij het
rechtsplegingsdossier ten laste van de beklaagde, stukken te voegen die volgens hem op
een andere procedure betrekking hebben of niet noodzakelijk zijn om tot zijn overtuiging
te komen1. (Algemeen rechtsbeginsel inzake het recht van verdediging)
2º Het recht op een eerlijke behandeling van de zaak, waartoe het recht op gelijke wapens
behoort, betekent alleen dat iedere partij in het proces dezelfde processuele middelen
kan aanwenden en op gelijke wijze kennis kan nemen van de aan de beoordeling van de
rechter voorgelegde stukken en gegevens2. (Art. 6.1, Verdrag Rechten van de Mens)
(G. e.a. T. CHIMAC nv e.a.)

ARREST (vertaling)

(AR P.08.1192.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
De cassatieberoepen zijn gericht tegen het arrest van het hof van beroep te
Luik, correctionele kamer, van 17 juni 2008.
De eisers II voeren in een memorie die aan dit arrest is gehecht, twee middelen
aan.
Raadsheer Pierre Cornelis heeft verslag uitgebracht.
Procureur-generaal Jean-François Leclercq heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
(...)
Cassatieberoepen van de eisers II
(...)
Tweede middel
Het middel verwijt het arrest dat het de behandeling van de zaak niet verdaagt
tot een gerechtelijk onderzoek is voltooid inzake feiten waarvan de eisers beweren dat zij dezelfde zijn als die waarvoor zij voor het vonnisgerecht zijn versche1 Cass., 26 jan. 1983, AR 2711, AC, 1982-1983, nr. 304; zie Cass., 4 okt. 2005, AR P.05.0537.N, AC,
2005, nr. 476.
2 Cass., 25 okt. 2006, AR P.06.1082.F, AC, 2006, nr. 515; zie Cass., 29 juni 1993, AR P.93.0351.N,
AC, 1993, nr. 312.
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nen.
In zoverre het middel steunt op de bewering dat die feiten identiek zijn, ofschoon het arrest dat niet vaststelt, vereist het een onderzoek van feiten waarvoor
het Hof niet bevoegd is en is het bijgevolg niet ontvankelijk.
Er kan geen miskenning van het recht van verdediging worden afgeleid uit de
enkele omstandigheid dat de rechter, op grond van een feitelijke beoordeling en
om redenen die hij nauwkeurig aangeeft, heeft beslist dat er geen grond was om
bij het rechtsplegingsdossier stukken te voegen die volgens hem slechts op een
andere rechtspleging betrekking hebben of die niet noodzakelijk zijn om tot zijn
overtuiging te komen.
Het arrest vermeldt dat de eisers inzage hebben gekregen van de stukken van
het door hen vermelde gerechtelijk onderzoek, dat zij de gelegenheid hebben gekregen ruime uittreksels ervan over te leggen, dat het openbaar ministerie talrijke
processen-verbaal uit dat andere dossier bij het dossier van de rechtspleging
heeft gevoegd, dat de beklaagden de door hen noodzakelijk geachte tijd hebben
gekregen om ervan kennis te nemen, dat de gezamenlijke stukken die het hof van
beroep zijn voorgelegd het in staat stellen uitspraak te doen, zonder dat een verdaging meer zekerheid zou bieden, en dat, mochten er toch nog leemten in het
dossier overblijven, deze alleen maar tot de vrijspraak van de betrokken beklaagden zouden kunnen leiden.
Het algemeen beginsel van de eerbiediging van het recht van verdediging
wordt niet miskend, noch door deze overwegingen, noch door de weigering die
met de hierboven vermelde redenen is omkleed om de gevraagde verdaging toe
te staan, noch door de beslissing om stukken die zonder noodzakelijk verband
met de te behandelen zaak worden geacht, niet bij het dossier te voegen.
Voor het overige houdt het recht op een eerlijke behandeling van de zaak,
waartoe het recht op wapengelijkheid behoort, alleen in dat iedere partij in het
proces dezelfde processuele middelen kan aanwenden en op gelijke wijze kennis
kan nemen van de aan de beoordeling van de rechter voorgelegde stukken en gegevens.
Het ontbreken van stukken die de rechters niet hebben aangewend om hun oordeel te vormen en die niet in het strafdossier steken, houdt geen schending in van
artikel 6 EVRM dat de vervolgde persoon geen onbeperkt recht verleent om ieder stuk of ieder onderzoek dat hij voor zijn verweer nuttig acht, bij het dossier
te doen voegen.
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,
Verleent akte van afstand van het cassatieberoep van L. T.
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Verwerpt de cassatieberoepen voor het overige.
Veroordeelt de eisers in de kosten van hun cassatieberoep.
1 april 2009 – 2° kamer – Voorzitter: de h. de Codt, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: de h. Cornelis – Gelijkluidende conclusie van de h. Leclercq, procureur-generaal –
Advocaten: mrs.H. Deckers, Luik, S. Olivier, Luik en X. Schurmans, Luik.

Nr. 227
2° KAMER - 1 april 2009

HOGER BEROEP — STRAFZAKEN (DOUANE EN ACCIJNZEN
INBEGREPEN) — GEVOLGEN. BEVOEGDHEID VAN DE RECHTER - AAN
ZICH TREKKEN VAN DE ZAAK - VERPLICHTING VAN DE RECHTER IN HOGER BEROEP
De correctionele rechtbank waarbij het hoger beroep van een burgerlijke partij aanhangig
is gemaakt, dient, indien zij het beroepen vonnis overeenkomstig artikel 780 Ger.W.
nietigverklaart, zich over de grond van de zaak uit te spreken, door deze aan zich te
trekken1. (Art. 215, Sv.)
(S. e.a. T. M. e.a.)

ARREST (vertaling)

(AR P.08.1925.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
De cassatieberoepen zijn gericht tegen het vonnis in hoger beroep van de correctionele rechtbank te Brussel, van 6 november 2008.
De eisers voeren in een memorie die aan dit arrest is gehecht, een middel aan.
Raadsheer Gustave Steffens heeft verslag uitgebracht.
Procureur-generaal Jean-François Leclercq heeft geconcludeerd.
II. FEITEN
De correctionele rechtbank nam kennis, enerzijds, van de hogere beroepen van
de burgerlijke partijen tegen een vonnis van de politierechtbank van 22 mei 2006
en, anderzijds, van de hogere beroepen van de beklaagde en de vrijwillig tussengekomen partij tegen een vonnis van diezelfde rechtbank van 4 december 2006,
dat de eerstgenoemde beslissing uitlegt.
Het bestreden vonnis vermeldt dat de beslissing van 22 mei 2006 nietig is omdat zij geen grond noch dictum bevat, en dat deze van 4 december 2006 op haar
beurt nietig is omdat zij niet in de vorm van een verbeterend vonnis, een onbestaand vonnis kan vervangen.
De eisers verwijten de appelrechters dat ze zich tot deze nietigverklaring hebben beperkt, zonder hun conclusie te beantwoorden of uitspraak te doen op de
burgerlijke rechtsvorderingen die zij tegen de verweerders hebben ingesteld.
1 Zie concl. O.M. in Pas., 2009, nr. 227
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III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
A. In zoverre de cassatieberoepen gericht zijn tegen de beslissing op de hogere
beroepen van de eisers tegen het vonnis van 22 mei 2006
Middel
De correctionele rechtbank waarbij de hogere beroepen van de burgerlijke partijen aanhangig zijn gemaakt, diende, nadat zij het vonnis overeenkomstig artikel
780 van het Gerechtelijk Wetboek nietig had verklaard, zich over de grond van
de zaak uit te spreken, door deze, overeenkomstig artikel 215 van het Wetboek
van Strafvordering, aan zich te trekken. Laatstgenoemde bepaling is niet limitatief en maakt geen onderscheid tussen de gevallen waarin de zaak door het openbaar ministerie dan wel door de burgerlijke partij bij de appelrechter aanhangig
wordt gemaakt.
Wanneer de rechter, ten gevolge van de vernietiging van een vonnis dat over
geen van de regelmatig bij de eerste rechter aanhangig gemaakte rechtsvorderingen uitspraak had gedaan, de zaak zelf aan zich trekt, laat zijn beslissing de rechten van de eisers onverlet.
Artikel 202 van het Wetboek van Strafvordering, volgens welk de burgerlijke
partij alleen wat haar burgerlijke belangen betreft hoger beroep mag instellen,
doelt alleen op het geval waarin de eerste rechter over de grond van de zaak uitspraak zou hebben gedaan, en sluit de toepassing van artikel 215 van datzelfde
wetboek niet uit.
Door zich tot de nietigverklaring van het vonnis te beperken zonder over de
grond van de zaak uitspraak te doen, verantwoordt de correctionele rechtbank
haar beslissing niet naar recht.
Het middel is in zoverre gegrond.
B. In zoverre de cassatieberoepen zijn gericht tegen de beslissing op de hogere
beroepen van de eerste twee verweerders tegen het vonnis van 4 december 2006
De eisers voeren geen middel aan.
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden vonnis in zoverre het uitspraak doet op de door de eisers ingestelde hogere beroepen tegen het vonnis van de politierechtbank van 22
mei 2006.
Verwerpt de cassatieberoepen voor het overige.
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het gedeeltelijk vernietigde vonnis.
Veroordeelt de eisers in de helft van de kosten van hun cassatieberoep en de
verweerders in een zesde van de voormelde kosten.
Verwijst de aldus beperkte zaak naar de correctionele rechtbank te Nijvel, zitting houdende in hoger beroep.
1 april 2009 – 2° kamer – Voorzitter: de h. de Codt, afdelingsvoorzitter – Verslagge-
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ver: de h. Steffens – Gelijkluidende conclusie van de h. Leclercq, procureur-generaal –
Advocaat: mr. W. Meuwissen, Antwerpen.

Nr. 228
2° KAMER - 1 april 2009

1º STRAFUITVOERING - STRAFUITVOERINGSRECHTBANK - RECHTSZITTING - OPENBAAR
MINISTERIE - DIRECTEUR - VERHOOR - VERPLICHTING
2º RECHTBANKEN — STRAFZAKEN — ALGEMEEN - STRAFUITVOERINGSRECHTBANK
- RECHTSZITTING - OPENBAAR MINISTERIE - DIRECTEUR - VERHOOR - VERPLICHTING
1º en 2º Wat de strafuitvoeringsmodaliteiten betreft moet de strafuitvoeringsrechtbank het
openbaar ministerie en de directeur horen1. (Art. 53, eerste lid, Wet Strafuitvoering)
(H.)

ARREST (vertaling)

(AR P.09.0393.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het vonnis van de Strafuitvoeringsrechtbank te Brussel, van 3 maart 2009.
De eiser voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, een middel aan.
Afdelingsvoorzitter Frédéric Close heeft verslag uitgebracht.
Procureur-generaal Jean-François Leclercq heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Ambtshalve middel: schending van artikel 53, eerste lid, van de Wet van 17
mei 2006 betreffende de externe rechtspositie van de veroordeelden.
Noch uit het proces-verbaal van de rechtszitting van 19 februari 2009, noch uit
het vonnis, blijkt dat het openbaar ministerie en de directeur door de strafuitvoeringsrechtbank waren gehoord vooraleer die de zaak in beraad in beraad nam.
Gelet op de hierna uit te spreken vernietiging, behoeft het middel van de eiser
geen onderzoek.
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.
1 Zie Cass. 7 nov. 2007, AR P.07.1440.F, AC, 2007, nr. 533; Cass., 28 nov. 2007, AR P.07.1558.F,
AC, 2007, nr. 590.
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Verwijst de zaak naar de Strafuitvoeringsrechtbank te Brussel, anders samengesteld.
1 april 2009 – 2° kamer – Voorzitter: de h. de Codt, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: de h. Close, afdelingsvoorzitter – Gelijkluidende conclusie van de h. Leclercq, procureur-generaal – Advocaten: mrs. M. Nève, Luik, E, Berthe, Luik en Ch. Moreau, Brussel.

Nr. 229
1° KAMER - 2 april 2009

OVERHEIDSOPDRACHTEN (WERKEN. LEVERINGEN. DIENSTEN) - ALGEMENE
AANNEMINGSVOORWAARDEN - AFWIJKINGEN - BIJZONDERE EISEN - MOTIVERING
De afwijkingen van de algemene aannemingsvoorwaarden wegens de bijzondere eisen van
de bewuste opdracht, moeten met redenen omkleed zijn, in die zin dat ze moeten
berusten op juiste, relevante en aanvaardbare feiten. (Art. 3, §2, 1°, K.B. 22 april 1977)
(M.I.V.B. Vereniging naar publiek recht T. ETWAL nv)

ARREST (vertaling)

(AR C.07.0361.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen de vonnissen op 21 juni 2006 en 25 januari
2007 in hoger beroep gewezen door de Rechtbank van Eerste Aanleg te Brussel.
Raadsheer Didier Batselé heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal met opdracht Philippe de Koster heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDELEN
De eiseres voert twee middelen aan.
Eerste middel
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 7bis, §7, van de wet van 16 maart 1954 betreffende de controle van sommige
instellingen van openbaar nut, zoals het is gewijzigd bij artikel 2 van het koninklijk besluit nr. 88 van 11 november 1967;
- artikel 1 van de wet van 14 juli 1976 betreffende de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten;
- artikel 3, §2, 1°, van het koninklijk besluit van 22 april 1977 betreffende de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten;
- de artikelen 30, 38 en 41 van het ministerieel besluit van 10 augustus 1977 houdende
vaststelling van de algemene aannemingsvoorwaarden van de overheidsopdrachten van
werken, leveringen en diensten, meer bepaald artikel 38, eerste lid;
- de artikelen 1134, eerste lid, en 1135 van het Burgerlijk Wetboek (zie de artikelen 30,
38, a) en b), 39 en 41 van de bijzondere aannemingsvoorwaarden nr. IF 915-1195, die
overeenkomstig voornoemd artikel 1134, eerste lid, de partijen tot wet strekken).
Aangevochten beslissingen
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Het bestreden vonnis van 21 juni 2006 verklaart de vordering tot tussenkomst en vrijwaring van de eiseres tegen de verweerster niet-gegrond en het bestreden vonnis van 25
januari 2007, gewezen tot verdere afhandeling van de zaak, veroordeelt de eiseres in de
kosten van de verweerster om de volgende redenen:
"De (eiseres) had de verweerster belast met de litigieuze opdracht en laatstgenoemde
had die in onderaanneming uitbesteed aan de naamloze vennootschap Willy Noël.
De rechtsbetrekkingen tussen die partijen waren geregeld door de bijzondere aannemingsvoorwaarden nr. IF959-1995, waarin onder meer het volgende was opgenomen:
1) de verplichting om een verzekering 'Alle risico's bouwplaats' af te sluiten met daarin
een 'clausule afstand van verhaal, ten gunste van de opdrachtgever'(artikelen 38 e.v.).
2) de verplichting tot signalisatie van de bouwplaats (artikel 30-2 van het bijzonder bestek).
1) Contractuele aansprakelijkheid van de (verweerster) op grond van de artikelen 38, 39
en 41 van het bijzonder bestek.
Artikel 38 van het bijzonder bestek, dat artikel 38 van de algemene aannemingsvoorwaarden voor overheidsopdrachten vervangt (door ervan af te wijken), verplicht de aannemer ertoe een verzekering 'alle risico's bouwplaats' af te sluiten, 'zowel voor zijn eigen rekening als voor die van zijn onderaannemers (...)', die de aansprakelijkheid moet dekken
van de aannemer, van zijn onderaannemers, van de opdrachtgever, van de leidend ambtenaar en van 'elke ander fysieke of rechtspersoon die deelneemt aan de opdracht', voor elke
schade aan de producten alsook op grond van artikel 544 van het Burgerlijk Wetboek.
Artikel 38 preciseert onder a) het volgende: 'de aansprakelijkheid van de voornoemde
personen is gedekt voor een bedrag van 75.000.000 frank voor alle materiële en lichamelijke schade veroorzaakt aan derden tijdens de uitvoering van de werkzaamheid, met een
franchise van 75.000 frank voor materiële schade'. In de zin van deze bepaling zijn derden: 'de opdrachtgever, de leidend ambtenaar, elke andere aannemer, het personeel van de
voornoemden, alsook iedereen die zich op de bouwplaats bevindt en geen deel uitmaakt
van het personeel van de aannemer'.
Artikel 38 preciseert onder b) het volgende: 'de personeelsleden van de aannemers zijn
door hem verzekerd tegen arbeidsongevallen, tegen ongevallen op weg naar en van het
werk, in overeenstemming met de wetgeving' en 'de verzekering zal een clausule bevatten
van afstand van verhaal ten gunste van de opdrachtgever, van de leidend ambtenaar, van
de ondernemers en bouwfirma's, van de onderaannemers en, in het algemeen, van ieder op
de bouwplaats toegelaten persoon'.
Artikel 41 vermeldt de verschillende gevallen waarin de aansprakelijkheid van de aannemer in het gedrang kan komen en bepaalt onder andere: 'de aannemer vrijwaart met
name de opdrachtgever tegen alle rechtsvorderingen van derden die worden ingesteld naar
aanleiding van de uitvoering van de werkzaamheden, ongeacht de motieven van die
rechtsvorderingen en zelfs ingeval ze tegen de opdrachtgever zouden zijn ingesteld, met
uitzondering van de rechtsvorderingen die volledig gegrond zijn op artikel 544 van het
Burgerlijk Wetboek'.
(...)
De (verweerster) voert terecht aan dat de artikelen 38 en 41 van het bijzonder bestek
nietig zijn.
Er wordt niet betwist (er wordt zelfs toegegeven - zie de conclusie van de (eiseres)), dat
die artikelen afwijken van de algemene aannemingsvoorwaarden.
a) Wettelijke grondslag
Artikel 1 van de wet van 14 juli 1976 betreffende de overheidsopdrachten voor aanne-
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ming van werken, leveringen en diensten bepaalt dat 'de opdrachten voor aanneming van
werken, levering en diensten in de naam van de Staat en van elk ander publiekrechtelijk
persoon, gegund worden na mededinging en op forfaitaire grondslag, volgens de wijzen
bepaald in deze wet. De inrichting van deze onderscheiden procedures wordt bij (...) koninklijk besluit vastgesteld'.
Artikel 3, §2, 1°, van het koninklijk besluit van 22 april 1977 luidt als volgt: 'Het bestek
bevat de bijzondere contractuele bepalingen die op een bepaalde opdracht van toepassing
zijn (...) 1° Voor de opdrachten met een geraamd bedrag hoger dan 400.000 frank, kan het
niet van de algemene aannemingsvoorwaarden afwijken, dan voor zover de bijzondere eisen van de beschouwde opdracht dit noodzakelijk maken'.
Het ministerieel besluit van 10 augustus 1977 preciseert in zijn artikel 30 als volgt: 'de
aannemer moet instaan voor de orde op de bouwplaatsen tijdens de ganse duur van de
werken, en hij is er toe gehouden, in het belang van de ambtenaren van het bestuur en van
derden, zowel als in dat van zijn eigen personeel, alle nodige maatregelen te treffen om
hun veiligheid te waarborgen (...)' en in zijn artikel 38: 'de aannemer (legt) aan de (aanbestedende overheid) de bescheiden voor waaruit blijkt dat hij van bij de aanvang der werken, een contract heeft gesloten van verzekering tegen de gevolgen van zijn aansprakelijkheid bij arbeidsongevallen, alsmede tegen de gevolgen van zijn burgerlijke aansprakelijkheid bij ongevallen die door de werken aan derden overkomen (...)'.
(...) Het bijzonder bestek wijkt af van de algemene aannemingsvoorwaarden, met name:
- in zoverre het de aannemer de volledige aansprakelijkheid oplegt voor elke schade die
op de bouwplaats kan voorkomen (verzekeringen alle risico's, onder meer voor rekening
van de opdrachtgever) en
- in zoverre het de aannemer ertoe verplicht de opdrachtgever te vrijwaren voor elke
vordering die door derden wordt ingesteld naar aanleiding van de uitvoering van de werkzaamheden, ongeacht de reden ervan.
Elke afwijking van de algemene aannemingsvoorwaarden is echter slechts toegestaan
voor zover zij wegens de bijzondere vereisten van de opdracht noodzakelijk is. Die vereisten moeten naar behoren met redenen zijn omkleed (artikel 3, §2, 1°, van het koninklijk
besluit van 22 april 1977).
In deze zaak vermeldt artikel 41 van het bijzonder bestek enkel dat 'de aannemer, die
door de neerlegging van zijn inschrijving erkent op de hoogte te zijn van alle bijzonderheden van de uitvoering, bijgevolg de volledige en gehele aansprakelijkheid op zich neemt
voor zijn uitvoeringsprocessen, zonder voorbehoud noch beperking' zonder verder enige
precisering te bevatten (behalve misschien artikel 6 betreffende het verkeer van spoorvoertuigen, maar dat op zich alleen, zoals het is opgesteld, geen verantwoording kan opleveren voor zo'n belangrijke afwijking als die welke in de hier onderzochte artikelen 38 en
41 vervat is).
(...) De clausules die de (eiseres) aanvoert tot staving van haar 'regres'vordering zullen
dus als nietig worden beschouwd, zodat de vordering tot vrijwaring van de (eiseres) tegen
de (verweerster) niet-gegrond verklaard zal worden".
Grieven
Artikel 7bis, §7, van de wet van 16 maart 1954 betreffende de controle van sommige
instellingen van openbaar nut, zoals het is gewijzigd bij artikel 2 van het koninklijk besluit nr. 88 van 11 november 1967, luidt als volgt: " de in deze wet bedoelde instellingen
van openbaar nut zijn gehouden om, onder dezelfde voorwaarden als de Staat, het algemeen lastenkohier van de overeenkomsten van de Staat toe te passen".
Artikel 3, §2, van het koninklijk besluit van 22 april 1977 luidt als volgt:
"Het bestek bevat de bijzondere contractuele bepalingen die op een bepaalde opdracht
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van toepassing zijn (...)
1° Voor de opdrachten met een geraamd bedrag hoger dan (400.000 frank), kan het niet
van de algemene aannemingsvoorwaarden afwijken, dan voor zover de bijzondere eisen
van de beschouwde opdracht dit noodzakelijk maken".
In tegenstelling tot hetgeen het bestreden vonnis vermeldt, wijken de artikelen 38 en 41
van het bijzonder bestek niet af van de artikelen 30, 38 en 41 van de algemene aannemingsvoorwaarden wanneer zij de verweerster ertoe verplichten een verzekering "alle risico's bouwplaats" af te sluiten aan de hand waarvan zij de aansprakelijkheid jegens derden
voor elke mogelijke schade op de bouwplaats op zich neemt (artikel 38, a), wanneer zij de
opdrachtgever vrijwaart "tegen alle rechtsvorderingen van derden die worden ingesteld
naar aanleiding van de uitvoering van de werkzaamheden" (artikel 41, laatste lid), en wanneer zij afziet van een regresvordering tegen laatstgenoemde (artikel 38, b).
Zoals het vonnis van 21 juni 2006 trouwens vermeldt, verplicht artikel 30 van de algemene aannemingsvoorwaarden de aannemer immers ertoe "in te staan voor de orde op de
bouwplaatsen tijdens de ganse duur van de werken, en is hij er toe gehouden in het belang
(...) van derden, zowel als in dat van zijn eigen personeel, alle nodige maatregelen te treffen om hun veiligheid te waarborgen"; artikel 38 bevestigt dat de aannemer aan het bestuur de bescheiden moet voorleggen "waaruit blijkt dat hij (...) een contract heeft gesloten van verzekering (...) tegen de gevolgen van zijn burgerlijke aansprakelijkheid bij ongevallen die door de werken aan derden overkomen".
Ten slotte vermeldt artikel 41 van de algemene aannemingsvoorwaarden dat " de aannemer ten opzichte van het bestuur instaat voor al de door hemzelf of door onderaannemers uitgevoerde werken".
De clausules van het bijzonder bestek (de voornoemde artikelen 38 en 41) die de aannemer ertoe verplichten voor hemzelf en zijn onderaannemers een verzekering af te sluiten
die alle aansprakelijkheid moet dekken voor schade die door de werken aan derden kan
overkomen, met inbegrip van de aansprakelijkheid van de eiseres, wijken dus niet af van
de regel van de algemene aansprakelijkheid van de aannemer waarin de voornoemde artikelen 30, 38 en 41 van de algemene aannemingsvoorwaarden voorzien. Ze verduidelijken
enkel de draagwijdte van die bepalingen of vullen die aan, maar wijken er niet van af in
de zin van wat voornoemd artikel 3, §2, 1°, van het koninklijk besluit van 22 april 1977
daaronder verstaat.
Ook al zouden ze ervan afwijken, toch tonen ze hoe dan ook aan, zoals voornoemd artikel 3, §2, 1°, vereist, dat, indien er sprake is van afwijkingen - quod non -, de bijzondere
eisen van de opdracht ze noodzakelijk maken.
Hieruit volgt dat de beslissing volgens welke de artikelen 38 en 41 van het bijzonder
bestek clausules bevatten die niet-gemotiveerde afwijkingen aanbrengen aan de algemene
aannemingsvoorwaarden en dus nietig zijn, niet naar recht is verantwoord (schending van
de in de aanhef van het middel aangewezen wetsbepalingen, van artikel 3, §2, 1°, van het
koninklijk besluit van 22 april 1977 en meer bepaald van de artikelen 30, 38 en 41 van het
ministerieel besluit van 10 augustus 1977).
De beslissing die van de artikelen 38 en 41 van het bijzonder bestek nietig verklaart
waarbij de verweerster zich ertoe verbonden had om via een verzekering de aansprakelijkheid van de eiseres voor schade aan derden te dekken, en die bijgevolg elke werking ontneemt aan die artikelen 38 en 41, miskent tevens de verbindende kracht van de contractuele verbintenis die de verweerster heeft aangegaan om de aansprakelijkheid op zich te nemen voor elke aan de eiseres toe te rekenen schade die door de werken aan derden kan
overkomen (schending van artikel 1134, eerste lid, van het Burgerlijk Wetboek, waarin
het beginsel dat de overeenkomst de partijen tot wet strekt is neergelegd, en van artikel
1135 van het Burgerlijk Wetboek, dat elke contractant verplicht aan zijn verbintenis de
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gevolgen te verlenen die zij volgens de aard ervan bevat).
(...)

III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Eerste middel
Artikel 3, §2, 1°, van het koninklijk besluit van 22 april 1977 betreffende de
overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten, zoals
het in deze zaak van toepassing is, bepaalt, met name, dat het bestek de bijzondere contractuele bepalingen bevat die op een bepaalde opdracht van toepassing
zijn en dat het, voor de opdrachten met een geraamd bedrag hoger dan 400.000
frank, niet van de algemene aannemingsvoorwaarden kan afwijken, dan voor zover de bijzondere eisen van de beschouwde opdracht dit noodzakelijk maken.
De afwijkingen die door die bijzondere vereisten kunnen worden verantwoord,
moeten met redenen omkleed zijn, in die zin dat ze moeten berusten op juiste, relevante en aanvaardbare feiten.
Het ministerieel besluit van 10 augustus 1977 houdende vaststelling van de algemene aannemingsvoorwaarden van de overheidsopdrachten van werken, leveringen en diensten bepaalt in zijn artikel 30 dat de aannemer moet instaan voor
de orde op de bouwplaatsen tijdens de hele duur van de werken en in het belang
van de ambtenaren van het bestuur en van derden, zowel als in dat van zijn eigen
personeel, en ertoe gehouden is alle maatregelen te treffen om hun veiligheid te
waarborgen, en in zijn artikel 38, dat de aannemer aan de aanbestedende overheid de bescheiden voorlegt waaruit blijkt dat hij van bij de aanvang der werken,
een contract heeft gesloten van verzekering tegen de gevolgen van zijn aansprakelijkheid bij arbeidsongevallen, alsmede tegen de gevolgen van zijn burgerlijke
aansprakelijkheid bij ongevallen die door de werken aan derden overkomen, en
in zijn artikel 41 in fine, dat de aannemer ten aanzien van het bestuur instaat voor
al de door hemzelf of door onderaannemers uitgevoerde werken.
Het bestreden vonnis van 21 juni 2006 stelt vast dat artikel 38 van het bijzonder bestek, dat artikel 38 van het voornoemd ministerieel besluit vervangt, "de
aannemer ertoe (verplicht) een verzekering 'alle risico's bouwplaats' af te sluiten,
'zowel voor zijn eigen rekening als voor die van zijn onderaannemers (...)', die de
aansprakelijkheid moet dekken van de aannemer, van zijn onderaannemers, van
de opdrachtgever, van de leidend ambtenaar en van 'elke ander fysieke of rechtspersoon die deelneemt aan de opdracht'", en dat derden in de zin van die bepaling onder meer "iedereen die zich op de bouwplaats bevindt en geen deel uitmaakt van het personeel van de aannemer" is.
Hetzelfde vonnis stelt eveneens vast dat "artikel 38 preciseert onder b) : 'de
personeelsleden van de aannemers zijn door hem verzekerd tegen arbeidsongevallen, tegen ongevallen op weg naar en van het werk, in overeenstemming met
de wetgeving' en 'de verzekering zal een clausule bevatten van afstand van verhaal ten gunste van de opdrachtgever, van de leidend ambtenaar, van de ondernemers en bouwfirma's, van de onderaannemers en, in het algemeen, van ieder op
de bouwplaats toegelaten persoon'" en dat artikel 41 de verschillende gevallen
vermeldt waarin de aansprakelijkheid van de aannemer in het gedrang kan ko-
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men en onder andere, als volgt luidt: 'de aannemer vrijwaart met name de opdrachtgever tegen alle rechtsvorderingen van derden die worden ingesteld naar
aanleiding van de uitvoering van de werkzaamheden, ongeacht de motieven van
die rechtsvorderingen en zelfs ingeval ze tegen de opdrachtgever zouden zijn ingesteld, met uitzondering van de rechtsvorderingen die volledig gegrond zijn op
artikel 544 van het Burgerlijk Wetboek'".
Voornoemd vonnis wijst erop dat het bijzonder bestek afwijkt van de algemene aannemingsvoorwaarden in zoverre het, enerzijds, "de aannemer de volledige
aansprakelijkheid oplegt voor elke schade die op de bouwplaats kan voorkomen
(verzekeringen alle risico's, onder meer voor rekening van de opdrachtgever) en,
anderzijds, het de aannemer ertoe verplicht de opdrachtgever te vrijwaren voor
elke vordering die door derden wordt ingesteld naar aanleiding van de uitvoering
van de werkzaamheden, ongeacht de reden ervan".
Het vonnis overweegt vervolgens, enerzijds, dat "artikel 41 van het bijzonder
bestek enkel vermeldt dat 'de aannemer, die door de neerlegging van zijn inschrijving erkent op de hoogte te zijn van alle bijzonderheden van de uitvoering,
bijgevolg de volledige en gehele aansprakelijkheid op zich neemt voor zijn uitvoeringsprocessen, zonder voorbehoud noch beperking' zonder verder enige precisering te bevatten (behalve misschien artikel 6 betreffende het verkeer van
spoorvoertuigen, maar dat op zich alleen, zoals het is opgesteld, geen verantwoording kan opleveren voor zo'n belangrijke afwijking als die welke in de hier
onderzochte artikelen 38 en 41 vervat is)", anderzijds, dat de eiseres "evenmin de
reden van de litigieuze afwijking verder toelicht in haar conclusie".
Op grond van al die vermeldingen hebben de appelrechters naar recht beslist
dat het bijzonder bestek afweek van de algemene aannemingsvoorwaarden en dat
de motivering waarmee de aannemer die afwijkingen staafde, ze niet verantwoordde.
Bijgevolg hebben zij hun beslissing tot nietigverklaring van de clausules die de
eiseres tot staving van haar vordering tot vrijwaring tegen de verweerster heeft
aangevoerd, naar recht verantwoord.
Het middel kan niet worden aangenomen.
(...)
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep en de vordering tot bindendverklaring van het arrest.
Veroordeelt de eiseres in de kosten.
2 april 2009 – 1° kamer – Voorzitter: de h. Mathieu, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: de h. Batselé – Gelijkluidende conclusie van de h. de Koster, advocaat-generaal met
opdracht – Advocaten: mrs. De Bruyn en Mahieu.

1° KAMER - 2 april 2009
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OVERHEIDSOPDRACHTEN (WERKEN. LEVERINGEN. DIENSTEN) - ALGEMENE
AANNEMINGSVOORWAARDEN - HERZIENING - BEREKENINGSWIJZE
De wet sluit niet dat ingeval, in het raam van een overheidsopdracht van werken,
leveringen en diensten, de werkelijk uitgevoerde hoeveelheden van een post volgens
prijslijst het drievoudige overtreffen of minder bedragen dan de helft van de
vermoedelijke hoeveelheden, de herziening van de prijzen het resultaat kan zijn van een
berekening conform de reële kostprijs of van de toepassing van een methode gebaseerd
op de eenheidsprijzen bij de inschrijving die geraamd zijn na het opstellen van de offerte.
(Art. 42, §6, K.B. 22 april 1977)
(D. e.a. T. WAALS GEWEST)

ARREST (vertaling)

(AR C.07.0516.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest, op 15 november 2005 gewezen
door het Hof van Beroep te Bergen.
Raadsheer Didier Batselé heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal met opdracht Philippe de Koster heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDELEN
De eisers voeren een middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 149 van de Grondwet;
- artikel 42, §6, van het ministerieel besluit van 10 augustus 1977 houdende vaststelling
van de algemene aannemingsvoorwaarden van de overheidsopdrachten van werken, leveringen en diensten.
Aangevochten beslissingen
Het arrest berekent de schade die de naamloze vennootschap Robert Delbrassinne heeft
geleden en neemt de berekeningswijze van de bedragen in aanmerking die door het deskundigenverslag is voorgesteld, en dit om de onderstaande redenen:
"De (verweerder) moet bijgevolg een prijsherziening aanvaarden voor de werkelijk gebruikte hoeveelheden steenafval;
Om deze te berekenen, heeft de gerechtsdeskundige verwezen naar de prijs die gold ten
tijde van de inschrijving met een correctie voor het gemiddelde verdichtingsrendement, en
hij overwoog daarbij terecht dat de aannemer geen berekening mag voorleggen die overeenstemt met de werkelijke kostprijs en dat de inschrijver, wanneer hij zijn offerte berekent, rekening houdt met een foutenmarge in de vermoedelijke hoeveelheden;
Gelet op de onzekerheid over die hoeveelheden bij de inschrijving, opteert de gerechtsdeskundige voor een vergoeding die de rechtstreekse bijkomende kosten in aanmerking
neemt die veroorzaakt zijn door de vervanging van wat er aan puin ontbreekt vergeleken
met de vermoedelijke hoeveelheid, door terrilshist (p. 8/3, 88/4 en 10/5 van zijn verslag).
De nabijheid van de terril levert de aannemer in het kader van zijn geschil geen financieel
voordeel (p. 10/4);
Het hof (van beroep) neemt die redenering over die terecht een berekeningsmethode afwijst die gebaseerd is op de a posteriori geraamde eenheidsprijzen van puin bij de inschrijving;
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De berekening op pagina 8/4 van het verslag op de voornoemde grondslagen gebeurt
als volgt: 50,06 frank/m3 (rechtstreekse meerkost voor de aannemer) x 94.720 (vermoedelijke hoeveelheid van post 16) = 4.741.683 frank;
Dit bedrag moet worden herzien rekening houdend met de werkelijke uitvoeringsdatum
van de werkzaamheden, waarbij het hof (van beroep) de gemiddelde herzieningscoëfficiënt 0,92286 hanteert die door de gerechtsdeskundige is berekend op grond van artikel 13
van het bijzonder bestek dat betrekking heeft op de litigieuze opdracht;
De werkelijk herziene schade wordt dus vastgesteld op 4.660.411 frank, zijnde
15.528,28 euro exclusief btw en interest (p. 10/5 van het verslag)".
Grieven
(...)
Tweede onderdeel
Artikel 42, §6 van de algemene aannemingsvoorwaarden luidt als volgt: "indien, onafhankelijk van elke door de aanbestedende overheid aangebrachte wijziging aan de aanneming, de werkelijk uitgevoerde hoeveelheden van een post volgens prijslijst het drievoudige overtreffen of minder bedragen dan de helft van de vermoedelijke hoeveelheden, kan
ieder der partijen de herzieningen van de eenheidsprijzen en van de aanvankelijk voorziene uitvoeringstermijnen vragen".
Op gevaar af dat het door de voornoemde bepaling vastgestelde doel niet wordt bereikt,
namelijk de volledige vergoeding van de aannemer van de meerkost, te wijten aan de
slechte schatting door de opdrachtgever van de vermoedelijke hoeveelheden, moet die
herziening vanzelfsprekend gebeuren, niet op grond van de in de inschrijving vermelde
prijzen, maar wel op grond van de werkelijke kostprijs die de aannemer heeft betaald voor
het gebruik van de werkelijke hoeveelheden.
De rechtsleer en rechtspraak die de vennootschap Delbrassinne in haar conclusie aanhaalt, gaan duidelijk in die zin (zie M-A. Flamme, P. Mathei en P. Flamme, Praktische
commentaar bij de Reglementering van de overheidsopdrachten, 6e uitgave, p. 704 e.v.).
Het arrest wijkt daarvan af om twee redenen, die trouwens worden vermeld in het deskundigenverslag, maar elke verantwoording ontberen.
Wanneer de inschrijvende aannemer zijn offerte berekent, houdt hij weliswaar normaliter rekening met een foutenmarge. Precies daarom legt artikel 42, §6, minimummarges
vast op grond waarvan de inschrijvende aannemer een herziening van de prijs kan vragen.
Wanneer die marges zijn bereikt, bestaat er geen enkele reden om de aannemer geen prijsherziening toe te kennen die rekening houdt met de werkelijke kostprijs.
Trouwens, zoals de vennootschap Delbrassinne aanvoerde in haar in het middel weergegeven conclusie, volgt uit het feit dat rekening wordt gehouden met de werkelijke kostprijs en niet met de in de inschrijving vermelde prijs niet dat het beginsel van de gelijkheid tussen de inschrijvers wordt miskend, aangezien het er hier niet op aankomt de prijs
van de inschrijving te berekenen om te bepalen welke de goedkoopste offerte is, maar wel
om de gekozen aannemer tijdens de uitvoering van zijn opdracht te kunnen vergoeden
wanneer de toepassingsvoorwaarden van artikel 42, §6, vervuld zijn.
Bijgevolg is het arrest dat de vennootschap Delbrassinne weigert een vergoeding toe te
kennen die berekend is op de werkelijke kostprijs van de aangewende hoeveelheden, niet
regelmatig met redenen omkleed en schendt het artikel 42, §6, van het ministerieel besluit
van 10 augustus 1977 houdende vaststelling van de algemene aannemingsvoorwaarden
van de overheidsopdrachten van werken, leveringen en diensten.

III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
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(...)
Het middel
Tweede onderdeel
Artikel 42, §6, eerste lid, van het ministerieel besluit van 10 augustus 1977
houdende vaststelling van de algemene aannemingsvoorwaarden van de overheidsopdrachten van werken, leveringen en diensten bepaalt dat, indien, onafhankelijk van elke door de aanbestedende overheid aangebrachte wijziging aan
de aanneming, de werkelijk uitgevoerde hoeveelheden van een post volgens
prijslijst het drievoudige overtreffen of minder bedragen dan de helft van de vermoedelijke hoeveelheden, ieder der partijen de herzieningen van de prijzen en
van de aanvankelijk voorziene uitvoeringstermijnen kan vragen.
Die bepaling sluit niet uit dat de herziening van de prijzen het resultaat kan
zijn van een berekening conform de reële kostprijs of van de toepassing van een
methode gebaseerd op de eenheidsprijzen bij de inschrijving die geraamd zijn na
het opstellen van de offerte.
Het arrest, dat om de in het middel weergegeven redenen die criteria voor de
prijsherziening afwijst, schendt artikel 42, §6.
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.
2 april 2009 – 1° kamer – Voorzitter: de h. Storck, voorzitter – Verslaggever: de h. Batselé – Gelijkluidende conclusie van de h. de Koster, advocaat-generaal met opdracht –
Advocaten: mrs. Heenen en Simont.

Nr. 231
1° KAMER - 2 april 2009

HUUR VAN GOEDEREN — HUISHUUR — EINDE (OPZEGGING.
VERLENGING. ENZ) - OPZEGGING - UITSTEL – GEVOLG
Wanneer de verhuurder op regelmatige wijze opzegging heeft gedaan, heeft het uitstel
toegestaan voor teruggave van het goed, enkel tot gevolg dat de uitzetting van de
huurder wordt opgeschort maar niet dat de huurovereenkomst op enigerlei wijze wordt
verlengd zodat de huurder, tijdens die termijn, niet een huur maar wel een
gebruiksvergoeding moet betalen. (Art. 1244, tweede lid, B.W.)
(B. T. DELHEZ BOIS nv)
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ARREST (vertaling)

(AR C.08.0157.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het vonnis, op 12 december 2007 in hoger
beroep gewezen door de Rechtbank van Eerste Aanleg te Verviers.
Raadsheer Sylviane Velu heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal met opdracht Philippe de Koster heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDELEN
De eiseres voert vier middelen aan waarvan het eerste en het vierde als volgt
zijn gesteld:
Eerste middel
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 1101, 1108, 1134, 1146, 1147, 1149, 1244 en 1736 van het Burgerlijk
Wetboek, voornoemd artikel 1736 zoals het werd gewijzigd bij de wet van 20 februari
1991;
- algemeen rechtsbeginsel betreffende de verrijking zonder oorzaak.
Aangevochten beslissingen
Het bestreden vonnis bevestigt het beroepen vonnis in zoverre het beslist dat, hoewel de
litigieuze mondelinge huurovereenkomst tussen de partijen afliep op 31 december 2005
ten gevolge van de opzegging die de eiseres op 28 november 2005 aan de verweerster ter
kennis had gebracht, laatstgenoemde, tot het verstrijken van het uitstel dat haar was verleend om het goed terug te geven, (namelijk op 31 december 2006) ertoe gehouden bleef
de overeengekomen huur maar niet een gebruiksvergoeding te betalen.
Dienaangaande baseert het bestreden vonnis zich op de onderstaande redenen:
"Geldigheid van de opzegging
de gedane opzeging is volstrekt wettig en geldig krachtens artikel 1736 van het Burgerlijk Wetboek dat slechts een opzeggingstermijn van één maand vereist, zodat de opzegging op 31 december 2005 uitwerking heeft gekregen;
Onrechtmatig karakter van de opzegging
hoewel die opzegging gedaan wordt in een klimaat van familiale spanning (waarmee de
rechtbank zich trouwens niet hoort in te laten) tussen de contractpartijen en die opzegging
de hurende vennootschap tevens problemen heeft bezorgd die te maken hebben met het
feit dat deze het goed ongeveer vijftien jaar in gebruik heeft gehad, moet er echter ook
worden overwogen dat de opzegging, los van elke minnelijke schikking, voor de oorspronkelijke eiseres de enige mogelijkheid was om komaf te maken met een voor haar onhoudbare fiscale toestand;
aangezien de huurovereenkomst volstrekt geldig was, hadden de beide partijen in dergelijke omstandigheden waarbij familieruzies en financiële conflicten met elkaar vermengd zijn bij de toepassing van de overeenkomst, er alle belang bij de overeenkomst te
ontbinden, ofwel in der minne, ofwel via een opzegging;
het feit dat zij voor de wettelijk zo kort mogelijke termijn (een maand) hebben gekozen,
maakt die opzegging, in dergelijke feitelijke en juridische omstandigheden, daarom nog
niet wederrechtelijk, aangezien alle pogingen om tot een minnelijke regeling te komen
mislukt waren zonder dat daarom de ene of de andere partij met de vinger moet worden
gewezen;
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Uitstel van betaling
[de eiseres] geeft toe dat de rechter, met toepassing van artikel 1244 van het Burgerlijk
Wetboek, de huurder die ongelukkig en te goeder trouw is uitstel van betaling kan verlenen, vóór de teruggave van het goed;
te dezen is geen enkele contractuele of andere fout bewezen ten aanzien van de huurder
die de bewoordingen van de mondelinge overeenkomst en de latere aanpassingen ervan
(verhoging van de huurprijs en betaling van de onroerende voorheffing vanaf 2002) is nagekomen;
[de verweerster] moet dus als te goeder trouw en ongelukkig worden beschouwd, niet
met betrekking tot haar financiële toestand maar wel met betrekking tot de tijdsomstandig-heden en de termijnen die noodzakelijk zijn om haar bedrijf over te brengen;
bijgevolg, en zonder dat die toekenning daarom moet worden gegrond op het onrechtmatig karakter van de opzegging, dient te worden vastgesteld dat de beslissing van de eerste rechter om uitstel van betaling te verlenen voor de periode van 1 januari 2006 tot 31
december 2006 bevestigd moet worden als zijnde de meest geschikte oplossing die een redelijk uitstel van de teruggave van het goed met behoud van een evenwicht tussen de twee
partijen mogelijk maakt;
de omstandigheid dat [de verweerster] de haar toegemeten tijd niet aangewend heeft om
haar daadwerkelijk vertrek uit het goed te organiseren, doet niets af aan de redelijkheid
van de termijn die haar was verleend en die moet worden bevestigd;
het 'uitstel' berust op de verdaging van de teruggave van het goed en bijgevolg blijven
voor de partijen tijdens die periode de oorspronkelijke voorwaarden van hun huurovereenkomst gelden en wordt geen vergoeding vastgesteld voor gebruik zonder recht noch titel;
aldus, en voor de periode tussen 1 januari 2006 en 31 december 2006, blijft de verschuldigde huur [die] welke de partijen vrijelijk [hebben vastgesteld], dus in dit geval het
maandelijks bedrag van 1.859,20 euro met daarbovenop het bedrag van de onroerende
voorheffing dat de huurder volledig zal betalen".
Grieven
Zoals de eiseres in haar aanvullende en samenvattende appelconclusie aanvoerde,
maakt de opzegging die gedaan is overeenkomstig artikel 1736 van het Burgerlijk Wetboek een einde aan de huurovereenkomst na het verstrijken van de wettelijke opzeggingstermijn van een maand, behoudens misbruik van recht. Hoewel de rechter overeenkomstig
artikel 1244 van het Burgerlijk Wetboek de huurder uitstel kan verlenen om het goed terug te geven, heeft die termijn enkel tot gevolg dat "de vervolgingen worden geschorst",
dus de uitzetting uit het goed, maar niet dat de verstreken huur opnieuw ingaat. Deze kan
immers niet opnieuw ingaan zonder dat de partijen het daarover samen eens zijn geworden (artikelen 1101, 1108 en 1134, eerste lid, van het Burgerlijk Wetboek). Hieruit volgt
dat die huurder die nalaat het goed vrij te maken na de afloop van de huurovereenkomst,
een gebruiksvergoeding verschuldigd is die wordt bepaald afhankelijk van de schade die
de verhuurder oploopt, zulks overeenkomstig de regels betreffende de contractuele aansprakelijkheid (artikelen 1146, 1147 en 1149 van het Burgerlijk Wetboek) of, althans, afhankelijk van de verarming van de verhuurder en van de verrijking van de huurder, dus
afhankelijk van de actuele huurwaarde van het goed dat in gebruik blijft na het verstrijken
van de contractuele termijn, en niet de huur die was bepaald in de beëindigde huurovereenkomst (algemeen rechtsbeginsel betreffende de verrijking zonder oorzaak).
In deze zaak erkent het bestreden vonnis dat de door de eiseres gedane opzegging "volstrekt wettig en geldig is krachtens artikel 1736 van het Burgerlijk Wetboek dat slechts
een opzeggingstermijn van één maand vereist, zodat de opzegging op 31 december 2005
uitwerking heeft gekregen", en dat de omstandigheid dat de eiseres de wettelijk zo kort
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mogelijke termijn van een maand heeft gekozen geen misbruik van recht opleverde.
Het heeft dus niet naar recht kunnen beslissen dat het aan de verweerster verleende uitstel om het goed terug te geven "berust op de verdaging van de teruggave van het goed en
bijgevolg blijven voor de partijen tijdens die periode de oorspronkelijke voorwaarden van
hun huurovereenkomst gelden en (dat) geen vergoeding wordt vastgesteld voor gebruik
zonder recht noch titel", zodat "voor de periode tussen 1 januari 2006 en 31 december
2006, de verschuldigde huur die zal blijven welke de partijen vrijelijk hebben vastgesteld,
dus in dit geval het maandelijks bedrag van 1.859,20 euro met daarbovenop het bedrag
van de onroerende voorheffing dat de huurder volledig zal betalen".
Aldus immers
1°) miskent het bestreden vonnis de gevolgen van de door de eiseres tegen 31 december
2005 regelmatig gedane opzegging (schending van artikel 1736 van het Burgerlijk Wetboek);
2°) miskent dat vonnis de draagwijdte van het gematigd uitstel als bedoeld in artikel
1244 van het Burgerlijk Wetboek dat er niet toe leidt dat de schuldenaar wordt bevrijd,
noch dat de juridische toestand van de partijen wordt gewijzigd, noch bijgevolg dat uitwerking wordt gegeven aan een overeenkomst die op regelmatige wijze is beëindigd
(schending van artikel 1244 van het Burgerlijk Wetboek);
3°) schendt het de artikelen 1101, 1108 en 1134 van het Burgerlijk Wetboek door te
oordelen dat de rechter uitwerking kan verlenen aan een overeenkomst die is beëindigd
zonder dat de partijen overeengekomen zijn de einddatum ervan uit te stellen;
4°) miskent het de regels van de contractuele aansprakelijkheid door ze niet toe te passen op de niet-nakoming door de verweerster van haar verbintenis tot teruggave na 31 december 2005 (schending van de artikelen 1146, 1147 en 1149 van het Burgerlijk Wetboek);
5°) miskent het op zijn minst het algemeen rechtsbeginsel betreffende de verrijking
zonder oorzaak door de daarin opgelegde beginselen niet toe te passen bij het bepalen van
het bedrag dat de verweerster verschuldigd is omdat zij het goed is blijven gebruiken na
31 december 2005.
(...)

III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Eerste middel
Krachtens artikel 1244, tweede lid, van het Burgerlijk Wetboek kan de rechter,
onder de daarin bepaalde voorwaarden, de schuldenaar gematigd uitstel verlenen
voor de betaling en de vervolgingen doen schorsen.
Uit die bepaling volgt dat, wanneer de verhuurder op regelmatige wijze opzegging heeft gedaan, het uitstel toegestaan voor teruggave van het goed, enkel tot
gevolg heeft dat de uitzetting van de huurder wordt opgeschort maar niet dat de
huurovereenkomst op enigerlei wijze wordt verlengd zodat de huurder, tijdens
die termijn, niet een huur maar wel een gebruiksvergoeding moet betalen.
Het bestreden vonnis neemt eerst aan dat de opzegging die eiseres tegen 31 december 2005 aan de verweerster heeft gedaan geldig is en geen misbruik van
recht oplevert, en bevestigt vervolgens het beroepen vonnis, op grond van voornoemd artikel 1244, tweede lid, in zoverre dit de verweerster heeft toegestaan
om tot 31 december 2006 in het gehuurde goed te blijven.
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Door te overwegen dat, tijdens de periode tussen 1 januari 2006 en laatstgenoemde datum, "voor de partijen [...] de oorspronkelijke voorwaarden van hun
huurovereenkomst [bleven] gelden" met inbegrip van de huur die zij hadden
vastgesteld, maar dat er "geen vergoeding [werd] vastgesteld voor gebruik zonder recht noch titel", schendt het bestreden vonnis artikel 1244, tweede lid.
Het middel is gegrond.
(...)
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden vonnis in zoverre het zegt dat de tussen partijen gesloten huurovereenkomst tijdens het jaar 2006 onder dezelfde voorwaarden uitwerking is blijven hebben, met name betreffende de huurprijs en de betaling door de
verweerster van de onroerende voorheffing, en in zoverre het uitspraak doet over
de vorderingen van de eiseres tot herstel van de schade ten gevolge van verhoging van haar inkomstenbelastingen die voortvloeit uit de samenvoeging van de
belastbare huurgelden die zij ontving, en de onroerende voorheffing die vanaf
2002 door de verweerster werd betaald, alsook tot vergoeding van de kosten die
de eiseres moet dragen doordat de compensatoire belasting op bedrijven is gestegen wegens de investeringen in het door de verweerster gehuurde goed.
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 Luik,
zitting houdende in hoger beroep.
2 april 2009 – 1° kamer – Voorzitter: de h. Storck, voorzitter – Verslaggever: mevr.
Velu – Gelijkluidende conclusie van de h. de Koster, advocaat-generaal met opdracht–
Advocaat: mr. Simont.

Nr. 232
1° KAMER - 2 april 2009

1º CASSATIEBEROEP — BURGERLIJKE ZAKEN — VORMEN — VORM EN
TERMIJN VOOR MEMORIES EN STUKKEN - MEMORIE VAN TOELICHTING AANVULLEND MIDDEL AFGELEID UIT EEN NIEUWE WET - LAATTIJDIGE NEERLEGGING
2º RECHTSBEGINSELEN (ALGEMENE) - BEGINSEL VAN GOED BESTUUR - BURGERLIJKE
ZAKEN - RECHT OP RECHTSZEKERHEID - RECHT OP EERBIEDIGING VAN HET GEWETTIGD
VERTROUWEN - DOELSTELLING - BEPERKINGEN - LEGALITEITSBEGINSEL - VOORRANG
3º CASSATIEMIDDELEN — ALGEMEEN - MIDDEL AFGELEID UIT DE SCHENDING VAN NOG
NIET IN WERKING GETREDEN WETSBEPALINGEN - NIET-ONTVANKELIJKHEID
4º VERJARING — BURGERLIJKE ZAKEN — SCHORSING – ONWETTIGE HANDELING
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- RECHTSVORDERING VOOR EEN RECHTBANK VAN DE RECHTERLIJKE ORDE RAAD VAN STATE - BEROEP TOT NIETIGVERKLARING VAN EEN ADMINISTRATIEVE HANDELING GEVOLG
VAN DE OVERHEID

1º Aangezien de nieuwe wet op grond waarvan de eiser, in een memorie van toelichting,
een aanvullend cassatiemiddel formuleert, niet afwijkt van de publiekrechtelijke regels
van de rechtspleging in cassatie, is die memorie die meer dan 15 dagen na de
betekening van het verzoekschrift tot cassatie is neergelegd, niet ontvankelijk 1. (Art.
1087, Ger.W.)
2º De toepassing van de algemene rechtsbeginselen van het recht op rechtszekerheid en
van de eerbiediging van het gewettigd vertrouwen, kan in de regel, een afwijking van de
wet niet verantwoorden2, (Art. 2, Ger.W.)
3º Het middel dat verwijst naar een wetsontwerp is niet ontvankelijk3.
4º Uit artikel 101, eerste lid, van de wetten op de Rijkscomptabiliteit, gecoördineerd bij het
koninklijk besluit van 17 juli 1991, dat de toepassing van artikel 2244 van het Burgerlijk
Wetboek uitsluit, volgt dat, hoewel de bij een dagvaarding bij een rechtbank van de
rechterlijke orde ingestelde aansprakelijkheidsvordering tegen de Staat de verjaring stuit,
het beroep voor de Raad van State tot nietigverklaring van een administratieve handeling
waarvan de onwettigheid de aansprakelijkheid van de Staat in het gedrang zou brengen,
die uitwerking niet heeft4. (Art. 101, eerste lid, K.B. 17 juli 1991 houdende coördinatie van
de wetten op de Rijkscomptabiliteit; Art. 2244, B.W.)
(MARCON GmbH vennootschap naar Duits recht T. BELGISCHE STAAT – min. v. Klimaat en Energie)

ARREST (vertaling)

(AR C.08.0343.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest, op 20 oktober 2006 gewezen
door het Hof van Beroep te Brussel.
Voorzitter Christian Storck heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal met opdracht Philippe de Koster heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDELEN
De eiseres voert, naast een aanvullend middel in een aanvullende memorie,
twee middelen aan.
Eerste middel
Geschonden wettelijke bepalingen
- 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;
- algemeen beginsel van het recht op rechtszekerheid en algemeen rechtsbeginsel betreffende de eerbiediging van het gewettigd vertrouwen, die met name hun grondslag vinden in het beginsel van de rechtsstaat;
- de artikelen 100, eerste lid, 1°, en 101 van het koninklijk besluit van 17 juli 1991 hou1 Zie concl. O.M. in Pas., 2009, nr. 232
2 Ibid.
3 Ibid.
4 Ibid.
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dende coördinatie van de wetten op de Rijkscomptabiliteit;
- artikel 71, §1, van de bijzondere wet betreffende de financiering van de Gemeenschappen en de Gewesten van 16 januari 1989, zoals zij van toepassing was tot de inwerkingtreding van de wet van 16 mei 2003 tot vaststelling van de algemene bepalingen die
gelden voor de begrotingen, de controle op de subsidies en voor de boekhouding van de
gemeenschappen en de gewesten, alsook voor de organisatie van de controle door het Rekenhof, namelijk 1 januari 2004;
- de artikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek.
Aangevochten beslissingen
Het bestreden arrest bevestigt het beroepen vonnis in zoverre dit de rechtsvordering van
de eiseres verjaard en dus niet-ontvankelijk verklaart.
Het verantwoordt die beslissing om al zijn redenen die geacht worden hieronder integraal te zijn weergegeven, en meer bepaald om de volgende redenen:
"Over het beginsel dat de vijfjarige verjaringstermijn geldt voor de schuldvorderingen
tot schadevergoeding bestaat er niet langer twijfel, gelet op de ontwikkeling van de rechtspraak van het Arbitragehof (met name arresten 5/99 van 20 januari 1999 en 85/01 van 21
juni 2001), waarbij het hof (van beroep) zich aansluit;
(...) Het strookt trouwens met de voornoemde rechtspraak alsook met die van het Hof
van Cassatie (Cass., 13 januari 1994, JT, 1994, 291) en met de op de bewoordingen van
artikel 2262bis, §1, tweede lid, van het Burgerlijk Wetboek gebaseerde redenering naar
analogie, dat de verjaringstermijn ingaat op de datum waarop de schade tot uiting is gekomen en waarop de schadelijder zich ervan bewust is kunnen worden;
In deze zaak bestaat de fout, in de onderstelling dat zij bewezen is, hierin dat de op 29
augustus 1991 verleende vergunningen op 16 september 1991 op onwettige wijze werden
ingetrokken. De schade van (de eiseres) is tot uiting gekomen vanaf de intrekking van die
beslissing op 16 september 1991. (De eiseres) was zich, op de datum waarop de vergunningen werd ingetrokken, er terdege van bewust dat de aangevoerde fout haar schade berokkende (het verbod en dus de onmogelijkheid om het slib in te voeren), daar zij op 18
november 1991 een verzoekschrift tot nietigverklaring bij de Raad van State heeft neergelegd. Het is dus irrelevant dat (de eiseres) zich beroept op een arrest van het Arbitragehof
(32/96) volgens hetwelk de verjaringsregels voor de schuldvorderingen ten laste van de
Staat niet van toepassing zijn op een schuldvordering die is ontstaan uit schade die pas tot
uiting is gekomen verscheidene jaren nadat de onrechtmatige handeling was gepleegd en
na het verstrijken van de verjaringstermijn. Die oplossing geldt niet voor deze zaak. (De
eiseres) beweert eveneens ten onrechte dat de verjaringstermijn pas begon te lopen op 24
juli 1992, de datum waarop de vergunningen verstreken, aangezien ze vóór die datum waren ingetrokken (op 16 september 1991);
Bovendien belette niets (de eiseres) een vordering tot herstel van haar schade aanhangig
te maken bij de burgerlijke rechtbanken na voor het einde van de administratieve procedure die zij had ingeleid: het bestaan van de schuldvordering tot schadevergoeding hing niet
af van de uitslag van die procedure aangezien zij geen invloed had op de geldigheid van
haar schuldvordering noch op de juridische grondslag waarop zij was gebaseerd. Anders
gezegd, de schadelijder heeft het recht het herstel van zijn schade te vorderen zonder daarbij de onrechtmatige handeling voor de Raad van State te bestrijden;
Aangezien de Raad van State zijn arrest op 9 juni 1995 had gewezen, beschikte (de eiseres) ten overvloede nog over verscheidene maanden om haar schuldvordering over te
leggen of om de (verweerders) rechtsgeldig te dagvaarden, aangezien de verjaringstermijn
pas op 31 december 1995 verstreek. Zoals hierboven is aangetoond, begint de verjaringstermijn immers te lopen op 16 september 1991, terwijl de eerste januari van het begro-
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tingsjaar tijdens hetwelk de schuldvordering is ontstaan 1 januari 1991 is. De verjaringstermijn is dus verstreken op 31 december 1995;
De vordering tot schadeloosstelling die is ingesteld bij de exploten van 26 en 28 februari 1996 is dus verjaard".
Grieven
Eerste onderdeel
Het bestreden arrest vermeldt dat voor de schuldvorderingen tot schadevergoeding ten
laste van de Staat een vijfjarige verjaringstermijn geldt en dat het strookt met de rechtspraak van het Grondwettelijk Hof, van het Hof van Cassatie en "met de op de bewoordingen van artikel 2262bis, §1, tweede lid, van het Burgerlijk Wetboek gebaseerde redenering naar analogie, dat de verjaringstermijn ingaat op de datum waarop de schade tot uiting is gekomen en waarop de schadelijder zich ervan bewust is kunnen worden". Het arrest overweegt vervolgens dat "de verjaringstermijn (...) begint te lopen op 16 september
1991, terwijl de eerste januari van het begrotingsjaar tijdens hetwelk de schuldvordering
is ontstaan 1 januari 1991 is". Het arrest komt tot de slotsom dat "de verjaringstermijn (...)
dus verstreken (is) op 31 december 1995" en dat "de vordering tot schadeloosstelling die
is ingesteld bij de exploten van 26 en 28 februari 1996 (...) dus verjaard (is)".
In zoverre het bestreden arrest, enerzijds, oordeelt dat de schuldvorderingen ten laste
van de Staat verjaren na verloop van vijf jaar en dat de verjaringstermijn van de vordering
van de eiseres begint te lopen op 16 september 1991, hetgeen impliceert dat die termijn
verstreek op 16 september 1996, en in zoverre het, anderzijds, beslist dat de vordering die
door de eiseres is ingesteld op 26 en 28 februari 1996, dus vóór 16 september 1996, niet
ontvankelijk is omdat zij verjaard is, bevat het tegenstrijdigheden in de motivering en tegenstrijdigheden tussen de motivering en het dictum ervan en schendt het, bijgevolg, artikel 149 van de Grondwet.
Tweede onderdeel
Artikel 100, eerste lid, 1° en 2°, van de wetten op de Rijkscomptabiliteit, gecoördineerd
bij het koninklijk besluit van 17 juli 1991, dat het oud artikel 1, eerste lid, a), van de wet
van 6 februari 1970 betreffende de verjaring van schuldvorderingen ten laste of ten voordele van de Staat en de provinciën, overneemt, luidt als volgt:
"Verjaard en voorgoed ten voordele van de Staat vervallen zijn (...):
1° de schuldvorderingen, waarvan de op wettelijke of reglementaire wijze bepaalde
overlegging niet geschied is binnen een termijn van vijf jaar te rekenen vanaf de eerste januari van het begrotingsjaar in de loop waarvan zij zijn ontstaan;
2° de schuldvorderingen die, hoewel ze zijn overgelegd binnen de onder 1° bedoelde
termijn, door de ministers niet zijn geordonnanceerd binnen een termijn van vijf jaar te rekenen vanaf de eerste januari van het jaar gedurende hetwelk ze zijn ontstaan (lees: ze
werden overgelegd)".
Artikel 101 van dezelfde wetten luidt als volgt:
"De verjaring wordt gestuit door een gerechtsdeurwaardersexploot, alsook door een
schulderkenning van de Staat".
Een uitlegging van die tweede bepaling, conform het algemeen beginsel van het recht
op rechtszekerheid en het algemeen beginsel betreffende de eerbiediging van het gewettigd vertrouwen, impliceert dat het beroep bij de Raad van State tot nietigverklaring van
een onrechtmatige handeling van de Staat schade veroorzaakt waarvoor hij vergoeding is
verschuldigd, tot gevolg heeft dat de verjaring wordt gestuit.
Op 18 november 1991 heeft de eiseres bij de Raad van State beroep ingesteld tot nietigverklaring van de litigieuze beslissing waarbij de vergunningen werden ingetrokken.
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Ten gevolge van dat beroep wordt de verjaring gestuit en gaat een nieuwe vijfjarige termijn in, die verstrijkt op 18 november 1996. Deze termijn werd rechtsgeldig gestuit door
de dagvaardingen van 26 en 28 februari 1996.
Bijgevolg is het bestreden arrest, doordat het oordeelt dat "de vordering tot schadeloosstelling die is ingesteld bij de exploten van 26 en 28 februari 1996 (...) dus verjaard (is )",
niet naar recht verantwoord en miskent dit het in het middel aangewezen algemeen rechtsbeginsel en schendt het bijgevolg de artikelen 100, eerste lid, 1°, en 101 van het koninklijk besluit van 17 juli 1991 houdende coördinatie van de wetten op de Rijkscomptabiliteit
en, voor zoveel als nodig, 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek.
Derde onderdeel
Een van de waarborgen die artikel 6. 1. van het Verdrag tot bescherming van de rechten
van de mens en de fundamentele vrijheden biedt, is het recht op een rechterlijke instantie,
waarvan het recht op toegang, namelijk het recht om een geding in te leiden voor een
rechtbank in burgerlijke zaken, een van de bestanddelen is.
Beperkingen van het recht op toegang tot een rechterlijke instantie, zoals verjaringstermijnen, zijn slechts aanvaardbaar indien de juridische grondslag waarop ze berusten en de
toepassing die ervan gemaakt wordt, voldoen aan een dwingend vereiste van duidelijkheid
en voorzienbaarheid. De onmogelijkheid om een zaak aanhangig te maken bij een rechtscollege, die slechts het gevolg is van een ommekeer in of een vernieuwing van de rechtspraak na de litigieuze feiten, voldoet niet aan de vereisten van artikel 6 van het Verdrag.
Het vereiste van duidelijkheid en voorzienbaarheid van het recht volgt eveneens uit het
beginsel van rechtszekerheid, dat voortvloeit uit het beginsel van de rechtstaat, volgens
hetwelk het objectieve recht eenieder de mogelijkheid moet bieden om zijn gedrag daarop
af te stemmen en de juridische gevolgen ervan in een redelijke mate te voorzien, en volgens hetwelk eenieder er mag op rekenen dat gewettigde verwachtingen, die worden opgewekt door het objectief recht of door hetgeen redelijkerwijs kan worden beschouwd als
objectief recht, ingelost worden.
Bij een arrest van 16 februari 2006 heeft het Hof, voor het eerst, beslist dat een beroep
tot nietigverklaring voor de Raad van State de verjaring niet schorst van de burgerlijke
rechtsvordering tot vergoeding van de schade door de in dat beroepschrift aangewezen
handeling is veroorzaakt. De toepassing, door het bestreden arrest, van die uitlegging op
de rechtsvordering van de eiseres had tot gevolg dat haar, op een wijze die niet kon worden voorzien op het ogenblik van de litigieuze feiten en, meer bepaald, op het ogenblik
dat zij bij de Raad van State een beroep tot nietigverklaring instelde, de mogelijkheid
werd ontzegd een geding in te leiden voor een burgerlijke rechtbank.
Doordat het bestreden arrest beslist dat de vordering van de eiseres verjaard is, met toepassing van een jurisprudentiële beslissing die dateert van na de litigieuze feiten, schendt
het artikel 6 van het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden.
Doordat het bestreden arrest op de rechtsvordering van de eiseres een bepaling toepast
die niet voldoende duidelijk was of waarvan de toepassing niet voldoende te voorzien
was, biedt het de eiseres niet de mogelijkheid haar gedrag daarop af te stemmen en de juridische gevolgen ervan in een redelijke mate te voorzien en miskent het bijgevolg het algemeen beginsel van het recht op rechtzekerheid en van het algemeen beginsel van de eerbiediging van het gewettigd vertrouwen. Het schendt bovendien de artikelen 100, eerste
lid, 1°, en 101 van het koninklijk besluit van 17 juli 1991 houdende coördinatie van de
wetten op de Rijkscomptabiliteit en, voor zoveel als nodig, 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek.
Vierde onderdeel
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Uit artikel 101 van de bij koninklijk besluit van 17 juli 1991 gecoördineerde wetten op
de Rijkscomptabiliteit volgt dat de verjaring wordt gestuit door een schulderkenning van
de Staat.
De nietigverklaring, door de afdeling administratie van de Raad van State, van een handeling van de Staat, bevestigt de onwettigheid van die handeling. Die onwettigheid levert,
behoudens het geval van een onoverkomelijke dwaling of van een andere rechtvaardigingsgrond, een fout op aan de zijde van degene die de handeling heeft verricht. De Raad
van State is een orgaan van de Staat zodat een vernietigingsarrest een schulderkenning
door de Staat is van het feit dat hij een fout heeft begaan, en bijgevolg van zijn verplichting om vergoeding te betalen voor de door die fout veroorzaakte schade.
Het bestreden arrest beslist dat de oorspronkelijke verjaringstermijn van de vordering
van de eiseres verstreek op 31 december 1995.
Hieruit volgt dat het arrest van de Raad van State van 9 juni 1995 uitgesproken is vóór
het verstrijken van die termijn en dat het die bijgevolg heeft gestuit waardoor een nieuwe
vijfjarige termijn inging die op 9 juni 2000 afliep.
Doordat het bestreden arrest desondanks beslist dat de rechtsvordering van de eiseres,
die werd ingesteld op 26 en 28 februari 1996, verjaard is, schendt het bestreden arrest de
artikelen 100, eerste lid, 1°, en 101 van de bij het koninklijk besluit van 17 juli 1991 gecoördineerde wetten op de Rijkscomptabiliteit en, voor zoveel als nodig, de artikelen 1382
en 1383 van het Burgerlijk Wetboek.
Doordat het bestreden arrest beslist dat de vordering van de eiseres verjaard was, ook al
was dat niet het geval, ontzegt het de eiseres tevens het recht tot toegang tot een burgerlijke rechtbank en schendt het bijgevolg artikel 6 van het Verdrag tot bescherming van de
rechten van de mens en de fundamentele vrijheden.
Vijfde onderdeel
De wet, in de versie van het ontwerp dat op 10 juni 2008 goedgekeurd is door de Kamer van volksvertegenwoordigers en op 18 juni 2008 door de Senaat, teneinde te worden
bekrachtigd, uitgevaardigd, bekendgemaakt en in werking te treden, luidt als volgt:
"Artikel 1. Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 78 van de Grondwet.
Artikel 2. Artikel 2244 van het Burgerlijk Wetboek wordt aangevuld met twee leden,
luidende:
'Een dagvaarding voor het gerecht stuit de verjaring tot het tijdstip waarop een definitieve beslissing wordt uitgesproken.
Voor de toepassing van deze afdeling heeft een beroep tot nietigverklaring van een administratieve handeling bij de Raad van State dezelfde gevolgen ten opzichte van de vordering tot herstel van de schade veroorzaakt door de vernietigde administratieve handeling als een dagvaarding voor het gerecht.'
Artikel 3 (nieuw) Artikel 101 van de gecoördineerde wetten van 17 juli 1991 op de
Rijkscomptabiliteit wordt vervangen als volgt:
'Artikel 101. De verjaring wordt gestuit overeenkomstig de regels van het gemeen
recht.'
Artikel 4. (oud artikel 3) Deze wet is van toepassing op beroepen tot nietigverklaring
die bij de Raad van State zijn ingediend vóór de inwerkingtreding ervan.
Zij is evenwel niet van toepassing wanneer de vordering tot schadevergoeding vóór de
inwerkingtreding van deze wet verjaard is verklaard bij een in kracht van gewijsde gegane
beslissing waartegen geen cassatieberoep is ingediend."
Die wet bevestigt de in het tweede onderdeel uiteengezette zienswijze.
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Artikel 4 van die wet bepaalt dat zij van toepassing zal zijn op beroepen tot nietigverklaring die bij de Raad van State zijn ingediend vóór de inwerkingtreding ervan en bovendien van toepassing zal zijn wanneer de vordering tot schadevergoeding vóór de inwerkingtreding van deze wet verjaard is verklaard bij een in kracht van gewijsde gegane beslissing waartegen cassatieberoep is ingediend.
Die wet zal in werking getreden zijn, meer bepaald voor hetgeen de terugwerkende
kracht ervan betreft, wanneer het Hof zijn beslissing zal wijzen.
Uit die wet zal volgen dat de rechtsvordering van de eiseres, die werd ingesteld op 26
en 28 februari 1996, dus minder dan vijf jaar na de uitspraak door de Raad van State van
het arrest van 9 juni 1995, en die ertoe strekte schadevergoeding te verkrijgen voor schade
ten gevolge van de door dat arrest onwettig verklaarde en vernietigde handeling welke
rechtsvordering door het bestreden arrest verjaard is verklaard, niet-verjaard zal moeten
worden verklaard zodat dat arrest vernietigd zal moeten worden.
De eiseres zal uitdrukkelijk, in een aanvullende memorie, de toepassing van die wet
vorderen na de inwerkingtreding ervan.
(...)

III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
(...)
Eerste middel
Eerste onderdeel
Over de door de verweerder tegen het onderdeel opgeworpen grond van nietontvankelijkheid: de grief die het aanvoert houdt geen verband met de enige bepaling waarvan het de schending aanvoert:
Het onderzoek van de door dit onderdeel aangevoerde tegenstrijdigheid, vereist de uitlegging van de wettelijke bepalingen waarvan het bestreden arrest toepassing maakt.
Die grief, die niet kan worden gelijkgesteld met een gebrek aan motivering,
houdt bijgevolg geen verband met artikel 149 van de Grondwet.
De grond van niet-ontvankelijkheid moet aangenomen worden
Tweede onderdeel
Krachtens artikel 101, eerste lid, van de wetten op de Rijkscomptabiliteit, gecoördineerd bij het koninklijk besluit van 17 juli 1991, in de door het onderdeel
aangewezen versie ervan, wordt de verjaring van schuldvorderingen ten voordele
van de Staat gestuit door een gerechtsdeurwaardersexploot, alsook door een
schulderkenning van de Staat.
Uit die bepaling, die de toepassing van artikel 2244 van het Burgerlijk Wetboek uitsluit, volgt dat, hoewel het feit dat de bij een dagvaarding bij een rechtbank van de rechterlijke orde, ingestelde aansprakelijkheidsvordering tegen de
Staat de verjaring stuit, het beroep voor de Raad van State tot nietigverklaring
van een administratieve handeling waarvan de onwettigheid de aansprakelijkheid
van de Staat in het gedrang brengt, die uitwerking niet heeft.
De toepassing van de algemene rechtsbeginselen waarvan het onderdeel de
miskenning aanvoert, kan bovendien, in de regel, een afwijking van de wet niet
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verantwoorden.
Het onderdeel faalt naar recht.
Derde onderdeel
Enerzijds volgt uit geen enkele reden van het arrest dat het, om te beslissen dat
het door de eiseres bij de Raad van State ingestelde beroep tot nietigverklaring
de verjaring van haar vermeende schuldvordering tegen de Staat niet heeft gestuit, verwijst naar het arrest van het Hof van 16 februari 2006.
Anderzijds impliceert de omstandigheid dat het Hof voor het eerst bij dat arrest de gelegenheid heeft gehad te bevestigen dat het beroep tot nietigverklaring
voor de Raad van State de verjaring van een aansprakelijkheidsvordering tegen
de Staat niet stuit, niet dat die regel voordien niet voldoende duidelijk of te voorzien was.
Het onderdeel kan niet worden aangenomen.
Vierde onderdeel
Het arrest van de Raad van State dat de bij die Raad bestreden administratieve
handeling vernietigt, waaruit volgt dat die handeling van bij haar ontstaan onwettig is, houdt geen schulderkenning in zoals bedoeld in artikel 101, eerste lid, van
de gecoördineerde wetten op de Rijkscomptabiliteit.
Het onderdeel faalt naar recht.
Vijfde onderdeel
Het onderdeel dat verwijst naar een wetsontwerp, voert geen schending van
een wet aan in de zin van artikel 608 van het Gerechtelijk Wetboek en is bijgevolg niet ontvankelijk.
(...)
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiseres in de kosten.
2 april 2009 – 1° kamer – Voorzitter en Verslaggever: de h. Storck, voorzitter – Gelijkluidende conclusie van de h. de Koster, advocaat-generaal met – Advocaten: mrs. Mahieu, Geinger en T'Kint.

Nr. 233
1° KAMER - 2 april 2009

INKOMSTENBELASTINGEN — VOORHEFFINGEN EN BELASTINGKREDIET
— BEDRIJFSVOORHEFFING - VERPLICHTING TOT INHOUDING - SCHULDENAAR - LATERE
FISCALE TOESTAND VAN DE BEGUNSTIGDE - WEERSLAG
De verplichting om de bedrijfsvoorheffing in te houden berust op de schuldenaar van de
bezoldigingen op het ogenblik dat hij ze betaalt; die verplichting hangt niet af van de
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latere fiscale toestand van de werknemers die deze bezoldigingen hebben ontvangen.
(Art. 183, W.I.B. 1964)
(D. T. BELGISCHE STAAT – min. v. Financiën)

ARREST (vertaling)

(AR F.07.0048.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest, op 31 januari 2007 gewezen door
het Hof van Beroep te Brussel.
Voorzitter Christian Storck heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal André Henkes heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDELEN
De eiser voert drie middelen aan.
Eerste middel
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 1319 tot 1322 van het Burgerlijk Wetboek;
- de artikelen 702 en 807 van het Gerechtelijk Wetboek;
- de artikelen 139, 140, 6°, 143, 2°, 150, §1, 152, 153, 180, 182, 183 en 186 van het
Wetboek van de inkomstenbelastingen (1964);
- algemeen rechtsbeginsel volgens hetwelk geen uitspraak mag worden gedaan over
niet-gevorderde zaken, beschikkingsbeginsel genaamd;
- algemeen beginsel van het recht van verdediging.
Aangevochten beslissingen
Het arrest stelt eerst vast dat "(de administratie), veeleer dan de belasting der niet-verblijfhouders ten name van de betrokkenen in te kohieren, de onbetaalde voorheffingen
heeft ingekohierd ten name van de (eiser) in diens hoedanigheid van belastingschuldige in
de zin van artikel 180 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen (1964)", en verklaart
vervolgens eisers voorziening tegen de beslissing van de directeur waarbij zijn bezwaar
tegen die inkohiering werd verworpen, niet-gegrond meer bepaald op grond dat "de (eiser)
erkent dat hij op grond van de onder b weergegeven overeenkomst in beginsel de bedrijfsvoorheffingen waarop de litigieuze inkohiering betrekking heeft, verschuldigd is".
Grieven
Eerste onderdeel
De eiser heeft niet erkend dat hij de litigieuze voorheffingen " in beginsel verschuldigd"
was krachtens de bepalingen van de tussen Frankrijk en België gesloten overeenkomst tot
voorkoming van dubbele belasting.
Wel integendeel, in zijn eerste op 12 december 1989 voor het hof van beroep neergelegde conclusie voerde de eiser na onderzoek van de bepalingen van het Frans-Belgisch
dubbelbelastingverdrag en van het advies van de gemengde commissie die is opgericht
door de bevoegde belastingoverheden van de twee Verdragsluitende staten aan dat "in dit
geval voldaan is aan alle voorwaarden die de werkgever ontslaan van de verplichting om
de bedrijfsvoorheffing in te houden en te storten".
Hij voegde daar zelfs aan toe dat het feit dat hem " wordt opgelegd (...) de gegrondheid
na te gaan van de attesten van de Franse belastingadministratie (...) erop neerkomt dat de
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machtiging om de voorheffing niet in te houden, wordt onderworpen aan een voorwaarde
waarin de desbetreffende regels niet voorzien".
In zijn aanvullende conclusie voerde hij eveneens aan dat "hij het recht had de voorheffing niet in te houden", meer bepaald omdat het "helemaal niet de taak van de werkgever
is om na te gaan of voldaan is aan de voorwaarden opdat de Franse werknemer in Frankrijk verder belastbaar zou blijven".
Het arrest miskent bijgevolg de bewijskracht van de processtukken, en inzonderheid
van eisers conclusies (schending van de artikelen 1319 tot 1322 van het Burgerlijk Wetboek), diens recht van verdediging, alsook het beschikkingsbeginsel en het algemeen
rechtsbeginsel dat verbiedt uitspraak te doen over niet-gevorderde zaken (waarvan de artikelen 702 en 807 van het Gerechtelijk Wetboek de toepassing zijn), door te beslissen dat
"de (eiser) erkent dat hij op grond van de onder b weergegeven overeenkomst de bedrijfsvoorheffingen waarop de litigieuze inkohiering betrekking heeft, in beginsel verschuldigd
was voor het aanslagjaar 1980".
Tweede onderdeel
De litigieuze bedrijfsvoorheffing mocht niet geacht worden verschuldigd te zijn door de
eiser - werkgever van de Franse arbeiders - aangezien vast staat dat de belasting die verschuldigd was door die arbeiders, de verkrijgers van de kwestieuze inkomsten, nooit is
vastgesteld.
De door hen verschuldigde belasting kon inderdaad worden gekweten door verrekening
van de voorheffingen (artikel 186 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen (1964)),
maar, doordat er in werkelijkheid geen belasting ten name van de belastingplichtigen was
ingekohierd, kon die voorheffing - die immers slechts een voorschot is op de later vastgestelde belasting - noodzakelijkerwijs niet langer verschuldigd zijn door de eiser, de schuldenaar van de uiteindelijk niet-belaste inkomsten (bij ontstentenis van een wettelijke bepaling volgens welke, voor de bewuste belasting, de voorheffing gelijk zou staan met de
belasting zelf, zoals wordt bepaald door bijvoorbeeld artikel 248 van het Wetboek van de
inkomstenbelastingen 1992, voorheen artikel 152 van het Wetboek van de inkomsten-belastingen (1964)).
Zoals de eiser beklemtoont in zijn tweede aanvullende conclusie "was de oplossing
(van de administratie) onwettig: indien de administratie ervan uitging dat de arbeiders belastingplichtig waren, kon zij niet ervan afzien hen te belasten, ook al was de belasting al
via de voorheffing betaald. De belasting is immers van openbare orde".
Bijgevolg heeft het arrest - niet zonder de artikelen 139, 140, 6°, 143, 2°, 150, §1, 152,
153, 180, 182, 183 en 186 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen (1964) te schenden (en zonder vast te stellen dat, in deze zaak, de belasting der niet-verblijfhouders gelijkstaat met de voorheffingen zelf) de verwerping van eisers bezwaar tegen de te zijnen
name ingekohierde voorheffing kunnen bevestigen, terwijl het tegelijkertijd vaststelt dat
de belasting der niet-verblijfhouders nooit is vastgesteld ten name van de verkrijgers van
de kwestieuze beroepsinkomsten (en, wat meer is, dat de belastingadministratie ervan had
"afgezien" daar zij ervoor had "gekozen"de bedrijfsvoorheffing ten name van de eiser in
te kohieren "veeleer dan de belasting der niet-verblijfhouders rechtstreeks ten name van
de betrokkenen in te kohieren").
Uit de vaststelling dat de belastingadministratie die "keuze" had gemaakt, moest het hof
van beroep bijgevolg noodzakelijkerwijs afleiden dat de kwestieuze bedrijfsvoorheffing als wijze van betaling van een belasting die uiteindelijk niet werd ingekohierd en dus niet
bestond - niet kon worden geacht wettig vastgesteld te zijn ten name van de eiser.
Door het tegenovergestelde te beslissen, schendt het arrest bijgevolg de voornoemde artikelen van het Wetboek van de inkomstenbelastingen (1964).
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Tweede middel
Geschonden wettelijke bepaling
- artikel 11 van de Overeenkomst van 10 maart 1964 tussen België en Frankrijk tot
voorkoming van dubbele belasting, in werking getreden op 17 juni 1965 (zoals het van
toepassing was op het aanslagjaar 1980).
Aangevochten beslissingen
Het arrest stelt eerst vast dat "artikel 11, §1, van het Frans-Belgisch dubbelbelastingverdrag bepaalt dat de salarissen belastbaar zijn in de Staat waar de bron van die inkomsten is", dat artikel 11, §2, c), evenwel van die regel afwijkt "door de bevoegdheid om de
salarissen te belasten over te dragen aan de Staat van de woonplaats wanneer ze betaald
worden aan 'grensarbeiders die deze hoedanigheid aantonen door het overleggen van de
grenskaart welke door de tussen de verdragsluitende Staten gesloten bijzondere overeenkomsten werd ingesteld'", dat die grenskaart afgeschaft was door de gemengde commissie
die is opgericht door de bevoegde belastingoverheden van de twee Verdragsluitende staten en dat voortaan "de betrokkene zijn hoedanigheid van grensarbeider diende te bewijzen door het invullen van een verklaring die aangevuld moet worden door de werkgever
van de andere Staat en bevestigd door de belastingadministratie van zijn eigen Staat", dat
het, in het Belgisch fiscaal recht, ging om het formulier "276 Grens" en dat, in deze zaak
"de (eiser) voor elk van zijn arbeiders beschikte over een formulier '276 Grens', dat naar
behoren was bevestigd door de Franse fiscus", maar beslist nadien niettemin dat "(de eiser) zich tevergeefs beroept op de attesten 276 Grens die hem zijn bezorgd en die bekleed
zijn met het visum van de Franse belastingadministratie, om de gevorderde ontheffing te
verkrijgen" omdat die administratie "niet bevoegd was om de tewerkstellingsplaats te Tihange in het Belgische grensgebied te plaatsen, terwijl zulks objectief gezien niet het geval was".
Grieven
Volgens artikel 11, §2, c), van de Overeenkomst tussen België en Frankrijk tot voorkoming van dubbele belasting, zoals het van toepassing was op het desbetreffende aanslagjaar, "zijn de grensarbeiders die deze hoedanigheid aantonen door het overleggen van de
grenskaart welke door de tussen de verdragsluitende Staten gesloten bijzondere overeenkomsten werd ingesteld, op hun salarissen, lonen en andere bezoldigingen die zij als dusdanig ontvangen slechts belastbaar in de verdragsluitende Staat waarvan zij verblijfhouders zijn".
De hoedanigheid van "grensarbeiders" in de zin van die bepaling - die bijgevolg de
Franse Staat - in dit geval - bij uitsluiting bevoegd maakt om de litigieuze bezoldigingen
te belasten - wordt aangetoond "door het overleggen van de grenskaart".
Zoals het arrest vaststelt werd die "grenskaart" weliswaar afgeschaft door de gemengde
commissie die in 1971 werd opgericht door de bevoegde belastingoverheden van de beide
Verdragsluitende staten, maar zij werd, in het Belgisch fiscaal recht, vervangen door het
"formulier 276 Grens".
Bijgevolg kon het arrest, niet op grond van de vaststelling dat de eiser wel degelijk,
"voor elk van zijn arbeiders beschikte over een formulier 276 Grens, dat naar behoren was
bevestigd door de Franse fiscus", naar recht beslissen dat voornoemd artikel 11, §2, c),
van het dubbelbelastingverdrag niet van toepassing was en dat de belasting der niet-verblijfhouders niettemin in België was verschuldigd met toepassing van artikel 11, §1, van
de Overeenkomst (schending van artikel 11, §1 en 2, c), van de Overeenkomst van 10
maart 1964 tussen België en Frankrijk tot voorkoming van dubbele belasting, zoals deze
van toepassing is op het aanslagjaar 1980).
Derde middel
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Geschonden wettelijke bepalingen
- de algemene beginselen van behoorlijk bestuur, inzonderheid het algemeen beginsel
betreffende het recht op rechtszekerheid en het vertrouwensbeginsel;
- artikel 149 van de Grondwet.
Aangevochten beslissingen
Het arrest stelt eerst vast dat "de eiser voor elk van zijn arbeiders beschikte over een
formulier 276 Grens, dat naar behoren was bevestigd door de Franse fiscus", maar beslist
daarna niettemin dat de eiser zich tevergeefs beriep op "het recht op rechtszekerheid, afgeleid uit de omstandigheid (...) dat zijn controleur hem had verzekerd dat hij geen bedrijfsvoorheffing hoefde in te houden en dat de documentatiedienst de neerlegging van de formulieren 276 Grens heeft aanvaard" en verwerpt zijn voorziening omdat zij niet-gegrond
is.
Grieven
De eiser leidde zijn recht op rechtszekerheid niet uitsluitend af uit de omstandigheid
"dat zijn controleur hem had verzekerd dat hij geen bedrijfsvoorheffing hoefde in te houden en dat de documentatiedienst de neerlegging van de formulieren 276 Grens heeft aanvaard".
De eiser voerde immers aan dat de beginselen van behoorlijk bestuur en rechtszekerheid in dit geval geschonden waren aangezien zijn arbeiders hem de bewuste attesten hadden bezorgd die naar behoren waren bevestigd door de Franse fiscus: "(de eiser) kan niet
worden verweten dat hij de bedrijfsvoorheffing niet heeft ingehouden en gestort aangezien hij zich heeft gebaseerd op echte attesten die naar behoren waren vervolledigd, met
name door de Franse administratie" en dat de Belgische belastingadministratie gewoon
geen gevolg had gegeven "aan de overhandiging door de (eiser) van de formulieren 276
Grens" (en zulks ongeacht of de Belgische belastingadministratie de neerlegging van die
formulieren al dan niet daadwerkelijk heeft "aanvaard").
Het gewettigd vertrouwen van de eiser berustte weldegelijk gewoon hierop dat zijn arbeiders hem de bewuste formulieren hadden bezorgd, die waren bevestigd door de Franse
belastingadministratie en dat hij deze aan de Belgische belastingadministratie had bezorgd
(zonder reactie van haar kant).
Volgens de vaste rechtspraak van het Hof van Cassatie, "houdt het recht op rechtszekerheid onder meer in dat de burger moet kunnen vertrouwen op wat hij niet anders kan opvatten dan als een vaste gedragsregel en een regel van bestuur"en "daaruit volgt dat de
openbare diensten in beginsel gehouden zijn de door hen bij de burger gewekte gewettigde verwachtingen in te lossen".
In dit geval waren alleen al de overhandiging van de bewuste attesten en het feit dat de
administratie niet had gereageerd voldoende om bij de eiser het gewettigde vertrouwen te
wekken dat de Belgische Staat niet bevoegd was om in dit geval belasting te heffen. Dat
gewettigd vertrouwen werd hier nog versterkt door het feit dat in concreto (en zoals het
arrest vaststelt) de verkrijgers van de inkomsten inderdaad door de Belgische fiscus nooit
werden ingekohierd.
Maar, zoals het Hof van Cassatie zegt in zijn voornoemd arrest van 16 mei 2003,
"maakt de vestiging van een nieuwe aanslag (...) een verplichting uit in hoofde van de administratie zodra de daartoe gestelde voorwaarden vervuld zijn, aangezien het de administratie niet vrij staat af te zien van de invordering van verschuldigde belastingen".
Het uitblijven van een reactie vanwege de administratie en het niet-inkohieren in de belasting van de niet-verblijfhouders hebben dus voor de eiser een recht op rechtszekerheid
doen ontstaan waardoor de belastingadministratie niet langer de bevoegdheid had om de
bedrijfsvoorheffing te zijnen name in te kohieren
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Bijgevolg antwoordt het arrest, enerzijds, niet op eisers conclusie volgens welke het feit
alleen dat hij in het bezit was van de formulieren 276 Grens en dat hij ze aan de administratie had overhandigd, zonder reactie van haar kant (ongeacht of zij ze al dan niet heeft
"aanvaard") en zonder dat er naderhand een inkohiering van de belasting der niet-verblijfhouders is gebeurd, bij hem een recht op rechtszekerheid en een gewettigd vertrouwen
hadden doen ontstaan in het feit dat hij in België geen bedrijfsvoorheffing verschuldigd
was en schendt het bijgevolg artikel 149 van de Grondwet, en, anderzijds miskent het de
beginselen van behoorlijk bestuur en meer bepaald het algemeen beginsel betreffende het
recht op rechtszekerheid en het vertrouwensbeginsel daar het vaststelt dat de eiser de ad
hoc attesten had ontvangen en ze aan de Belgische belastingadministratie had bezorgd,
maar niettemin beslist dat de beginselen in deze zaak in acht zijn genomen.

III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Eerste middel
Eerste onderdeel
Naast de reden waartegen het onderdeel opkomt, vermeldt het arrest dat "die
oplossing trouwens reeds uit de tekst van het dubbelbelastingverdrag zelf blijkt,
aangezien de tewerkstellingsplaats te Tihange buiten de Belgische grenszone
ligt, hetgeen niet wordt betwist" en dat "de beginselen van behoorlijk bestuur (...)
de draagwijdte niet kunnen wijzigen van de belastingwet, die van openbare orde
is" en dat "de (eiser), ook al zou hij beter geïnformeerd zijn over de regeling voor
de grensstreek, toch verplicht zou geweest zijn om de bedrijfsvoorheffing op het
salaris van zijn arbeiders aan te bron in te houden en de latere inkohiering niet
zou hebben kunnen voorkomen, aangezien de ligging van de bouwplaats, in Tihange, ertoe heeft geleid dat België bevoegd werd om de belasting te heffen".
Aangezien het onderdeel is gericht tegen een ten overvloede gegeven considerans van het arrest is het, zoals de verweerder staande houdt, zonder belang en
dus niet-ontvankelijk.
Tweede onderdeel
Artikel 180, 1°, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen (1964) bepaalt
onder meer dat de bedrijfsvoorheffing is verschuldigd door degenen die, als
schuldenaar, bewaarder, mandataris of tussenpersoon in België in artikel 20 bedoelde bezoldigingen betalen.
Overeenkomstig artikel 183 van dat Wetboek berust de verplichting om de bedrijfsvoorheffing in te houden op de schuldenaar van de bezoldigingen op het
ogenblik dat hij ze betaalt.
De verplichting hangt niet af van de latere fiscale toestand van de werknemers
die deze bezoldigingen hebben ontvangen.
Het onderdeel dat van het tegenovergestelde uitgaat, faalt naar recht.
Tweede middel
Het arrest doet uitspraak over eisers verzoek om ontheffing van de bedrijfsvoorheffing die te zijnen name is ingekohierd omdat hij bezoldigingen heeft betaald aan werknemers die in Frankrijk wonen en op een bouwplaats in Tihange
werken.
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Het doet geen uitspraak over de fiscale toestand van de verkrijgers van die bezoldigingen en het beslist niet dat de belasting der niet-verblijfhouders in België
verschuldigd was.
Het middel dat berust op een onjuiste lezing van het arrest faalt naar recht.
Derde onderdeel
Enerzijds beantwoordt het arrest, door te overwegen dat "er trouwens geen enkel argument kan worden afgeleid uit het feit alleen dat het documentatiecentrum
de formulieren 276 Grens heeft ontvangen" de in het middel aangewezen conclusie van de eiser door ze tegen te spreken.
In zoverre mist het middel feitelijke grondslag.
Anderzijds houden de door de eiser aangevoerde algemene rechtsbeginselen
geen verband met de vraag of de bedrijfsvoorheffing al dan niet ingehouden
diende te worden, daar die vraag de iure en niet de facto is.
In zoverre faalt het middel naar recht.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiser in de kosten.
2 april 2009 – 1° kamer – Voorzitter en Verslaggever: de h. Storck, voorzitter – Gelijkluidende conclusie van de h. Henkes, advocaat-generaal – Advocaten: mrs. T. Afschrift,
Brussel en De Bruyn.
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1º BELASTING OVER DE TOEGEVOEGDE WAARDE - INVORDERING EN TERUGGAVE VERJARING - AFSTAND - STUITENDE WERKING - VOORWAARDE
2º BELASTING OVER DE TOEGEVOEGDE WAARDE - ZELFSTANDIGE GROEPERINGEN
VAN PERSONEN - DIENSTVERLENING AAN DE LEDEN ERVAN - VRIJSTELLING VAN BTW. - TOEPASSING
- VOORWAARDE - VASTSTELLING DOOR DE KONING - GEEN BEVOEGDHEIDSOVERSCHRIJDING
3º BELASTING OVER DE TOEGEVOEGDE WAARDE - ZELFSTANDIGE GROEPERINGEN
VAN PERSONEN - DIENSTVERLENING AAN DE LEDEN ERVAN - VRIJSTELLING VAN BTW. - TOEPASSING
- LID - VOORWAARDE
1º Uit artikel 83 van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde volgt dat
de stuitende werking van de afstand van de verlopen tijd der verjaring zowel ten aanzien
van de voldoening als ten aanzien van de teruggaaf van de belasting, de interesten en de
administratieve geldboeten door het enkele feit van die afstand verkregen is, zonder dat
hij gepaard moet gaan met de erkenning van de rechten van de schuldeiser. (Art. 83,
W.B.T.W.)
2º en 3º Door in artikel 2, 1°, van het koninklijk besluit nr. 43 van 5 juli 1991 met betrekking
tot de vrijstelling op het stuk van de belasting over de toegevoegde waarde ten aanzien
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van de door zelfstandige groeperingen van personen aan hun leden verleende diensten,
te vermelden dat de in artikel 44, §2, 1°bis, van voornoemd wetboek bedoelde vrijstelling
geldt ingeval de werkzaamheden van de groepering uitsluitend bestaan in het verrichten
van diensten rechtstreeks in het belang van de leden zelf, heeft de Koning zich ertoe
beperkt, zonder zijn bevoegdheid te overschrijden, een toepassingsvoorwaarde van die
vrijstelling te regelen, aangezien uit die bepaling, en inzonderheid uit de daarin vervatte
voorwaarde dat de betrokken groeperingen van hun leden enkel de exacte terugbetaling
vorderen van hun aandeel in de gezamenlijke uitgaven, volgt dat zij uitsluit dat de
dienstverlening waarop zij doelt door die groeperingen ook wordt verstrekt aan personen
die geen lid zijn. (Artt. 2 en 44, K.B. nr 43 van 5 juli 1991)
(AXA BELGIUM nv T. BELGISCHE STAAT – min. v. Financiën)

ARREST (vertaling)

(AR F.07.0070.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest, op 15 maart 2007 gewezen door
het Hof van Beroep te Brussel.
Afdelingsvoozitter Paul Mathieu heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal André Henkes heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDELEN
De eiseres voert drie middelen aan.
Eerste middel
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 149 van de Grondwet;
- de artikelen 2220 en 2248 van het Burgerlijk Wetboek;
- de artikelen 81 en 83 van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde,
zoals ze van toepassing waren vóór de wijziging ervan bij de wet van 15 maart 1999;
- algemeen rechtsbeginsel, beschikkingsbeginsel genaamd, volgens hetwelk de bodemrechter niet vermag ambtshalve betwistingen op te werpen die de partijen hebben uitgesloten, zoals het is neergelegd in de artikelen 807 en 1138, 2°, van het Gerechtelijk Wetboek.
Aangevochten beslissingen
Het arrest verklaart het hoger beroep van de eiseres ontvankelijk maar stelt, alvorens
recht te doen over de zaak zelf, een prejudiciële vraag aan het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen over de verenigbaarheid van artikel 44, §2, 1°bis, van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde met artikel 13, A, 1, f), van de zesde
btw-richtlijn (nr. 77/388/EEG) van de Raad van 17 mei 1977 en verwerpt het door de eiseres aangevoerde middel betreffende de verjaring, zulks op de onderstaande gronden:
"A. De afstand van de verlopen tijd der verjaring van 5 december 1996
(De eiseres) wijst erop dat haar bijzonder gevolmachtigde, F. M., de dag waarop die afstand werd ondertekend, formeel verklaard heeft niet akkoord te gaan met de belasting,
hetgeen volgens (de eiseres) tevens blijkt uit het op 30 december 1996 verstuurde bericht
waarin zij die oneensheid meldde, en uit de brieven van 7 januari 1997, 20 februari 1997
en 26 maart 1997 die door haarzelf en haar raadslieden zijn verstuurd. Aangezien zij nooit
van plan is geweest de rechten te erkennen van degene tegen wie de verjaring liep, kan de
afstand van de verlopen tijd der verjaring, volgens (de eiseres) niet worden beschouwd als
een stuiting van de verjaring.
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Het hof (van beroep) stelt vast dat de feiten waaruit de rechten zijn ontstaan die werden
opgenomen in (verweerders) regularisatieopgave van 14 november 1996 en in (het) proces-verbaal van 28 februari 1997 zich hebben voorgedaan in de jaren 1992, 1993, 1994 en
1995 en dat F. M., die optrad als bijzonder gevolmachtigde van (de eiseres), op 5 december 1996 een afstand van de verlopen tijd der verjaring heeft ondertekend in de zin van artikel 83, §2, van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde.
Die afstand bevat geen enkel voorbehoud en, meer bepaald, geen enkel gegeven waaruit zou kunnen worden opgemaakt dat (de eiseres) niet akkoord gaat met de aanspraken
van de belastingadministratie. Het is dus onjuist te stellen dat de bijzonder gevolmachtigde van (de eiseres) het document heeft ondertekend 'met de verklaring dat zij het niet eens
was met de belasting' zoals (de eiseres) beweert (in) haar laatste conclusie.
De afstand bevat evenmin aanwijzingen als zou zij onder dwang zijn ondertekend.
Pas in een brief van 30 december 1996 (dus 25 dagen na de ondertekening van de afstand van de verlopen tijd der verjaring) heeft (de eiseres) gemeld dat zij niet akkoord
ging met de aanspraken van de administratie.
Bovendien is een eerste aanwijzing van een zogenaamde dwang op M. bij het ondertekenen van de afstand van de verlopen tijd der verjaring pas terug te vinden in de gedinginleidende dagvaarding van 27 april 1998 waarin (de eiseres) vermeldde dat de afstand is
ondertekend 'op verzoek van de Bijzondere Belastinginspectie'.
Het hof (van beroep) deelt (verweerders) zienswijze dat M., die optrad als bijzonder gevolmachtigde van (de eiseres), een vennootschap van internationaal formaat, die zelf werd
bijgestaan door 'de fiscaal directeur van de groep' die daarvoor van Parijs was gekomen,
en geadviseerd werd door afgevaardigden van de firma's 'Coopers & Lybrand' en 'Price
Waterhouse', zeker weet moest hebben van de draagwijdte van het document dat hij ondertekende, aangezien hem bij brief van 14 november 1996 (dus nauwelijks een goeie
twee weken eerder), een regularisatieopgave was gestuurd voor onderzoek en eventuele
ondertekening.
Aldus komt het hof (van beroep) tot de slotsom dat de afstand van de verlopen tijd der
verjaring volstrekt geldig is en de door de wetgever in artikel 83, §2, van het Wetboek van
de belasting over de toegevoegde waarde beoogde uitwerking krijgt, namelijk dat die afstand, ten aanzien van de gevolgen ervan, gelijkgesteld wordt met de in artikel 83, §1, eerste lid, van dat wetboek bedoelde stuiting.
Aangezien het hof (van beroep) van oordeel is dat de afstand van de verlopen tijd der
verjaring de verjaring heeft gestuit binnen de eerste termijn van de vijf jaar, heeft het geen
zin te onderzoeken welke weerslag de betalingen van de litigieuze bedragen tijdens diezelfde eerste termijn van vijf jaar hebben op de verjaring".
Grieven
(...)
Tweede onderdeel
Luidens artikel 81 van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde, zoals het van toepassing was vóór de wijziging ervan bij de wet van 15 maart 1999, verjaart
de vordering tot voldoening van de belasting, van de interesten en van de administratieve
geldboeten door verloop va vijf jaar, te rekenen van de dag waarop zij is ontstaan.
Overeenkomstig artikel 83 van dat wetboek, zoals het van kracht was ten tijde van de
feiten, wordt de verjaring, zowel ten aanzien van de voldoening als ten aanzien van de teruggaaf van de belasting, de interesten en de administratieve geldboeten, gestuit op de
wijze en onder de voorwaarden bepaald bij de artikelen 2244 en volgende van het Burgerlijk Wetboek. Een nieuwe verjaring, die op dezelfde wijze kan worden gestuit, wordt in
dat geval verkregen vijf jaar na de laatste stuiting van de vorige verjaring, indien geen
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rechtsgeding hangend is.
Het tweede lid van dat artikel preciseert: "Afstand van de verlopen tijd der verjaring en
de kennisgeving van het dwangbevel op de wijze als bedoeld in artikel 85, §1, worden ten
aanzien van hun gevolgen gelijkgesteld met de in het vorige lid bedoelde stuiting".
De wetgever heeft aldus verwezen naar het gemeen recht om de voorwaarden te bepalen waarin de omschreven oorzaken een stuitend karakter hebben.
De stuiting van de verjaring impliceert per definitie echter, ofwel de wilsuiting van de
schuldeiser om zijn schuldvordering in te vorderen, ofwel een handeling van de schuldenaar die de schulderkenning jegens zijn schuldeiser impliceert.
Zulks geldt ook in geval van afstand van de verlopen tijd der verjaring.
Bijgevolg geldt afstand slechts als stuiting van de verjaring voor zover de schuldenaar
van plan is geweest het recht van zijn schuldeiser te erkennen, zoals duidelijk blijkt uit het
onderling verband tussen de artikelen 2220 en 2248 van het Burgerlijk Wetboek, waarvan
het eerste betrekking heeft op de mogelijkheid om afstand te doen van de verkregen verjaring en het tweede op de erkenning door de schuldenaar van het recht van degene tegen
wie de verjaring loopt.
Terwijl de afstand van de verjaring, waarvan artikel 2220 van het Burgerlijk Wetboek
gewag maakt, immers een handeling is waarbij een partij beslist geen gebruik te maken
van een verweermiddel - namelijk de verjaring die zij heeft verkregen -, houdt de afstand
van de verlopen tijd der verjaring geen afstand in van een verweermiddel dat gehanteerd
had kunnen worden, aangezien de verjaring, per definitie, nog niet is verkregen, maar is
zij in feite, de erkenning van het recht van degene tegen wie de verjaring aan het lopen
was. In dat opzicht is de afstand van de verlopen tijd der verjaring een verjaringstuitende
daad.
Bijgevolg is het niet voldoende vast te stellen dat de belastingschuldige een verklaring
"afstand van de verlopen tijd der verjaring" heeft ondertekend; er moet immers nog worden vastgesteld dat hij, door dat document te ondertekenen ook de bedoeling heeft gehad
het recht van zijn schuldeiser te erkennen opdat er een stuitende werking aan kan worden
toegekend.
Hoewel het arrest in deze vaak vaststelt dat een document, "afstand van de verlopen tijd
der verjaring" genaamd, op 5 december 1996 werd ondertekend door de bijzonder gevolmachtigde van de eiseres, die bij de ondertekening ervan geen enkel voorbehoud had gemaakt, en dat dit stuk geen enkel gegeven bevatte waaruit zou kunnen blijken dat de eiseres het oneens was met de aanspraken van de belastingadministratie en dat genoemd stuk
evenmin aanwijzingen bevatte als zou hij het onder dwang hebben ondertekend, stelt het
echter niet vast dat de eiseres aldus het recht van de verweerder heeft willen erkennen.
Wel integendeel, het arrest stelt vast dat de eiseres, per brief van 30 december 1996, gemeld heeft dat zij het oneens was met de aanspraken van de administratie.
Gelet op de vaststellingen van het arrest waaruit geenszins blijkt dat de eiseres door de
"afstand van de verlopen tijd der verjaring" te ondertekenen de bedoeling zou hebben gehad verweerders recht te erkennen en het daadwerkelijk zou hebben erkend, heeft het arrest bijgevolg niet naar recht kunnen beslissen dat de afstand van de verlopen tijd der verjaring binnen de eerste termijn van vijf jaar de vijfjarige verjaring had gestuit (schending
van de artikelen 2220, 2248 van het Burgerlijk Wetboek en 83 van het Wetboek van de
belasting over de toegevoegde waarde, zoals het van toepassing was vóór de wijziging ervan bij de wet van 15 maart 1999) en, bijgevolg dat de verjaring te gelegener tijd was gestuit (schending van artikel 81 van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde
waarde, zoals het van toepassing was vóór de wijziging ervan bij de wet van 15 maart
1999).
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(...)
Tweede middel
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 81, 83, 89 en 90 van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde
waarde, zoals ze van toepassing waren vóór de wijziging ervan bij de wet van 15 maart
1999;
- artikel 2244 van het Burgerlijk Wetboek.
Aangevochten beslissingen
Het arrest verklaart het hoger beroep van de eiseres ontvankelijk maar stelt, alvorens
recht te doen over de zaak zelf, een prejudiciële vraag aan het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen over de verenigbaarheid van artikel 44, §2, 1°bis, van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde met artikel 13, A, 1, f), van de zesde
btw-richtlijn (nr. 77/388/EEG) van de Raad van 17 mei 1977 en verwerpt het door de eiseres aangevoerde middel betreffende de verjaring, op de onderstaande gronden:
"Het hof (van beroep) komt aldus tot de slotsom dat (de verweerder), door aan (de eiseres) op 29 november 2001 een dwangbevel te betekenen, de verjaring heeft gestuit die
volgde op de verjaringstermijn die was ingegaan door de afstand van de verlopen tijd der
verjaring van 5 december 1996.
Betreffende de rechtsvordering die (de eiseres) heeft ingesteld bij dagvaarding van 23
en 27 april 1998
Steunend op het burgerlijk recht, de rechtsleer en de rechtspraak houdt (de eiseres)
staande dat de rechtsvordering de verjaring slechts stuit voor degene die ze instelt. Zij is
van oordeel dat de (verweerder) ten onrechte zegt dat de vordering tot teruggave die zij
heeft ingesteld eveneens de verjaring heeft gestuit van (verweerders) vordering tot voldoening van de belasting, omdat de dagvaarding die van de schuldenaar zelf uitgaat, als
dusdanig geen enkele stuitende werking heeft op de verjaring van de vordering van de
Staat tot voldoening van de belasting.
Artikel 83 van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde, dat ten tijde
van de feiten van kracht was, luidde als volgt: 'zowel ten aanzien van de voldoening als
ten aanzien van de teruggaaf van de belasting, de interesten en de administratieve geldboeten, wordt de verjaring gestuit op de wijze en onder de voorwaarden bepaald bij de artikelen 2244 en volgende van het Burgerlijk Wetboek. Een nieuwe verjaring, die op dezelfde wijze kan worden gestuit, wordt in dat geval verkregen vijf jaar na de laatste stuiting van de vorige verjaring, indien geen rechtsgeding hangend is'.
Het hof (van beroep) is van oordeel dat de vermelding 'indien geen rechtsgeding hangend is' in artikel 83 van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde moet
worden begrepen in samenhang met artikel 89, tweede lid, van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde luidens hetwelk 'de tenuitvoerlegging van het dwangbevel slechts kan worden gestuit bij door de belastingschuldige gedaan en met redenen omkleed verzet met dagvaarding' en dat 'dat verzet bij exploot wordt betekend aan de Staat,
meer bepaald aan de ambtenaar die het dwangbevel heeft uitgevaardigd'.
Voor de voldoening van de nog niet-betaalde belasting kan de Belgische Staat aan zichzelf, op grond van het proces-verbaal van regularisatie dat bewijskracht heeft tot bewijs
van het tegendeel, een uitvoerbare titel toekennen die, inzake belasting over de toegevoegde waarde, bestaat in het dwangbevel. Bijgevolg dient de administratie geen rechtsvordering in te stellen tot voldoening van de verschuldigde belasting, en is het dus uitzonderlijk
dat zij het initiatief tot een rechtsvordering neemt ter voldoening van de belasting.
De bewoordingen van artikel 83 van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde
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waarde volgens welke, wanneer de verjaring gestuit is door een aan de belastingschuldige
ter kennis gebracht dwangbevel, een nieuwe verjaring, die op dezelfde wijze kan worden
gestuit, wordt verkregen vijf jaar na de laatste stuiting van de vorige verjaring, indien
geen rechtsgeding hangend is, doelen in elk geval, in die uitzondering op de nieuwe lopende verjaringstermijn, op het verzet (betreffende de zaak zelf) tegen het dwangbevel inzake belasting over de toegevoegde waarde dat door de belastingschuldige wordt gedaan
met dagvaarding voor de rechtbank die het gebruikelijke rechtscollege ter zake is.
Dat verzet ontneemt immers, tijdens de loop van het geding, elke uitvoerbare kracht
(het stuit de tenuitvoerlegging) aan de titel (het dwangbevel) die de administratie zichzelf
heeft toegekend, zodat de administratie alleen enkele garanties kan verkrijgen door zich te
schikken naar artikel 92 van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde,
en door zich te wenden tot de rechter in kort geding of door de toetsing van het hof, in geval van beroep.
Aangezien de administratie niet langer het recht heeft om, tijdens de loop van het geding, de verschuldigde bedragen in te vorderen, doordat op de door de wet omschreven
wijze regelmatig verzet is gedaan tegen haar titel, heeft het Wetboek van de belasting over
de toegevoegde waarde, terzelfder tijd en specifiek in die context, bepaald dat de nieuwe
verjaring vanaf de betekening van het dwangbevel niet liep of niet verkregen was (naar
gelang van de interpretaties maar zonder praktische gevolgen) zolang het rechtsgeding
liep over het verzet van de belastingschuldige tegen het dwangbevel.
Uit het bovenstaande vloeit zonder enige twijfel voort dat (verweerders) schuldvordering te dezen niet verjaard was".
Grieven
Luidens artikel 81 van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde, zoals het van toepassing was vóór de wijziging ervan bij de wet van 15 maart 1999, verjaart
de vordering tot voldoening van de belasting, van de interesten en van de administratieve
geldboeten door verloop van vijf jaar, te rekenen van de dag waarop zij is ontstaan.
Volgens artikel 83 van dat wetboek, zoals het van toepassing was vóór de wijziging ervan bij de wet van 15 maart 1999, wordt de verjaring, zowel ten aanzien van de voldoening als ten aanzien van de teruggaaf van de belasting, de interesten en de administratieve
geldboeten, gestuit op de wijze en onder de voorwaarden bepaald bij de artikelen 2244 en
volgende van het Burgerlijk Wetboek, waarmee krachtens artikel 83, tweede lid van het
Wetboek op de belasting over de toegevoegde waarde, de afstand van de verlopen tijd der
verjaring en de kennisgeving van het dwangbevel worden gelijkgesteld. Een nieuwe verjaring, die op dezelfde wijze kan worden gestuit, wordt in dat geval verkregen vijf jaar na
de laatste stuiting van de vorige verjaring, indien geen rechtsgeding hangend is.
Anders gezegd, een nieuwe verjaring is er het gevolg van, tenzij de verjaringstuitende
handeling een nieuw rechtsgeding heeft ingeleid.
In dat geval zal de verjaring niet lopen tegen degene van wie de stuiting uitgaat zolang
het geding niet beëindigd is.
Artikel 83, eerste lid, van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde
bevestigt aldus het gemeen recht, krachtens hetwelk een dagvaarding in rechte de verjaring stuit en die stuiting, in beginsel, duurt zolang het geding loopt.
Aangezien echter een rechtsgeding slechts ten gevolge van een gedinginleidende akte
kan worden ingeleid, volgt daaruit dat de woorden " indien geen rechtsgeding hangend is"
uit voornoemd artikel 83, eerste lid, niet op eender welk rechtsgeding slaan, maar enkel
op een geding dat is ingeleid door een dagvaarding of door een andere gedinginleidende
handeling die de verjaring heeft gestuit en waarvan de gevolgen blijven duren zolang het
geding loopt.
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Bovendien valt uit artikel 2244 van het Burgerlijk Wetboek af te leiden dat de dagvaarding slechts stuitende werking heeft ten voordele van degene die ze uitbrengt en die, door
die handeling de andere wil beletten de verjaring te verkrijgen. Hieruit volgt dat die handeling noodzakelijkerwijs moet uitgaan van de partij die de andere wil beletten de verjaring te verkrijgen, aangezien de stuiting van een verjaring niet kan overgaan van de ene
rechtsvordering op de andere.
De enige dagvaarding die in dit geval werd betekend en die dus een rechtsgeding heeft
ingeleid, is echter de dagvaarding die op 23 en 27 april 1998 aan de verweerder betekend
is op verzoek van de eiseres met toepassing van artikel 90 van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde en die de teruggave van de belasting, de interesten en de
boeten beoogde.
Bijgevolg vermocht deze niet de verjaring te stuiten ten voordele van de administratie,
aangezien zij uitging van de partij ten voordele van wie de verjaring liep en die bovendien
voorafging aan de uitvaardiging van het dwangbevel, dat op 29 november 2001 aan de eiseres is betekend, waarbij de vordering tot teruggaaf zich trouwens onderscheidt van het
verzet tegen het dwangbevel, dat geregeld wordt in artikel 89 van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde.
Zo ging ook het verzet tegen het dwangbevel, dat de eiseres overeenkomstig voornoemd artikel 89, voor zoveel als nodig, in het kader van het rechtsgeding dat was ingeleid door de voornoemde dagvaarding, had gedaan in de conclusie die zij op 30 oktober
2004 ter griffie van het hof van beroep neerlegde, dus meer dan drie jaar na de betekening
van het dwangbevel, eveneens uit van de eiseres, zodat het evenmin de verjaring ten voordele van de verweerder kon stuiten.
Bijgevolg kon de administratie zich op geen van beide handelingen beroepen om aan te
voeren dat de verjaring niet zou hebben gelopen tijdens het daaropvolgende geding en
zulks tot het was beëindigd.
Het geding dat werd ingeleid door het voornoemde verzet, dat op 30 oktober 2004 voor
zoveel als nodig was gedaan, kan trouwens, aangezien het meer dan drie jaar na de betekening van het dwangbevel werd ingeleid, geenszins worden beschouwd als een geding
dat de stuitende werking heeft verlengd van de kennisgeving van het dwangbevel van 29
november 2001, dat als zodanig geen enkel rechtsgeding heeft ingeleid.
Het arrest dat beslist dat verweerders schuldvordering niet verjaard was op grond dat
het verzet, tijdens de loop van het geding, de uitvoerbare kracht ontneemt aan de titel die
de administratie zichzelf heeft toegekend en dat de nieuwe verjaring vanaf de betekening
van het dwangbevel niet loopt of niet verkregen is zolang het rechtsgeding loopt dat ingesteld was door het verzet van de belastingschuldige tegen het dwangbevel, terwijl uit zijn
vaststellingen blijkt dat de eiseres in feite een vordering tot teruggaaf had ingesteld en
zulks meer dan drie jaar voordat (lees: nadat) de administratie een op 29 november 2001
betekend dwangbevel uitvaardigde, verwart in de eerste plaats de vordering tot voldoening met de vordering tot teruggaaf (schending van de artikelen 89 en 90 van het Wetboek
van de belasting over de toegevoegde waarde, zoals ze van toepassing waren vóór hun
wijziging bij de wet van 15 maart 1999). Bovendien heeft het niet naar recht kunnen beslissen dat de dagvaarding, die op 23 en 27 april 1998 aan de verweerder werd betekend
op verzoek van de eiseres en die, bijgevolg, niet uitging van degene die de eiseres wenste
te beletten de verjaring te verkrijgen, de verjaring van de vordering van de administratie
tot voldoening van de belasting heeft kunnen stuiten ten voordele van de verweerder
(schending van de artikelen 83 van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde
waarde, zoals het van toepassing was vóór de wijziging ervan bij de wet van 15 maart
1999, en 2244 van het Burgerlijk Wetboek) en evenmin dat de verjaring niet meer tegen
hem liep tijdens het rechtsgeding dat erop volgde (schending van de artikelen 83, eerste
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lid, van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde, zoals het van toepassing was vóór de wijziging ervan bij de wet van 15 maart 1999, en 2244 van het Burgerlijk Wetboek). Het heeft evenmin naar recht kunnen beslissen dat het verzet tegen het
dwangbevel dat de eiseres bij conclusie had gedaan bijna drie jaar na de betekening van
het dwangbevel op 29 november 2001, welk verzet geënt was op de oorspronkelijke
rechtsvordering van de eiseres, een stuitende werking had ten voordele van de verweerder
(schending van de artikelen 83 van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde
waarde, zoals het van toepassing was vóór de wijziging ervan bij de wet van 15 maart
1999, en 2244 van het Burgerlijk Wetboek) of dat de verjaring niet langer zou hebben gelopen tegen de verweerders tijdens het daaropvolgende rechtsgeding (schending van de
artikelen 83 van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde, zoals het van
toepassing was vóór de wijziging ervan bij de wet van 15 maart 1999, en 2244 van het
Burgerlijk Wetboek). Tot slot heeft het evenmin naar recht kunnen beslissen dat de stuitende werking van de betekening van het dwangbevel ook zou gelden voor het rechtsgeding dat bijna drie jaar nadien door de belastingschuldige tegen de Staat werd ingeleid
(schending van de artikelen 83 van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde
waarde, zoals het van toepassing was vóór de wijziging ervan bij de wet van 15 maart
1999, en 2244 van het Burgerlijk Wetboek). Bijgevolg heeft het arrest, dat slechts de betekening van een dwangbevel op 29 november 2001 vermeldt, niet naar recht kunnen beslissen dat de rechtsvordering van de verweerders niet verjaard was toen het arrest werd uitgesproken (schending van artikel 81 van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde, zoals het van toepassing was vóór de wijziging ervan bij de wet van 15 maart
1999).
Derde middel
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 105, 108 en 159 van de Grondwet;
- artikel 44, §2, 1°bis, van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde;
- artikel 2, 1°, van het koninklijk besluit nr. 43 van 5 juli 1991 met betrekking tot de
vrijstelling op het stuk van de belasting over de toegevoegde waarde ten aanzien van de
door zelfstandige groeperingen van personen aan hun leden verleende diensten.
Aangevochten beslissingen
Het arrest verklaart het hoger beroep van de eiseres ontvankelijk maar stelt, alvorens
recht te doen over de zaak zelf, een prejudiciële vraag aan het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen over de verenigbaarheid van artikel 44, §2, 1°bis, van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde met artikel 13, A, 1, f), van de zesde
btw-richtlijn (nr. 77/388/EEG) van de Raad van 17 mei 1977 en verwerpt het door de eiseres aangevoerde middel betreffende de onwettigheid van artikel 2 van het koninklijk besluit nr. 43 van 5 juli 1991 met betrekking tot de vrijstelling op het stuk van de belasting
over de toegevoegde waarde ten aanzien van de door zelfstandige groeperingen van personen aan hun leden verleende diensten, op grond van de onderstaande redenen:
"Betreffende het argument dat de exclusiviteitsvoorwaarde strijdig is met de Belgische
bepalingen
(De eiseres) voert aan dat noch artikel 44, §2, 1°bis, van het Wetboek van de belasting
over de toegevoegde waarde, noch het koninklijk besluit nr. 43. van 5 juli 1991 met betrekking tot de vrijstelling op het stuk van de belasting over de toegevoegde waarde ten
aanzien van de door zelfstandige groeperingen van personen aan hun leden verleende
diensten uitsluitend aan de leden mogen worden verleend. Enkel in de administratieve circulaire nr. 3 van 9 mei 1996, die geen kracht van wet heeft en niet gold ten tijde van de
feiten, wordt die voorwaarde toegevoegd voor de vrijstelling bedoeld in artikel 44, §2,
1°bis, van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde.
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Als artikel 2, 1°, van het voornoemde koninklijk besluit nr. 43 in die zin moet worden
begrepen dat de diensten uitsluitend aan de leden van de groepering mogen worden verleend, is het volgens (de eiseres) aangetast door bevoegdheidoverschrijding is uitgevaardigd.
Het hof (van beroep) deelt echter de zienswijze van de eerste rechter volgens welke (de
eiseres) ten onrechte staande houdt dat de exclusiviteitsvoorwaarde slechts opgedoken is
in administratieve richtlijnen en dat de voornoemde circulaire nr. 3/96 geen enkele grondslag vindt in het voornoemde koninklijk besluit nr. 43.
Artikel 2, 1°, van het koninklijk besluit nr. 43 bepaalt, enerzijds, dat de werkzaamheden
van de groepering uitsluitend bestaan in het verrichten van diensten, en niet in leveringen
van goederen, maar het preciseert, anderzijds - zoals door de eerste rechter terecht werd
beklemtoond -, zonder dat een splitsing van de begrippen mogelijk is, dat de diensten
rechtstreeks in het belang van de leden moeten worden verleend.
Hieruit volgt dat het bijwoord 'uitsluitend' dat betrekking heeft op 'bestaan in het verrichten', dat zelf betrekking heeft op de verplichting van rechtstreekse dienstverlening aan
de leden, wel degelijk een tot de leden beperkt toepassingsveld impliceert.
Het hof (van beroep) sluit zich eveneens aan bij de beslissing van de eerste rechter dat
de Koning, bij het neerschrijven van die exclusiviteitsvoorwaarde, geenszins de bevoegdheden die de wetgever hem verleend heeft te buiten is gegaan. Die voorwaarde is immers
in perfecte overeenstemming met de inhoud van de bepaling van intern recht".
De eerste rechter had, wat hem betreft, het volgende overwogen:
"7. De eiseres houdt echter ten onrechte staande dat de in punt 6 hierboven omschreven
exclusiviteitsvoorwaarde slechts opgedoken is in administratieve richtlijnen en dat de
voornoemde circulaire nr. 3/96, geen enkele grondslag vindt in het koninklijk besluit nr.
43, tenzij volgens een uitlegging van artikel 2 van dat besluit die niet zou stroken met de
bewoordingen en de grammaticale opbouw ervan.
Artikel 2, 1°, van het koninklijk besluit nr. 43, dat hierboven onder punt 5 is weergegeven, bepaalt weliswaar dat de werkzaamheden van de groepering uitsluitend moeten bestaan in het verrichten van diensten, en niet in het leveren van goederen, maar preciseert
tegelijk, zonder dat een splitsing van de begrippen mogelijk is, dat de diensten rechtstreeks in het belang van de leden moeten worden verleend, zodat het bijwoord 'uitsluitend' - dat betrekking heeft op 'bestaan in het verrichten', dat zelf betrekking heeft op de
verplichting van rechtstreekse dienstverlening aan de leden - wel degelijk een tot de leden
beperkt toepassingsveld impliceert.
(...)
8. De Koning is, bij het neerschrijven van die exclusiviteitsvoorwaarde, geenszins de
bevoegdheden die de wetgever hem verleend heeft te buiten gegaan.
Artikel 44, §2, 1°bis, van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde
verleende de Koning weliswaar enkel de bevoegdheid om de 'toepassingsvoorwaarden'
voor de vrijstelling te bepalen, waardoor Hij het toepassingsveld ervan niet mocht beperken, maar zulks is geenszins het voorwerp van het koninklijk besluit nr. 43, dat enkel een
voorwaarde vermeldt die in perfecte overeenstemming met de inhoud van de wetsbepaling van intern recht".
Grieven
Artikel 159 van de Grondwet bepaalt dat de hoven en rechtbanken de algemene, provinciale en plaatselijke besluiten en verordeningen alleen toepassen in zoverre ze met de
wetten overeenstemmen.
Overeenkomstig artikel 105 van de Grondwet heeft de Koning geen andere macht dan
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die welke de Grondwet en de bijzondere wetten, krachtens de Grondwet zelf uitgevaardigd, hem uitdrukkelijk toekennen.
Luidens artikel 108 van de Grondwet maakt de Koning de verordeningen en neemt hij
de besluiten die voor de uitvoering van de wetten nodig zijn, zonder ooit de wetten zelf te
mogen schorsen of vrijstelling van hun uitvoering te mogen verlenen.
Uit die grondwetsbepalingen volgt dat de Koning de draagwijdte van een wet niet vermag uit te breiden of te beperken.
In casu bepaalt artikel 44, §2, 1°bis, van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde dat van de belasting zijn vrijgesteld de diensten verleend aan hun leden
door zelfstandige groeperingen van personen die een werkzaamheid uitoefenen welke
krachtens dit artikel is vrijgesteld of waarvoor zij niet belastingplichtig zijn, wanneer die
diensten direct nodig zijn voor de uitoefening van die werkzaamheid, en dat deze groeperingen van hun leden enkel terugbetaling vorderen van hun aandeel in de gezamenlijke
uitgaven, mits deze vrijstelling niet tot concurrentieverstoring kan leiden; de Koning regelt de toepassingsvoorwaarden van deze vrijstelling.
Krachtens die bepaling zijn de diensten door zelfstandige groeperingen van personen
verleend aan hun leden dus vrijgesteld.
Dat artikel bevat geen enkele exclusiviteitsvoorwaarde van de diensten ten gunste van
de leden. Het handelt immers enkel over hetgeen moet gebeuren met de diensten, door
zelfstandige groeperingen van personen verleend aan hun leden en over de wijze waarop
ze vrijgesteld worden, zonder te verbieden dat aan andere personen diensten worden geleverd waarop hun eigen btw-regeling van toepassing is.
Door in artikel 2, 1°, van het koninklijk besluit nr. 43 van 5 juli 1991 met betrekking tot
de vrijstelling op het stuk van de belasting over de toegevoegde waarde ten aanzien van
de door zelfstandige groeperingen van personen aan hun leden verleende diensten te preciseren dat de diensten verleend door de in artikel 1 bedoelde zelfstandige groeperingen
van personen aan hun leden, van de belasting zijn vrijgesteld op voorwaarde dat de werkzaamheden van de groepering uitsluitend bestaan in het verrichten van diensten rechtstreeks in het belang van de leden zelf, en dat deze alleen een werkzaamheid uitoefenen
welke krachtens artikel 44 van het Wetboek is vrijgesteld of waarvoor ze niet belastingplichtig zijn, heeft de Koning bijgevolg aan de in artikel 44, §2, 1°bis, bedoelde vrijstelling een voorwaarde toegevoegd die dat artikel niet bevat en heeft hij aldus de inhoud van
de voornoemde wetsbepaling gewijzigd door het toepassingsgebied ervan te beperken.
Door te verklaren dat het "zich eveneens aansluit bij de beslissing van de eerste rechter
dat de Koning, bij het neerschrijven van die exclusiviteitsvoorwaarde, geenszins de bevoegdheden die de wetgever hem verleend heeft te buiten is gegaan", en te oordelen dat
"die voorwaarde immers in perfecte overeenstemming is met de inhoud van de bepaling
van intern recht", schendt het arrest bijgevolg artikel 44, §2, 1°bis, van het Wetboek van
de belasting over de toegevoegde waarde, dat geen enkele exclusiviteitsvoorwaarde voor
de diensten aan de leden bevat (schending van artikel 44, §2, 1°bis, van het Wetboek van
de belasting over de toegevoegde waarde) en heeft het bijgevolg niet naar recht kunnen
beslissen dat de Koning geenszins de hem verleende bevoegdheden te buiten was gegaan
(schending van de artikelen 105, 108 van de Grondwet en 44, §2, 1°bis, van het Wetboek
van de belasting over de toegevoegde waarde) en heeft het evenmin naar recht kunnen beslissen dat die bepaling in deze zaak kon worden toegepast, behoudens onverenigbaarheid
van artikel 44, §2, 1°bis, van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde
met artikel 13, A, 1, f), van de zesde richtlijn 77/388/EEG van de Raad van 17 mei 1977
betreffende de harmonisatie van de wetgevingen der Lidstaten inzake omzetbelasting Gemeenschappelijk stelsel van belasting over de toegevoegde waarde (schending van de
artikelen 159 van de Grondwet, 44, §2, 1°bis, van het Wetboek van de belasting over de
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toegevoegde waarde en 2, 1°, van het koninklijk besluit nr. 43 van 5 juli 1991 met betrekking tot de vrijstelling op het stuk van de belasting over de toegevoegde waarde ten aanzien van de door zelfstandige groeperingen van personen aan hun leden verleende diensten).

III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Eerste middel
(...)
Tweede onderdeel
Artikel 83, eerste lid, van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde
waarde, zoals het van toepassing was op het geschil, bepaalt dat zowel ten aanzien van de voldoening als ten aanzien van de teruggaaf van de belasting, de interesten en de administratieve geldboeten, de verjaring gestuit wordt op de wijze
en onder de voorwaarden bepaald bij de artikelen 2244 en volgende van het Burgerlijk Wetboek. Een nieuwe verjaring, die op dezelfde wijze kan worden gestuit, wordt in dat geval verkregen vijf jaar na de laatste stuiting van de vorige
verjaring, indien geen rechtsgeding hangend is.
Luidens het tweede lid van die bepaling wordt afstand van de verlopen tijd der
verjaring ten aanzien van de gevolgen ervan gelijkgesteld met de in het vorige lid
bedoelde stuiting.
Uit die bepaling volgt dat de stuitende werking van die afstand verkregen is
gewoon door het feit dat deze gedaan is, zonder dat zij gepaard moet gaan met de
erkenning van de rechten van de schuldeiser.
Het onderdeel dat het tegenovergestelde aanvoert, faalt naar recht.
(...)
Tweede middel
Krachtens artikel 83, eerste en tweede lid, van het Wetboek van de belasting
over de toegevoegde waarde, stuit de kennisgeving van het dwangbevel op de
wijze waarin artikel 85, §1, voorziet de verjaring ten aanzien van de voldoening
van de belasting en, zoals eerder gezegd, wordt een nieuwe verjaring, die op dezelfde wijze kan worden gestuit, in dat geval verkregen vijf jaar na de laatste
stuiting van de vorige verjaring, indien geen rechtsgeding hangend is.
Artikel 89, tweede en derde lid, van dat wetboek bepaalt dat de tenuitvoerlegging van het dwangbevel slechts kan worden gestuit bij door de belastingschuldige gedaan en met reden omkleed verzet.
Het arrest dat niet beslist dat de verjaring werd gestuit door de dagvaarding
van de eiseres tot teruggave van de belasting van 23 en 27 april 1998 of door het
door haar op 30 oktober 2004 tegen dat dwangbevel gedane verzet, en dat evenmin beslist dat de verjaring gestuit werd tijdens het rechtsgeding dat op die dagvaarding volgde, oordeelt dat die verjaring, die op 5 december 1996 voor het
eerst werd gestuit door de door de eiseres gedane afstand van de verlopen tijd der
verjaring, opnieuw is gestuit door het op 29 november 2001 betekende dwangbevel.
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Door te oordelen "dat de nieuwe verjaring niet liep of niet verkregen was (...)
tijdens het rechtsgeding dat op gang was gebracht door het door (de eiseres) tegen het dwangbevel gedane verzet" verantwoordt het arrest naar recht zijn beslissing dat de schuldvordering van de verweerder niet verjaard is op het ogenblik
dat het uitspraak doet.
Het middel kan niet worden aangenomen.
Derde middel
Artikel 44, §2, 1°bis, van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde
waarde, zoals het van toepassing was op het geschil, bepaalt dat van de belasting
zijn vrijgesteld de diensten verleend aan hun leden door zelfstandige groeperingen van personen die een werkzaamheid uitoefenen welke krachtens dit artikel is
vrijgesteld of waarvoor zij niet belastingplichtig zijn, wanneer die diensten direct
nodig zijn voor de uitoefening van die werkzaamheid, deze groeperingen van
hun leden enkel terugbetaling vorderen van hun aandeel in de gezamenlijke uitgaven, en mits deze vrijstelling niet tot concurrentieverstoring kan leiden; de Koning regelt de toepassingsvoorwaarden van deze vrijstelling.
Uit die bepaling, en inzonderheid uit de daarin vervatte voorwaarde dat de betrokken groeperingen van hun leden enkel de exacte terugbetaling vorderen van
hun aandeel in de gezamenlijke uitgaven, volgt dat zij uitsluit dat de dienstverlening waarop zij doelt door die groeperingen ook wordt verstrekt aan personen
die er geen deel van uitmaken.
Door in artikel 2, 1°, van het koninklijk besluit nr. 43, van 5 juli 1991, met betrekking tot de vrijstelling op het stuk van de belasting over de toegevoegde
waarde ten aanzien van de door zelfstandige groeperingen van personen aan hun
leden verleende diensten, te vermelden dat de in voornoemd artikel 44, §2, 1°bis,
bedoelde vrijstelling geldt ingeval de werkzaamheden van de groepering uitsluitend bestaan in het verrichten van diensten rechtstreeks in het belang van de leden zelf, heeft de Koning zich bijgevolg ertoe beperkt, zonder zijn bevoegdheden
te buiten te gaan, een toepassingsvoorwaarde van die vrijstelling te regelen.
Door aldus te beslissen schendt het arrest geen enkele van de in het middel
aangewezen wettelijke bepalingen.
Het middel kan niet worden aangenomen.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiseres in de kosten.
2 april 2009 – 1° kamer – Voorzitter: de h. Storck, voorzitter – Verslaggever: de h. Mathieu, afdelingsvoorzitter – Gelijkluidende conclusie van de h. Henkes, advocaat-generaal
– Advocaten: mrs. Geinger en T'Kint.
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1° KAMER - 3 april 2009

1º MERKEN — BENELUX-OVEREENKOMST. BENELUX MERKENWET - MERK
- NIET-GEBRUIK - GEBRUIK - BEWIJSLAST
2º BEWIJS — BURGERLIJKE ZAKEN — BEWIJSLAST.
BEOORDELINGSBEVOEGDHEID - BENELUX MERKENWET - MERK - NIET-GEBRUIK GEBRUIK - BEWIJSLAST
3º BENELUX — PREJUDICIELE GESCHILLEN - BENELUX MERKENWET - BENELUXVERDRAG INTELLECTUELE EIGENDOM - MERK - VERVAL - TEKEN - GEBRUIK - BESCHERMING MOGELIJKHEID - VRAAG OM UITLEGGING - BENELUX-GERECHTSHOF - HOF VAN CASSATIE VERPLICHTING
4º PREJUDICIEEL GESCHIL - BENELUX - BENELUX MERKENWET - BENELUX-VERDRAG
INTELLECTUELE EIGENDOM - MERK - VERVAL - TEKEN - GEBRUIK - BESCHERMING MOGELIJKHEID - VRAAG OM UITLEGGING - BENELUX-GERECHTSHOF - HOF VAN CASSATIE VERPLICHTING
5º MERKEN — BENELUX-OVEREENKOMST. BENELUX MERKENWET BENELUX-VERDRAG INTELLECTUELE EIGENDOM - PREJUDICIEEL GESCHIL - MERK - VERVAL TEKEN - GEBRUIK - BESCHERMING - MOGELIJKHEID - VRAAG OM UITLEGGING - BENELUXGERECHTSHOF - HOF VAN CASSATIE - VERPLICHTING
1º en 2° Wanneer het door de eiser in vervallenverklaring aangevoerde niet-gebruik van het
merk waarschijnlijk voorkomt, kan de rechter de merkhouder belasten met het leveren
van een positief bewijs van gebruik1. (Art. 870, Ger.W.; Art. 1315, B.W.; Art. 5, 2, a,
Benelux Merkenwet)
3º, 4° en 5° Wanneer een vraag om uitlegging voor het Hof van Cassatie rijst, waarvoor het
Benelux-Gerechtshof als enige bevoegd is om ze te beantwoorden, zoals de vraag of
artikel 12 BMW, enerzijds, artikel 2.19.1 BVIE, anderzijds, in samenhang gelezen met
artikel 4.8 BVIE, zo moeten worden uitgelegd dat de houder van een merk dat op grond
van het eenvormige Beneluxrecht vervallen is, geen bescherming kan verlangen voor het
gebruik van dat teken ten aanzien van een onderneming die verwarring sticht door
datzelfde teken te gebruiken, stelt het Hof die vraag aan het Benelux-Gerechtshof2. (Art.
6, Verdrag Benelux-Gerechtshof; Art. 12, Benelux Merkenwet; Artt. 4.8 en 2.19.1, BVIE;
Art. 10bis, 3°, 1, Verdr. van Parijs van 20 maart 1883)
(B. T. D.)

ARREST

(AR C.07.0447.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 30 april 2007 gewezen door
het Hof van Beroep te Antwerpen.
Raadsheer Eric Dirix heeft verslag uitgebracht.
1 Zie Cass., 6 juni 2003, AR C.01.0503.N, AC, 2003, nr 340.
2 Het O.M. concludeerde ook tot verwerping van de beide onderdelen van het eerste middel en van
het eerste onderdeel van het tweede middel. Het was evenwel van mening dat het tweede onderdeel
van het tweede middel nieuw en dus niet ontvankelijk was, daar de eiseres voor het hof van beroep
niet had opgeworpen dat artikel 10bis, 3° van het Unieverdrag kon worden ingeroepen in België
"indien het voordeliger is dan de Belgische wetgeving", noch dat "het voorrang (geniet) op de
wettelijk bepaalde reflexwerking van artikel 12.A.1 BMW (waarop het arrest zich beroept)".
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Advocaat-generaal Guy Dubrulle heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDEL
De eiseres voert in haar verzoekschrift een middel aan.
Het verzoekschrift is aan dit arrest gehecht en maakt er deel van uit.
III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Eerste middel
Eerste onderdeel
1. Krachtens de artikelen 870 van het Gerechtelijk Wetboek en 1315 van het
Burgerlijk Wetboek draagt degene die een feit aanvoert de bewijslast ervan.
Overeenkomstig artikel 5,2.a. BMW in fine kan de rechter de merkhouder geheel of gedeeltelijk met het bewijs van het gebruik van het merk belasten.
2. Uit de Memorie van Toelichting bij het Benelux-verdrag inzake de warenmerken en de Eenvormige Beneluxwet op de warenmerken blijkt dat indien de
eiser in vervallenverklaring bij uitsluiting met het negatieve bewijs van het nietgebruik zou worden belast, de sanctie op het niet-gebruik dode letter zou blijven
en dat de eenvormige wet de rechter de bevoegdheid geeft de bewijslast op de
meest billijke wijze te verdelen. Daarbij, aldus de Memorie van Toelichting, zal
in het algemeen de blote bewering van niet-gebruik onvoldoende zijn om de
merkhouder met het bewijs van gebruik te belasten, maar wanneer het niet-gebruik de rechter waarschijnlijk voorkomt, kan hij de merkhouder belasten met
het leveren van een positief bewijs van gebruik.
3. De appelrechters onderzoeken welk concreet gebruik wordt aangevoerd
door de eiseres en leiden hieruit af, na onderzoek van de aard van het beweerde
gebruik, dat dit geen dienstig gebruik uitmaakt. Zij schenden aldus de in het onderdeel aangewezen wettelijke bepalingen niet.
In zoverre kan het onderdeel niet worden aangenomen.
4. Verder voerde de eiseres in haar verzoekschrift en conclusie in hoger beroep, samengevat, aan dat zij van het merk "DE" een normaal gebruik maakte in
de relevante periode, zelfs al betrof dit een gebruik in combinatie met andere elementen, daar dit geen wijziging van het merk inhield, maar een "gezamenlijk gebruik van het merk met andere elementen"; minstens moest dit gebruik van het
merk, volgens de eiseres, aangezien worden als "een gebruik van het merk in een
op onderdelen afwijkende vorm" in de zin van artikel 5.3 BMW.
De verweerster voerde in conclusies in hoger beroep daartegen aan dat dit als
een gebruik van een "Samengesteld Logo" moest worden aangezien en niet als
een normaal gebruik van het "Geregistreerde Merk".
5. Hieruit blijkt dat de partijen elk het bewijs trachtten te leveren van de feiten
die zij aandroegen.
6. Nu beide partijen over en weer bewijselementen aanbrengen, werpen de appelrechters, met hun expliciete toewijzing van de bewijslast, geen betwisting op
die door de partijen in conclusie was uitgesloten en waarover zij geen tegenspraak hebben kunnen voeren, noch schenden zij hierdoor het beginsel van de
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eerbiediging van het recht van verdediging.
Het onderdeel mist in zoverre feitelijke grondslag.
Tweede onderdeel
7. De appelrechters oordelen dat de eiseres van het door haar gedeponeerde
beeldmerk geen normaal gebruik gemaakt heeft.
Na herhaling van de algemene regel dat het merk een gebruik in de geregistreerde vorm veronderstelt, waarbij een op onderdelen afwijkende vorm is toegelaten zonder dat het onderscheidend kenmerk van het merk zoals het is ingeschreven, wordt gewijzigd, analyseren de appelrechters de stukken en stellen zij
aan de hand van voorbeelden vast dat het merk steeds in combinatie met andere
onderscheidende tekens werd gebruikt.
Hieruit leiden zij af dat onderdelen aan het merk werden toegevoegd die de onderscheidende kenmerken van het beeldmerk "DE" wijzigden.
Vervolgens stellen de appelrechters vast dat het publiek de combinatie als
merk ervaart, en niet het teken "DE", dat hiervan slechts een bestanddeel is.
8. De appelrechters verwerpen en beantwoorden aldus het bedoelde verweer.
Het onderdeel mist in zoverre feitelijke grondslag.
9. Verder dienden de appelrechters, gelet op dit oordeel, niet te antwoorden op
het in het onderdeel aangevoerde verweer aangaande de ratio legis van de wetsbepaling en het proportionaliteitsbeginsel, vermits dit geen afzonderlijk verweer
vormt maar slechts argumenten zijn ter staving van eiseres' middel dat het merk
niet vervallen mocht worden verklaard.
Het onderdeel kan in zoverre niet worden aangenomen.
Tweede middel
10. De verweerster voert aan dat het middel niet ontvankelijk is daar het nieuw
is voor zover het is gebaseerd op de schending van de artikelen 1 en 2 van de
goedkeuringswet van 26 september 1974 of voor zover het de voorrang van artikel 10bis van het Unieverdrag van Parijs op artikel 12.A van de Eenvormige Benelux-wet op de merken inroept.
11. De eiseres voert in haar appelconclusie van 18 januari 2007 aan dat zij het
gebruik van het "DE" logo als bedrijfslogo, dit is als aanduiding van de onderneming zelf aanvecht, op grond van het Unieverdrag, "dat rechtstreekse werking
heeft in de Belgische rechtsorde", en met een specifieke verwijzing naar rechtsleer die voorhoudt dat artikel 10bis, 3°, van het Unieverdrag voorrang heeft op
artikel 12 BMW.
De verweerster beantwoordde dit verweer in haar aanvullende en syntheseconclusie van 16 februari 2007, onder de titel "omtrent de vorderingen van Engels
gesteund op het Unieverdrag en/of de Wet op de Handelspraktijken", waarbij zij
inging op het argument geput uit de rechtsleer.
12. Het middel maakte aldus deel uit van het debat is derhalve niet nieuw.
De grond van niet-ontvankelijkheid moet worden verworpen.
13. Op grond van de artikelen 1 en 2 van de wet van 26 september 1974 hou-
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dende onder meer goedkeuring van het Verdrag van Parijs van 20 maart 1883 tot
bescherming van de industriële eigendom, herzien te Stockholm op 14 juli 1967,
kunnen de Belgen te hunnen voordele de toepassing inroepen van artikel 10bis,
3°, 1 van dit verdrag.
Krachtens artikel 10bis, 3, 1. van het Unieverdrag dienen met name te worden
verboden de "daden, welke ook, die verwarring zouden kunnen verwekken door
onverschillig welk middel ten opzichte van de inrichting, de waren of de werkzaamheid op het gebied van nijverheid of handel van een concurrent".
14. Krachtens artikel 12 BMW kan niemand, welke vordering hij ook instelt,
in rechte bescherming inroepen voor een teken, dat als merk beschouwd wordt in
de zin van artikel 1 BMW, tenzij hij het op regelmatige wijze heeft gedeponeerd
en zo nodig de inschrijving ervan heeft doen vernieuwen.
De appelrechters baseren eveneens hun beslissing op artikel 2.19 BVIE krachtens hetwelk, behoudens de houder van een algemeen bekend merk in de zin van
artikel 6bis van het Verdrag van Parijs, niemand, welke vordering hij ook instelt,
in rechte bescherming kan inroepen voor een teken dat als merk wordt beschouwd in de zin van artikel 2.1 lid 1 en 2, tenzij hij zich kan beroepen op een
inschrijving van het door hem gedeponeerde merk.
15. Artikel 4.8 BVIE bepaalt dat de bepalingen van dit verdrag geen afbreuk
doen aan de toepassing van het Verdrag van Parijs.
16. De vraag rijst of artikel 12 BMW, enerzijds, artikel 2.19.1 BVIE, anderzijds, in samenhang gelezen met artikel 4.8 BVIE zo moeten worden uitgelegd
dat de houder van een merk dat op grond van het eenvormige Beneluxrecht vervallen is, geen bescherming kan verlangen voor het gebruik van dat teken ten
aanzien van een onderneming die verwarring sticht door datzelfde teken te gebruiken.
17. Het Beneluxgerechtshof is als enige bevoegd om op die vraag te antwoorden.
Dictum
Het Hof,
Houdt iedere nadere uitspraak aan tot het Beneluxgerechtshof zal uitspraak gedaan hebben over de vraag vermeld sub r.o. nr.16.
3 april 2009 – 1° kamer – Voorzitter: de h. Verougstraete, voorzitter – Verslaggever: de
h. Dirix – Gedeeltelijk andersluidende conclusie van de h. Dubrulle, advocaat-generaal –
Advocaten: mrs. De Gryse en Draps..

Nr. 236
1° KAMER - 3 april 2009

1º ERFENISSEN - NALATENSCHAP - LANGSTLEVENDE ECHTGENOOT - ONROEREND GOED VRUCHTGEBRUIK - VORDERING TOT OMZETTING - AARD VAN HET GOED - VERWIJZING NAAR EEN
NOTARIS - VOORWAARDEN
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2º VRUCHTGEBRUIK. GEBRUIK EN BEWONING - NALATENSCHAP - LANGSTLEVENDE
ECHTGENOOT - ONROEREND GOED - VORDERING TOT OMZETTING VAN HET VRUCHTGEBRUIK - AARD
VAN HET GOED - VERWIJZING NAAR EEN NOTARIS - VOORWAARDEN
1º en 2° De rechter die de vordering van de langstlevende echtgenoot of een van de blote
eigenaars tot omzetting van het vruchtgebruik op een onroerend goed, waarvan de blote
eigendom behoort aan de afstammelingen van de vooroverleden echtgenoot, zijn
geadopteerde kinderen of aan de afstammelingen van deze, bij gebreke van
overeenstemming, geheel of ten dele toewijst, kan de partijen naar een notaris verwijzen,
om die omzetting te laten plaatshebben volgens de door de wet omschreven procedure,
ongeacht of dit onroerend goed bij het openvallen van de nalatenschap het gezin tot
voornaamste woning diende1. (Artt. 745quater, §1, eerste lid en §4, en 745sexies, §2,
B.W.; Artt. 1207 tot 1225, Ger.W.)
(B. T. D.)

ARREST

(AR C.07.0455.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 22 januari 2007 gewezen
door het Hof van Beroep te Brussel.
Afdelingsvoorzitter Ernest Waûters heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Guy Dubrulle 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
Aanvullende memorie van antwoord
1. De verweerster legt een aanvullende memorie van antwoord neer.
De verweerster in cassatie moet tegelijkertijd in een enkele memorie alle opmerkingen naar voren brengen die zij zinnens is in haar antwoord op het cassatieberoep uiteen te zetten.
Bijgevolg vermag het Hof geen acht te slaan op de aanvullende memorie van
antwoord van de verweerster.
Eerste middel
Eerste onderdeel
2. Het arrest stelt vast dat:
- de partijen het erover eens zijn dat de woning de ouderlijke woning was van
wijlen C. B. die door zijn vader bewoond werd tot aan diens overlijden in 1968;
- die woning leegstond sedert 1968 tot 1984, volgens de eiseres, of 1986, volgens de verweerster en vervolgens door C. B. in bruikleen gegeven werd aan de
eiseres;
1 Zie H. CASMAN, "De omzetting van het vruchFtgebruik", TPR, 1991, p. 809, voetnoot 18.
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- de eiseres de dochter is van C. B. en de verweerster zijn langstlevende echtgenote en dat deze laatste, krachtens haar wettelijk erfrecht, de vruchtgebruikster
is van de woning en de eiseres de blote eigenares ervan;
- de kosteloze bewoning door de eiseres heeft voortgeduurd na het overlijden
van C. B. op 25 oktober 1991, tot 1997, volgens de eiseres, of tot 2002-2003,
volgens de verweerster.
Het arrest gaat uit van de volgende rechtsregels:
- krachtens artikel 600 van het Burgerlijk Wetboek, neemt de vruchtgebruiker
de goederen in de staat waarin zij zich bevinden;
- krachtens artikel 605, eerste lid, van dit wetboek, is de vruchtgebruiker
slechts verplicht de herstellingen tot onderhoud te doen;
- krachtens artikel 605, tweede lid, van dit wetboek, blijven de grove herstellingen ten laste van de eigenaar, behalve indien zij veroorzaakt zijn door het verzuimen van herstellingen tot onderhoud sinds de aanvang van het vruchtgebruik,
in welk geval de vruchtgebruiker ook daartoe verplicht is;
- krachtens artikel 606 van dit wetboek, zijn grove herstellingen die van zware
muren en van gewelven, de vernieuwing van balken en van gehele daken evenals
de vernieuwing van dijken en van steun- en afsluitingsmuren in hun geheel.
Op grond van die regels oordeelt het arrest dat, eensdeels, de vraag is of er in
dit geval grove herstellingen nodig waren of zijn en, anderdeels, of deze veroorzaakt zijn door het verzuim van herstellingen tot onderhoud sinds de aanvang
van het vruchtgebruik.
3. Het arrest stelt vast dat:
- de woning schade heeft ondergaan door branden in de aanpalende woningen,
de eerste maal op 1 oktober 1999 en een tweede maal op 27 maart 2002;
- het hof van beroep beschikt over een aantal brieven, waarvan het de inhoud
in het kort samenvat,
en beslist op grond daarvan dat uit de feiten blijkt dat de herstellingen die nodig waren, grove herstellingen zijn en dat zij niet veroorzaakt zijn door een verzuim aan onderhoudsherstellingen sedert de aanvang van het vruchtgebruik en er
aldus geen gegronde reden voorhanden is om vast te stellen dat het vruchtgebruik beëindigd of vervallen is.
4. Door aldus de vooropgestelde rechtsregels toe te passen op de aangegeven
feiten, beslist het arrest op grond van redenen die toelaten de wettigheid van de
beslissing te toetsen, zonder dat vereist is dat de vereiste grove herstellingen nog
uitdrukkelijk en nader worden aangegeven.
Aldus mist het onderdeel, in zoverre het schending aanvoert van artikel 149
van de Grondwet, feitelijke grondslag.
5. In zoverre het onderdeel schending aanvoert van de artikelen 578, 605, 606
en 618 van het Burgerlijk Wetboek, bevat het geen zelfstandige grief en is het
volledig afgeleid uit de vergeefs aangevoerde schending van artikel 149 van de
Grondwet.
Het onderdeel is in zoverre niet ontvankelijk.
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Tweede onderdeel
6. Het arrest beslist op grond van het geheel van de feiten die het aangeeft, van
de ontleding die het maakt van de brieven waarover het als elementen beschikt
en van de toegepaste rechtsregels die het aangeeft, naar recht dat de nodige herstellingen, zonder dat het daarop enige uitzondering maakt, grove herstellingen
zijn die niet aan een verzuim van de verweerster te wijten zijn. Het arrest heeft
zodoende uit de vastgestelde feiten geen gevolgen afgeleid die daardoor geenszins kunnen worden gerechtvaardigd.
In zoverre kan het onderdeel niet worden aangenomen.
7. De aangevoerde miskenning van de bewijskracht van de brief van 13 november 2001 heeft geen weerslag op de wettigheid van de beslissing.
8. In zoverre het onderdeel opkomt tegen de beoordeling in feite van de appelrechters, is het niet ontvankelijk.
9. In zoverre het onderdeel schending aanvoert van de artikelen 578 en 618
van het Burgerlijk Wetboek, bevat het geen zelfstandige grief en is het volledig
afgeleid uit de vergeefs aangevoerde schending van de artikelen 605, 606, 1319,
1320 en 1322, 1349 en 1353 van het Burgerlijk Wetboek.
Het onderdeel is in zoverre niet ontvankelijk.
Derde onderdeel
10. Het arrest beslist niet dat voor het vervallen verklaren van het vruchtgebruik vereist is dat het verzuim aan onderhoudsherstellingen zich reeds bij de
aanvang van het vruchtgebruik moet hebben voorgedaan, noch dat dergelijk verzuim dat zich gaandeweg het vruchtgebruik zou voordoen, niet tot het vervallen
verklaren van het vruchtgebruik zou kunnen leiden.
Het onderdeel dat ervan uitgaat dat het arrest dit wel beslist, mist feitelijke
grondslag.
Tweede middel
11. Krachtens artikel 745quater, §1, eerste lid, van het Burgerlijk Wetboek,
kan de langstlevende echtgenoot of een van de blote eigenaars, wanneer de blote
eigendom behoort aan de afstammelingen van de vooroverleden echtgenoot, aan
zijn geadopteerde kinderen of aan de afstammelingen van deze, vorderen dat het
vruchtgebruik geheel of ten dele wordt omgezet, hetzij, in de volle eigendom van
met vruchtgebruik belaste goederen, hetzij in een geldsom, hetzij in een gewaarborgde en geïndexeerde rente.
Krachtens artikel 745quater, §4, van dit wetboek, kan het vruchtgebruik van
het onroerend goed dat bij het openvallen van de nalatenschap het gezin tot voornaamste woning diende, en van het daarin aanwezige huisraad, niet worden omgezet dan met instemming van de langstlevende echtgenoot.
Krachtens artikel 745sexies, §2, eerste lid, van dit wetboek, wordt bij gebreke
van overeenstemming over de omzetting en of de overdracht van de blote eigendom van een goed, de zaak bij de rechtbank aanhangig gemaakt op verzoekschrift, waarna alle rechtverkrijgenden bij gerechtsbrief in het geding worden geroepen.
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Krachtens artikel 745sexies, §2, tweede lid, van dit wetboek, bepaalt de rechtbank, wanneer zij de eis geheel of ten dele toewijst, de wijze van omzetting of de
prijs die moet worden betaald voor de overdracht van de blote eigendom van de
goederen bedoeld in artikel 745quater, §4, waarbij zij de verkoop van de volle eigendom van het geheel of van een deel der goederen gelast die met vruchtgebruik belast zijn, dan wel de verdeling van die goederen, zelfs indien ter zake
van dat recht geen onverdeeldheid bestaat, tenzij zij verkiest de partijen naar een
notaris te verwijzen om de omzetting te laten plaatshebben volgens de procedure
omschreven in de artikelen 1207 tot 1225 van het Gerechtelijk Wetboek.
Uit deze bepalingen volgt dat de rechter de partijen op grond van artikel
745sexies, §2, van het Burgerlijk Wetboek naar een notaris kan verwijzen om de
omzetting van het vruchtgebruik van een goed te laten plaatshebben volgens de
procedure omschreven in de vermelde artikelen 1207 tot 1225, ongeacht of het
bedoelde onroerend goed bij het openvallen van de nalatenschap het gezin tot
voornaamste woning diende in de zin van artikel 745quater, §4, van het Burgerlijk Wetboek.
12. Het middel dat ervan uitgaat dat artikel 745sexies, §2, van het Burgerlijk
Wetboek enkel nadere procedureregels voorziet voor het geval de omzetting van
het vruchtgebruik betrekking heeft op de goederen bedoeld in artikel 745quater,
§4, van het Burgerlijk Wetboek, faalt naar recht.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiseres in de kosten.
3 april 2009 – 1° kamer – Voorzitter: de h. Verougstraete, voorzitter – Verslaggever: de
h. Waûters, afdelingsvoorzitter – Gelijkluidende conclusie van de h. Dubrulle, advocaatgeneraal – Advocaten: mrs. Geinger en Mahieu.

Nr. 237
1° KAMER - 3 april 2009

1º EIGENDOM - MEDE-EIGENDOM - VORDERING TOT WIJZIGING VAN DE VERDELING OF
BEREKENING VAN DE LASTEN - STREKKING - TEGENPARTIJ - VERENIGING VAN MEDE-EIGENAARS TOELAATBAARHEID
2º VORDERING IN RECHTE - MEDEËIGENDOM - VORDERING TOT WIJZIGING VAN DE
VERDELING OF BEREKENING VAN DE LASTEN - STREKKING - TEGENPARTIJ - VERENIGING VAN MEDEEIGENAARS - TOELAATBAARHEID
1º en 2° Daar de vordering van de mede-eigenaar tot wijziging van de verdeling of de
berekening van de lasten strekt tot wijziging van de situatie van de individuele medeeigenaars met elk hun eigen belang, is zij niet toelaatbaar wanneer zij enkel worden
ingesteld tegen de vereniging van mede-eigenaars1. (Art. 577-9, §6, 2°, B.W.).
1 PRO (voormelde oplossing): Vred. Borgerhout, 3 okt. 1996, RW 1998-99, 1261 en T. Not. 1997,
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(AGESYN bvba e.a. T. VERENIGING VAN MEDE-EIGENAARS VAN HET PAND "DEN BEIAARD")

ARREST

(AR C.07.0488.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een vonnis, op 7 september 2006 gewezen
door de Rechtbank van Eerste Aanleg te Antwerpen.
Afdelingsvoorzitter Ernest Waûters heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Guy Dubrulle heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDEL
De eiseressen voeren in hun verzoekschrift een middel aan.
Het verzoekschrift is aan dit arrest gehecht en maakt er deel van uit.
III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
1. Krachtens artikel 577-9, §6, 2°, van het Burgerlijk Wetboek kan iedere
mede-eigenaar aan de rechter vragen de wijze van verdeling van de lasten te wijzigen, indien die een persoonlijk nadeel veroorzaakt, evenals de berekening ervan te wijzigen, indien deze onjuist is of onjuist is geworden ingevolge aan het
gebouw aangebrachte wijzigingen.
16, noot L. DEHOUCK; Vred. Luik (2de kanton), 6 feb. 1997, T. Vred., 2000, 361, noot G. DE
PALMENAER; Vred. Ukkel, 28 juli 1998, Act. Dr. 1999, 737; Vred. Borgerhout, 12 jan. 2000, T. Vred.,
2000, 370; Rb. Brussel, 16 mei 2001, T Vred., 2002, 171; Vred. Schaarbeek, 29 jan. 2003, T Vred.
2004, 375; H. BOULARBAH, "Le contentieux de la copropriété ordinaire et forcée", in N. WATTÉ (ed.),
Les copropriétés, Brussel Bruylant, 1999, p. 152-153, nr 50; C. MOSTIN, "Le contentieux de la
copropriété depuis l'application de la loi du 30 juin 1994", in N. VERHEYDEN-JEANMART (ed.), La
copropriété forcée des immeubles et groupes d'immeubles bâtis - Cinq ans d'application de la loi du
30 juin 1994, Louvain-Ia-Neuve, U.C.L. - Faculté de droit, 2001, 208-212; S. SNAET en H.
VANDENBERGHE, Beginselen van Belgisch Privaatrecht, V, Zakenrecht, Antwerpen, Story-Scientia,
1997, 275; C. VAN HEUVERSWYN, "Verhaalmogelijkheden en optreden in rechte van de syndicus", in
K.F.B.N. (ed.), De gedwongen mede-eigendom van gebouwen of groepen van gebouwen, Gent, Mys
& Breesch, 1995, 139; B. VANLERBERGHE, "De rol en de nieuwe bevoegdheden van de vrederechter",
in H. VANDENBERGHE (ed.). De nieuwe wet op de appartementsmede-eigendom, Leuven, Jura Falconis
Libri, 1995, p. 125, nr 22. CONTRA (voormelde oplossing): (impliciet) Vred. Antwerpen (6de
kanton), 11 maart 1998, RW, 1999-00, 1100, noot A. CARETTE en T App. 1998, 17; Vred. Ukkel, 11
juli 2001, T Vred., 2002, 172; G. BLOCKX en S. SNAET, "Kroniek van appartementsmede-eigendom
(1994-I 999)", RW, 1999-00, p. 10; S. DUFRÈNE, "Approches théorétiques et pratiques de la loi du 30
juin 1994", in Ph. DE PAGE (ed.), La pratique de la copropriété, Brussel, Bruylant, 1996, 47-48;
(althans wanneer het gaat om de in artikel 577-9, §6, 2°, van het Burgerlijk Wetboek bedoelde
vordering tot wijziging van de wijze van verdeling van de lasten), J. HANSENNE, "À propos de la
rectification des quotes-parts de droits et de charges en cas de copropriété forcée d'immeubles bâtis",
noot onder Vred. Ukkel, 28 juli 1998, Act. Dr., 1999, 744-745; J. KOKELENBERG, Th. VAN SINAY en H.
VUYE, "Overzicht van rechtspraak (1994-2000): Zakenrecht", TPR, 2001, p. 1022-1026, nr 106; S.
SNAET, "Actuele knelpunten van appartementsmede-eigendom", in H. VANDENBERGHE (ed.), Themiscahier zakenrecht, Brugge, die Keure, 2002-03, p. 41; S. SNAET, "Actuele knelpunten van
appartementsmede-eigendom", in H. VANDENBERGHE (ed.), Themis-cahier zakenrecht, Brugge, die
Keure, 2005-06, p. 99, nr 38; S. SNAET en R. TIMMERMANS, "Kroniek van appartementsmede-eigendom
(2000-2005)", RW, 2005-06, p. 1612; R. TIMMERMANS, "De gemeenschappelijke lasten en schulden bij
appartementsmede-eigendom", 0.G.P., 2007, Dossier XIV.Z, p. 215-221; R. TIMMERMANS, "De
geschillenregeling in de appartementsmede-eigendom", O.G.P., 1997, Dossier XIV.G, Hoofdstuk 3,
p. 73-78; R. TIMMERMANS, Handboek appartementsrecht, Kluwer, 2008, p. 1021, nr 1363.
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2. De in die bepaling bedoelde vordering strekt tot wijziging van de situatie
van de individuele mede-eigenaars met elk hun eigen belang.
Zij is derhalve niet toelaatbaar wanneer zij enkel wordt ingesteld tegen de vereniging van mede-eigenaars.
3. Het middel dat ervan uitgaat dat de in artikel 577-9, §6, 2°, van het Burgerlijk Wetboek bedoelde vordering toelaatbaar is indien zij enkel wordt ingesteld
tegen de vereniging van mede-eigenaars, faalt naar recht.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiser in de kosten.
3 april 2009 – 1° kamer – Voorzitter: de h. Verougstraete, voorzitter – Verslaggever: de
h. Waûters, afdelingsvoorzitter – Gelijkluidende conclusie van de h. Dubrulle, advocaatgeneraal – Advocaten: mrs. Geinger en Verbist.

Nr. 238
1° KAMER - 3 april 2009

1º HOGER BEROEP — BURGERLIJKE ZAKEN (HANDELSZAKEN EN
SOCIALE ZAKEN INBEGREPEN) — GEVOLGEN. BEVOEGDHEID VAN DE
RECHTER - RELATIEVE WERKING - BEGRIP
2º HOGER BEROEP — BURGERLIJKE ZAKEN (HANDELSZAKEN EN
SOCIALE ZAKEN INBEGREPEN) — INCIDENTEEL BEROEP - BELANG BEOORDELING
1º Het staat aan de partijen door het hoofdberoep en het incidenteel beroep de grenzen te
bepalen waarbinnen de rechter in hoger beroep uitspraak moet doen over aan de rechter
voorgelegde betwistingen; uit de relatieve werking van het hoger beroep volgt, in de
regel, dat het door een van de partijen ingestelde hoger beroep alleen haar ten goede
komt1.(Art. 1068, eerste lid, Ger.W.)
2º Het belang om incidenteel beroep in te stellen kan worden beoordeeld op basis van het
risico dat de wijziging van het beroepen vonnis ingevolge het hoofdberoep zou inhouden
voor degene die dat beroep instelt2. (Art. 1054, Ger.W.)
(B. T. J.)

ARREST

(AR C.07.0496.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen de arresten, op 30 november 1999 en 12
juni 2007 gewezen door het Hof van Beroep te Brussel.
1 Cass., 19 maart 2004, AR C.03.0386.F, AC, 2004, nr 159.
2 Cass., 15 sept. 1997, AR S.96.0103.F, AC, 1997, nr 352.

Nr. 238 - 3.4.09

HOF VAN CASSATIE

975

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 149 Grondwet;
- artikel 1068 van het Gerechtelijk Wetboek;
- de artikelen 231, 1319, 1320, 1322 van het Burgerlijk Wetboek;
- het algemeen rechtsbeginsel van de eerbiediging van het recht van verdediging.
Aangevochten beslissingen
De eiseres had voor het hof van beroep aangevoerd dat zij de echtscheiding vroeg en
vraagt op grond van artikel 231 van het Burgerlijk Wetboek, zijnde de grove beledigingen
haar aangedaan door de verweerder, gesteund op volgende grieven:
1. transfers gelden en goederen van de gemeenschap naar eigen vermogen of ouders;
2. terroriseren van het gezin;
3. slaan van de eiseres;
4. zwaar beledigende taal een "intellectueel onwaardig";
5. ziekelijk jaloers;
6. financieel zolang mogelijk profiteren via het saboteren van de procedure;
7. terroriseren via het bezoekrecht;
8. het versturen van anonieme brieven naar de werkgever, het Hoog Comité van Toezicht en de Bijzondere Belastingsinspectie; het versturen van anonieme brieven naar personeelsleden, ziekenhuizen, rusthuizen, enz.;
9. het versturen van cassettes in anonieme omslagen naar de personeelsleden van afgeluisterde gesprekken van zijn echtgenote met composities van vroegere gesprekken.
(cf. p. 7-19 van de "Besluiten" van de eiseres dd. 23 december 1997; p. 3-9 van de
"Tweede Besluiten" van eiseres dd. 27 oktober 1998; p. 8-13 "Synthesebesluiten" van de
eiseres dd. 1 november 2006).
Het hof van beroep beoordeelde deze vordering in zijn arrest van 30 november 1999
"alvorens recht te doen" als volgt:
"Overwegende dat de eerste rechter de echtscheiding ten laste van (de verweerder)
heeft uitgesproken op grond van de door (de eiseres) vooropgestelde feiten 4 en 5;
1) Aangaande feit 4 van de rechtstreekse getuigenverhoren
Overwegende dat dit feit als volgt gelibelleerd is:
'Dat (de verweerder) zijn echtgenote incognito volgde op congressen, onder meer in
Den Haag in het jaar...'
Overwegende dat vastgesteld moet worden dat geen enkele getuige van het rechtstreekse getuigenverhoor over dit feit ondervraagd werd;
Dat dit feit door (de eiseres) dan ook niet bewezen werd;
Dat het ten onrechte is dat de eerste rechter zich op feit 4 heeft gesteund om de echtscheiding ten laste van (de verweerder) uit te spreken;
Dat in zoverre de eerste rechter zich hierbij gesteund zou hebben op de verklaring van
sommige getuigen over de jaloerse houding van (de verweerder) door de eerste rechter bestempeld als "constante en tergende jaloezie dikwijls in aanwezigheid van derden", de-
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zelfde overwegingen gelden als welke hierna gemaakt worden aangaande het door (de eiseres) aangehaalde feit 5;
2) Aangaande feit 5 van de rechtstreekse getuigenverhoren
Overwegende dat dit feit als volgt gelibelleerd is:
'Dat (de verweerder) niet aarzelde zijn echtgenote in bijzijn van derden en zelfs in het
bijzijn van de kinderen constant te tergen en te beledigen door haar uit te schelden voor
'hoer';
(...)
Overwegende dat deze eensluidende verklaringen van de eerste, tweede, derde, zesde,
zevende en elfde getuige van het rechtstreekse getuigenverhoor volgt dat het feit dat (de
verweerder) zijn echtgenote tegenover derden bestempelde als een "hoer" ten genoege van
recht bewezen is, ook al is het juist dat verklaringen van familieleden van de betrokken
partij met enige omzichtigheid benaderd dienen te worden;
Overwegende evenwel dat de eerste, tweede en zesde getuige het feit niet situeren in de
tijd, dat de derde en zevende getuige het situeren in 1994 en de elfde getuige wat hem betreft in 1995;
Overwegende bovendien dat (de verweerder) in het kader van zijn tegeneis tot echtscheiding als grief tegen zijn echtgenote aanvoert dat zij er sinds 1990 verschillende buitenechtelijke relaties op heeft nagehouden, en dat zij in 1993 en 1994 met een man 'P.J.'
waarmee zij kennelijk de zevende getuige van het rechtstreekse getuigenverhoor bedoeld
wordt, een hotelkamer deelde;
Dat om te kunnen uitmaken of het voldoende naar recht bewezen feit 5 een 'grove belediging' in de zin van artikel 231 van het Burgerlijk Wetboek, inhoudt ten laste van (de
verweerder), en derhalve volstaat om tegen hem de echtscheiding uit te spreken, de concrete omstandigheden waarin (de verweerder) deze uitspraken deed, gekend dienen te
zijn, en met name geweten dient te zijn of de bewering van (de verweerder) dat zijn echtgenote sinds 1990 er verschillende buitenechtelijke relaties op nahield, al dan niet met de
werkelijkheid overeenstemt;
Dat er in deze omstandigheden dan ook reden is om ambtshalve de schorsing van de
behandeling en berechting van de zaak te bevelen, in afwachting van de uitspraak van de
eerste rechter aangaande de tegeneis tot echtscheiding ingesteld door (de verweerder), nu
de feiten waarop deze tegeneis gesteund zijn van aard zijn de beoordeling van feit 5 waarop de hoofdeis in echtscheiding van (de eiseres) gesteund is, te beïnvloeden;
Overwegende dat, zoals boven reeds gezegd, het (hof van beroep) niet gevat is van de
andere feiten die oorspronkelijk door (de eiseres) werden ingeroepen ter ondersteuning
van haar echtscheidingseis, nu (de eiseres) geen incidenteel hoger beroep heeft aangetekend". (Arrest van 30 november 1999)
Het Hof van Beroep beoordeelde deze vordering ten slotte in zijn eindarrest van 12 juni
2007 als volgt:
"nu vaststaat dat (de eiseres) in de periode 1993-1997 een intensieve relatie onderhield
met de heer P.J. die het niveau van een eenvoudige vriendschapsrelatie overschreed en dat
ze zulks voor de buitenwereld niet verborgen hield, het feit dat (de verweerder) in 1994begin 1995 zijn echtgenote tegenover derden bestempelde als een "hoer", met inachtneming van alle aangevoerde concrete omstandigheden van de zaak beschouwd dient te
worden als overtrokken uitlatingen van een gekwetste en gefrustreerde echtgenoot, maar
het feit niet voldoende zwaarwichtig is om beschouwd te kunnen worden als een grove
belediging in de zin van artikel 231 van het Burgerlijk Wetboek, die het uitspreken van de
echtscheiding ten laste van (de verweerder) zou rechtvaardigen".
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Grieven
Eerste onderdeel
1. Schending van de artikelen 1068 van het Gerechtelijk Wetboek juncto 231 van het
Burgerlijk Wetboek.
1.1. In onderhavig geval had de eiseres voor het hof van beroep aangevoerd dat de vordering tot echtscheiding op grond van feiten (grove beledigingen) ex artikel 231 van het
Burgerlijk Wetboek, wel degelijk diende te worden uitgesproken in het nadeel van de verweerder op grond dat de verweerder zich schuldig had gemaakt aan volgende fouten:
- transferts gelden en goederen van de gemeenschap naar eigen vermogen of ouders;
- terroriseren van het gezin;
- slaan van de eiseres;
- zwaar beledigende taal een "intellectueel onwaardig";
- ziekelijk jaloers;
- financieel zolang mogelijk profiteren via het saboteren van de procedure;
- terroriseren via het bezoekrecht;
- het versturen van anonieme brieven naar de werkgever, het Hoog Comité van Toezicht en de Bijzondere Belastingsinspectie; het versturen van anonieme brieven naar personeelsleden, ziekenhuizen, rusthuizen, enz.;
- het versturen van cassettes in anonieme omslagen naar de personeelsleden van afgeluisterde gesprekken van zijn echtgenote met composities van vroegere gesprekken.
(p. 7-19 van de "Besluiten" van eiseres dd. 23 december 1997; p. 3-9 van de "Tweede
Besluiten" van de eiseres dd. 27 oktober 1998; p. 8-13 "Synthesebesluiten" van de eiseres
dd. 1 november 2006).
1.2. Artikel 1068, eerste lid, van het Gerechtelijk Wetboek, bepaalt dat: "hoger beroep
tegen een eindvonnis of tegen een vonnis alvorens recht te doen (...) het geschil zelf aanhangig (maakt) bij de rechter in hoger beroep".
Door het hoger beroep gaat het geschil op de rechters over met alle feitelijke en juridische vragen die ermee samenhangen. De appelrechter mag zijn beslissing niet gronden op
de mening van de eerste rechter zonder zelf de gegrondheid ervan te beoordelen (Cass. 18
maart 1999, AC 1999, nr. 405).
Hoewel het aan de partijen toekomt om door het hoofdberoep en het incidenteel beroep,
de perken te bepalen waarbinnen de rechter in hoger beroep uitspraak moet doen over de
aan de eerste rechter voorgelegde betwistingen (het beschikkingsbeginsel) (cfr. Cass. 2
december 1982, AC 1982-83, nr. 204; Cass. 28 juni 1999, AC 1999, nr. 405) staat het aan
de rechter niet vrij om de argumenten die de partijen hebben aangebracht ter ondersteuning van hun eis of de verweer in hoger beroep binnen de grenzen van hun vordering, te
weerhouden al naargelang de eerste rechter over de gegrondheid ervan reeds uitspraak
heeft gedaan.
Het Hof heeft de autonomie van het belang als toelaatbaarheidsvereiste in hoger beroep
erkend in het arrest van 13 september 1991. Een partij, zoals in casu de eiseres, wiens vordering integraal werd toegekend heeft niet de mogelijkheid om tegen deze beslissing hoger beroep in te stellen, bij gebreke aan procesrechtelijk en materieelrechtelijk belang
(Cass. 13 september 1991, AC 1991-92, nr. 22; K. BROECKX, "De autonomie van het belang als toelaatbaarheidsvereiste in hoger beroep" RW 1991-92, 882 e.v.).
1.3. Het bestreden arrest dat alvorens recht te doen oordeelt dat "het hof (van beroep)
niet gevat is van de andere feiten die oorspronkelijk door (de eiseres) werden ingeroepen
ter ondersteuning van haar echtscheidingseis, nu (de eiseres) geen incidenteel hoger be-
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roep heeft aangetekend" (p. 7 arrest dd. 30 november 1999) schendt aldus artikel 1068
van het Gerechtelijk Wetboek.
1.4. Nu het (hof van beroep) aan de feiten zoals aangebracht door de eiseres een draagwijdte heeft gegeven die zij niet hadden schendt het eveneens artikel 231 van het Burgerlijk Wetboek, doordat het (hof van beroep) vanuit de vastgestelde feiten niet wettig tot de
toepassing of niet-toepassing kon komen van artikel 231 van het Burgerlijk Wetboek.
1.5. Doordat het (hof van beroep) in haar eindarrest de motivering op dit punt overneemt (p. 9-10 arrest 12 juni 2007), schendt het eindarrest eveneens, op dezelfde gronden,
artikel 1068 van het Gerechtelijk Wetboek juncto artikel 231 van het Burgerlijk Wetboek.
Tweede onderdeel
2. Schending van artikel 149 van het Gerechtelijk Wetboek en van het algemeen beginsel van de eerbiediging van het recht van verdediging
2.1. Het (hof van beroep) heeft in zijn tussenarrest, op 30 november 1999 geoordeeld
dat:
"om uit te kunnen maken of het voldoende naar recht bewezen feit 5 een "grove belediging" in de zin van artikel 231 van het Burgerlijk Wetboek, inhoudt ten laste van (de verweerder), en derhalve volstaat om tegen hem de echtscheiding uit te spreken, de concrete
omstandigheden waarin (de verweerder) deze uitspraken deed, gekend dienen te zijn, en
met name (...)
Dat het hof (van beroep) niet gevat is van de andere feiten die oorspronkelijk door (de
eiseres) werden ingeroepen ter ondersteuning van haar echtscheidingseis, nu (de eiseres)
geen incidenteel hoger beroep heeft aangetekend;
2.2. Nu het arrest niet antwoordt op alle relevante grieven en middelen aangevoerd door
de eiseres, met name de 'andere feiten' vermeld in eiseres' conclusies zoals weergegeven
in het eerste onderdeel (nr. 1.1.), is het niet regelmatig met redenen omkleed (schending
van artikel 149 van het Gerechtelijk Wetboek).
2.3. Aangezien de partijen al die feiten zoals voorgedragen in de conclusie van de eiseres niet hebben kunnen bespreken, heeft het hof van beroep tevens het algemeen rechtsbeginsel van de eerbiediging van het recht van de verdediging eveneens miskend (Cf. Cass.
11 maart 2002, AR nr. C.010308.F; Cass. 24 maart 2006, AR nr. C.05.0360.F).
2.4. Doordat het (hof van beroep) in zijn eindarrest de motivering op dit punt overneemt (p. 9-10 arrest 12 juni 2007), schendt het eindarrest eveneens, op dezelfde gronden,
artikel 149 van het Gerechtelijk Wetboek, evenals het algemeen rechtsbeginsel van de
eerbiediging van het recht van verdediging.
Derde onderdeel
3. Schending van de artikelen 1319, 1320, 1322 van het Burgerlijk Wetboek juncto artikel 149 van het Gerechtelijk Wetboek.
3.1. Het (hof van beroep) oordeelt:
"Dat (de verweerder) zijn echtgenote incognito volgde op congressen, onder meer in
Den Haag in het jaar...
Overwegende dat vastgesteld moet worden dat geen enkele getuige van het rechtstreekse getuigenverhoor over dit feit ondervraagd werd;
Dat dit feit door (de eiseres) dan ook niet bewezen werd;
3.2. Nu blijkt uit een verklaring via fax opgesteld door een zgn. heer "D., hoteluitbater
hotel Petit te Den Haag", aangebracht voor het (hof van beroep) door de verweerder ("Besluiten, p. 9, verwijzing naar "stuk 7") dat de eiseres tijdens het congres in Den Haag achtervolgd werd door de verweerder die buiten haar medeweten in hetzelfde hotel een kamer
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boekte ("Aanvullende besluiten" van de eiseres, p. 4), heeft het (hof van beroep) de bewijskracht van de conclusie van eiseres geschonden, nu het (hof van beroep), door het niet
in overweging nemen van bewuste fax zoals vermeld in de conclusie van de eiseres en bevestigd door verweerder, aan deze conclusie een uitlegging geeft ("geen bewijs van het incognito volgen op congressen") die onverenigbaar is met de bewoordingen ervan (schending van de artikelen 1319, 1320, 1322 van het Burgerlijk Wetboek).
3.3. Nu het (hof van beroep) in zijn eindarrest de aan de eiseres ten laste gelegde feiten
dat zij zich schuldig heeft gemaakt aan overspel afleidt uit de omstandigheid dat een faxbericht van 22 december 1995 ondertekend door een persoon die zich identificeert als hoteluitbater onder de naam "H.D." melding maakt van het feit dat de eiseres met de heer
P.J. op 1 november 1993 samen één en dezelfde kamer zouden hebben gehuurd en zich
voor deze vaststelling verder steunt op de stelling dat de eiseres "niet voorhoudt laat staan
bewijst" dat de verweerder deze vermelding zou gemanipuleerd hebben en niet bewijst dat
deze H.D. niet de uitbater van het hotel Petit te Den Haag is, heeft het appelgerecht eveneens de bewijskracht van de conclusie van de eiseres geschonden door aan deze conclusie
een uitlegging te geven die onverenigbaar is met de geest van de bewoordingen ervan
(schending van de artikelen 1319, 1320 en 1322 van het Burgerlijk Wetboek). Immers
heeft de eiseres wel degelijk in haar conclusie (met name in haar "Tweede Besluiten" voor
het hof van beroep neergelegd op 30 oktober 1998, waarnaar uitdrukkelijk verwezen
wordt in haar "Synthesebesluiten" (p. 7)) voorgehouden (p. 7) dat hier sprake is van "manipulatie" door de heer J..
3.4. Door haar beoordeling van de bewijswaarde van het faxbericht afkomstig van een
zekere H.D., hoteluitbater van hotel Petit te Den Haag onvoldoende te motiveren schendt
het appelgerecht eveneens artikel 149 van het Gerechtelijk Wetboek door niet te antwoorden op alle middelen en grieven die de eiseres i.v.m. de geloofwaardigheid van deze geschreven verklaring heeft opgeworpen in voormelde conclusies.

III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Eerste onderdeel
1. Krachtens artikel 1068, eerste lid, van het Gerechtelijk Wetboek, maakt hoger beroep tegen een eindvonnis of tegen een vonnis alvorens recht te doen het
geschil zelf aanhangig bij de rechter in hoger beroep.
Het staat evenwel aan de partijen door het hoofdberoep en het incidenteel beroep de grenzen te bepalen waarbinnen de rechter in hoger beroep uitspraak moet
doen over de aan de rechter voorgelegde betwistingen.
Voorts volgt uit de relatieve werking van het hoger beroep dat, in de regel, het
door een van de partijen ingestelde hoger beroep alleen haar ten goede komt.
2. Krachtens artikel 1054 van het Gerechtelijk Wetboek, kan de gedaagde in
hoger beroep te allen tijde incidenteel beroep instellen tegen alle partijen die in
het geding zijn voor de rechter in hoger beroep, zelfs indien hij het vonnis zonder
voorbehoud heeft betekend of er vóór de betekening in berust heeft.
Het belang om incidenteel beroep in te stellen kan worden beoordeeld op basis
van het risico dat de wijziging van het beroepen vonnis ingevolge het hoofdberoep zou inhouden voor degene die dat beroep instelt.
3. Uit de samenhang van voormelde bepalingen volgt dat:
- inzake een echtscheiding op grond van feiten in de zin van de artikelen 229
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en 231 van het Burgerlijk Wetboek, zoals van toepassing voor de wet van 27
april 2007 betreffende de hervorming van de echtscheiding, wanneer een echtgenoot zijn vordering tot echtscheiding steunt op meerdere feiten en de echtscheiding is uitgesproken op grond van een of meer bepaalde van deze feiten en de
vordering op grond van de andere feiten is afgewezen of niet beoordeeld, de appelrechter, op basis van het enkele hoger beroep van de echtgenoot tegen wie de
echtscheiding is uitgesproken, geen uitspraak kan doen over de vordering op
grond van de andere feiten;
- de echtgenoot in wiens voordeel de echtscheiding is uitgesproken, die wegens het risico van wijziging van het beroepen vonnis, de vordering op grond
van de andere feiten aanhangig wil maken, incidenteel beroep moet instellen.
Het onderdeel bekritiseert de vaststelling van afwezigheid van incidenteel beroep niet.
Het gaat ervan uit dat de appelrechter, op basis van het enkele hoger beroep
van de echtgenoot tegen wie deze echtscheiding is uitgesproken en niettegenstaande het gebrek aan incidenteel beroep van de echtgenoot in wiens voordeel
de echtscheiding is uitgesproken, uitspraak kan doen over de vordering op grond
van de andere feiten.
Het onderdeel kan niet worden aangenomen.
Tweede onderdeel
4. Het tussenarrest verwerpt en beantwoordt het bedoelde verweer met de reden dat de eiseres geen incidenteel beroep heeft ingesteld tegen de beslissing van
de eerste rechter om een aantal van de feiten waarop zij haar vordering tot echtscheiding steunde, buiten beschouwing te laten, zodat deze feiten niet aanhangig
zijn in hoger beroep.
In zoverre mist het onderdeel feitelijke grondslag.
5. Verder volgt uit de reden van het tussenarrest dat de bedoelde feiten niet
aanhangig zijn in hoger beroep niet dat het recht van verdediging van de eiseres
werd miskend.
In zoverre kan het onderdeel niet worden aangenomen.
Derde onderdeel
6. Het onderdeel voert aan dat de appelrechters, "door het niet in overweging
nemen van bewuste fax", de bewijskracht van pagina 4 van een aanvullende conclusie van de eiseres miskennen, zonder aan te voeren dat deze conclusie uitleggen in die zin dat deze conclusie iets bevat dat er niet in staat of dat deze conclusie iets niet bevat dat er wel in staat.
Dergelijke grief betreft geen miskenning van bewijskracht van akten waarop
de als geschonden aangewezen artikelen 1319, 1320 en 1322 van het burgerlijk
Wetboek, toepasselijk zijn.
In zoverre is het onderdeel niet ontvankelijk.
7. Het onderdeel voert verder als tweede grief aan dat het eindarrest, door te
oordelen dat de eiseres "niet voorhoudt, laat staan bewijst" dat de verweerder inhoudelijke vermeldingen op het faxbericht van 22 december 1995 zou hebben
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gemanipuleerd, de bewijskracht van de appelconclusie van de eiseres van 30 oktober 1998 miskent, nu de eiseres in deze appelconclusie heeft voorgehouden dat
er sprake is van manipulatie door de verweerder.
8. Zoals het onderdeel zelf aangeeft, oordeelt het eindarrest ook dat de eiseres
niet bewijst dat de verweerder inhoudelijke vermeldingen op het faxbericht van
22 december 1995 zou hebben gemanipuleerd.
In zoverre het onderdeel opkomt tegen de reden dat de eiseres dergelijke manipulatie "niet voorhoudt", komt het op tegen een overtollige reden.
Het onderdeel is in zoverre niet ontvankelijk.
9. Het onderdeel verwijt de appelrechters tot slot dat het arrest onvoldoende
gemotiveerd is, zonder aan te geven welke middelen en grieven de appelrechters
niet zouden hebben beantwoord.
Het onderdeel is in zoverre bij gebrek aan nauwkeurigheid niet ontvankelijk.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiseres in de kosten.
3 april 2009 – 1° kamer – Voorzitter: de h. Verougstraete, voorzitter – Verslaggever: de
h. Waûters, afdelingsvoorzitter – Gelijkluidende conclusie van de h. Dubrulle, advocaatgeneraal – Advocaten: mrs. Geinger en Maes.

Nr. 239
1° KAMER - 3 april 2009

AANSPRAKELIJKHEID BUITEN OVEREENKOMST — BIJZONDERE
AANSPRAKELIJKHEID — BURENHINDER - VERPLICHTING TOT VERGOEDING VOORWAARDEN
Iemand kan slechts tot vergoeding van schade ingevolge een abnormale burenhinder
gehouden zijn, indien die burenhinder is veroorzaakt door een daad, een verzuim of een
gedraging die hem kan worden toegerekend1.(Art. 544, B.W.)
(AVERO SCHADEVERZEKERING BENELUX, vennootschap naar Nederlands recht T. S. e.a.)

ARREST

(AR C.07.0617.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 23 mei 2007 gewezen door
het Hof van Beroep te Antwerpen.
Raadsheer Eric Stassijns heeft verslag uitgebracht.
1 Cass., 12 maart 1999, AR C.98.0026.N, AC, 1999, nr 149.
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Advocaat-generaal met opdracht André Van Ingelgem heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDEL
De eiseres voert in haar verzoekschrift een middel aan.
Het verzoekschrift is aan dit arrest gehecht en maakt er deel van uit.
III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Derde onderdeel
1. Iemand kan slechts tot vergoeding van schade ingevolge een abnormale burenhinder gehouden zijn, indien die burenhinder is veroorzaakt door een daad,
een verzuim of een gedraging die hem kan worden toegerekend.
2. De appelrechters oordelen:
- de problematiek van de toerekenbaarheid van de burenhinder komt louter
neer op het aanwijzen van een compensatieplichtige bewaarder;
- in casu was de tweede verweerder als eigenaar-bewoner ook bewaarder van
het pand, oorzaak van de schade;
- aldus zijn de overmatige burenhinder ten gevolge van de brand van zijn woning, en de schade van de eerste verweerder ten gevolge daarvan hem toerekenbaar.
3. Door het bestaan van een bovenmatige burenhinder aan te nemen en de
tweede verweerder en de eiseres te veroordelen tot het betalen van een compensatie, zonder vast te stellen dat die hinder te wijten is aan een daad, verzuim of
gedraging die aan de tweede verweerder kan worden toegerekend, verantwoorden de appelrechters hun beslissing niet naar recht.
Het middel is gegrond.
Omvang van cassatie
4. De vernietiging van de beslissing waarbij de eiseres wordt veroordeeld tot
vergoeding van de eerste verweerder strekt zich uit tot de beslissingen waarbij de
tweede verweerder wordt veroordeeld tot betaling van dezelfde vergoeding en
waarbij geoordeeld wordt over de vordering in vrijwaring van de tweede verweerder tegen de eiseres, gelet op de nauwe band tussen die beslissingen.
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest behalve in zoverre het hoger beroep ontvankelijk wordt verklaard.
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het gedeeltelijk vernietigde arrest.
Houdt de kosten aan en laat de beslissing daaromtrent aan de feitenrechter
over.
Verwijst de aldus beperkte zaak naar het Hof van Beroep te Brussel.
3 april 2009 – 1° kamer – Voorzitter: de h. Boes, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: de
h. Stassijns – Gelijkluidende conclusie van de h. Van Ingelgem, advocaat-generaal met
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opdracht – Advocaat: mr. Maes.

Nr. 240
1° KAMER - 3 april 2009

1º CASSATIEMIDDELEN — BURGERLIJKE ZAKEN — ONAANTASTBARE
BEOORDELING DOOR DE FEITENRECHTER - VASTSTELLING EN GEVOLGTREKKING
VAN DE FEITENRECHTER OMTRENT HET BESTAAN VAN GEVAAR VOOR TEGENSTRIJDIGHEID TUSSEN
BESLISSINGEN

- ONTVANKELIJKHEID

2º CASSATIE — BEVOEGDHEID VAN HET HOF — ALGEMEEN - BURGERLIJKE
ZAKEN - ONAANTASTBARE BEOORDELING DOOR DE FEITENRECHTER - VASTSTELLING EN
GEVOLGTREKKING VAN DE FEITENRECHTER OMTRENT HET BESTAAN VAN GEVAAR VOOR
TEGENSTRIJDIGHEID TUSSEN BESLISSINGEN

- TOETSING DOOR HET HOF

3º ONAANTASTBARE BEOORDELING DOOR DE FEITENRECHTER - CASSATIE
- CASSATIEMIDDELEN - BURGERLIJKE ZAKEN - VASTSTELLING EN GEVOLGTREKKING VAN DE
FEITENRECHTER OMTRENT HET BESTAAN VAN GEVAAR VOOR TEGENSTRIJDIGHEID TUSSEN
BESLISSINGEN

- TOETSING DOOR HET HOF

4º BURGERLIJKE RECHTSVORDERING - AFZONDERLIJK INGESTELDE STRAFVORDERING
EN BURGERLIJKE RECHTSVORDERING - SCHORSING VAN DE BURGERLIJKE RECHTSVORDERING GRONDSLAG VAN DE REGEL
1º, 2° en 3° Het staat aan het Hof na te gaan of de rechter uit de door hem vastgestelde
feiten wettig heeft kunnen afleiden dat er geen gevaar bestaat voor tegenstrijdigheid
tussen de beslissingen van de strafrechter en de burgerlijke rechter.
4º De regel van openbare orde krachtens welke de burgerlijke rechtsvordering die niet
tezelfdertijd voor dezelfde rechter als de strafvordering wordt vervolgd, geschorst is
zolang niet definitief beslist is over de strafvordering, is hierdoor verantwoord dat het
strafvonnis ten aanzien van de afzonderlijk ingestelde burgerlijke rechtsvordering in de
regel gezag van gewijsde heeft aangaande de punten die aan de strafvordering en de
burgerlijke vordering gemeen zijn1. (Art. 4, V.T.Sv.)
(P. T. K.)

ARREST

(AR C.08.0111.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 19 november 2007 gewezen
door het Hof van Beroep te Antwerpen.
Afdelingsvoorzitter Robert Boes heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal met opdracht André Van Ingelgem heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDELEN
De eiseres voert in haar verzoekschrift twee middelen aan.
1 Cass., 19 maart 2001, AR S.00.0129.N, AC, 2001, nr 144.
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Eerste middel
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 6, 1108, 1126, 1128, 1131, 1133 van het Burgerlijk Wetboek;
- artikel 4 van de Voorafgaande Titel van het Wetboek van Strafvordering;
- artikel 505 van het Strafwetboek, zoals van kracht véér diens wijziging bij wet van 10
mei 2007.
Aangevochten beslissingen
In het bestreden arrest van 19 november 2007 verklaart het Hof van Beroep te Antwerpen het door de eiseres tegen het vonnis van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Antwerpen van 10 maart 2006 aangetekende hoger beroep ontvankelijk doch ongegrond en bevestigt het beroepen vonnis.
Met bevestiging van het beroepen vonnis verklaart het hof van beroep de vordering van
de verweerder gegrond en veroordeelt de eiseres tot betaling aan de verweerder van
370.000,00 euro, meer nalatigheidsintresten aan de wettelijke interestvoet vanaf 28 maart
2004 tot de datum van het vonnis en vanaf dan met de gerechtelijke intresten aan de wettelijke interestvoet tot de dag der algehele betaling.
Het verzoek van de eiseres om de procedure overeenkomstig artikel 4 van de Voorafgaande Titel van het Wetboek van Strafvordering op te schorten wordt op volgende gronden door het hof van beroep verworpen:
"IV. Opschorting procedure
1. Door (de eiseres) wordt verzocht de procedure op te schorten overeenkomstig artikel
4 Voorafgaande Titel van het Wetboek van Strafvordering.
2. (De eiseres) verwijst meer bepaald naar de vordering van de procureur des Konings
van 20 februari 2007, strekkende tot verwijzing van (de verweerder) en van haarzelf naar
de correctionele rechtbank (haar stuk 37).
4. Daarin wordt (samengevat) (de verweerder) in verdenking gesteld van het verkregen
hebben van onofficiële inkomsten en worden beiden in verdenking gesteld van het aanwenden van deze alzo verkregen gelden.
3. De kwestieuze schulderkentenis komt ook voor in dit geheel. Beiden worden in verdenking gesteld om deze onofficiële inkomsten voor minstens een bedrag van 370.000,00
euro te hebben aangewend (besteed) voor de renovatie van de woning te Antwerpen,
(...)laan 234.
De kwestieuze schulderkentenis gaat over de som van 370.000,00 euro en (de eiseres)
verklaart erin deze som schuldig te zijn aan (de verweerder), met specificatie dat zij deze
'som erkent besteed te hebben of te zullen besteden aan de renovatie van het eigendom te
Antwerpen, (...)laan 234'.
4. Om van het adagium 'le criminel tient le civil en état' (exceptie van strafrechtelijke
gewijsde) te moeten (gelet op de openbare orde) gebruikmaken, moet onder meer vaststaan dat de strafrechter geroepen is om uitspraak te doen over punten die gemeen zijn aan
de strafvordering en de burgerlijke vordering, zodat er gevaar voor tegenstrijdigheid bestaat.
5. Hier is dit niet het geval. De strafrechter kan hoogstens beslissen, dat de door (de eiseres) verkregen gelden waarvoor de schulderkentenis nadien werd opgesteld, afkomstig
zijn van onofficiële inkomsten.
Dit wijzigt niets aan de onderliggende overeenkomst tussen (de eiseres) en (verweerder) in verband met het moeten terugbetalen door (de eiseres) van een geldsom bekomen
van (de verweerder).
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Een nietigheid van de onderliggende overeenkomst wegens ongeoorloofd voorwerp is
hier niet aan de orde.
Het 'voorwerp' is het doel, het concreet resultaat van de overeenkomst.
De overeenkomst - schulderkentenis - betreft hier een eenzijdige verbintenis in hoofde
van (de eiseres).
Het voorwerp is hier het teruggeven van een geldsom door (de eiseres) die haar voordien door (de verweerder) was gegeven.
Dit voorwerp is niet strijdig met een rechtsregel uit het gebiedend of verbiedend recht,
de openbare orde of de goede zeden.
Een nietigheid van de onderliggende overeenkomst wegens ongeoorloofde oorzaak is er
ook niet aan de orde.
De 'oorzaak' is de doorslaggevende beweegreden bij een overeenkomst.
Deze doorslaggevende beweegreden is hier te zien als het terug ter beschikking stellen
van gelden die (de verweerder) toekomen. Zoals gezegd, betreft de overeenkomst hier immers een eenzijdige verbintenis in hoofde van (de eiseres). Deze doorslaggevende beweegreden is hier aldus niet te zien als het nastreven van een doel dat strijdig is met de
maatschappelijke orde (is niet bij wet verboden of raakt niet aan de openbare orde of de
goede zeden).
De doorslaggevende beweegreden bij deze overeenkomst is meer bepaald niet het ontduiken van fiscale gebiedende of verbiedende wetten. Dit laatste - zo gebeurd - ging aan
de overeenkomst vooraf.
6. Er dient bijgevolg geen opschorting van de procedure uitgesproken te worden" (arrest, pp. 5-7).
Bij de beoordeling van de grond van de hoofdvordering stelt het hof van beroep dat de
grieven van de eiseres, "gesteund op het beweerde feit dat de kwestieuze betaling aan haar
gebeurde met gelden uit onofficiële inkomsten, (..) hoger al (werden) weerlegd (zie opschorting procedure)" (arrest, p. 8, vierde alinea), besluit : "Gelet op dit alles is de hoofdvordering gegrond. Het vonnis a quo dient hier te worden bevestigd en beslist tot de ongegrondheid van het hoger beroep (arrest p.8)".
Grieven
1. Artikel 4 van de Voorafgaande Titel van het Wetboek van Strafvordering bepaalt dat
de burgerlijke rechtsvordering terzelfdertijd en voor dezelfde rechter kan worden vervolgd
als de strafvordering. Zij kan ook afzonderlijk worden vervolgd; in dat geval is zij geschorst, zolang niet definitief is beslist over de strafvordering die vóór of gedurende de
burgerlijke rechtsvordering is ingesteld.
De ratio legis van deze opschortingsplicht, die de openbare orde raakt, is tegenstrijdige
uitspraken tussen de burgerlijke rechter en de strafrechter vermijden. Deze regel is een
uitvloeisel van het gezag van strafrechtelijk gewijsde ten aanzien van de burgerlijke rechter.
De opschortingsplicht bestaat wanneer de strafvordering effectief is ingesteld en aan de
strafrechter een beslissing is opgedragen over punten die gemeen zijn aan de strafvordering en de burgerlijke vordering, op zo een wijze dat gevaar voor tegenstrijdige uitspraken
bestaat.
2. Artikel 6 van het Burgerlijk Wetboek bepaalt dat aan de wetten die de openbare orde
en de goede zeden betreffen, door bijzondere overeenkomsten geen afbreuk kan worden
gedaan.
Tot geldigheid van een overeenkomst vereist artikel 1108 van het Burgerlijk Wetboek
een bepaald voorwerp als inhoud van de verbintenis en een geoorloofde oorzaak van de
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verbintenis.
Een verbintenis aangegaan zonder oorzaak of uit een valse oorzaak of uit een ongeoorloofde oorzaak kan volgens artikel 1131 van het Burgerlijk Wetboek geen gevolg hebben.
De oorzaak is overeenkomstig artikel 1133 van het Burgerlijk Wetboek ongeoorloofd
wanneer zij door de wet verboden is, of wanneer zij strijdig is met de goede zeden of met
de openbare orde.
Elke rechtshandeling, ook een eenzijdige, moet een geoorloofde oorzaak hebben.
Een rechtshandeling stoelt op een ongeoorloofde oorzaak wanneer de doorslaggevende
beweegreden voor het stellen van die rechtshandeling door de wet verboden is of ingaat
tegen de openbare orde of de goede zeden, dit is het geval wanneer die doorslaggevende
beweegreden strekt tot het doen ontstaan of handhaven van een met de openbare orde
strijdige toestand.
3. Het voorwerp van de rechtshandeling is het concreet rechtsgevolg dat wordt beoogd,
het geheel van de verbintenissen die men doet ontstaan.
Het voorwerp van de verbintenis is de door de schuldenaar beloofde prestatie.
Volgens artikel 1126 van het Burgerlijk Wetboek heeft ieder contract tot voorwerp iets
dat een partij zich verbindt te geven, of dat een partij zich verbindt te doen of niet te doen.
Alleen zaken die in de handel zijn, kunnen volgens artikel 1128 van het Burgerlijk Wetboek het voorwerp van overeenkomsten uitmaken.
Het voorwerp van een rechtshandeling is ongeoorloofd, en de rechtshandeling derhalve
nietig, wanneer het erin bestaat een onwettige toestand te scheppen of te handhaven.
Eerste onderdeel
4.1 Het hof van beroep beslist dat het voorwerp van de litigieuze schulderkentenis, zijnde een eenzijdige verbintenis van de eiseres, bestaat in het teruggeven van een geldsom
door de eiseres die haar voordien door de verweerder was gegeven en dit voorwerp niet
strijdig is met een rechtsregel uit het gebiedend of verbiedend recht, de openbare orde of
goede zeden.
Het hof van beroep onderzoekt evenwel niet, om uit te maken of het voorwerp van de
schulderkentenis al dan niet ongeoorloofd is, of dit een onwettige toestand schept of handhaaft.
Door te beslissen, enerzijds, dat de strafrechter kan beslissen dat de door de eiseres verkregen gelden waarvoor de schulderkentenis werd opgesteld afkomstig zijn van onofficiële inkomsten, hetgeen niets verandert aan de onderliggende overeenkomst tussen partijen
in verband met het moeten terugbetalen door de eiseres van een geldsom bekomen van de
verweerder en, anderzijds, dat het voorwerp van de schulderkentenis niet ongeoorloofd is,
zonder vast te stellen dat dit voorwerp geen onwettige toestand schept of handhaaft, zodat
er geen reden bestaat tot opschorting van de procedure, schendt het bestreden arrest artikel
4 van de Voorafgaande Titel van het Wetboek van Strafvordering en de artikelen 6, 1108,
1126 en 1128 van het Burgerlijk Wetboek.
4.2 Het hof van beroep beslist dat het voorwerp van de schulderkentenis bestaat in "het
teruggeven van een geldsom door de eiseres, die haar voordien door de verweerder, was
gegeven".
Met betrekking tot de hangende strafprocedure, waarnaar de eiseres verwees teneinde
op grond van artikel 4 van de Voorafgaande Titel van het Wetboek van Strafvordering de
opschorting van de procedure voor het hof van beroep te horen bevelen, stelt het hof van
beroep vast dat uit de door de eiseres voorgelegde vordering van de procureur des Konings, strekkende tot verwijzing van partijen naar de correctionele rechtbank, blijkt dat:
- de verweerder in verdenking wordt gesteld van het verkrijgen van onofficiële inkom-
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sten;
- de eiseres en de verweerder in verdenking worden gesteld van het aanwenden van de
alzo verkregen gelden, d.w.z. van de onofficiële inkomsten;
- de kwestieuze schulderkentenis in dit geheel voorkomt;
- de eiseres en de verweerder in verdenking worden gesteld om de onofficiële inkomsten voor minstens een bedrag van 370.000,00 euro te hebben aangewend (besteed) voor
de renovatie van de woning Antwerpen, (...)laan 234;
- de kwestieuze schulderkentenis over deze som van 370.000,00 euro gaat en de eiseres
erin verklaart deze som schuldig te zijn aan de verweerder, met specificatie dat zij deze
"som erkent besteed te hebben of te zullen besteden aan de renovatie van het eigendom te
Antwerpen, (...)laan 134";
- de strafrechter kan beslissen dat de door de eiseres verkregen gelden, waarvoor de
schulderkentenis nadien werd opgesteld, afkomstig zijn van onofficiële inkomsten.
Uit deze vaststellingen in het aangevochten arrest blijkt dat de strafrechter niet alleen
kan beslissen dat de door de eiseres verkregen gelden, waarvoor de schulderkentenis nadien werd opgesteld, afkomstig zijn van onofficiële inkomsten (arrest, p. 6, nr. 5, tweede
alinea), doch tevens de litigieuze schulderkentenis in aanmerking kan nemen om te beslissen dat de eiseres en/of de verweerder zich, onder meer door de litigieuze schulderkentenis, schuldig hebben gemaakt aan het aanwenden van onofficiële inkomsten, met andere
woorden aan het witwassen van uit een misdrijf voorkomende vermogensvoordelen op
één van de in artikel 505 van het Strafwetboek omschreven wijzen.
Dergelijke beslissing van de strafrechter zou impliceren dat het voorwerp van de
schulderkentenis - het teruggeven van een geldsom door de eiseres die haar voordien door
de verweerder was gegeven - een onwettige toestand doet ontstaan en/of instandhoudt.
De beslissing dat de strafrechter hoogstens kan beslissen dat de door de eiseres verkregen gelden, waarvoor de schulderkentenis nadien werd opgesteld, afkomstig zijn van onofficiële inkomsten, dat het voorwerp van de schulderkentenis niet strijdig is met een
rechtsregel uit het gebiedend of verbiedend recht, de openbare orde of de goede zeden en
het voorwerp dus niet ongeoorloofd is en dat er geen gevaar voor tegenstrijdigheid bestaat
tussen de beslissingen van de strafrechter en van de burgerlijke rechter zodat er geen aanleiding bestaat om de procedure voor het hof van beroep op te schorten, is derhalve niet
naar recht verantwoord (schending van de artikelen 6, 1108, 1126 en 1128, van het Burgerlijk Wetboek, artikel 4 van de Voorafgaande Titel van het Wetboek van Strafvordering
en artikel 505 van het Strafwetboek, zoals van kracht vóór diens wijziging bij wet van 10
mei 2007).
Tweede onderdeel
5.1 De doorslaggevende beweegreden, d.w.z. de oorzaak van de schulderkentenis bestaat volgens het hof van beroep in het terug ter beschikking stellen van gelden die aan
verweerder toekomen.
Deze oorzaak is volgens het hof van beroep niet ongeoorloofd nu zij niet bestaat in het
nastreven van een met de maatschappelijke orde strijdig doel. De doorslaggevende reden
is niet het ontduiken van fiscale wetten nu deze ontduiking, zo gebeurd, aan de overeenkomst (de schulderkentenis) is voorafgegaan.
Nu de strafrechter volgens het hof van beroep hoogstens kan beslissen dat de door de
eiseres verkregen gelden, waarvoor de schulderkentenis nadien werd opgesteld, afkomstig
zijn van onofficiële inkomsten, bestaat er volgens het hof van beroep geen reden om de
opschorting van de procedure uit te spreken.
Uit de hoger (sub nr. 4.2) aangehaalde vaststellingen van het hof van beroep nopens de
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hangende strafprocedure - vaststellingen die hier als uitdrukkelijk herhaald worden aangezien - blijkt dat de strafrechter niet alleen kan beslissen dat de door de eiseres verkregen
gelden, waarvoor de schulderkentenis nadien werd opgesteld, afkomstig zijn van onofficiële inkomsten (arrest, p. 6, nr. 5, tweede alinea), doch tevens de litigieuze schulderkentenis in aanmerking kan nemen om te beslissen dat de eiseres en/of de verweerder zich, onder meer door de litigieuze schulderkentenis, schuldig hebben gemaakt aan het aanwenden van onofficiële inkomsten, met andere woorden aan het witwassen van uit een misdrijf voorkomende vermogensvoordelen op één van de in artikel 505 van het Strafwetboek
omschreven wijzen.
Uit de beslissing van de strafrechter zou derhalve kunnen volgen dat de doorslaggevende beweegreden van de schulderkentenis bestaat in het witwassen van onofficiële inkomsten en dat de schulderkentenis derhalve een onwettige toestand creëert, of minstens instandhoudt.
De beslissing dat de strafrechter hoogstens kan beslissen dat de door de eiseres verkregen gelden, waarvoor de schulderkentenis nadien werd opgesteld, afkomstig zijn van onofficiële inkomsten en dat de doorslaggevende beweegreden bij de schulderkentenis niet
het ontduiken van fiscale wetten is, zodat er geen gevaar voor tegenstrijdigheid bestaat
tussen de beslissingen van de strafrechter en van de burgerlijke rechter en er geen aanleiding bestaat om de procedure voor het hof van beroep op te schorten, is derhalve niet naar
recht verantwoord (schending van de artikelen 6, 1108, 1131 en 1133, van het Burgerlijk
Wetboek, artikel 4 van de Voorafgaande Titel van het Wetboek van Strafvordering en artikel 505 van het Strafwetboek, zoals van kracht vóór diens wijziging bij wet van 10 mei
2007).
(...)

III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
1. Het Hof vermag geen acht te slaan op de op 26 maart 2009 door de eiseres
buiten de in artikel 1087 van het Gerechtelijk Wetboek bepaalde termijn ter griffie van het Hof neergelegde aanvullende nota met bijgevoegd stuk.
Eerste middel
Ontvankelijkheid
2. De verweerder voert aan dat het middel niet ontvankelijk is omdat het opkomt tegen een feitelijke beoordeling van de appelrechters met betrekking tot het
bepalen van het voorwerp en de oorzaak van de overeenkomst.
3. Het middel bekritiseert de beslissing van de appelrechters dat er geen aanleiding bestaat om de procedure voor het hof van beroep op te schorten bij toepassing van artikel 4 van de Voorafgaande Titel van het Wetboek van Strafvordering omdat er geen gevaar voor tegenstrijdigheid bestaat tussen de beslissingen
van de strafrechter en van de burgerlijke rechter.
4. Het staat aan het Hof na te gaan of de appelrechters uit de door hen vastgestelde feiten wettig hebben kunnen afleiden dat er geen gevaar bestaat voor tegenstrijdigheid tussen de beslissingen van de strafrechter en de burgerlijke rechter.
De grond van niet-ontvankelijkheid kan niet worden aangenomen.
Tweede onderdeel
5. De regel van openbare orde, vastgelegd in artikel 4 van de wet van 17 april
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1878, krachtens welke de burgerlijke rechtsvordering die niet tezelfdertijd voor
dezelfde rechter als de strafvordering wordt vervolgd, geschorst is zolang niet
definitief beslist is over de strafvordering, is hierdoor verantwoord dat het strafvonnis ten aanzien van de afzonderlijk ingestelde burgerlijke rechtsvordering in
de regel gezag van gewijsde heeft aangaande de punten die aan de strafvordering
en de burgerlijke vordering gemeen zijn.
6. Uit de vaststellingen van het bestreden arrest en uit de stukken waarop het
Hof vermag acht te slaan blijkt dat:
- de verweerder de veroordeling van de eiseres vorderde tot betaling van een
bedrag van 370.000,00 euro meer interest, verwijzend naar een schulderkentenis,
ondertekend door de eiseres;
- de eiseres voor de appelrechters verzocht de procedure op te schorten op
grond van artikel 4 van de Voorafgaande Titel van het Wetboek van Strafvordering gelet op de hangende strafprocedure;
- de eiseres voor de appelrechters onder meer aanvoerde dat de schulderkentenis nietig was wegens strijdigheid met de openbare orde en wegens een valse
oorzaak.
7. Het bestreden arrest stelt vast dat uit de door de eiseres voorgelegde vordering van de procureur des Konings, strekkende tot verwijzing van de partijen
naar de correctionele rechtbank, blijkt dat:
- de verweerder in verdenking wordt gesteld onofficiële inkomsten te hebben
verkregen;
- de verweerder en de eiseres in verdenking worden gesteld deze onofficiëel
verkregen inkomsten te hebben aangewend voor minstens een bedrag van
370.000,00 euro met betrekking tot de renovatie van de woning te Antwerpen,
(...)laan 234;
- de kwestieuze schulderkentenis, waarin de eiseres verklaart de som van
370.000,00 euro schuldig te zijn aan de verweerder, met specificatie dat zij deze
"som erkent besteed te hebben of te zullen besteden aan de renovatie van het eigendom te Antwerpen, (...)laan 234", in dit geheel voorkomt.
8. Uit deze vaststellingen blijkt dat de strafrechter niet alleen kan beslissen dat
de door de eiseres verkregen gelden waarvoor de schulderkentenis werd opgesteld, afkomstig zijn van onofficiële inkomsten, maar ook dat hij de schulderkentenis in acht kan nemen om te beslissen dat de verweerder en/of de eiseres zich
schuldig hebben gemaakt aan het aanwenden van onofficiële inkomsten.
Hieruit volgt dat het al dan niet geoorloofd karakter van de beweegredenen
voor de schulderkentenis een element van de beslissing op de strafvordering kan
uitmaken en dat enige tegenstrijdigheid tussen die beslissing en de beslissing van
de appelrechters over de geldigheid van de schulderkentenis niet uitgesloten is.
9. Bijgevolg hebben de appelrechters niet wettig kunnen beslissen dat de procedure niet opgeschort moet worden omdat er geen gevaar voor tegenstrijdigheid
bestaat tussen de beslissingen van de strafrechter en de burgerlijke rechter.
Het onderdeel is gegrond.
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Overige grieven
10. De overige grieven kunnen niet tot ruimere cassatie leiden.
Dictum
Het Hof,
Zonder acht te slaan op de nota van de eiseres van 26 maart 2009,
Vernietigt het bestreden arrest, behalve in zoverre dit het hoger beroep ontvankelijk verklaart.
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het gedeeltelijk vernietigde arrest.
Houdt de kosten aan en laat de beslissing daaromtrent aan de feitenrechter
over.
Verwijst de zaak naar het Hof van Beroep te Brussel.
3 april 2009 – 1° kamer – Voorzitter en Verslaggever: de h. Boes, afdelingsvoorzitter –
Gelijkluidende conclusie van de h. Van Ingelgem, advocaat-generaal met opdracht – Advocaten: mrs. Geinger en Maes.

Nr. 241
1° KAMER - 3 april 2009

RECHT VAN VERDEDIGING — BURGERLIJKE ZAKEN - DOOR DE RECHTER
AMBTSHALVE OPGEWORPEN EXCEPTIE VAN VERVAL VAN RECHT - GEVOLG
De rechter die de vordering van de eiser afwijst op grond van een verval van recht
waarover de partijen zich niet hebben kunnen uitspreken, miskent het recht van
verdediging van de partijen1. (Artt. 774, tweede lid, en 1138, 2°, Ger.W.; Algemeen
rechtsbeginsel inzake het recht van verdediging)
(LANDGRAAF bvba. T. VASTGOEDINVESTERING KORTRIJK RING SHOPPING CENTER nv)

ARREST

(AR C.08.0205.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen de vonnissen, op 5 juni en 27 november
2007 in hoger beroep gewezen door de Rechtbank van Koophandel te Kortrijk.
Raadsheer Eric Stassijns heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal met opdracht André Van Ingelgem heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDELEN
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
1 Zie Cass., 26 dec. 1986, AR 5176, AC, 1987, nr 258.
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Beoordeling
Eerste middel
Eerste onderdeel
1. In hun vonnis van 5 juni 2007 stellen de appelrechters vast dat:
- de eiseres op 21 november 2003 vraagt om tegen dezelfde voorwaarden een
tweede huurhernieuwing te krijgen;
- de verweerster op 18 februari 2004 meedeelt dat zij van een derde een aanbod van een hogere huurprijs en betere voorwaarden heeft;
- de eiseres op 15 maart 2004 antwoordt, in hoofdorde, dat het aanbod van de
derde niet geldig is en, in ondergeschikte orde, dat zij akkoord gaat om dezelfde
voorwaarden te bieden als de derde, zodat de huurovereenkomst in elk geval verlengd is;
- de verweerster op 6 juli 2004 de eiseres dagvaardt onder meer om te horen
zeggen dat de huurovereenkomst hernieuwd is conform de voorwaarden aangeboden door de derde;
- de eiseres in haar conclusie van 14 september 2004 een tegeneis stelt om, in
hoofdorde, te horen zeggen dat de huurhernieuwing tot stand is gekomen tegen
de voorheen toepasselijke voorwaarden en, in ondergeschikte orde, dat de eerste
rechter conform artikel 19 van de Handelshuurwet de voorwaarden zal bepalen.
De appelrechters oordelen dat de eiseres die slechts bij conclusie van 14 september 2004 de ongeldigheid van het aanbod van de derde aanhangig maakt, op
dat ogenblik conform artikel 18 van de Handelshuurwet vervallen was van haar
recht op huurhernieuwing.
2. Het blijkt niet dat de partijen hebben aangevoerd dat de eiseres vervallen
was van haar recht op huurhernieuwing conform artikel 18 van de Handelshuurwet.
De appelrechters wijzen aldus de vordering van de eiseres af op grond van een
verval van recht waarover de partijen zich niet hebben kunnen uitspreken en miskennen derhalve het recht van verdediging van de partijen.
Het onderdeel is gegrond.
Omvang van cassatie
3. De vernietiging van het bestreden vonnis van 5 juni 2007 strekt zich uit tot
het vonnis van 27 november 2007, dat er een gevolg van is.
Dictum
Het Hof,
Vernietigt de bestreden vonnissen van 5 juni 2007 en 27 november 2007, behalve in zoverre het hoger beroep ontvankelijk is verklaard.
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van de gedeeltelijk vernietigde vonnissen.
Houdt de kosten aan en laat de beslissing daaromtrent aan de feitenrechter
over.
Verwijst de aldus beperkte zaak naar de Rechtbank van Koophandel te Ieper,
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zitting houdende in hoger beroep.
3 april 2009 – 1° kamer – Voorzitter: de h. Boes, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: de
h. Stassijns – Gelijkluidende conclusie van de h. Van Ingelgem, advocaat-generaal met
opdracht – Advocaat: mr. Maes.

Nr. 242
1° KAMER - 3 april 2009

VERZEKERING — W.A.M.-VERZEKERING - MODELOVEREENKOMST - RECHT VAN
VERHAAL VAN DE VERZEKERAAR OP DE VERZEKERINGNEMER - DEELNAME DOOR DE
VERZEKERINGNEMER AAN SNELHEIDSRITTEN OF -WEDSTRIJDEN ZONDER VERLOF VAN OVERHEIDSWEGE
- AL DAN NIET TOEVALLIG KARAKTER - DRAAGWIJDTE
Voor de toepassing van de bepaling van de modelovereenkomst voor de verplichte
aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen overeenkomstig welke de
verzekeraar een recht van verhaal heeft op de verzekeringnemer en, indien daartoe
grond bestaat, op de verzekerde die niet de verzekeringnemer is, wanneer het
schadegeval zich voordoet tijdens een deelname aan een snelheids-, regelmatigheids- of
behendigheidsrit of wedstrijd, waartoe van overheidswege geen verlof is verleend, speelt
het al dan niet toevallige karakter van deze ritten of wedstrijden geen rol. (Artt. 24 en 25,
3°, a, K.B. 14 dec. 1992 betreffende de modelovereenkomst voor de verplichte
aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen)
(N. T. MERCATOR VERZEKERINGEN nv)

ARREST

(AR C.08.0269.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een vonnis, op 6 december 2007 in hoger
beroep gewezen door de Rechtbank van Eerste Aanleg te Dendermonde.
Afdelingsvoorzitter Robert Boes heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal met opdracht André Van Ingelgem heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDEL
De eiser voert in zijn verzoekschrift een middel aan.
Eerste middel
Geschonden wetsbepalingen:
- de artikelen 24 en 25.3.a, van de modelovereenkomst, opgenomen als bijlage bij het
Koninklijk Besluit van 14 december 1992 betreffende de modelovereenkomst voor de
verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen.
Aangevochten beslissing
Het bestreden vonnis bevestigt de beslissing van de eerste rechter "met die verstaande
dat de initiële vordering van geïntimeerde [verweerster in cassatie] wordt toegekend op
grond van artikelen 24 en 25.3.a van het modelcontract (...)".
De bevestiging van het vonnis van de eerste rechter hield aldus ook de bevestiging in
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van het verstekvonnis van de Politierechtbank te Dendermonde van 30 augustus 2006
waarbij eiser werd veroordeeld tot betaling van 1.671,88 euro provisioneel, meer de moratoire en gerechtelijke intresten.
De eiser werd tot alle gerechtskosten veroordeeld.
Het recht van verhaal van verweerster werd in het aangevochten vonnis (nr. 3.2.3) erkend en bevestigd op grond van volgende redenen:
"Overeenkomstig artikel 25.3.a, van het modelcontract, heeft de maatschappij een recht
van verhaal op de verzekerde wanneer het schadegeval zich voordoet tijdens de deelname
aan een snelheids- regelmatigheids- of behendigheidsrit of - wedstrijd, waartoe van overheidswege geen verlof is verleend.
Een wedstrijd is in zijn gebruikelijke betekenis een strijd, een wedijver op enig gebied
van 2 of meer personen om uit te maken wie op dat gebied de sterkste is, wie het best kan
presteren. Wedijveren is het streven een ander of anderen in prestaties te evenaren of te
overtreffen.
Uit de verklaring zelf van het begrip wedstrijd noch uit de tekst van artikel 25.3.a van
het modelcontract blijkt dat deze wedijver moet zijn georganiseerd.
De toevoeging achteraan in het artikel 'waartoe van overheidswege geen verlof is verleend' is enkel om het onderscheid te maken met wedstrijden waar wel verlof van overheidswege wordt verleend omdat voor deze laatste overeenkomstig artikel 8 van het modelcontract geen waarborg wordt verleend. Andere betekenissen kunnen uit die toegeving
niet worden afgeleid.
Uit de eigen verklaringen zelf van de partijen, zoals hierboven geciteerd, bevestigd
door getuigenverklaring van P.J.:
'Op een bepaald ogenblik passeerden mij 2 wagens die overduidelijk aan het racen waren, ...'
Het was opdat de BMW begon te racen toen de escort hem wou voorbijsteken dat beiden op eenzelfde hoogte bleven rijden en wel degelijk koers reden. Geen van beide bestuurders wou zich geven voor de andere ... .
Blijkt duidelijk dat bestuurder N. wedijverde met bestuurder D.M. om te bewijzen wie
de snelste, de behendigste bestuurder was.
Dit rijgedrag beantwoordt aan de omschrijving van een snelheids- en behendigheidsrit,
zelfs aan deze van een snelheids- en behendigheidswedstrijd, zodat de rechtbank, anders
dan de eerste rechter van oordeel is, dat de regresvordering van [verweerster] op grond
van de artikelen 24 en 25.3.a, van het modelcontract gegrond is".
Grieven
Schending van de ingeroepen wetsbepalingen
1. Krachtens artikel 24 van de modelovereenkomst (bijlage bij het KB van 14 december
1992 betreffende de modelovereenkomst voor de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen) heeft de verzekeraar (verweerster) een recht van verhaal onder
meer in het geval vermeld in artikel 25.3.a van de modelovereenkomst d.i. "wanneer het
schadegeval zich voordoet tijdens de deelname aan een snelheids- of behendigheidsrit- of
-wedstrijd, waartoe van overheidswege geen verlof is verleend".
2. Zoals door eiser in zijn beroepsconclusie (p. 21) gesteld, vereist de toepassing van
artikel 25.3.a van de modelovereenkomst dat het gaat om georganiseerde wedstrijden of
ritten: er dient een minimum aan voorafgaandelijke organisatie te zijn; het deelnemen aan
een louter toevallige of geïmproviseerde rit of wedstrijd valt buiten de toepassing van vermelde wetsbepaling en geeft geen aanleiding tot het daarvoor bepaalde recht van verhaal
van de verzekeraar.
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3. Door artikel 25.3.a van de modelovereenkomst ten onrechte ook toepasselijk te achten op een geval waarin een bestuurder (eiser) "wedijverde" met een andere bestuurder
zonder enige voorafgaande "organisatie" daar, volgens het vonnis, de door deze wetsbepaling bedoelde wedijver niet moet georganiseerd zijn en door in dergelijke omstandigheden
toch het "recht van verhaal" van de verzekeraar te erkennen, heeft het bestreden vonnis de
in het middel ingeroepen wetsbepalingen op onwettige wijze uitgebreid en aldus geschonden.

III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
1. Krachtens artikel 24 van de modelovereenkomst als bijlage bevoegd bij het
koninklijk besluit van 14 december 1992 betreffende de modelovereenkomst
voor de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen, hierna
modelovereenkomst, 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 van de modelovereenkomst.
Zo heeft de verzekeraar, overeenkomstig artikel 25, 3°, a, van de model-overeenkomst, een recht van verhaal op de verzekeringnemer en, indien daartoe
grond bestaat, op de verzekerde die niet de verzekeringnemer is, wanneer het
schadegeval zich voordoet tijdens de deelname aan een snelheids- regelmatigheids- of behendigheidsrit of -wedstrijd, waartoe van overheidswege geen verlof
is verleend.
Het al dan niet toevallige karakter van deze ritten of wedstrijden speelt geen
rol voor de toepassing van deze bepaling.
2. Het middel dat aanvoert dat het deelnemen aan een louter toevallige of geïmproviseerde rit of wedstrijd buiten de toepassing valt van deze wetsbepaling en
geen aanleiding geeft tot het daarvoor bepaalde recht van verhaal van de verzekeraar, faalt naar recht.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiser in de kosten.
3 april 2009 – 1° kamer – Voorzitter en Verslaggever: de h. Boes, afdelingsvoorzitter –
Gelijkluidende conclusie van de h. Van Ingelgem, advocaat-generaal met opdracht – Advocaat: mr. De Gryse.

Nr. 243
3° KAMER - 6 april 2009

1º AANSPRAKELIJKHEID BUITEN OVEREENKOMST — HERSTELPLICHT —
STAAT. OVERHEID - GEMEENSCHAPPEN EN GEWESTEN - WET OP DE RIJKSCOMPTABILITEIT
- SCHULDVORDERING - VERJARING - TERMIJNEN - AANVANG - IDENTITEIT VAN DE AANSPRAKELIJKE
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- BEGRIP
2º VERJARING — BURGERLIJKE ZAKEN — TERMIJNEN (AARD. DUUR.
AANVANG. EINDE) - SCHULDVORDERING - OVERHEID - GEMEENSCHAPPEN EN GEWESTEN WET OP DE RIJKSCOMPTABILITEIT - AANVANG - IDENTITEIT VAN DE AANSPRAKELIJKE - BEGRIP
1º en 2° Het onmiddellijk vaststellen van de identiteit van de aansprakelijke vereist niet dat
zijn hoedanigheid van bewaarder van de zaak reeds op dat ogenblik is aangetoond. (Art.
100, eerste lid, K.B. 17 juli 1991 houdende coördinatie van de wetten op de
Rijkscomptabiliteit)
(WAALS GEWEST T. G. e.a.)

ARREST (vertaling)

(AR C.08.0444.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een vonnis, op 7 april 2008 in laatste aanleg gewezen door de Politierechtbank te Luik.
De zaak is bij beschikking van 16 maart 2009 van de eerste voorzitter verwezen naar de derde kamer.
Raadsheer Alain Simon heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Jean-Marie Genicot heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDEL
De eiseres voert volgend middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 100, eerste lid, 1°, van de wetten op de Rijkscomptabiliteit, gecoördineerd bij
het koninklijk besluit van 17 juli 1991;
- artikel 71, §1, van de Bijzondere wet van 16 januari 1989 betreffende de financiering
van de Gemeenschappen en de Gewesten (van kracht tot de inwerkingtreding van artikel
15 van de wet van 16 mei 2003 tot vaststelling van de algemene bepalingen die gelden
voor de begrotingen, de controle op de subsidies en voor de boekhouding van de gemeenschappen en de gewesten);
- de artikelen 1384, eerste lid, en 2262bis, tweede lid, van het Burgerlijk Wetboek.
Aangevochten beslissing
Het bestreden vonnis beslist dat de op 15 januari 2007 ingestelde rechtsvordering van
de verweerders niet verjaard was en veroordeelt de eiseres bijgevolg om aan de verweerders een bedrag te betalen van 519,43 euro, vermeerderd met de interest en de kosten, wat
overeenstemt met de helft van de schade die wijlen J.G. geleden had door van zijn bromfiets te vallen in "een put (in de rijbaan), die gevuld was met water en onttrokken aan het
zicht", op de volgende gronden : "De (eiseres( beroept zich op de vijfjarige verjaring, bedoeld in artikel 2262bis van het Burgerlijk Wetboek en artikel 1 van de wet van 6 februari
1970 betreffende de verjaring van de schuldvorderingen ten laste of ten bate van de Staat
en van de Provinciën .
Artikel 2262bis van het Burgerlijk Wetboek bepaalt dat 'alle rechtsvorderingen tot vergoeding van schade op grond van buitencontractuele aansprakelijkheid door verloop van
vijf jaar verjaren vanaf de dag volgend op die waarop de benadeelde kennis heeft gekregen van de schade of van de verzwaring ervan en van de identiteit van de daarvoor aansprakelijke persoon'.
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Artikel 1 van de wet van 6 februari 1970 is niet meer van toepassing sinds de inwerkingtreding van het koninklijk besluit van 17 juli 1991 houdende coördinatie van de wetten op de Rijkscomptabiliteit.
(...( Te dezen is dus artikel 100 van de gecoördineerde wetten op de Rijkscomptabiliteit
van toepassing, dat het volgende bepaalt :
'Verjaard en voorgoed ten voordele van de Staat vervallen zijn, onverminderd de vervallenverklaringen ten gevolge van andere wettelijke, reglementaire of ter zake overeengekomen bepalingen :
1° De schuldvorderingen, waarvan de op wettelijke of reglementaire wijze bepaalde
overlegging niet geschied is binnen een termijn van vijf jaar te rekenen vanaf de eerste januari van het begrotingsjaar in de loop waarvan zij zijn ontstaan'.
De (eiseres( concludeert dat, te dezen, de vordering verjaard was op 31 december 2004.
Tot staving van haar betoog beroept zij zich op het arrest van het Arbitragehof (thans
Grondwettelijk Hof) van 21 mei 2001, volgens hetwelk dat hof 'beslist heeft dat de identificatie van de aansprakelijke overheid de geldigheid van de bijzondere, bij artikel 1 van de
wet van 16 februari 1970 ingevoerde vijfjarige verjaring niet in het gedrang kan brengen'.
Het dictum van het arrest luidt echter als volgt : 'Artikel 100 van de wetten op de Rijkscomptabiliteit, gecoördineerd bij het koninklijk besluit van 17 juli 1991, schendt de artikelen 10 en 11 van de Grondwet niet, in zoverre het voorziet in een vijfjarige verjaringstermijn voor de rechtsvorderingen tot vergoeding van schade op grond van de buitencontractuele aansprakelijkheid van de overheid, wanneer de schade en de identiteit van de aansprakelijke onmiddellijk kunnen worden vastgesteld'.
De (eiseres( heeft het arrest blijkbaar niet correct gelezen.
De rechtbank wil daarenboven het dictum van het arrest weergeven dat hetzelfde hof op
20 juni 2007 heeft uitgesproken :
'1) Artikel 100, eerste lid, 1°, van de bij koninklijk besluit van 17 juli 1991 gecoördineerde wetten op de Rijkscomptabiliteit schendt de artikelen 10 en 11 van de Grondwet
niet, in zoverre het voorziet in een vijfjarige verjaringstermijn voor vorderingen tot schadevergoeding op grond van de buitencontractuele aansprakelijkheid van de federale Staat,
de gemeenschappen en de gewesten, te rekenen vanaf de eerste januari van het begrotingsjaar in de loop waarvan de vordering is ontstaan.
2. Diezelfde bepaling schendt de artikelen 10 en 11 van de Grondwet, in zoverre zij
voorziet in een vijfjarige verjaringstermijn voor vorderingen tot schadevergoeding op
grond van de buitencontractuele aansprakelijkheid van de federale Staat, de gemeenschappen en de gewesten, wanneer de schade of de identiteit van de aansprakelijke pas na die
termijn kunnen worden vastgesteld'.
(...( Nadat de raadsman van de (verweerders( op 15 april 2002 het antwoord van de gemeente Blégny ontvangen had, waarin hij erop gewezen werd dat, aangezien het ongeval
had plaatsgevonden op een gewestelijke weg, niet zij de bewaarster ervan was, wendde hij
zich op 24 mei 2002 tot het Ministerie van Uitrusting en Werken.
Dit heeft het dossier onderzocht en heeft pas op 15 april 2003 geantwoord dat, volgens
de inlichtingen waarover het beschikte, het gat in een gemeenteweg gelegen was.
Op 23 april 2003 toonde de raadsman van de (verweerders( zich verwonderd over dit
standpunt. In haar antwoord herhaalde de gemeente Blégny op 29 april 2003 haar oorspronkelijk standpunt.
Op 22 juli 2003 worden de twee overheidsinstellingen opnieuw gecontacteerd.
Op 4 augustus 2003 merkt de gemeente Blégny op dat zij het dossier overdraagt aan
haar verzekeringsmaatschappij 'P&V Verzekeringen' en op 21 augustus 2003 meldt de (ei-
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seres( dat 'het dossier nog steeds onderzocht wordt...Wij wachten nog steeds op meer inlichtingen van de betrokken Directie Wegen over de kwaliteit van het wegdek'.
Op 4 september 2003 aanvaardt die gemeente om vrijwillig te verschijnen voor de bevoegde rechtbank en gelast zij een eerste raadsman in september 2003 en een tweede in
mei 2004 om haar te vertegenwoordigen.
Het staat vast dat de gemeente Blégny en de (eiseres(, door hun hoedanigheid van bewaarder van de rijbaan op elkaar af te schuiven, de (verweerders( niet in de gelegenheid
hebben gesteld de aansprakelijke voor het slechte onderhoud van de rijbaan aan te wijzen.
Het feit dat de verbalisanten in het strafdossier vermelden dat 'op grond van ingewonnen inlichtingen, de rue Thier du Ry een provincieweg blijkt te zijn en dat het Ministerie
van Uitrusting en Transport er aansprakelijk voor is', is niet van belang, aangezien het getalm van de gemeente Blégny en van de (eiseres( aantoont dat de situatie niet zo duidelijk
was als het wel leek".
Zo beslist het bestreden vonnis dat, aangezien de eiseres en de gemeente Blégny de
aansprakelijkheid voor het ongeval lange tijd op elkaar hebben afgeschoven, de verweerders de aansprakelijke onmogelijk hebben kunnen aanwijzen.
Grieven
Krachtens artikel 71, §1, van de bijzondere wet van 16 januari 1989 betreffende de financiering van de Gemeenschappen en de Gewesten - wet die van kracht was bij het ontstaan van het geschil - zijn de bepalingen inzake de Rijkscomptabiliteit, met name artikel
100, eerste lid, 1°, van het koninklijk besluit houdende coördinatie van de wetten op de
Rijkscomptabiliteit, van toepassing op de schuldvorderingen ten laste van de Gemeenschappen en de Gewesten.
Het bestreden vonnis merkt op dat de vijfjarige verjaring, die is ingevoerd door de artikelen 2262bis van het Burgerlijk Wetboek en 100 van de gecoördineerde wetten op de
Rijkscomptabiliteit pas begint te lopen vanaf het ogenblik waarop de schade en de identiteit van de aansprakelijke kunnen worden vastgesteld of, volgens de bewoordingen van
artikel 2262bis, tweede lid, "vanaf de dag volgend op die waarop de benadeelde kennis
heeft gekregen van de schade of van de verzwaring ervan en van de identiteit van de daarvoor aansprakelijke persoon".
Te dezen wordt niet betwist dat de schade kon worden vastgesteld vanaf de datum van
het ongeval, op 30 juli 2000, of in elk geval binnen een zeer korte termijn.
Ook de identiteit van de aansprakelijke kon gekend zijn vanaf de datum van het ongeval en, in elk geval, vanaf 3 augustus 2000, d.i. de dag waarop de verbalisanten de gemeente gevraagd hebben het gat te dichten waarin de bromfietser, J.G., gevallen was, na
in hun proces-verbaal te hebben vastgesteld dat de rue Thier du Ry een provincieweg was.
Volgens het vonnis is de verjaring nooit beginnen te lopen, zelfs niet op 4 september
2003, toen de eiseres "aanvaard heeft om vrijwillig voor de bevoegde rechtbank te verschijnen", daar zij nooit opgehouden heeft haar aansprakelijkheid te betwisten.
De aansprakelijke aanwijzen, d.i. de identiteit van de aansprakelijke te weten komen,
betekent niet aantonen wie aansprakelijk is. Het is de rechter die de aansprakelijke kan en
uiteindelijk moet aanwijzen.
Het is toch ondenkbaar dat, wanneer, zoals in dit geval, de twee protagonisten bij een
ongeval de aansprakelijkheid op elkaar afschuiven, de verjaring van de rechtsvordering tot
vergoeding van de door dat ongeval veroorzaakte schade, pas begint te lopen vanaf de dag
waarop kon worden aangetoond wie aansprakelijk was.
De beslissing volgens welke de rechtsvordering van de verweerders, die op 15 februari
2007 is ingesteld, bijna zeven jaar na het ongeval, niet verjaard is, op grond dat de eiseres
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en de gemeente Blégny, door meer dan drie jaar de hoedanigheid van bewaarder van de
rijbaan op elkaar af te schuiven, de verweerders niet in de gelegenheid hebben gesteld de
identiteit "vast te stellen" van degene die aansprakelijk was voor het slechte onderhoud
van de rijbaan, is bijgevolg niet naar recht verantwoord (schending van alle in de aanhef
van het middel bedoelde wetsbepalingen).

III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Luidens artikel 100, eerste lid, 1°, van de wetten op de Rijkscomptabiliteit, gecoördineerd bij het koninklijk besluit van 17 juli 1991, dat van toepassing is op
de gemeenschappen en gewesten, zijn de schuldvorderingen, waarvan de op wettelijke of reglementaire wijze bepaalde overlegging niet geschied is binnen een
termijn van vijf jaar te rekenen vanaf de eerste januari van het begrotingsjaar in
de loop waarvan zij zijn ontstaan, verjaard en voorgoed ten voordele van de Staat
vervallen, onverminderd de vervallenverklaringen ten gevolge van andere wettelijke, reglementaire of ter zake overeengekomen bepalingen.
Het bestreden vonnis, dat die bepaling "te dezen in beginsel van toepassing"
acht, beslist dat de toepassing ervan veronderstelt dat de schade en de identiteit
van de aansprakelijke onmiddellijk kunnen worden vastgesteld.
Opdat de identiteit van de aansprakelijke onmiddellijk kan worden vastgesteld,
is het niet vereist dat zijn hoedanigheid van bewaarder van de zaak reeds op dat
ogenblik vaststaat.
Het bestreden vonnis, dat beslist dat de rechtsvordering van de verweerders
niet is verjaard, op grond dat de gemeente Blégny en de eiseres, door de hoedanigheid van bewaarster van de rijbaan op elkaar af te schuiven, de verweerders
niet in de gelegenheid hebben gesteld de instantie aan te wijzen die aansprakelijk
was voor het slechte onderhoud van de rijbaan, schendt artikel 100 van de voormelde wetten.
Het middel is gegrond.
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden vonnis.
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het vernietigde vonnis.
Houdt de kosten aan en laat de beslissing daaromtrent aan de feitenrechter
over.
Verwijst de zaak naar de Politierechtbank te Hoei.
6 april 2009 – 3° kamer – Voorzitter: de h. Mathieu, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: de h. Simon – Gelijkluidende conclusie van de h. Genicot, advocaat-generaal – Advocaat: mr. De Bruyn.
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3° KAMER - 6 april 2009

WRAKING - BURGERLIJKE ZAKEN - RECHTER - GEWETTIGDE VERDENKING - PARTIJ DIE IN
PERSOON VERSCHIJNT - VERDAGING VAN DE ZAAK - VOORTGEZET DEBAT
De omstandigheden dat de magistraten van de zetel, na de pleidooien, het woord aan een
partij gegeven hebben, terwijl zij in persoon verscheen en door haar advocaat werd
bijgestaan, en dat de andere partij door haar advocaat werd vertegenwoordigd, en dat zij
het verdere debat in de zaak hebben verdaagd om laatstgenoemde partij de gelegenheid
te geven haar recht van verdediging uit te oefenen, zijn niet van dien aard dat zij bij die
partij en bij derden gewettigde verdenking kunnen wekken omtrent de geschiktheid van
die magistraten om met de vereiste onpartijdigheid en onafhankelijkheid uitspraak te
doen. (Art. 828, 1°, Ger.W.)
(FIAT GROUP AUTOMOBILES BELGIUM nv, eiseres tot wraking in de zaak T. V.)

ARREST (vertaling)

(AR C.09.0139.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Bij een ter griffie van het Arbeidshof te Brussel op 10 maart 2009 neergelegde
akte, die voor elke raadsman van de eiseres ondertekend is door Meester Eric
Carlier, advocaat bij de balie te Brussel, verzoekt deze partij om de wraking van
de heren Xavier Heyden, raadsheer bij dat hof, Luc Millet en Jean-Claude Van
Hee, raadsheren in sociale zaken bij dat hof.
Raadsheer Xavier Heyden heeft op 13 maart 2009 de bij artikel 836, tweede
lid, van het Gerechtelijk Wetboek, voorgeschreven verklaring gesteld, waarin
zijn met redenen omklede weigering om zich van de zaak te onthouden, is vervat.
Bij koninklijk besluit van 19 januari 2009 is aan raadsheer in sociale zaken
Jean-Claude van Hee eervol ontslag uit zijn ambt verleend.
Raadsheer in sociale zaken Luc Millet heeft op 19 maart 2009 de bij artikel
836, tweede lid, van het Gerechtelijk Wetboek, voorgeschreven verklaring gesteld.
De zaak is bij beschikking van 26 maart 2009 van de eerste voorzitter verwezen naar de derde kamer.
Raadsheer Alain Simon heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Jean-Marie Genicot heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
De vordering tot wraking is gegrond op artikel 828, 1°, van het Gerechtelijk
Wetboek, dat bepaalt dat iedere rechter gewraakt kan worden wegens wettige
verdenking.
De omstandigheden dat de magistraten van de vierde kamer van het Arbeidshof te Brussel, na de pleidooien, het woord aan de appellant gegeven hebben, terwijl hij in persoon verscheen en door zijn advocaat werd bijgestaan, en dat de eiseres door haar advocaat werd vertegenwoordigd, en dat zij het verdere debat in
de zaak hebben verdaagd om de eiseres de gelegenheid te geven haar recht van
verdediging uit te oefenen, zijn niet van dien aard dat zij bij de eiseres en bij der-
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den gewettigde verdenking kunnen wekken omtrent de geschiktheid van die magistraten om met de vereiste onpartijdigheid en onafhankelijkheid uitspraak te
doen.
Er bestaat geen grond tot wraking.
De vordering is niet gegrond.
Dictum
Verwerpt de vordering tot wraking.
Wijst gerechtsdeurwaarder Dirk Dams, Brugmannlaan 577, te Ukkel aan, om,
op verzoek van de griffier, het arrest binnen achtenveertig uren aan de partijen te
betekenen;
Veroordeelt de eiseres in de kosten, met inbegrip van de kosten voor de betekening van dit arrest.
6 april 2009 – 3° kamer – Voorzitter: de h. Mathieu, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: de h. Simon – Gelijkluidende conclusie van de h. Genicot, advocaat-generaal – Advocaten: mrs. E. Carlier, Brussel en F.-X. Horizon, Brussel.

Nr. 245
3° KAMER - 6 april 2009

ARBEIDSONGEVAL — OVERHEIDSPERSONEEL. BIJZONDERE REGELS ONGESCHIKTHEID - HERVATTING VAN HET WERK - NIEUWE ONGESCHIKTHEID - DOOR DE KONING
AANGEWEZEN OVERHEID - WEIGERING TOT TENLASTENEMING - VERWITTIGING VAN DE
VERZEKERINGSINSTELLING - VERPLICHTING
De verplichting, voor de overheid, om de verzekeringsinstelling op de hoogte te brengen,
met name wanneer zij weigert, en ongeacht de reden ervan, om een ongeval ten laste te
nemen, is zowel van toepassing wanneer de overheid op de hoogte wordt gebracht van
het ongeval, als wanneer zij, na hervatting van het werk, op de hoogte wordt gebracht
van een nieuwe arbeidsongeschiktheid die de werknemer aan het ongeval toeschrijft1.
(Art. 2bis, eerste lid, Arbeidsongevallenwet Overheidspersoneel)
(LANDSBOND DER CHRISTELIJKE MUTUALITEITEN. T. GEMEENTE ANS)

ARREST (vertaling)

(AR S.08.0002.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 17 september 2007 gewezen
door het Arbeidshof te Luik.
Raadsheer Daniel Plas heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Jean-Marie Genicot heeft geconcludeerd.

II.Cassatiemiddelen
1 Vgl. art. 63, §2, Arbeidsongevallenwet, en Cass., 14 dec. 1981, AC, 1981-82, nr. 247.
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De eiseres voert volgend middel aan.
Geschonden wettelijke bepaling
- artikel 2bis van de wet van 3 juli 1967 betreffende de preventie van of de schadevergoeding voor arbeidsongevallen, voor ongevallen op de weg naar en van het werk en voor
beroepsziekten in de overheidssector, dat in die wet is ingevoegd bij de wet van 19 oktober 1998.
Aangevochten beslissing
Het arrest verwerpt de vordering van de eiseres tot terugbetaling van de vergoedingen
voor arbeidsongeschiktheid, die zij aan de heer T. betaald heeft van 10 december 2001 tot
10 april 2002, om alle redenen die alhier als volledig weergegeven worden beschouwd, en
inzonderheid om de volgende redenen :
“Artikel 2bis van de wet van 3 juli 1967 maakt artikel 63 van de wet van 10 april 1971
van toepassing op de overheidssector. Die omzetting is echter slechts gedeeltelijk. Zo
voorziet artikel 2bis, in tegenstelling tot artikel 63, niet in de tegemoetkoming van het
Fonds voor Arbeidsongevallen, wat overigens normaal is. Het voorziet evenmin in de mogelijkheid om het aan de door het ongeval getroffene toegekende percentage van arbeidsongeschiktheid te wijzigen.
Gelet hierop rijst meer bepaald de vraag of artikel 2bis niet alleen van toepassing is in
het geval dat de werknemer aangifte doet van een arbeidsongeval, maar ook in het geval
dat volgens het Hof van Cassatie bedoeld wordt in artikel 63, namelijk dat de werknemer
verklaart na het ongeval opnieuw tijdelijk arbeidsongeschikt te zijn geworden. De (verweerster) betoogt van niet ; (de eiseres) beweert van wel.
Van meet af aan moet worden vastgesteld dat de door de partijen aangevoerde parlementaire voorbereiding geen antwoord biedt : de verweerster citeert een passage uit de
parlementaire voorbereiding van de oorspronkelijke wet van 3 juli 1967, terwijl artikel
2bis meer dan eenendertig jaar later is ingevoegd door een wet van 19 oktober 1998 ; wat
betreft de passage uit de parlementaire voorbereiding van de laatstgenoemde wet, waarop
(de eiseres) zich beroept, deze heeft betrekking op het wegwerken van de verschillen, binnen de overheidssector, tussen de respectieve rechtsposities van het contractueel en het
statutair personeel, en niet op het wegwerken van de verschillen tussen de positie van de
werknemers in de overheidssector en die in de privésector.
Na deze verduidelijking wordt het standpunt van (de verweerster) alleen al bevestigd
door de lezing van artikel 2bis, en dan vooral van het eerste lid. Uit die bepaling blijkt
duidelijk dat het in geval van ontvangst van de aangifte van het arbeidsongeval is dat de
bevoegde overheid, als ze weigert het ongeval ten laste te nemen of oordeelt dat er twijfel
bestaat inzake de toepassing van de wet op het ongeval, het ziekenfonds binnen de dertig
dagen na ontvangst van de aangifte van het slachtoffer op de hoogte moet brengen. De
tekst is ondubbelzinnig en is, zoals de (verweerster) onderstreept, bijgevolg niet vatbaar
voor interpretatie.
Nochtans betoogt (de eiseres) dat artikel 2bis dezelfde uitlegging moet krijgen als die
welke het Hof van Cassatie in zijn voormeld arrest van 14 december 1981 aan artikel 63
gegeven heeft, in die zin dat het niet alleen van toepassing is ‘wanneer de arbeidsongevallenverzekeraar van het ongeval op de hoogte wordt gebracht’, maar ook ‘bij een nieuwe
arbeidsongeschiktheid na de werkhervatting’.
De gedachtegang van (de eiseres) kan echter noch beaamd noch gevolgd worden. Zij
heeft blijkbaar geen acht geslagen op de daaropvolgende reden van het hooggerechtshof :
‘Dat paragraaf 2 immers niet enkel het geval voorziet bedoeld in paragraaf 1, maar de verzekeraar ook de verplichting oplegt om het ziekenfonds te verwittigen, wanneer hij om
een andere reden weigert het ongeval als een arbeidsongeval te erkennen’.
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Volgens het Hof van Cassatie is artikel 63, §1, eerste lid, bijgevolg alleen van toepassing wanneer de verzekeraar van het ongeval op de hoogte wordt gebracht, d.w.z. wanneer hij de aangifte van het ongeval ontvangt ; artikel 63, §2, daarentegen, doelt bovendien op het geval waarin een nieuwe arbeidsongeschiktheid na de werkhervatting optreedt, aangezien de paragraaf begint met de volgende woorden : ‘In het geval bedoeld bij
§1 of zo de verzekeringsonderneming weigert het ongeval als een arbeidsongeval te erkennen, (…)’.
Het blijkt evenwel dat artikel 2bis, eerste lid, letterlijk het geval overneemt waarin artikel 63, §1, eerste lid, voorziet, met dien verstande dat het niet het geval overneemt dat
toegevoegd is door de bewoordingen waarmee artikel 63, §2, eerste lid, begint.
Bijgevolg moet worden vastgesteld dat het door (de eiseres) aangevoerde arrest van het
Hof van Cassatie haar standpunt niet bevestigt, maar eerder de duidelijke, hierboven in
herinnering gebrachte betekenis van artikel 2bis bevestigt.
Aangezien artikel 2bis niet van toepassing is op deze zaak, was het oorspronkelijke bezwaar van (de eiseres) niet gegrond. Het hoofdberoep van de (verweerster) is derhalve wel
gegrond”.
Grieven
Artikel 2bis van de wet van 3 juli 1967 bepaalt dat, wanneer de overheid die door de
Koning aangewezen is om de aangiften van ongeval te ontvangen, het personeelslid dat
niet de hoedanigheid van vastbenoemde ambtenaar heeft weigert te vergoeden voor een
nieuwe tijdelijke volledige arbeidsongeschiktheid, waarvan hij bij de bevoegde dienst
aangifte heeft gedaan en waarvan hij verklaart dat ze in verband staat met het ongeval, de
verzekeringsinstelling waarbij het slachtoffer aangesloten of ingeschreven is overeenkomstig de wetgeving op de verplichte verzekering tegen ziekte en invaliditeit, op de hoogte
moet brengen. Die kennisgeving moet gedaan worden binnen de dertig dagen na de aangifte van de nieuwe arbeidsongeschiktheid, die het slachtoffer bij de bevoegde dienst
moet indienen. Die kennisgeving, die vergezeld gaat van een afschrift van de aangifte,
wordt beschouwd als een aangifte van arbeidsongeschiktheid die binnen de gestelde tijd
bij de verzekeringsinstelling is ingediend.
Wanneer de overheid verzuimt de verzekeringsinstelling binnen de [dertig] dagen op de
hoogte te brengen, moet zij de bij de wetgeving op de verplichte ziekte- en invaliditeitsverzekering bepaalde vergoedingen voor arbeidsongeschiktheid, vanaf het begin van de
ongeschiktheid tot en met de datum van de aangifte, betalen aan het personeelslid dat niet
alleen voldoet aan het vormvereiste van de aangifte, maar ook aan de voorwaarden om ze
te verkrijgen. De verzekeringsinstelling betaalt die vergoedingen aan het slachtoffer en
vordert ze rechtstreeks van de overheid terug.
Het bestreden arrest stelt vast dat de heer T., gemeentearbeider die op contractuele basis voor de verweerster werkt, op 21 september 2000 het slachtoffer van een arbeidsongeval is geworden, dat “hij op 10 december 2001 gestopt is met werken (en) aan de bevoegde dienst van de (verweerster) een medisch getuigschrift overhandigd heeft, waaruit bleek
dat hij opnieuw tijdelijk volledig arbeidsongeschikt was geworden, wat volgens hem aan
dat ongeval te wijten was”, dat de eiseres aan de heer T. de arbeidsongeschiktheidsvergoedingen uitgekeerd heeft voor de periode van 10 december 2001 tot 10 april 2002 ; het
arrest erkent impliciet maar zeker dat de bevoegde dienst van de verweerster de eiseres
niet binnen de dertig dagen na de ontvangst van de aangifte van de nieuwe tijdelijke volledige arbeidsongeschiktheid van het slachtoffer op de hoogte heeft gebracht van haar weigering om de heer T. hiervoor te vergoeden. Dit werd niet betwist.
Het arrest, dat beslist dat artikel 2bis van de wet van 3 juli 1967 alleen van toepassing is
wanneer de werknemer aangifte doet van een arbeidsongeval en niet wanneer de werknemer aangifte heeft gedaan van een nieuwe tijdelijke volledige arbeidsongeschiktheid ten
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gevolge van het ongeval, schendt die wetsbepaling.

III.Beslissing van het hof
Beoordeling
Artikel 2bis, eerste lid, van de wet van 3 juli 1967 betreffende de preventie van
of de schadevergoeding voor arbeidsongevallen, voor ongevallen op de weg naar
en van het werk en voor beroepsziekten in de overheidssector bepaalt dat, wanneer de overheid die door de Koning aangewezen is om de aangiften van ongeval
te ontvangen, het geval weigert ten laste te nemen van een personeelslid dat niet
de hoedanigheid van vastbenoemde ambtenaar heeft, of wanneer zij oordeelt dat
er twijfel bestaat inzake de toepassing van de wet op het ongeval van dit personeelslid, zij binnen de dertig dagen na ontvangst van de aangifte het slachtoffer
of zijn rechthebbende en de verzekeringsinstelling waarbij het slachtoffer aangesloten of ingeschreven is overeenkomstig de wetgeving op de verplichte verzekering tegen ziekte en invaliditeit, op de hoogte brengt.
Die bepaling, die de overheid verplicht de verzekeringsinstelling op de hoogte
te brengen, met name wanneer zij weigert, en ongeacht de reden ervan, om een
ongeval ten laste te nemen, is zowel van toepassing wanneer de overheid op de
hoogte wordt gebracht van het ongeval, als wanneer zij, na hervatting van het
werk, op de hoogte wordt gebracht van een nieuwe arbeidsongeschiktheid die de
werknemer aan het ongeval toeschrijft.
Het arrest, dat de vordering ongegrond verklaart die de eiseres had ingesteld
om van de verweerster de terugbetaling te verkrijgen van de vergoedingen die zij
aan het personeelslid uitgekeerd had, op grond dat de verweerster alleen verplicht is de verzekeringsinstelling op de hoogte te brengen “wanneer ze de aangifte van het arbeidsongeval ontvangt”, schendt derhalve voormeld artikel 2bis.
Het middel is gegrond.
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest, behalve in zoverre dit het hoofdberoep ontvankelijk verklaart.
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het gedeeltelijk vernietigde arrest.
Houdt de kosten aan en laat de beslissing daaromtrent aan de feitenrechter
over.
Verwijst de aldus beperkte zaak naar het Arbeidshof te Brussel.
6 april 2009 – 3° kamer – Voorzitter: de h. Mathieu, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: de h. Plas – Gelijkluidende conclusie van de h. Genicot, advocaat-generaal – Advocaten: mrs. Draps en van Eeckhoutte.
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2° KAMER - 7 april 2009

CASSATIEBEROEP — STRAFZAKEN — TERMIJNEN VOOR
CASSATIEBEROEP EN BETEKENING — STRAFVORDERING —
VOORBARIG CASSATIEBEROEP (GEEN EINDBESLISSING) - BIJZONDERE
OPSPORINGSMETHODEN - OPGEWORPEN WETTIGHEIDSINCIDENT VOOR DE FEITENRECHTER OVERZENDING VAN DE ZAAK AAN HET OPENBAAR MINISTERIE TENEINDE CONTROLE DOOR DE KAMER
VAN INBESCHULDIGINGSTELLING - GEEN EINDBESLISSINGEN - ONTVANKELIJKHEID VAN HET
CASSATIEBEROEP

Het cassatieberoep tegen de beslissingen van de feitenrechter die vaststelt dat een
wettigheidsincident wordt opgeworpen dat betrekking heeft op de controle op de
bijzondere opsporingsmethode van observatie, het overzenden van de zaak aan het
openbaar ministerie gelast teneinde deze bij de kamer van inbeschuldigingstelling aan te
brengen voor de in artikel 235ter Wetboek van Strafvordering bepaalde controle, de zaak
in voortzetting stelt en de beslissing nopens de kosten aanhoudt, is niet ontvankelijk, nu
die beslissingen geen eindbeslissingen zijn zoals bedoeld in artikel 416, eerste lid,
Wetboek van Strafvordering en niet onder de uitzonderingsbepalingen van het tweede lid
van dat artikel vallen. (Art. 189ter, Sv.)
(H. e.a.)

ARREST

(AR P.09.0361.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
De cassatieberoepen zijn gericht tegen het arrest van het hof van beroep te
Gent, correctionele kamer, van 11 februari 2009.
De eisers voeren geen middel aan.
Raadsheer Jean-Pierre Frère heeft verslag uitgebracht.
Eerste advocaat-generaal Marc De Swaef heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Ontvankelijkheid van de cassatieberoepen
Het arrest verklaart het hoger beroep ontvankelijk en alvorens nader te beslissen:
- stelt vast dat door de eisers een wettigheidsincident wordt opgeworpen dat
betrekking heeft op de controle op de bijzondere opsporingsmethode van observatie,
- gelast het overzenden van de zaak aan het openbaar ministerie ten einde deze
bij de kamer van inbeschuldigingstelling aan te brengen voor de in artikel 235ter
Wetboek van Strafvordering bepaalde controle,
- stelt de zaak in voortzetting en houdt de beslissing nopens de kosten aan.
Die beslissingen zijn geen eindbeslissingen zoals bedoeld in artikel 416, eerste
lid, Wetboek van Strafvordering en vallen niet onder de uitzonderingsbepalingen
van het tweede lid van dat artikel.
De cassatieberoepen zijn voorbarig, mitsdien niet ontvankelijk.
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Dictum
Het Hof,
Verwerpt de cassatieberoepen.
Veroordeelt de eisers in de kosten.
7 april 2009 – 2° kamer – Voorzitter: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter – Verslaggever:
de h. Frère – Gelijkluidende conclusie van de h. De Swaef, advocaat-generaal.

Nr. 247
2° KAMER - 7 april 2009

1º CASSATIEBEROEP — STRAFZAKEN — ALGEMEEN STRAFUITVOERINGSRECHTBANK - WIJZIGING TERMIJN EN VORMVOORWAARDEN CASSATIEBEROEP OVERGANGSRECHT - ONTVANKELIJKHEID
2º STRAFUITVOERING - VONNIS VAN DE STRAFUITVOERINGSRECHTBANK - CASSATIEBEROEP WET DIE TERMIJN OM CASSATIEBEROEP IN TE STELLEN WIJZIGT - WET DIE DE VORMVOORWAARDEN
VOOR HET CASSATIEBEROEP WIJZIGT - OVERGANGSRECHT
3º WETTEN. DECRETEN. ORDONNANTIES. BESLUITEN — WERKING IN DE
TIJD EN IN DE RUIMTE - WERKING IN DE TIJD - WET STRAFUITVOERING - TERMIJN
CASSATIEBEROEP - VORMVOORWAARDEN CASSATIEBEROEP - ONTVANKELIJKHEID - ARTIKEL 97,
WET STRAFUITVOERING - WET 6 FEBRUARI 2009 - TOEPASSING
1º en 2° Niettegenstaande de inwerkingtreding op 8 maart 2009 van de wet van 6 februari
2009 tot wijziging van artikel 97 van de wet van 17 mei 2006 betreffende de externe
rechtspositie van de veroordeelden tot een vrijheidstraf en de aan het slachtoffer
toegekende rechten in het raam van de strafuitvoeringsmodaliteiten waardoor enerzijds
de termijn voor de veroordeelde om cassatieberoep in te stellen tegen een vonnis van de
strafuitvoeringsrechtbank van vierentwintig uur te rekenen van de dag van de
kennisgeving van het vonnis bij gerechtsbrief, werd gebracht op vijftien dagen te rekenen
van de uitspraak van het vonnis en anderzijds het cassatieberoep dient te worden
ingesteld door een advocaat, is het cassatieberoep dat door de veroordeelde werd
ingesteld op 10 maart 2009 tegen het vonnis van de strafuitvoeringsrechtbank van 2
maart 2009, ontvankelijk wanneer niet blijkt op welk ogenblik van het vonnis van de
strafuitvoeringsrechtbank aan de veroordeelde kennis werd gegeven1.
3º Behoudens andersluidende bepaling is een nieuwe wet tot verlenging van de
cassatietermijnen onmiddellijk toepasselijk op de uitspraken van vóór de inwerkingtreding
van de nieuwe wet, op voorwaarde dat de cassatietermijn, volgens de oude wet, niet
verstreken was; die wet vindt echter geen onmiddellijke toepassing indien ze niet louter
de cassatietermijn verlengt doch ook de vormvoorwaarden voor het instellen van het
cassatieberoep wijzigt2.
(L.)

Conclusie van de Heer Eerste Advocaat-generaal M. De Swaef:
[1] Deze zaak onderwerpt aan het Hof een probleem van overgangsrecht.
Het vonnis van de strafuitvoeringsrechtbank te Gent waartegen door de veroordeelde
1 Zie de concl. van het O.M.
2 Ibid.

1006

HOF VAN CASSATIE

7.4.09 - Nr. 247

cassatieberoep werd ingesteld dateert van 2 maart 2009.
Er zou een gerechtsbrief met de beslissing zijn verstuurd naar de eiser in cassatie op 3
maart 2009; uit het dossier blijkt evenwel niet op welk ogenblik de eiser van het vonnis
kennis heeft gekregen.
Onder gelding van de oude wet was dit tijdstip evenwel van cruciaal belang.
Immers krachtens het oude artikel 97, §1, tweede alinea, Wet Strafuitvoering kon de
veroordeelde cassatieberoep instellen binnen een termijn van vierentwintig uur, te rekenen
van de dag van de kennisgeving van het vonnis bij gerechtsbrief.
Relevant was dus het ogenblik waarop de gerechtsbrief van kennisgeving van de
beslissing aan de geadresseerde was aangeboden; vanaf dan begon de termijn van
vierentwintig uur te lopen waarbinnen het cassatieberoep moest worden ingesteld (zie
Cass., 23 januari 2008, P.07.1908.F, AC, 2008, nr. 54).
[2]
De wet van 6 februari 2009 tot wijziging van artikel 97 van de wet van 16 mei 2006
betreffende de externe rechtspositie van de veroordeelden tot een vrijheidstraf en de aan
het slachtoffer toegekende rechten in het raam van de strafuitvoeringsmodaliteiten (BS 26
feburari 2009, Ed. 2) wijzigde de bepaling van artikel 97, §1 in de zin dat de termijn voor
de veroordeelde om cassatieberoep in te stellen tegen een vonnis van de
strafuitvoeringsrechtbank vijftien dagen bedraagt, te rekenen van de uitspraak van het
vonnis (zie artikel 2, 2° van de wet van 6 februari 2009).
Die wet bepaalt geen overgangsmaatregelen en evenmin is voorzien in een specifieke
bepaling inzake de inwerkingtreding ervan, hetgeen met zich meebrengt dat deze nieuwe
wetsbepaling van kracht is geworden op 8 maart 2009.
Voor procedurebepalingen geldt het algemeen principe van de onmiddellijke toepassing
ervan op de hangende procedures.
Evenwel moet ingevolge de rechtspraak van het Hof voorbehoud worden gemaakt voor
het geval de nieuwe wet het stelsel van rechtsmiddelen betreft.
[3]
Inderdaad, bij arrest van 10 juni 1998 werd geoordeeld dat, in geval van wijziging van
de wetgeving betreffende de rechtsmiddelen, de wet die van kracht is op de dag van de
uitspraak van het vonnis, behoudens andersluidende bepaling, de rechtsmiddelen regelt
die daartegen openstaan (AR P.08.0549.F, Arr. Cass. 1998, nr. 300).
In dat geval betrof het een cassatieberoep tegen een beslissing van de commissie tot
bescherming van de maatschappij waarbij het verzoek om invrijheidstelling van een
geïnterneerde was afgewezen; uit dit arrest volgt dat de onmiddellijke toepassing van een
nieuwe wet, waarin de mogelijkheid wordt voorzien om ten gunste van de geïnterneerde
hoger beroep in te stellen bij de hoge commissie tegen de beslissingen van de commissies
tot bescherming van de maatschappij, niet tot gevolg kan hebben dat die geïnterneerde
onrechtstreeks het recht wordt ontzegd om cassatieberoep in te stellen, welk recht hij,
krachtens de oude wet, genoot op het ogenblik dat de beslissing in laatste aanleg werd
gewezen.
De bijzonderheid was dat onder gelding van de oude wetgeving geen hoger beroep
mogelijk was doch enkel een cassatieberoep zodat het onmiddellijk toepassen van de
nieuwe wet (met de mogelijkheid van hoger beroep) tot gevolg zou hebben gehad dat het
cassatieberoep niet ontvankelijk was want ingesteld tegen een beslissing die niet in laatste
aanleg was gewezen, dus zonder dat eerst het rechtsmiddel van het hoger beroep was
aangewend.
De nieuwe wet die het rechtsmiddel van hoger beroep invoerde trad in werking op 28
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maart 1998 terwijl de uitspraak waartegen cassatieberoep was ingesteld van 26 maart
1998 dateerde; op het moment van die uitspraak was dus enkel cassatieberoep mogelijk.
Op vergelijkbare wijze besliste het Hof in een arrest van 30 juni 1998 dat, waar
wijzigende wetten betreffende de rechtspleging in beginsel onmiddellijk van toepassing
zijn op de reeds hangende procedures, een nieuwe wet die de regeling met betrekking tot
de rechtsmiddelen en de aanleg wijzigt, alleen van toepassing is op beslissingen die
werden gewezen nadat de nieuwe wet in werking is getreden (AR P.98.0728.N, Arr. Cass.
1998, nr. 352).
Hier ging het om een cassatieberoep tegen een beslissing van de commissie tot
bescherming van de maatschappij van 11 mei 1998; op dat moment was de nieuwe wet
die het rechtsmiddel van het hoger beroep invoerde, dus wel reeds van kracht.
[4]
Ook in een arrest van 6 oktober 1999 werd de regel dat in geval van wijziging van de
wetgeving betreffende de rechtsmiddelen, de wet die van kracht is op de dag van de
uitspraak van het vonnis, de rechtsmiddelen die daartegen openstaan regelt, behoudens
andersluidende bepaling, herhaald (AR P.99.1274.F, Arr. Cass. 1999, nr. 512).
In casu ging het om een hoger beroep tegen een beschikking van de raadkamer conform
artikel 135 Strafvordering.
[5]
In een arrest van 31 oktober 2007 werd tenslotte geoordeeld dat een nieuwe wet
betreffende de rechtspleging die de regeling met betrekking tot het stelsel van de
rechtsmiddelen wijzigt, behoudens afwijkende bepaling, alleen van toepassing is op
beslissingen die worden gewezen nadat de nieuwe wet in werking is getreden (AR
P.07.1401.F).
In die zaak ging het om een onmiddellijk cassatieberoep dat op 7 september 2007 was
ingesteld door een minderjarige tegen een beslissing van uithandengeving; dat
cassatieberoep was gericht tegen een arrest op 27 augustus 2007 gewezen en dus voor de
inwerkingtreding (op 1 oktober 2007) van de wet van 13 juni 2006 waarbij artikel 416,
tweede lid, Strafvordering werd aangevuld in die zin dat ook een onmiddellijk
cassatieberoep tegen arresten van uithandengeving mogelijk is.
In toepassing van de regel dat het ogenblik van de uitspraak bepalend is – met andere
woorden de uitspraak vond plaats op een ogenblik waarop de nieuwe wet nog niet van
kracht was – werd dan ook geoordeeld dat geen onmiddellijk cassatieberoep mogelijk was
en dat het onmiddellijk ingestelde cassatieberoep derhalve niet ontvankelijk was.
Deze regel werd overigens ook in andere zaken dan strafzaken toegepast, onder meer in
sociale zaken (zie: Cass. 24 januari 1983, Arr. Cass. 1982-83, nr. 300).
[6]
Kortom, de rechtspraak dat de wetgeving die van toepassing is op het moment van de
uitspraak determinerend is wanneer er sprake is van een wijziging met betrekking tot het
stelsel van de rechtsmiddelen blijkt stevig verankerd te zijn(R. DECLERCQ, Eléments de
procédure pénale, Brussel, Bruylant, 2006, nr. 20).
Toch wijst DECLERCQ op een nuancering in geval van een wet die de termijnen voor het
instellen van een rechtsmiddel wijzigt: "Si la loi nouvelle restreint les possibilités de
recours en réduisant le délai, elle ne s’applique pas aux décisions déjà rendues au moment
de sa mise en vigueur. En revanche, la loi qui augmente le délai s’applique
immédiatement aux décisions déjà rendues sauf si, lors de l’entrée en vigueur de la
nouvelle loi, le délai fixé par l’ancienne loi, était déjà expiré. Cette règle ne s’applique
toutefois pas s’il ressort du texte de la loi ou des travaux préparatoires que l’intention du
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législateur (…) était de limiter l’application du délai nouveau plus long aux décisions déjà
rendues au moment de l’entrée en vigueur de la loi nouvelle" (R. DECLERCQ, Eléments de
procédure pénale, Brussel, Bruylant, 2006, nr. 20).
[7]
Deze nuancering volgt ook uit cassatierechtspraak; in een arrest van 27 april 1982 werd
geoordeeld dat, behoudens andersluidende bepaling een nieuwe wet tot verlenging van de
cassatietermijn onmiddellijk toepasselijk is op de uitspraken van vóór de inwerkingtreding
van de nieuwe wet, op voorwaarde dat de cassatietermijn, volgens de oude wet, niet
verstreken was (Cass. 27 april 1982, Arr. Cass. 1981-82, nr. 494).
In een ander arrest van dezelfde datum werd geoordeeld dat, behoudens andersluidende
bepaling een nieuwe wet tot verlenging van de appeltermijn onmiddellijk toepasselijk is
op de uitspraken van vóór de inwerkingtreding van de nieuwe wet, op voorwaarde echter
dat dàn de uitspraak, volgens de oude wet nog geen kracht van gewijsde had (Cass. 27
april 1982, Arr. Cass. 1981-82, nr. 496).
In een noot getekend R.D. onder het eerst vermelde arrest van 27 april 1982 werd erop
gewezen dat het Hof vaak een algemene formule gebruikte, zonder enig onderscheid te
maken tussen een nieuwe wet tot verlenging van de termijn en een wet tot verkorting
ervan, en in het algemeen heeft gezegd dat de wet die van kracht is op de dag van de
uitspraak de aard ervan bepaalt en de rechtsmiddelen regelt; in die noot wordt vastgesteld
dat de "koppen" voor de bedoelde arresten waarin die regel werd geformuleerd, een meer
algemene draagwijdte hebben dan de arresten zelf en dat het immers telkens de vraag
betrof of de nieuwe wet al dan niet het recht van een partij om een rechtsmiddel aan te
wenden kon beperken (zie de noot in Arr. Cass. 1982-82, 1029).
[8]
Bij toepassing van deze rechtspraak van 27 april 1982 (in het bijzonder het eerste arrest
van die datum), moet vooreerst in casu worden vastgesteld dat de termijn van het
cassatieberoep door de wet van 6 februari 2009 wordt verlengd (van vierentwintig uur
naar 15 dagen) derwijze dat de regel uit de arresten van 27 april 1982 ook toepassing kan
vinden.
Verder is, opdat de nieuwe wet van toepassing is, wel vereist dat de (oude)
cassatietermijn nog niet verstreken was.
Nu niet blijkt op welk ogenblik van het vonnis van de strafuitvoeringsrechtbank kennis
werd gegeven aan de betrokkene en dus – onder vigueur van de oude wet nog niet blijkt
of de cassatietermijn was verstreken – zou dit moeten betekenen dat op het moment van
de inwerkingtreding van de wet van 6 februari 2009 op 8 maart 2009 de nieuwe wet toch
reeds van toepassing is, tenminste in zoverre deze wet de termijn voor het instellen van
het cassatieberoep verlengt.
Toepassing van de nieuwe wet conform de arresten van 27 april 1982 brengt aldus met
zich mee dat het cassatieberoep dat werd ingesteld op 10 maart 2009 derhalve nog tijdig
zou zijn, nu deze wet de termijn voor het instellen van het cassatieberoep verlengt
(vijftien dagen te rekenen van de uitspraak).
[9]
Er is echter meer.
De nieuwe wet verlengt niet alleen de termijn waarover men beschikt om
cassatieberoep in te stellen, doch houdt ook een verstrenging van de vormvoorwaarden
voor het instellen van het cassatieberoep in, aangezien het rechtsmiddel voortaan slechts
kan worden ingesteld door een advocaat (zie art. 2, 3°, van de wet van 6 februari 2009).
De vraag rijst dan ook of de regel van de arresten van 27 april 1982 zonder meer en wel
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onverkort kan worden toegepast indien de ingevolge die regel van toepassing zijnde
nieuwe wet niet alleen de termijn voor het instellen van het cassatieberoep verlengt, doch
ook de vormvoorwaarden verstrengt; dit laatste komt in zekere zin neer op een verzwaring
van de toestand van de verzoeker.
Is dit geen argument om in dat geval tóch niet terug te grijpen naar de eerste vermelde
rechtspraak van het Hof zoals die onder meer tot uiting kwam in de arresten van 10 en 30
juni 1998?
In de zaak die heeft geleid tot het arrest van 27 april 1982 (nr. 494) was de bepaling van
artikel 1 van de wet van 15 juni 1981 tot wijziging van de termijnen van beroep in
strafzaken en van de termijn waarin over het hoger beroep uitspraak wordt gedaan ter
terechtzitting in dezelfde zaken (BS 27 juni 1981) aan de orde; die bepaling verlengde de
termijn voor het instellen van, onder meer, het cassatieberoep van tien tot vijftien dagen.
Voor het overige had de wet van 15 juni 1981 geen betrekking op de cassatieprocedure.
[10]
Gelet op het voorgaande lijkt het wenselijk de regel van de arresten van 27 april 1982 te
nuanceren in die zin dat, behoudens andersluidende bepaling, een nieuwe wet tot
verlenging van de cassatietermijnen onmiddellijk toepasselijk is op de uitspraken van
vóór de inwerkingtreding van de nieuwe wet, op voorwaarde dat de cassatietermijn,
volgens de oude wet, niet verstreken was; die wet vindt echter geen onmiddellijke
toepassing indien ze niet louter de cassatietermijn verlengt doch ook de vormvoorwaarden
voor het instellen van het cassatieberoep wijzigt.
Deze nuancering zou betekenen dat het cassatieberoep in dit geval toch zou moeten
worden beoordeeld aan de hand van de oude wet.
Nu te dezen niet blijkt op welk ogenblik van het vonnis van de
strafuitvoeringsrechtbank kennis werd gegeven aan de betrokkene, zou dit meebrengen
dat het door de gedetineerde zonder bijstand van een advocaat op 10 maart 2009
ingestelde cassatieberoep toch ontvankelijk is.
[11]
Het voorgaande samenvattend kan besloten worden tot de ontvankelijkheid van het
ingestelde cassatieberoep zowel onder gelding van de regel van de arresten van het Hof
van 10 en 30 juni 1998 als onder gelding van de regel die uit de arresten van 27 april 1982
voortvloeit, met een verfijning van die regel ten aanzien van een nieuwe wet die niet enkel
de termijn voor het instellen van het cassatieberoep verlengt doch ook de
vormvoorwaarden voor het instellen van het cassatieberoep verstrengt; de toepassing van
de nieuwe wet kan dan enkel gelden in zoverre deze de termijn voor het instellen van het
cassatieberoep verlengt doch niet in zoverre deze de vormvoorwaarden verstrengt.
Aldus blijkt het cassatieberoep van de eiser in alle geval ontvankelijk omdat niet blijkt
op welk ogenblik van het vonnis van de strafuitvoeringsrechtbank werd kennis gegeven.
De eiser voert geen cassatiemiddelen aan; er zijn er evenmin ambtshalve voor te stellen.
Conclusie: verwerping.
ARREST

(AR P.09.0399.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het vonnis van de strafuitvoeringsrechtbank
te Gent van 2 maart 2009.
De eiser voert geen middel aan.
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Raadsheer Paul Maffei heeft verslag uitgebracht.
Eerste advocaat-generaal Marc De Swaef heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Ambtshalve onderzoek
De substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen zijn
in acht genomen en de beslissing is overeenkomstig de wet gewezen.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiser in de kosten.
7 april 2009 – 2° kamer – Voorzitter: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter – Verslaggever:
de h. Maffei – Gelijkluidende conclusie van de h. De Swaef, eerste advocaat-generaal –
Advocaat: mr. M. Vandevelde, Brussel.

Nr. 248
2° KAMER - 8 april 2009

1º HOGER BEROEP — STRAFZAKEN (DOUANE EN ACCIJNZEN
INBEGREPEN) — PRINCIPAAL BEROEP. VORM. TERMIJN - ONTVANKELIJKHEID
- VERSTRIJKEN VAN DE WETTELIJKE TERMIJN - OVERMACHT - BEGRIP
2º HOGER BEROEP — STRAFZAKEN (DOUANE EN ACCIJNZEN
INBEGREPEN) — PRINCIPAAL BEROEP. VORM. TERMIJN - ONTVANKELIJKHEID
- VERSTRIJKEN VAN DE WETTELIJKE TERMIJN - OVERMACHT - FEITELIJKE BEOORDELING - TOETSING
DOOR HET HOF - DRAAGWIJDTE
1º Overmacht waardoor het hoger beroep dat na het verstrijken van de wettelijke termijn is
ingesteld, ontvankelijk is, kan alleen voortvloeien uit een omstandigheid buiten de wil van
de eiser, die deze omstandigheid niet heeft kunnen voorzien noch voorkomen1.
2º De rechter beoordeelt op onaantastbare wijze of de aangevoerde omstandigheden
overmacht uitmaken, waarbij het Hof onderzoekt of hij uit de door hem in aanmerking
genomen omstandigheden, wettig heeft kunnen afleiden of er al dan niet overmacht
was2.
(F. e.a.)

ARREST (vertaling)

(AR P.08.1907.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
De cassatieberoepen zijn gericht tegen het arrest van het hof van beroep te
1 Zie concl. O.M. in Pas., 2009, nr.248.
2 Ibid.
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Luik, correctionele kamer, van 28 november 2008.
De eisers voeren in een memorie die aan dit arrest is gehecht, een middel aan.
Op 24 maart 2009 heeft advocaat-generaal Damien Vandermeersch een conclusie neergelegd.
Op de rechtszitting van 8 april 2009 heeft raadsheer Benoît Dejemeppe verslag
uitgebracht en heeft de voormelde advocaat-generaal geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Middel
Het middel voert aan dat het arrest het begrip overmacht heeft miskend door
het hoger beroep dat de eisers op 8 januari 2004 tegen het op tegenspraak gewezen vonnis van 4 november 2003 hebben ingesteld, niet ontvankelijk te verklaren
wegens laattijdigheid.
Het betoogt in hoofdzaak dat de datum van de uitspraak van het beroepen vonnis, die op 10 juni 2003 is vastgesteld, tot zevenmaal toe werd verdaagd, dat de
raadsman van de eisers in die periode ziek was en uit een attest dat bij het hof
van beroep is ingediend blijkt dat een personeelslid van de griffie van de correctionele rechtbank te Verviers, naar aanleiding van een telefoongesprek met de secretaresse van die raadsman, haar had medegedeeld dat hij haar zou verwittigen
zodra het vonnis zou zijn uitgesproken, zonder dat hij dat evenwel heeft gedaan.
Overmacht waardoor het hoger beroep dat na het verstrijken van de wettelijke
termijn is ingesteld, ontvankelijk is, kan alleen voortvloeien uit een omstandigheid buiten de wil van de eiser, die deze omstandigheid niet heeft kunnen voorzien noch voorkomen.
De rechter beoordeelt op onaantastbare wijze of de aangevoerde omstandigheden overmacht uitmaken, waarbij het Hof onderzoekt of hij uit de door hem in
aanmerking genomen omstandigheden, wettig heeft kunnen afleiden of er al dan
niet overmacht was.
Het arrest wijst er i.c. op dat
- uit de stukken van de rechtspleging niet blijkt dat de eisers misleid werden
door onjuiste inlichtingen vanwege de griffie;
- de fout of nalatigheid van de advocaat, voor diens cliënt geen geval van overmacht is;
- de "eigenaardige" belofte die de griffie, volgens de secretaresse van de advocaat van de eisers, zou hebben gedaan, niet bewezen wordt door het door haar ingediende attest, dat laattijdig en eenzijdig is;
- de achtereenvolgende verdagingen van de uitspraak niet beletten om een
nieuwe vraag om inlichtingen in te dienen;
- de passiviteit van de secretaresse de plicht tot waakzaamheid van de advocaat
niet opheft.
De appelrechters oordelen aldus naar recht dat de omstandigheden die de eisers aanvoeren geen overmacht opleverden.
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Het middel kan niet worden aangenomen.
Ambtshalve onderzoek van de beslissing over de strafvordering
De substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen zijn
in acht genomen en de beslissing is overeenkomstig de wet gewezen.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt de cassatieberoepen.
Veroordeelt de eisers in de kosten van hun cassatieberoep.
8 april 2009 – 2° kamer – Voorzitter: de h. de Codt, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: de h. Dejemeppe – Andersluidende conclusie van de h. Vandermeersch, advocaat-generaal – Advocaat: mr. R. Neuroth, Luik.

Nr. 249
2° KAMER - 8 april 2009

1º BESCHERMING VAN DE MAATSCHAPPIJ — INTERNERING ONDERZOEKSGERECHT - REGELING VAN DE RECHTSPLEGING - VORDERINGEN TOT INTERNERING VERSCHIJNING OP DE RECHTSZITTING - BIJSTAND VAN EEN ADVOCAAT - VERPLICHTING AANWEZIGHEID VAN DE VOORLOPIGE BEWINDVOERDER VAN DE INVERDENKINGGESTELDE VERPLICHTING
2º RECHT VAN VERDEDIGING — STRAFZAKEN - ONDERZOEKSGERECHT - REGELING
VAN DE RECHTSPLEGING - VORDERINGEN TOT INTERNERING - VERSCHIJNING OP DE RECHTSZITTING
- BIJSTAND VAN EEN ADVOCAAT - VERPLICHTING - AANWEZIGHEID VAN DE VOORLOPIGE
BEWINDVOERDER VAN DE INVERDENKINGGESTELDE - VERPLICHTING
3º VONNISSEN EN ARRESTEN — STRAFZAKEN — ALGEMEEN - AANWIJZING
VAN DE PARTIJEN - VERMELDING VAN DE WOONPLAATS - VERPLICHTING
1º en 2° Ofschoon artikel 28 Wet Bescherming Maatschappij bepaalt dat de rechter alleen
over een verzoek tot internering kan beslissen ten aanzien van personen die bijgestaan
worden door een advocaat, bepalen noch artikel 488bis-a tot k B.W., noch de artikelen
29 en 30 van de voormelde wet, noch enige andere wettelijke bepaling, dat over een
dergelijke vordering alleen in aanwezigheid van de voorlopige bewindvoerder van de
inverdenkinggestelde kan worden beslist, wanneer die vooraf aan laatstgenoemde is
toegewezen.
3º Geen enkele wettelijke bepaling vereist dat een strafrechtelijke beslissing de woonplaats
van de partijen moet vermelden; het volstaat dat de partijen worden aangewezen op een
wijze die volstaat om de personen te bepalen waarop de beslissing van toepassing is1.
(B. T. D.)

ARREST (vertaling)

(AR P.09.0115.F)
1 Cass., 28 sept. 1988, AR 6682, AC, 1988-1989, nr. 56.
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I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep te Brussel, kamer van inbeschuldigingstelling, van 24 december 2008.
De eiser voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, twee middelen aan.
De eiser heeft op 6 januari 2009 op de griffie van het Hof een dossier "aangifte" neergelegd. Op 17, 19, 20 en 24 maart 2009, alsook op 7 en 8 april 2009,
heeft hij op de griffie stukken neergelegd.
Aangezien de eiser voor de rechtszitting van 18 maart 2009 geen advocaat had
gekozen, werd hem ambtshalve, bij beschikking van 24 maart 2009, een advocaat toegewezen.
Op de rechtszitting van 8 april 2009 heeft afdelingsvoorzitter Frédéric Close
verslag uitgebracht en heeft advocaat-generaal Damien Vandermeersch geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Het Hof vermag geen acht te slaan op de stukken die buiten de wettelijke termijn zijn neergelegd.
Het Hof is niet bevoegd om een klacht of een aangifte in ontvangst te nemen.
B. In zoverre het cassatieberoep gericht is tegen de beslissing tot internering
Eerste middel
Geen enkele wettelijke bepaling vereist dat een strafrechtelijke beslissing de
woonst van de partijen moet vermelden. De aanwijzing van de partijen volstaat
om de personen te bepalen waarop de beslissing van toepassing is.
Het middel dat het tegendeel aanvoert, faalt naar recht.
Tweede middel
Ofschoon artikel 28 van de Wet tot Bescherming van de Maatschappij vereist
dat de rechter over een verzoek tot internering slechts kan beslissen ten aanzien
van personen die bijgestaan worden door een advocaat, bepalen noch artikel 488bis-a tot k van het Burgerlijk Wetboek, inzonderheid artikel 488bis-f, §3, waarvan het middel de schending aanvoert, noch de artikelen 29 en 30 van de voormelde wet, noch enige andere wettelijke bepaling, dat over een dergelijke vordering alleen in aanwezigheid van de voorlopige bewindvoerder van de inverdenkinggestelde kan worden beslist, wanneer die vooraf aan laatstgenoemde is toegewezen.
Het middel faalt naar recht.
Ambtshalve onderzoek van de beslissing over de strafvordering
De substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen zijn
in acht genomen en de beslissing is overeenkomstig de wet gewezen.
(...)
Dictum
Het Hof,
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Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiser in de kosten.
8 april 2009 – 2° kamer – Voorzitter: de h. de Codt, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: de h. Close, afdelingsvoorzitter – Gelijkluidende conclusie van de h. Vandermeersch,
advocaat-generaal – Advocaat: mr. J.-P. Docquir, Brussel.

Nr. 250
2° KAMER - 8 april 2009

1º STRAFUITVOERING - STRAFUITVOERINGSRECHTBANK - ELEKTRONISCH TOEZICHT BESLISSING TOT TOEKENNING - VASTSTELLING VAN DE DATUM WAAROP DE BESLISSING UITVOERBAAR
WORDT - CASSATIEBEROEP VAN HET OPENBAAR MINISTERIE - OPSCHORTENDE WERKING
2º CASSATIEBEROEP — STRAFZAKEN — ALGEMEEN - GEVOLGEN STRAFUITVOERINGSRECHTBANK - ELEKTRONISCH TOEZICHT - BESLISSING TOT TOEKENNING CASSATIEBEROEP VAN HET OPENBAAR MINISTERIE - OPSCHORTENDE WERKING
3º CASSATIEMIDDELEN — STRAFZAKEN — BELANG STRAFUITVOERINGSRECHTBANK - ELEKTRONISCH TOEZICHT - BESLISSING TOT TOEKENNING VASTSTELLING VAN DE DATUM WAAROP DE BESLISSING UITVOERBAAR WORDT - CASSATIEBEROEP
VAN HET OPENBAAR MINISTERIE - MIDDEL DAT AANVOERT DAT HET VONNIS UITVOERBAAR IS
VERKLAARD VOORDAT HET KRACHT VAN GEWIJSDE HEEFT GEKREGEN

4º STRAFUITVOERING - STRAFUITVOERINGSRECHTBANK - ELEKTRONISCH TOEZICHT BESLISSING TOT TOEKENNING - VASTSTELLING VAN DE DATUM WAAROP DE BESLISSING UITVOERBAAR
WORDT - CASSATIEBEROEP VAN HET OPENBAAR MINISTERIE - MIDDEL DAT AANVOERT DAT HET
VONNIS UITVOERBAAR IS VERKLAARD VOORDAT HET KRACHT VAN GEWIJSDE HEEFT GEKREGEN BELANG
1º en 2° Het cassatieberoep dat het openbaar ministerie binnen de wettelijke termijn tegen
de beslissing van de strafuitvoeringsrechtbank heeft ingesteld waarbij electronisch
toezicht wordt toegekend, heeft opschortende werking tot het ogenblik waarop het Hof op
het voormelde cassatieberoep uitspraak heeft gedaan, hoewel het vonnis waarbij de
maatregel is toegekend beslist dat het vonnis op een eerdere datum uitvoerbaar wordt1.
(Artt. 60 en 97, §3, eerste lid, Wet Strafuitvoering)
3º en 4° Wanneer het openbaar ministerie de zaak bij het Hof aanhangig heeft gemaakt
met een cassatieberoep dat binnen de wettelijke termijn is ingesteld, is het middel dat
aanvoert dat het bestreden vonnis, met schending van de wet, uitvoerbaar is geworden
voor het kracht van gewijsde heeft gekregen, zonder belang, aangezien het
cassatieberoep van het openbaar ministerie krachtens de wet opschortende werking
heeft2. (Artt. 60 en 97, §3, eerste lid, Wet Strafuitvoering)
(PROCUREUR DES KONINGS TE BRUSSEL T. T.)

ARREST (vertaling)

(AR P.09.0400.F)
1 Zie concl. O.M. in Pas., 2009, nr.250.
2 Ibid.
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I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het vonnis van de strafuitvoeringsrechtbank
te Brussel, van 11 maart 2009.
De eiser voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, een middel aan.
Op 3 april 2009 heeft advocaat-generaal Damien Vandermeersch een conclusie
neergelegd.
Op de rechtszitting van 8 april 2009 heeft afdelingsvoorzitter Jean de Codt
verslag uitgebracht en heeft de voormelde advocaat-generaal geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
De strafuitvoeringsrechtbank heeft de veroordeelde de door hem gevraagde
maatregel van elektronisch toezicht toegekend, samen met één penitentiair verlof
per maand, mits hij verschillende algemene en bijzondere voorwaarden zou naleven.
Het vonnis beslist dat, met toepassing van artikel 60, tweede lid, van de wet
van 17 mei 2006 betreffende de externe rechtspositie van de veroordeelden, de
toegekende modaliteit op 16 maart 2009 uitvoerbaar wordt, wanneer het openbaar ministerie geen cassatieberoep instelt binnen de voorgeschreven termijn van
vierentwintig uur.
De eiser voert aan dat deze beslissing artikel 60, eerste en tweede lid, van de
voormelde wet schendt. Hij betoogt dat tegen het vonnis, op de door de rechtbank vastgestelde datum, nog steeds het cassatieberoep kon worden ingesteld dat
de veroordeelde tot veertien dagen na de uitspraak kan indienen. Hij leidt daaruit
af dat de rechtbank haar vonnis uitvoerbaar heeft verklaard vooraleer het kracht
van gewijsde had gekregen, wat tegen de aangevoerde wettelijke bepaling indruist.
De vraag die door het cassatieberoep wordt opgeworpen is met andere woorden of het vonnis waarbij een strafuitvoeringsmodaliteit wordt toegekend, kracht
van gewijsde krijgt zodra de voorzieningstermijn voor het openbaar ministerie,
dat geen cassatieberoep heeft ingesteld, is verstreken, dan wel of dat ogenblik,
bij ontstentenis van het voormelde cassatieberoep, wordt uitgesteld tot de langere
termijn is verstreken waarover de veroordeelde beschikt om de zaak bij het Hof
aanhangig te maken.
De eiser heeft de zaak evenwel bij het Hof aanhangig gemaakt door cassatieberoep in te stellen binnen de voorgeschreven termijn en de beslissing waarop
kritiek wordt uitgeoefend miskent de opschortende werking die de wet aan dat
rechtsmiddel verleent niet.
De bevestiging dat het vonnis op 16 maart 2009 uitvoerbaar wordt, betekent,
rekening houdend met het feit dat de zaak bij het Hof aanhangig is gemaakt, niet
dat het uitvoerbaar wordt voordat het Hof binnen dertig dagen over het cassatieberoep van de eiser uitspraak zal hebben gedaan.
Ook als de aangevoerde onwettigheid zou vaststaan, zou zij niet kunnen leiden
tot de vernietiging van de beslissing waarbij het elektronisch toezicht wordt toe-
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gekend, noch tot de nietigverklaring van een beslissing die de eiser onwerkzaam
heeft gemaakt alleen al door cassatieberoep in te stellen.
Het middel is bij gebrek aan belang niet ontvankelijk.
Er is geen grond om het Grondwettelijk Hof de vraag te stellen die in het middel wordt opgeworpen, aangezien dat middel niet ontvankelijk is om een reden
die niet afgeleid is uit een norm die zelf het voorwerp uitmaakt van het verzoek
tot het stellen van een prejudiciële vraag.
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.
Laat de kosten ten laste van de Staat.
8 april 2009 – 2° kamer – Voorzitter en Verslaggever: de h. de Codt, afdelingsvoorzitter – Gelijkluidende conclusie van de h. Vandermeersch, advocaat-generaal.

Nr. 251
2° KAMER - 14 april 2009

1º VOORLOPIGE HECHTENIS — BEVEL TOT AANHOUDING INVERDENKINGGESTELDE DIE GEEN ADVOCAAT HEEFT GEKOZEN - VERWITTIGING VAN DE
STAFHOUDER VAN DE ORDE DOOR DE ONDERZOEKSRECHTER - VERZUIM - GEVOLG
2º VOORLOPIGE HECHTENIS — HANDHAVING - ONDERZOEKSGERECHTEN - EERSTE
VERSCHIJNING - INVERDENKINGGESTELDE DIE GEEN ADVOCAAT HEEFT GEKOZEN - VERWITTIGING VAN
DE STAFHOUDER VAN DE ORDE DOOR DE ONDERZOEKSRECHTER - VERZUIM - GEVOLG
3º RECHT VAN VERDEDIGING — STRAFZAKEN - BIJSTAND VAN EEN ADVOCAAT VOORLOPIGE HECHTENIS - BEVEL TOT AANHOUDING - INVERDENKINGGESTELDE DIE GEEN ADVOCAAT
HEEFT GEKOZEN - VERWITTIGING VAN DE STAFHOUDER VAN DE ORDE DOOR DE
ONDERZOEKSRECHTER - VERZUIM - GEVOLG
4º ONDERZOEKSGERECHTEN - VOORLOPIGE HECHTENIS - HANDHAVING - EERSTE
VERSCHIJNING - INVERDENKINGGESTELDE DIE GEEN ADVOCAAT HEEFT GEKOZEN - VERWITTIGING VAN
DE STAFHOUDER VAN DE ORDE DOOR DE ONDERZOEKSRECHTER - VERZUIM - GEVOLG
5º RECHT VAN VERDEDIGING — STRAFZAKEN - BIJSTAND VAN EEN ADVOCAAT RECHTSHULP - VOORLOPIGE HECHTENIS - ARTIKEL 184BIS, SV. - TOEPASSING
6º VOORLOPIGE HECHTENIS — HANDHAVING - ONDERZOEKSGERECHTEN BIJSTAND VAN EEN ADVOCAAT - RECHTSHULP - ARTIKEL 184BIS, SV. - TOEPASSING
7º RECHTEN VAN DE MENS — VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS —
ARTIKEL 6 — ARTIKEL 6.3 - ARTIKEL 6, §3.C - RECHT VAN VERDEDIGING - VOORLOPIGE
HECHTENIS - HANDHAVING - EERSTE VERSCHIJNING - LAATTIJDIGE AANWIJZING VAN EEN ADVOCAAT
- HERSTEL IN HOGER BEROEP VAN HET RECHT VAN VERDEDIGING
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8º RECHT VAN VERDEDIGING — STRAFZAKEN - BIJSTAND VAN EEN ADVOCAAT VOORLOPIGE HECHTENIS - HANDHAVING - EERSTE VERSCHIJNING - LAATTIJDIGE AANWIJZING VAN
EEN ADVOCAAT - HERSTEL IN HOGER BEROEP VAN HET RECHT VAN VERDEDIGING - ARTIKEL 6.3.C,
E.V.R.M. - SCHENDING
9º VOORLOPIGE HECHTENIS — HANDHAVING - ONDERZOEKSGERECHTEN - EERSTE
VERSCHIJNING - LAATTIJDIGE AANWIJZING VAN EEN ADVOCAAT - HERSTEL IN HOGER BEROEP VAN
HET RECHT VAN VERDEDIGING - ARTIKEL 6.3.C, E.V.R.M. - SCHENDING
10º ONDERZOEKSGERECHTEN - VOORLOPIGE HECHTENIS - HANDHAVING - EERSTE
VERSCHIJNING - LAATTIJDIGE AANWIJZING VAN EEN ADVOCAAT - HERSTEL IN HOGER BEROEP VAN
HET RECHT VAN VERDEDIGING - ARTIKEL 6.3.C, E.V.R.M. - SCHENDING
1º, 2°, 3° en 4° De onregelmatigheid van de voor de raadkamer gevoerde rechtspleging,
wegens het niet-naleven van art. 16, §4, Wet Voorlopige Hechtenis, is geen
onherstelbare tekortkoming van de rechtspleging; zij maakt de handhaving van die
hechtenis niet onwettig, vermits de inverdenkinggestelde, zonder om uitstel van de
behandeling van zijn zaak te verzoeken, op de rechtszitting van de raadkamer aanvaard
heeft zichzelf te verdedigen en vervolgens, op de rechtszitting van de kamer van
inbeschuldigingstelling, door een advocaat werd bijgestaan1.
5º en 6° Artikel 184bis Sv. betreft de rechtspleging voor de correctionele rechtbank en
houdt bijgevolg geen verband met de voorlopige hechtenis.
7º, 8°, 9° en 10° Een onderzoeksgerecht dat uitspraak dient te doen over de eventuele
handhaving van de voorlopige hechtenis kan, zonder artikel 6.3.c E.V.R.M. te schenden,
oordelen dat de laattijdige aanwijzing van een advocaat om de inverdenkinggestelde bij
te staan, de verdere rechtspleging niet gebrekkig kan maken, ingeval het recht van
verdediging werd hersteld2.
(Z.)

ARREST (vertaling)

(AR P.09.0532.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep te Brussel, kamer van inbeschuldigingstelling, van 2 april 2009.
De eiser voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, vier middelen aan.
Afdelingsvoorzitter Frédéric Close heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Damien Vandermeersch heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Eerste middel
Eerste onderdeel
In zoverre het onderdeel schending aanvoert van artikel 149 van de Grondwet,
dat niet toepasselijk is op de onderzoeksgerechten die uitspraak doen inzake
voorlopige hechtenis, faalt het naar recht.
1 Zie Cass., 3 jan. 2006, AR P.05.1662.N, AC, 2006, nr 5; Cass., 28 mei 2008, AR P.08.0751.F, AC,
2008, nr 328.
2 Ibid.
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In zoverre, voor het overige, het onderdeel, dat een miskenning aanvoert van
de verplichting om op de conclusie te antwoorden in werkelijkheid kritiek uitoefent op de wettelijkheid van het antwoord, faalt het eveneens naar recht.
Tweede onderdeel
Artikel 184bis van het Wetboek van Strafvordering betreft de rechtspleging
voor de correctionele rechtbank en houdt dus geen verband met voorlopige hechtenis, zodat de kamer van inbeschuldigingstelling, in zoverre zij een schending
van dat artikel aanvoerde, niet op de conclusie van de eiser diende te antwoorden.
Het onderdeel dat het tegendeel aanvoert, faalt naar recht.
De eiser concludeerde voor het overige dat artikel 6.3, c, van het Verdrag tot
Bescherming van de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden was
geschonden en voert daartoe alleen aan "dat de onderzoeksmagistraat, door
ambtshalve, nà de eerste raadkamer, een advocaat te doen aanwijzen, deze bepaling niet [had] geëerbiedigd".
Het arrest oordeelt evenwel dat de eiser, die werd bijgestaan door een tolk, op
de rechtszitting van de raadkamer aanvaard heeft om zich zonder de bijstand van
een advocaat te verdedigen en dat hij vervolgens al zijn middelen voor de kamer
van inbeschuldigingstelling heeft kunnen voordragen, zodat zijn recht van verdediging niet werd miskend. Door aldus hiertegen andere of daarmee strijdige gegevens aan te voeren, antwoorden de appelrechters op de voormelde conclusie.
Het onderdeel mist in zoverre feitelijke grondslag.
Tweede middel
De onregelmatigheid van de voor de raadkamer gevoerde rechtspleging, die
voortvloeit uit het niet-naleven van artikel 16, §4, van de wet van 20 juli 1990
betreffende de voorlopige hechtenis, levert geen onherstelbare tekortkoming in
de rechtspleging op. Zij maakt de handhaving van die hechtenis niet onwettig,
vermits de inverdenkinggestelde, zonder om uitstel van de behandeling van zijn
zaak te verzoeken, op de rechtszitting van de raadkamer aanvaard heeft zichzelf
te verdedigen en vervolgens, op de rechtszitting van de kamer van inbeschuldigingstelling, door een advocaat werd bijgestaan.
Het middel faalt naar recht.
Derde middel
Artikel 184bis van het Wetboek van Strafvordering houdt, zoals hierboven
vermeld, geen verband met voorlopige hechtenis, zodat het middel dat schending
van deze bepaling aanvoert, faalt naar recht.
Vierde middel
Het middel voert een schending aan van het voormelde artikel 6.3, c, alleen op
grond dat de onderzoeksrechter slechts na de rechtszitting van de raadkamer
ambtshalve een advocaat heeft doen aanwijzen.
In zoverre het middel geen verband houdt met de bestreden beslissing, is het
niet ontvankelijk.
Voor het overige kan een onderzoeksgerecht dat uitspraak dient te doen over
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de eventuele handhaving van de voorlopige hechtenis, zonder deze verdragsbepaling te schenden, oordelen dat de laattijdige aanwijzing van een advocaat om
de inverdenkinggestelde bij te staan, de verdere rechtspleging niet ongeldig kan
maken ingeval het recht van verdediging werd hersteld.
Het middel dat op de aanvoering 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 het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiser in de kosten.
14 april 2009 – 2° kamer – Voorzitter en Verslaggever: de h. Close, afdelingsvoorzitter
– Gelijkluidende conclusie van de h. Vandermeersch, advocaat-generaal – Advocaat: mr.
H. El Abouti, Brussel.

Nr. 252
1° KAMER - 16 april 2009

1º EIGENDOM - MEDE-EIGENDOM - KORT GEDING - EENZIJDIG VERZOEKSCHRIFT DERDENVERZET - VERENIGING VAN MEDE-EIGENAARS - HOEDANIGHEID EN BELANG ONTVANKELIJKHEID
2º DERDENVERZET - ONTVANKELIJKHEID - KORT GEDING - EENZIJDIG VERZOEKSCHRIFT VERENIGING VAN MEDE-EIGENAARS - HOEDANIGHEID EN BELANG
1º en 2° Een vereniging van mede-eigenaars die, overeenkomstig artikel 577-5, §3, van het
Burgerlijk Wetboek, gemachtigd is met derden te contracteren met het oog op het beheer
en het behoud van het gebouw, kan de hoedanigheid en het belang hebben die vereist
zijn om derdenverzet te doen tegen een beschikking die in kort geding, op eenzijdig
verzoekschrift van sommige mede-eigenaars, de onderbreking van werkzaamheden
betreffende de gemene delen van het gebouw beveelt. (Artt. 577-5, §3, en 577-9, §1,
B.W.; Artt. 17, 18 en 1122, Ger.W.)
(G. e.a. T. ASSOCIATION DES COPROPRIETAIRES DES RESIDENCES AMBOISE-BEAUFORT-CHAMBERY)

ARREST (vertaling)

(AR C.07.0071.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest, op 21 oktober 2004 gewezen
door het Hof van Beroep te Luik.
Raadsheer Sylviane Velu heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Thierry Werquin heeft geconcludeerd.
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II. CASSATIEMIDDELEN
De eisers voeren twee middelen aan.
Eerste middel
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 577-5, §3, en 577-9, §1, eerste lid, van het Burgerlijk Wetboek;
- de artikelen 17, 18 en 1122 van het Gerechtelijk Wetboek.
Aangevochten beslissingen
Het arrest bevestigt de beroepen beslissing en verklaart verweersters rechtsvordering
ontvankelijk om alle redenen die geacht worden hier integraal te zijn weergegeven, en inzonderheid om de redenen dat de verweerster "krachtens artikel 577-5 van het Burgerlijk
Wetboek rechtspersoonlijkheid geniet en doet blijken van een belang om in rechte op te
treden overeenkomstig de artikelen 17 en 18 van het Gerechtelijk Wetboek aangezien haar
derdenverzet strekte tot eerbiediging van haar vermogen, namelijk het onderhoud van de
muren van de halls en gangen op de benedenverdieping van de gebouwen, en aangezien
de stopzetting van de schilderwerken die bij beschikking op eenzijdig verzoekschrift was
bevolen, haar schade kon berokkenen".
Grieven
Eerste middel
Krachtens artikel 577-9, §1, van het Burgerlijk Wetboek is de vereniging van mede-eigenaars bevoegd om in rechte op te treden, als eiser en als verweerder. Dat is een logisch
gevolg van het feit dat artikel 577-5 van dat wetboek de vereniging als rechtspersoon erkent.
Om ontvankelijk te zijn, moet een rechtsvordering van een vereniging van mede-eigenaars voldoen aan de vereisten van de artikelen 17 en 18 van het Gerechtelijk Wetboek inzake hoedanigheid en belang.
De hoedanigheid van de vereniging om in rechte op te treden, wordt beperkt, enerzijds,
door haar doel, dat artikel 577-5, §3, van het Burgerlijk Wetboek omschrijft als het beheer
en het behoud van het gebouw, anderzijds, door haar vermogen, dat volgens de voornoemde bepaling slechts bestaat in de roerende goederen nodig voor de verwezenlijking
van haar doel. De vereniging van mede-eigenaars heeft dus geen hoedanigheid om in
rechte op te treden in geschillen over de gemeenschappelijke delen van het gebouw waarvan zij geen eigenaar is.
Wat het belang betreft, kan de vereniging van mede-eigenaars, daar zij een rechtspersoon is, slechts in rechte optreden om herstel te vorderen van de aantasting van haar subjectieve rechten of van haar belangen van vermogensrechtelijke of morele aard en kan zij
niet in rechte optreden om de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel te verzekeren.
Bovendien kan, krachtens artikel 1122 van het Gerechtelijk Wetboek, elkeen die geen
partij in een zaak is geweest, derdenverzet doen tegen een beslissing die zijn rechten benadeelt. De verzetdoende derde moet, met toepassing van artikel 17 van het Gerechtelijk
Wetboek doen blijken van een recht dat door de bestreden beslissing is geschonden of in
gevaar gebracht.
Het arrest dat oordeelt dat de verweerster deed blijken van een belang om overeenkomstig de artikelen 17 en 18 van het Gerechtelijk Wetboek in rechte op te treden "aangezien
haar derdenverzet strekte tot eerbiediging van haar vermogen, namelijk het onderhoud van
de muren van de halls en gangen op de benedenverdieping van de gebouwen, en aangezien de stopzetting van de schilderwerken die bij beschikking op eenzijdig verzoekschrift
was bevolen, haar schade kon berokkenen", schendt de artikelen 577-5, §3, en 577-9, §1,
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eerste lid, van het Burgerlijk Wetboek, alsook de artikelen 17, 18 en 1122 van het Gerechtelijk Wetboek.

III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Eerste middel
Krachtens artikel 1122 van het Gerechtelijk Wetboek en onder voorbehoud
van de in dat artikel vermelde bijzondere gevallen, die zich in deze zaak niet
voordoen, kan eenieder die niet behoorlijk is opgeroepen of niet in dezelfde hoedanigheid in de zaak is tussengekomen, derdenverzet doen tegen een, zelfs voorlopige, beslissing die zijn rechten benadeelt.
Artikel 1033 van dat wetboek kent dat rechtsmiddel uitdrukkelijk toe aan al
wie niet in dezelfde hoedanigheid in de zaak is tussengekomen in het kader van
een rechtspleging op eenzijdig verzoekschrift.
Uit geen enkele van de in het middel aangewezen wetsbepalingen volgt dat
een vereniging van mede-eigenaars die, overeenkomstig artikel 577-5, §3, van
het Burgerlijk Wetboek, gemachtigd is met derden te contracteren met het oog
op het beheer en het behoud van het gebouw, niet de hoedanigheid en het belang
kan hebben die vereist zijn om derdenverzet te doen tegen een beschikking die in
kort geding, op eenzijdig verzoekschrift van sommige mede-eigenaars, de onderbreking van werkzaamheden betreffende de gemene delen van het gebouw beveelt.
Het arrest dat oordeelt dat de stopzetting van de schilderwerken in de "halls en
gangen van de gebouwen" die bevolen was bij beschikking op eenzijdig verzoekschrift "de verweerster [...] schade kon berokkenen", verantwoordt naar recht zijn
beslissing om het derdenverzet tegen die beschikking ontvankelijk te verklaren.
Het middel kan niet worden aangenomen.
(...)
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest in zoverre het de vordering van de verweerster
tot schadevergoeding wegens tergend en roekeloos geding gegrond verklaart, en
het uitspraak doet over de kosten van de partijen.
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 eisers 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.
16 april 2009 – 1° kamer – Voorzitter: de h. Storck, voorzitter – Verslaggever: mevr.
Velu – Gelijkluidende conclusie van de h. Werquin, advocaat-generaal – Advocaat: mr.
Draps.
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NOTARIS - BESLAG OP ONROEREND GOED - DOOR DE RECHTER AANGESTELDE NOTARIS VERKOPING VAN ONROEREND GOED - VERPLICHTING VOOR DE NOTARIS
De notaris die door de rechter wordt aangesteld om een onroerend goed te verkopen moet
die verkoping organiseren met inachtneming van de belangen van de partijen bij de
procedure en hen daartoe alle raad en informatie geven die het vrijwaren van dat belang
ten goede komen. (Art. 9, derde lid, Wet 25 ventôse jaar XI op het notarisambt)
(D. T. H.)

ARREST (vertaling)

(AR C.07.0520.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest, op 4 juni 2007 gewezen door het
Hof van Beroep te Brussel.
Raadsheer Sylviane Velu heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Thierry Werquin heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDELEN
De eiser voert vier middelen aan.
Eerste middel
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 149 van de Grondwet;
- de artikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek;
- artikel 9, §1, van de wet van 16 maart 1803 op het notarisambt, de zogenaamde ventôsewet, zoals het werd gewijzigd bij artikel 6 van de wet van 14 mei 1999;
- de artikelen 1396, 1580, 1581 en 1582 tot 1623 van het Gerechtelijk Wetboek.
Aangevochten beslissingen
Na een beknopte weergave van de feiten beslist het arrest dat eiser aansprakelijk is jegens de verweerder, veroordeelt hem om aan laatstgenoemde een voorlopig bedrag van
12.500 euro schadevergoeding te betalen en beveelt een deskundigenonderzoek teneinde
de definitieve schade te berekenen, zulks om de volgende redenen:
"(de eiser) heeft zich niet gedragen als een normaal bedachtzame en omzichtige notaris
die in dezelfde omstandigheden verkeert; weliswaar was hij door de beslagrechter belast
met de verkoping van een beleggingspand en was hij bijgevolg niet bevoegd om het pand
op eigen initiatief, in samenwerking met de beslagleggende partij, maar zonder tussenkomst van de eigenaar, te verdelen; derhalve heeft de beslagrechter hem, volgens de bewoordingen van de hierboven weergegeven briefwisseling van juli 2000, terecht eraan
herinnerd dat de verdeling van het pand een daad van beschikking was die uitsluitend op
initiatief van de eigenaar mocht worden verricht; in die omstandigheden echter had de notaris, die terecht van meet af aan had ingezien dat alle partijen er belang bij hadden het gebouw appartement per appartement te verkopen, (de verweerder) moeten aanspreken om
hem voor te stellen het pand te verdelen; weliswaar was de instemming van de beslagleggende partij voor een dergelijke daad vereist, met toepassing van artikel 1577 van het Gerechtelijk Wetboek, volgens hetwelk daden van beschikking van een goed waarop beslag
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is gelegd niet tegen derden kunnen worden ingeroepen; de beslagleggende partij was het
echter wel eens met de beslissing om het pand te verdelen, zoals blijkt uit haar houding
vóór 17 juli 2000 en, in het bijzonder, uit het verzoekschrift dat zij op 4 juli 2000 heeft
neergelegd; er dient aan herinnerd te worden dat (de eiser) zelf haar had voorgesteld het
goed, in haar eigen belang, te verdelen; zoals notaris Van Beneden terecht had benadrukt
in oktober 2000, had de beslagleggende partij er alle belang bij die verdeling te aanvaarden, aangezien, gelet op het bedrag van haar schuldvordering, haar belangen ter zake volledig samenvielen met die van haar broer, de beslagene; aan (de eiser) werd door de beslagrechter geen verbod opgelegd om het goed te verdelen; hij werd enkel door de beslagrechter eraan herinnerd dat een dergelijke handeling niet behoorde tot de opdracht die
hem op grond van artikel 1580 van het Gerechtelijk Wetboek was toevertrouwd en dat die
handeling de tussenkomst van de eigenaar impliceerde en dat daarover niet kon worden
beslist door de schuldeiser-beslaglegger, zoals (de eiser) hem vroeg in zijn brief van 12
juli 2000; in werkelijkheid had (de eiser) van meet af aan zowel (de verweerder) als zijn
beslagleggende zuster moeten aanspreken over de verdeling van het goed; in deze zaak
heeft de notaris een eerste fout begaan door ten onrechte ervan uit te gaan dat hij het goed
kon verdelen zonder tussenkomst (van de verweerder), die hij daarover geenszins heeft
aangesproken, en door de indruk te wekken dat hij bevoegd was om dat te doen; nadien
heeft hij een tweede fout begaan toen hij, na de brief van de beslagrechter van 13 juli
2000, zijn eerste fout besefte en zich ertoe beperkte het probleem af te schuiven op de beslagleggende partij, hoewel hij (de verweerder) nog met goed gevolg had kunnen aanspreken opdat deze zelf, met instemming van de beslagleggende partij, de verdeling van het
pand zou eisen; hij heeft niets daarvan ondernomen en heeft zich ertoe beperkt de verkopingsprocedure voort te zetten; bovendien blijkt uit de brieven van de raadsman (van de
verweerder) van oktober 2000 heel duidelijk de wil (van de verweerder) om (de eiser) de
opdracht te geven het goed te verdelen vóór de verkoop; in die fase heeft de notaris nog
een derde fout begaan door niet te willen ingaan op die uitdrukkelijke vraag zonder zelfs
de beslagleggende partij aan te spreken om haar standpunt te kennen; door die drie fouten
heeft (de eiser) duidelijk artikel 1382 van het Burgerlijk Wetboek geschonden, aangezien
(de eiser) zich in deze zaak niet heeft gedragen als een normaal bedachtzame en omzichtige professioneel die begaan was met de belangen van de verschillende partijen bij de verkopingsprocedure; de redenen die (de eiser) aanvoert om zich van elke aansprakelijkheid
vrij te pleiten, zijn niet bestand tegen nader onderzoek; het argument dat hij als medewerker van het gerecht was aangesteld, doet geen afbreuk aan het feit dat (de eiser), in dat kader, moest waken over de belangen van alle partijen, met inbegrip van de beslagene; hoewel hij goed heeft ingezien dat zowel de beslagene als de beslagleggende partij er belang
bij hadden het goed te verdelen, heeft hij niet de nodige maatregelen genomen om die verdeling met goed gevolg te kunnen verrichten".
Grieven
Eerste onderdeel
In zijn aanvullende en samenvattende conclusie voor het hof van beroep hield de eiser
het volgende staande:
"De (eiser) treedt in deze zaak slechts op als een door de beslagrechter aangewezen
openbaar ambtenaar. Bijgevolg moet hij de beschikking die hem aanstelt uitvoeren, op
verzoek van de beslagleggende partij. Hij moet binnen de perken blijven van de opdracht
die hem is gegeven. In het kader van die opdracht is de (eiser) niet de lasthebber van de
partijen; hij is een verplichte medewerker van het gerecht. De rechten en verplichtingen
van de notarissen die worden aangesteld inzake beslag op onroerend goed worden allemaal opgesomd en op limitatieve wijze omschreven in de wetsbepalingen die deze aangelegenheid regelen en meer bepaald in de artikelen 1560 en volgende van het Gerechtelijk
Wetboek. Het betreft hier een verzameling regels die als een op zichzelf staand geheel
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wordt beschouwd, dit wil zeggen alle regels die van toepassing zijn op een specifiek domein, met uitsluiting van elke andere regel (Burg. Dinant (beslagr.), 29 mei 1984, J. T.,
1985, 12). Wanneer een notaris door de beslagrechter wordt benoemd of aangesteld, moet
hij in het Gerechtelijk Wetboek en in de beschikking of nog in de op tegenspraak gewezen
beslissingen de aanwijzingen kunnen vinden die voldoende zijn om zijn opdracht te volbrengen (G. Hallet, " Quelques propos sur l'ordre en matière de vente publique d'immeuble ", Chron. dr. usage not., vol. XXXIII, p. 16). Op de vraag of de notaris, als medewerker van het gerecht, naast de door het Gerechtelijk Wetboek opgelegde verplichtingen, die
de rechtbank te Dinant als exhaustief beschouwt, ook een adviesplicht heeft, antwoordt de
rechtsleer ontkennend (...). Zoals (de verweerder) preciseert in punt II.1 van zijn appelverzoekschrift is de adviesplicht die aan de notaris is opgelegd, immers het uitvloeisel van de
vertrouwensfunctie die laatstgenoemde vervult in het kader van zijn monopolie op de ontvangst van authentieke akten. Die vertrouwensband tussen de notaris en de cliënt die hem
heeft gekozen, ontbreekt wanneer de notaris rechtstreeks door de beslagrechter is aangesteld. In dat verband voerde (de verweerder) in zijn conclusie voor de eerste rechter een
arrest aan van 13 januari 1997 van het hof van beroep te Toulouse. Die parallel valt niet te
verantwoorden: een relatie notaris-cliënt kan niet worden vergeleken met de relatie tussen
een medewerker van het gerecht en de beslagene. (De verweerder) verwart de opdracht
van openbaar ambtenaar, aangesteld door justitie, met die van een notaris waarop een partij uit vrije wil een beroep doet".
Uit artikel 9 van de organieke wet op het notarisambt dat de adviesplicht wettelijk vastlegt, kan het volgende worden afgeleid:
"De bepaling geldt niet wanneer de notaris in rechte wordt aangesteld;
In elk van de drie alinea's wordt uitdrukkelijk gezegd dat de wet geldt voor de partijen
behoudens de gevallen waar de notaris door de rechter wordt aangesteld:
- eerste lid: elke partij kan vrij een notaris kiezen;
- tweede lid: de notaris vestigt de aandacht van de partijen op de mogelijkheid om een
tweede notaris aan te stellen indien hun belangen manifest tegenstrijdig zijn of hun bedingen duidelijk onevenwichtig zijn;
- derde lid: de notaris licht elke partij altijd volledig in en geeft aan alle partijen op onpartijdige wijze raad.
In het hele artikel 9, § 1, gaat het dus wel degelijk om dezelfde partijen: die welke de
notaris vrij kiezen. Het geval van de aanstelling in rechte wordt dus uitdrukkelijk uitgesloten.
Krachtens artikel 1396 van het Gerechtelijk Wetboek draagt de beslagrechter ervoor
zorg dat de bepalingen inzake beslag worden nagekomen.
Het Gerechtelijk Wetboek kent de beslagrechter de opdracht toe de belangen van de
rechtzoekende te vrijwaren aangezien hij ervoor moet zorgen dat de wettelijke bepalingen
inzake beslag worden nagekomen.
Ingeval (de verweerder) niet akkoord ging met (eisers) standpunt, had hij contact moeten opnemen met de beslagrechter wiens rol erin bestaat de belangen van de rechtzoekende te vrijwaren.
Indien de beslagrechter bij zijn opdracht fouten heeft gemaakt, dan dient (de verweerder) rechtstreeks de Belgische Staat en niet de (eiser) daarvoor verantwoordelijk te stellen".
Op dat omstandig verweer, volgens hetwelk de eiser de hem verweten tekortkomingen
aan zijn adviesplicht niet had begaan, daar hij, als medewerker van het gerecht, niet de
lasthebber van de partijen is en een dergelijke plicht niet aan hem is opgelegd, noch
krachtens artikel 9 van de organieke wet, noch krachtens de bepalingen van het Gerechte-

Nr. 253 - 16.4.09

HOF VAN CASSATIE

1025

lijk Wetboek, heeft het hof (van beroep) zich ertoe beperkt daartegenover te stellen dat het
feit "dat hij als medewerker van het gerecht was aangesteld, geen afbreuk doet aan het feit
dat (de eiser), in dat kader, moest waken over de belangen van alle partijen, met inbegrip
van de beslagene". Noch die reden, noch enige andere reden van het arrest beantwoordt de
in het middel weergegeven conclusie van de eiser en bijgevolg schendt het arrest artikel
149 van de Grondwet.
Tweede onderdeel
Subsidiair concludeerde de eiser als volgt:
"Indien het hof ( van beroep) toch zou oordelen, wat onmogelijk is, dat op (de eiser)
een adviesplicht rust, die hoe dan ook beperkt is, dan moet erop worden gewezen dat die
verplichting is opgelegd om de onwetendheid van de partijen, maar niet hun onvoorzichtigheid, te compenseren.
Hoewel, eerst en vooral, de adviesplicht niet volledig verdwijnt wanneer de partijen
worden bijgestaan door gespecialiseerde raadslieden, blijft hij in dit geval beperkt tot het
inlichten van de partijen bij manifeste rechtsdwaling of kennelijk gevaar, hetgeen hier niet
het geval was.
In deze zaak heeft (de verweerder) zich voortdurend laten bijstaan door een notaris en
door een advocaat.
Uit het feit dat de adviesplicht een aanvullend karakter heeft, volgt dat de notaris ervan
ontslagen is wanneer de partij persoonlijk onderlegd is, ervan afstand doet of er geen beroep op doet.
(De verweerder) heeft nooit contact opgenomen met de (eiser) betreffende de lopende
procedure. Hij heeft nooit enige raad gevraagd aan de(eiser).
Ten onrechte wrijft (de verweerder) de (eiser) de gevolgen van zijn eigen onachtzaamheid aan".
Nergens in de motivering antwoordt het arrest op die conclusie in zoverre daarin wordt
aangevoerd dat, gesteld dat hem een adviesplicht zou zijn opgelegd in het kader van zijn
opdracht als in rechte aangestelde notaris, die plicht aanvullend was en afgezwakt wordt
wanneer de partijen door raadslieden worden bijgestaan, hetgeen hier het geval was, en
dat de eiser bovendien in deze zaak uit dien hoofde geen enkele plicht moest nakomen,
aangezien de (verweerder) hem geen enkele vraag had voorgelegd. Bijgevolg is het arrest
niet regelmatig met redenen omkleed (schending van artikel 149 van de Grondwet).
Derde onderdeel
Zoals de eiser staande hield in zijn in het eerste onderdeel weergegeven conclusie, heeft
de aangestelde notaris geen enkele adviesplicht ten aanzien van de partijen in de procedure van beslag op onroerend goed waarvoor hij door de beslagrechter is aangesteld.
In dat geval is hij een medewerker van het gerecht, die volstrekt onpartijdig moet handelen en zijn opdracht moet uitvoeren conform de beschikking waarbij hij werd benoemd.
Artikel 9 van de organieke wet op het notarisambt heeft geen betrekking op dat geval. Het
is immers enkel van toepassing wanneer de notaris door de partijen werd gemandateerd.
Wanneer de notaris wordt aangesteld door de beslagrechter om een onroerend goed te
verkopen, worden zijn rechten en verplichtingen op limitatieve wijze opgesomd in de artikelen 1560 en volgende van het Gerechtelijk Wetboek die geen enkele bepaling bevatten
waarbij aan de notaris een adviesplicht wordt opgelegd.
Doordat het arrest de eiser aansprakelijk verklaart in zoverre hij ten aanzien van de verweerder tekortgekomen zou zijn aan zijn adviesplicht, hoewel hij slechts optrad als notaris, aangesteld door de beslagrechter, schendt het arrest alle in het middel aangewezen
wetsbepalingen, met uitzondering van artikel 149 van de Grondwet.
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(...)

III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Eerste middel
Eerste en tweede onderdeel
Het arrest wijst erop dat de eiser, die door de beslagrechter was aangesteld met
het oog op de verkoping van verweerders pand, drie opeenvolgende fouten heeft
begaan; de eerste bestaat erin dat hij aanvankelijk heeft geoordeeld dat hij het
goed in appartementen kon verdelen zonder tussenkomst van de verweerder en
dat hij de schijn heeft gewekt dat hij bevoegd was om dat te doen, de tweede bestaat erin dat hij na zijn briefwisseling met de beslagrechter, de verweerder niet
erover heeft ingelicht dat laatstgenoemde zelf die verdeling diende aan te vragen,
met instemming van de beslagleggende partij, en de derde bestaat erin dat hij,
toen de verweerder hem vroeg dat pand te verdelen, nagelaten heeft de beslagleggende partij naar haar standpunt te vragen.
Het arrest oordeelt dat "(de eiser)" door die fouten "duidelijk artikel 1382 van
het Burgerlijk Wetboek (heeft) geschonden, aangezien (hij) zich in deze zaak
niet heeft gedragen als een normaal bedachtzame en omzichtige professioneel
die begaan was met de belangen van de verschillende partijen bij de verkopingsprocedure", dat de omstandigheid dat hij optrad als medewerker van het gerecht
geen afbreuk deed aan zijn verplichting om over dat belang te waken, en dat,
"hoewel hij goed heeft ingezien dat zowel de beslagene als de beslagleggende
partij er belang bij hadden het goed te verdelen, (...) hij niet de nodige maatregelen (heeft) genomen om die verdeling met goed gevolg te kunnen verrichten".
Het arrest dat de interventies van de raadsman en van de notaris van de verweerder in aanmerking neemt, weerlegt vervolgens op omstandige wijze de middelen van de eiser waarin hij de fouten aanvoert die hij de verweerder verweet.
Het arrest beantwoordt aldus, door een andere juridische analyse en feitenbeoordeling daartegenover te stellen, de in de onderdelen weergegeven conclusie
en motiveert regelmatig zijn beslissing.
De onderdelen missen feitelijke grondslag.
Derde onderdeel
Krachtens artikel 9, derde lid, van de wet van 16 maart 1803 (25 ventôse - 5
germinal jaar XII) houdende organisatie van het notarisambt licht de notaris elke
partij altijd in over de rechten, verplichtingen en lasten die voortvloeien uit de
gerechtelijke akten waarbij zij betrokken is en geeft hij aan alle partijen op onpartijdige wijze raad.
Uit die bepaling volgt dat de notaris die in rechte is aangesteld om een pand te
verkopen, bij die verkoping moet waken over het belang van de partijen bij de
procedure en hen daartoe alle advies en alle informatie moet geven waarmee dat
belang kan worden gevrijwaard.
Het middel, dat van het tegenovergestelde uitgaat, faalt naar recht.
(...)
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Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep;
Veroordeelt de eiser in de kosten.
16 april 2009 – 1° kamer – Voorzitter: de h. Storck, voorzitter – Verslaggever: mevr.
Velu – Gelijkluidende conclusie van de h. Werquin, advocaat-generaal – Advocaten: mrs.
Heenen en Lefèbvre.

Nr. 254
1° KAMER - 16 april 2009

1º INTERESTEN — MORATOIRE INTERESTEN - VOORWAARDE - AANMANING TOT
BETALING - AANMANING VOORAFGAAND AAN DE OPEISBAARHEID - BETWISTING VAN HET BESTAAN
VAN DE SCHULD - UITWERKING
2º INGEBREKESTELLING - MORATOIRE INTERESTEN - AANMANING VOORAFGAAND AAN DE
OPEISBAARHEID - BETWISTING VAN HET BESTAAN VAN DE SCHULD - UITWERKING
3º VERBINTENIS - VERBINTENIS TOT BETALING VAN EEN BEPAALD BEDRAG - VERTRAGING IN DE
UITVOERING - MORATOIRE INTERESTEN - VOORWAARDE - AANMANING TOT BETALING - AANMANING
VOORAFGAAND AAN DE OPEISBAARHEID - BETWISTING VAN HET BESTAAN VAN DE SCHULD UITWERKING
1º, 2° en 3° Geen enkele wetsbepaling verbiedt dat de aanmaning tot betaling de
eisbaarheid van de schuld voorafgaat; in een dergelijk geval krijgt de aanmaning
uitwerking zodra de schuld eisbaar wordt, voor zover die schuld bestond toen de
aanmaning werd gegeven; die regel blijft gelden ook al wordt het bestaan van de schuld
betwist1. (Art. 1153, derde lid, B.W.)
(HÔPITAL DE BRAINE-L'ALLEUD – WATERLOO v.z.w. T. C. e.a.)

ARREST (vertaling)

(AR C.07.0604.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest, op 8 maart 2007 gewezen door
het Hof van Beroep te Brussel.
Raadsheer Sylviane Velu heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Thierry Werquin heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDELEN
De eiseres voert een middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 1146, 1147, 1153, inzonderheid derde lid, en 1155 van het Burgerlijk
Wetboek, die laatste twee bepalingen zoals ze werden gewijzigd bij de wet van 1 mei
1 Zie concl. O.M. in Pas., 2009, nr.254.
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1913 op het krediet der kleinhandelaars en ambachtslieden en op de interesten wegens
vertraagde betaling.
Aangevochten beslissingen
Het arrest veroordeelt de eiseres tot betaling aan de verweerders van 138.916,31 euro
vermeerderd met de moratoire interest "te rekenen van 16 mei 1987 tot algehele betaling",
zulks om de onderstaande redenen:
"Uit de briefwisseling tussen de partijen kan niet opgemaakt worden dat [het als eiser
optredende ziekenhuis] erkend heeft de gevorderde bedragen verschuldigd te zijn [aan de
verweerders], ook al kende het hun het recht op indexering toe, zodat de vordering verjaard is voor de bedragen van voor 10 juni 1988, daar de brief van 30 juni 1987 geen verjaringstuitende daad oplevert. De rente werd betaald op de eerste van de maand zodat de
indexeringen bijgevolg verschuldigd zijn vanaf 1 juli 1988, dus gedurende zes maanden in
1988. In het totaal is dus 5.603.870 BEF of 138.916,31 euro verschuldigd.
De interest is verschuldigd op een geldschuldvordering, zodat de interest van moratoire
aard is, met ingang van de ingebrekestelling van 16 mei 1987.
Die brief bevat de duidelijke en ondubbelzinnige uiting van de wil van de [verweerders] dat de hoofdverbintenis wordt uitgevoerd. Zij vorderen daarin met terugwerkende
kracht een hoger bedrag en nalatigheidsinterest en kondigen het optreden aan, zoniet van
een vakbond, dan wel van deskundigen, juristen of andere arbiters".
Grieven
1. Artikel 1153 van het Burgerlijk Wetboek luidt als volgt:
"Inzake verbintenissen die alleen betrekking hebben op het betalen van een bepaalde
geldsom, bestaat de schadevergoeding wegens vertraging in de uitvoering nooit in iets anders dan in de wettelijke interest, behoudens de bij de wet gestelde uitzonderingen.
Die schadevergoeding is verschuldigd zonder dat de schuldeiser enig verlies hoeft te
bewijzen.
Zij is verschuldigd te rekenen van de dag der aanmaning tot betaling, behalve ingeval
de wet ze van rechtswege doet lopen".
Artikel 1155 van het Burgerlijk Wetboek, en meer bepaald het eerste lid, luidt als volgt
: "Vervallen inkomsten (...), zoals pachtgelden, huurgelden, termijnen van altijddurende
renten of van lijfrenten, brengen interest op van de dag der aanmaning of der overeenkomst".
2. Hoewel geen enkele wetsbepaling verbiedt dat de aanmaning tot betaling geschiedt
vóór de opeisbaarheid van de schuld waarvan het bestaan niet wordt betwist (zie Cass., 25
februari 1993, AC, 1993, nr. 115; Cass., 19 juni 1989, AC, 1988-89, nr. 8463), heeft het
hof van beroep in casu op grond van de overweging dat "de indexeringen (...) verschuldigd zijn vanaf 1 juli 1988", niet wettig het bestaan in aanmerking kunnen nemen van een
ingebrekestelling van 16 mei 1987, in de zin onder meer van artikel 1153 van het Burgerlijk Wetboek, waar het vaststelt dat de tegenpartijen "vorderen dat hun oorspronkelijke
vordering (namelijk de indexering van de rente) wordt toegewezen, terwijl [het ziekenhuis] tot de slotsom komt dat ze moet worden afgewezen".
Zodoende immers heeft het hof [van beroep] vastgesteld dat het bestaan van de indexeringschuld door de eiseres werd betwist.
Het kon bijgevolg niet wettig het bestaan van de ingebrekestelling van 16 mei 1987 in
aanmerking nemen en de moratoire interest doen ingaan " te rekenen (van die datum) tot
algehele betaling" aangezien een dergelijke ingebrekestelling dagtekent van vóór de opeisbaarheid van de schuld, met andere woorden van vóór 1 juli 1988.
3. Aangezien de wettelijke interest trouwens, en hoe dan ook, slechts verschuldigd is
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vanaf de vervaldag van de hoofdsom, heeft het hof van beroep, op grond van de vaststelling dat "de indexeringen dus verschuldigd zijn vanaf 1 juli 1988", de moratoire interest
niet kunnen doen ingaan "met ingang van (...) 16 mei 1987" zonder de in het middel aangewezen bepalingen volgens welk de aanmaning slechts uitwerking heeft vanaf het ogenblik waarop de schuld opeisbaar wordt, te schenden.
Uit deze overwegingen volgt dat het arrest, zodoende, de in het middel aangewezen bepalingen schendt.

III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Krachtens artikel 1153, derde lid, van het Burgerlijk Wetboek, onderstelt het
recht op moratoire interest een aanmaning tot betaling, behalve in het geval, dat
zich in deze zaak niet voordoet, waarin de wet die interest van rechtswege doet
lopen.
Geen enkele wetsbepaling verbiedt dat de aanmaning tot betaling geschiedt
voordat de schuld opeisbaar wordt. In dat geval sorteert de aanmaning effect zodra de schuld, mits die bestaat op het ogenblik dat zij geschiedt, opeisbaar wordt.
De omstandigheid dat de schuld wordt betwist, doet geen afbreuk aan die regel.
In zoverre het middel van het tegenovergestelde uitgaat, faalt het naar recht.
Voor het overige stelt het arrest vast dat de vordering van de verweerders
strekte tot betaling van de bedragen die de indexering uitmaken, die was vastgelegd in artikel 3 van een overeenkomst van 26 november 1980, van de rente die
door de eiseres ten gunste van de verweerders was bedongen.
Nadat het arrest die vordering, in beginsel, gegrond, maar verjaard heeft verklaard voor de bedragen van voor 10 juni 1988, oordeelt het dat "de rente werd
betaald op de eerste van de maand zodat de indexeringen bijgevolg verschuldigd
zijn vanaf 1 juli 1988".
Door te beslissen dat de moratoire interest, op het als die indexering verschuldigde bedrag, begint te lopen van 16 mei 1987, de datum van de ingebrekestelling, schendt het arrest voornoemd artikel 1153, derde lid.
In zoverre is het middel gegrond.
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest in zoverre het 16 mei 1987 vaststelt als beginpunt van de door de verweerders verschuldigde moratoire interest en uitspraak
doet over de kosten.
Verwerpt het cassatieberoep voor het overige.
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het gedeeltelijk vernietigde arrest.
Veroordeelt de 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 Bergen.
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16 april 2009 – 1° kamer – Voorzitter: de h. Storck, voorzitter – Verslaggever: mevr.
Velu – Gelijkluidende conclusie van de h. Werquin, advocaat-generaal – Advocaat: mr.
Maes.

Nr. 255
1° KAMER - 17 april 2009

1º HOGER BEROEP — BURGERLIJKE ZAKEN (HANDELSZAKEN EN
SOCIALE ZAKEN INBEGREPEN) — GEVOLGEN. BEVOEGDHEID VAN DE
RECHTER - KORT GEDING - VOORLOPIGE MAATREGELEN - DEVOLUTIEVE KRACHT - TAAK VAN
DE RECHTER IN HOGER BEROEP - VOORWERP VAN HET HOGER BEROEP
2º KORT GEDING - VOORLOPIGE MAATREGELEN - HOGER BEROEP - DEVOLUTIEVE KRACHT TAAK VAN DE RECHTER IN HOGER BEROEP - VOORWERP VAN HET HOGER BEROEP
3º HOGER BEROEP — BURGERLIJKE ZAKEN (HANDELSZAKEN EN
SOCIALE ZAKEN INBEGREPEN) — GEVOLGEN. BEVOEGDHEID VAN DE
RECHTER - KORT GEDING - VERWEERDER AAN WIE EEN VOORLOPIGE MAATREGEL IS OPGELEGD
- HOGER BEROEP VAN DE VERWEERDER - DEVOLUTIEVE KRACHT - BEOORDELING - OMVANG TIJDSTIP
4º KORT GEDING - BEVOEGDHEID VAN DE RECHTER - VERWEERDER AAN WIE EEN VOORLOPIGE
MAATREGEL IS OPGELEGD - HOGER BEROEP VAN DE VERWEERDER - DEVOLUTIEVE KRACHT BEOORDELING - OMVANG - TIJDSTIP
5º KORT GEDING - VOORLOPIGE MAATREGEL - SPOEDEISENDHEID - GEBREK - BEOORDELING
DOOR DE RECHTER IN HOGER BEROEP - CRITERIA
1º en 2° Uit de devolutieve kracht van het hoger beroep volgt dat de rechter, die van het
hoger beroep tegen een vonnis dat betreffende voorlopige maatregelen in kort geding is
gewezen kennis neemt, niet oordeelt als een cassatierechter van die uitspraak en dat het
voorwerp van het hoger beroep aldus niet de wettigheid van die uitspraak is maar de
zaak zelf. (Artt. 584, tweede lid, en 1068, eerste lid, Ger.W.)
3º en 4° Wanneer een verweerder in kort geding hoger beroep instelt tegen de beschikking
waarbij hem een voorlopige maatregel werd opgelegd, moet de appelrechter geen
uitspraak doen over de gevorderde en toegekende maatregel op grond van de
ogenschijnlijke rechten van partijen, maar kan hij zich ertoe beperken te oordelen op
grond van het spoedeisend karakter van de zaak, dat immers moet worden beoordeeld
op het ogenblik van die uitspraak1. (Artt. 584, tweede lid, en 1068, eerste lid, Ger.W.)
5º Het gebrek aan spoedeisend karakter van de zaak op het ogenblik van de uitspraak in
hoger beroep kan blijken uit het feit dat de gevorderde en door de eerste rechter
opgelegde dringende en voorlopige maatregel ondertussen is uitgevoerd. (Art. 584,
tweede lid, Ger.W.)
(HYUNDAI MERCHANT MARINE Co Ltd, Vennootschap naar vreemd recht T. WIRTZ SHIPPING & Co nv e.a.)

ARREST

1 Cass., 19 jan. 2006, AR C.04.0544.N, AC, 2006, nr. 44; zie Cass., 19 sept. 2002, AR C.01.0527.F,
AC, 2002, nr. 465
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(AR C.08.0329.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 19 maart 2008 gewezen door
het Hof van Beroep te Antwerpen.
Afdelingsvoorzitter Ernest Waûters 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 5, 20, 21, 584, 616, 1039, 1050, 1138,3°, 1385bis, 1385quater en 1385nonies van het Gerechtelijk Wetboek.
Aangevochten beslissingen
Bij het bestreden arrest van 19 maart 2008 verklaart het Hof van Beroep te Antwerpen
eiseres' hoger beroep tegen de beschikking van de eerste rechter, waarbij de vordering van
de verweersters ten aanzien van de eiseres gegrond werd verklaard, de eiseres werd opgelegd om na lossing van het MS 'Tern' tegen presentatie van het laatvolgen de goederen
vermeld in de diverse cognossementen af te leveren of te doen afleveren te Antwerpen onder verbeurte van een dwangsom van 100,00 euro per dag en per bundel die niet tijdig te
Antwerpen afgeleverd werd, en zij tot de helft van de kosten werd veroordeeld, toelaatbaar doch ongegrond, zegt voor recht dat de tussenvordering van de eiseres zonder voorwerp is geworden, zegt voor recht dat de oorspronkelijke vorderingen vervallen zijn bij
gebreke aan spoedeisendheid en verwijst haar in de kosten van haar hoger beroep. Deze
beslissing is gestoeld op volgende overwegingen:
"13.
Wat betreft het hoger beroep inzake 2007/RK/380
De eerste rechter oordeelde de vordering van Norfram Logistics nv en Wirtz Shipping
& Co nv spoedeisend, aangezien de niet-uitvoering van verbintenissen in hoofde van
Hyundai aanleiding geven tot een kluwen van talrijke schadeclaims die bijzonder hoog
kunnen oplopen. Iedere dag vertraging bij de oplossing van het geschil zou de aanzienlijke kosten verder doen stijgen.
14.
Voor Hyundai kon de eerste rechter niet tot deze conclusie komen, aangezien de voorlopige aard van zijn beslissing en het voorschrift van artikel 1039 van het Gerechtelijk
Wetboek belet dat hij een declaratoir van rechten doet of nog de rechtspositie van partijen
onherroepelijk vaststelt. Ten aanzien van derdehouders van de cognossementen die voorzien zijn van een clausule, gebruikelijk 'liberty clause' genaamd, is het de zeevervoerder
immers toegestaan de goederen te lossen in een alternatieve haven.
15.
Omtrent de spoedeisendheid
De voorzitter doet krachtens artikel 584, eerste lid, van het Gerechtelijk Wetboek, in de
gevallen die hij spoedeisend acht, bij voorraad uitspraak in alle zaken, behalve die welke
de wet aan de rechterlijke macht onttrekt.
De urgentie wordt doorgaans erkend telkens wanneer een onmiddellijke beslissing wenselijk is om schade van een bepaalde omvang, dan wel ernstige ongemakken te voorkomen, en men derhalve zijn toevlucht kan nemen tot het kort geding wanneer de gewone
rechtspleging niet bij machte is het geschil tijdig op te lossen (zie ook Cass., 11 mei 1990,

1032

HOF VAN CASSATIE

17.4.09 - Nr. 255

RW, 1990-91, 987).
Deze grondvereiste van urgentie bestaat wanneer de gevorderde maatregelen objectief
nuttig zijn voor de beslechting van het geschil en, wegens de omstandigheden eigen aan
de zaak, spoedeisend zijn, wat wil zeggen dat wanneer ze uitgesteld worden, ze ofwel
geen nut meer hebben, ofwel niet meer kunnen plaatsvinden (zie ook E. Krings, Het kort
geding naar Belgisch recht, TPR, 1991, 1068).
16.
Het komt aan de rechter in kort geding toe uit te maken of een vordering een spoedeisend karakter heeft en blijft hebben als element van toelaatbaarheid van de vordering. Aan
deze eis van spoedeisendheid moet worden voldaan, zowel op het tijdstip van de inleiding
als op het ogenblik van de uitspraak. De spoedeisendheid moet namelijk bestaan op het
ogenblik van de uitspraak in hoger beroep, zelfs al maakt zij niet het voorwerp uit van een
rechtsmiddel.
Het feit dat de maatregelen door verloop van tijd hun spoedeisend karakter verloren
hebben, maakt dat de opgelegde maatregelen geen reden van bestaan meer hebben. Een
behoud of bestendiging van de door de eerste rechter opgelegde maatregelen op het ogenblik van de uitspraak door de appelrechter is slechts mogelijk in zoverre die maatregel nog
urgent is, d.w.z. nog onmiddellijk wenselijk om de schade van een bepaalde omvang of
ernstige ongemakken te voorkomen.
Wanneer de appelrechter van oordeel is dat de zaak niet langer een spoedeisend karakter vertoont, brengt zulks mee dat de door de eerste rechter bevolen maatregelen vervallen
vanaf de uitspraak in hoger beroep (zie Cass., 19 januari 2006, C.04.544.N). Een onderzoek naar de gevorderde en toegekende maatregel op grond van ogenschijnlijke rechten
van partijen is daarmee overbodig (zie ook Cass., 6 juni 2000, C.97.0198.N).
17.
Het feit dat de lading uitgeleverd is geworden aan de goederenbelanghebbenden na betekening van de bestreden beschikking, maakt dat thans de zaak niet langer spoedeisend
is.
18.
Omtrent de rechtsplegingsvergoeding
De partijen maken overeenkomstig de wet van 21 april 2007 met betrekking tot de verhaalbaarheid van de kosten en de erelonen van de advocaat en het koninklijk besluit van
26 oktober 2007 aanspraak op een rechtsplegingsvergoeding aan het basisbedrag van
1.200,00 euro".
nadat het hof van beroep aangaande het hoger beroep inzake 2007/AR/368 overwoog:
"11.
De vraag naar de initiële gegrondheid van de vordering stelt zich evenwel niet meer indien de vordering haar hoogdringend karakter verliest. De hoogdringendheid maakt naast
een element van bevoegdheid van de rechter in kort geding, tevens een element van de
oorzaak van de vordering uit. Indien dit verdwijnt, verliest de vordering als het ware haar
grond.
Het voorwerp van de vordering is immers het doel van het proces en dient het gevolg te
zijn van de oorzaak. Het voorwerp moet werkelijk en rechtstreeks ertoe strekken het bestaan van een subjectief recht te doen vastleggen of de eerbiediging van een dergelijk
recht te doen naleven. Indien hieraan tussentijds is voldaan, verliest de vordering haar
voorwerp.
12.
NHS heeft dezelfde dag van de bestreden beschikking nog instructies gegeven om het
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ms. "Tern" te verhalen en tot de lossing over te gaan. Bovendien heeft zij de ladingbelanghebbenden op 26 oktober 2007 in kennis gesteld de goederen onmiddellijk in ontvangst te
nemen. De opgelegde dwangsommen zijn dan ook niet verbeurd geworden. De tussenvordering van Hyundai is bijgevolg zonder voorwerp geworden".
Grieven
1. Naar luid van artikel 584, tweede lid, van het Gerechtelijk Wetboek doet de voorzitter van de rechtbank van koophandel, in gevallen die hij spoedeisend acht, bij voorraad
uitspraak in aangelegenheden die tot de bevoegdheid van de rechtbank behoren.
Opdat een maatregel zou kunnen worden ingewilligd is vereist dat zij spoedeisend is,
hetgeen wil zeggen, zoals vastgesteld door het bestreden arrest, dat zij voor de beslechting
van het geschil objectief nuttig is en, wegens omstandigheden eigen aan de zaak, spoedeisend is, wat wil zeggen dat wanneer zij uitgesteld wordt, ze ofwel geen nut meer heeft, ofwel niet meer kan plaatsvinden.
De rechter in kort geding zal bijgevolg de gevorderde maatregel slechts kunnen toewijzen voor zover hij op datum van uitspraak vaststelt dat zij inderdaad spoedeisend is. Beslist hij dat de maatregel niet spoedeisend is, dan verklaart hij de vordering ongegrond.
Zo ook wordt er aangenomen dat de rechter in hoger beroep, voor wie het hoger beroep
tegen een vordering tot behandeling van de zaak in kort geding aanhangig is, bij de beoordeling of het om een spoedeisend geval gaat, moet nagaan of de gevraagde maatregel op
dat ogenblik (nog steeds) spoedeisend is, gelet onder meer op hetgeen zich sinds de beschikking van de eerste rechter, die wordt aangevochten heeft voorgedaan, zulks bij toepassing van artikel 1068 van het Gerechtelijk Wetboek.
Daarentegen kan de hierboven aangehaalde spoedvereiste, die geldt ter beoordeling van
de wenselijkheid om voor de toekomst een dergelijke maatregel op te leggen of te handhaven de verweerder niet beletten om op toelaatbare wijze de beschikking van de eerste
rechter, die hem bij wijze van voorlopige maatregel gebood een bepaalde handeling te
stellen, desgevallend onder verbeurte van een dwangsom per dag vertraging in de uitvoering van dat bevel, aan het oordeel van de appelrechter te onderwerpen, noch de appelrechter, voor wie dat hoger beroep hangende is, vrijstellen van de verplichting om over de
gegrondheid ervan uitspraak te doen en meer in het bijzonder na te gaan of de eerste rechter op datum van uitspraak van de bestreden beschikking terecht de door het hoger beroep
aangevochten voorlopige maatregel, met de daaraan gekoppelde dwangsom en de eventuele veroordeling tot de kosten, heeft uitgesproken, zulks op straffe van het uithollen van
het aan de veroordeelde partij toegekende rechtsmiddel van hoger beroep, op straffe van
miskenning van de op de rechter rustende taak uitspraak te doen over de hem voorgelegde
betwisting en op straffe zich schuldig te maken aan, rechtsweigering.
2. Stelt de verwerende partij hoger beroep in tegen de beschikking waarbij hem een
voorlopige maatregel werd opgelegd, dan komt het de rechter in hoger beroep toe te onderzoeken of de eerste rechter op datum van zijn uitspraak wettig heeft kunnen oordelen
haar deze maatregel met alle daaraan verbonden accessoria te kunnen opleggen, zulks op
straffe van het ontzeggen aan deze partij van de uitoefening van een haar bij de wet toegekend rechtsmiddel.
Inderdaad kan in beginsel iedere beslissing die in eerste aanleg werd gewezen door een
rechtsmiddel worden aangevochten. Bovendien volgt uit artikel 20 van het Gerechtelijk
Wetboek dat een vonnis blijft bestaan zolang het niet werd tenietgedaan ingevolge de aanwending van een rechtsmiddel.
Naar luid van het eerste lid van artikel 21 van het Gerechtelijk Wetboek zijn de gewone
rechtsmiddelen verzet en hoger beroep.
Artikel 616 van het Gerechtelijk Wetboek bepaalt desbetreffend dat tegen ieder vonnis
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hoger beroep kan worden ingesteld, tenzij de wet anders bepaalt.
Overeenkomstig artikel 1050 van het Gerechtelijk Wetboek kan er in alle zaken hoger
beroep worden ingesteld zodra het vonnis is uitgesproken, zelfs al is dit een beslissing alvorens recht te doen of een verstekvonnis.
Werd bij toepassing van artikel 1385bis een dwangsom opgelegd, dan wordt de mogelijkheid tot het instellen van hoger beroep tegen die veroordeling blijkens artikel 1385nonies van het Gerechtelijk Wetboek bepaald door de aanvechtbaarheid van de hoofdveroordeling.
Hoger beroep is het rechtsmiddel dat ertoe strekt de zaak aan een nieuw onderzoek te
onderwerpen en de beslissing van de eerste rechter, hetzij, te horen vernietigen, hetzij, te
horen hervormen, met dien verstande dat er aan de rechter wordt gevraagd opnieuw uitspraak te doen over de vordering die voor de eerste rechter werd ingeleid, zulks weliswaar
met inachtneming van de feiten en wijzigingen die zich sinds de uitspraak hebben voorgedaan, zoals volgt uit artikel 1068 van het Gerechtelijk Wetboek.
Gaat het hoger beroep uit van de partij die door de eerste rechter veroordeeld werd, dan
strekt dat middel ertoe door de appelrechter te laten onderzoeken of de eerste rechter met
recht de aangevochten veroordeling, zowel in hoofdorde als wat betreft de accessoria, zoals een eventuele aan de hoofdveroordeling gekoppelde dwangsom en de kosten, heeft
kunnen uitspreken.
Een hoger beroep heeft m.a.w. niet alleen de wijziging van de beslissing voor de toekomst tot voorwerp, maar betreft ook het verleden, met dien verstande dat er aan de appelrechter wordt gevraagd vast te stellen of de eerste rechter de aangevochten beslissing
met de daarin vervatte veroordelingen ten laste van de appellant op wettige wijze heeft gewezen en de appellant derhalve terecht werd veroordeeld tot de in het beschikkend gedeelte vervatte maatregelen, tot een dwangsom die hieraan werd gekoppeld en die inmiddels kon verbeuren en tot de kosten van eerste aanleg.
3. Het voorgaande geldt evenzeer in geval van een procedure in kort geding.
Het hoger beroep van de verwerende partij tegen de beschikking die haar veroordeeld
heeft tot het uitvoeren van bepaalde maatregelen strekt ertoe te doen vaststellen dat de
rechter in kort geding haar ten onrechte tot die maatregelen heeft veroordeeld.
A fortiori zal dat het geval zijn wanneer aan die maatregelen een dwangsom werd gekoppeld per dag vertraging in de uitvoering van de opgelegde maatregelen.
Derhalve zal het de appelrechter toekomen na te gaan of de eerste rechter de verwerende partij op datum van uitspraak van de beroepen beschikking wettig tot die maatregelen
heeft kunnen veroordelen, zonder dat de verdwijning van spoed hem van dat onderzoek
vermag vrij te stellen.
Zulks geldt a fortiori wanneer aan de opgelegde maatregel een dwangsom werd gekoppeld, nu de dwangsom, blijkens artikel 1385quater van het Gerechtelijk Wetboek, eenmaal verbeurd ten volle toekomt aan de partij die de veroordeling heeft verkregen en kan
worden ten uitvoer gelegd krachtens de titel waarbij zij is vastgesteld, en dit zolang die titel niet werd tenietgedaan ingevolge de aanwending van één van de in artikel 20 van het
Gerechtelijk Wetboek bedoelde rechtsmiddelen en die titel blijft voortbestaan, ongeacht
een eventueel andersluidende beslissing van de bodemrechter.
Indien de spoed geldt als een vereiste voor de toewijzing van een maatregel, is dat niet
het geval voor het verweer, noch voor het hoger beroep ingesteld door de verweerder en
stelt de afwezigheid ervan op datum van uitspraak in hoger beroep, bijvoorbeeld omdat de
gevorderde maatregel inmiddels door de verwerende partij werd uitgevoerd, de appelrechter geenszins vrij van het onderzoek naar de rechtmatigheid en wettigheid van de eerder
opgelegde maatregel.
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Bovendien bepaalt artikel 1039 van het Gerechtelijk Wetboek uitdrukkelijk dat de beschikkingen in kort geding uitvoerbaar zijn bij voorraad niettegenstaande verzet of hoger
beroep. Deze bepaling ontneemt de verweerder weliswaar geenszins het recht op hoger
beroep en derhalve het recht om de uitgevoerde beschikking aan een nieuw onderzoek te
onderwerpen.
Op straffe van uitholling van het recht op hoger beroep tegen diezelfde beschikking,
kan de vaststelling dat de door de eerste rechter opgelegde maatregel inmiddels werd uitgevoerd de appelrechter dan ook geenszins vrijstellen van het onderzoek van de gegrondheid van het hoger beroep en meer in het bijzonder van de vraag of de eerste rechter terecht die maatregel heeft opgelegd.
4. Te dezen blijkt dat de eerste rechter bij de bestreden beschikking aan de eiseres oplegde om na lossing van het MS.'Tern' tegen presentatie van het laatvolgen aan de verweersters de goederen, vermeld in de diverse cognossementen, af te leveren of te doen afleveren te Antwerpen onder verbeurte van een dwangsom van 100,00 euro per dag en per
bundel die niet tijdig te Antwerpen afgeleverd werd.
De eiseres kwam tegen deze beslissing op bij het rechtsmiddel van hoger beroep, aanvoerende dat de ingestelde vordering niet toelaatbaar was en de kort geding rechter rechtsmacht noch bevoegdheid genoot, nu de voorlopige aard van zijn beslissing en het voorschrift van artikel 1039 van het Gerechtelijk Wetboek beletten dat hij een declaratoir van
rechten doet of nog de rechtspositie van partijen onherroepelijk vaststelt. Zij stelde voorts
dat zij zich kon beroepen ten aanzien van de verweersters op de 'liberty clause', waaronder
het de zeevervoerder is toegestaan de goederen te lossen in alternatieve havens, nu de nv
Nova & Hessenoordnatie Stevedoring had beweerd dat zij niet in de mogelijkheid was om
het MS. 'Tern' op haar terminal of op één van haar terminals te lossen, onder meer wegens
'wegens plaatsgebrek of congestie', maar de verweersters niettemin de lossing te Antwerpen bedongen door te dreigen met scheepsbeslag indien de goederen niet te Antwerpen
werden gelost, er derhalve in hoofde van de eiseres van feitelijkheid geen sprake was en
er voor de rechter in kort geding geen bevoegdheid was weggelegd, aangezien deze geen
maatregelen kan treffen of sancties opleggen die zelfs een bodemrechter niet zou kunnen
opleggen (pagina's 14 tot 16 van de syntheseconclusie).
De eiseres betwistte zodoende uitdrukkelijk de rechtsmacht van de kort gedingrechter
om de gevorderde maatregelen op te leggen.
Zij voerde voorts een tweede reden aan om de beschikking aan te vechten, met name de
dwangsom, erop wijzende dat de cognossementen waarvan de verweersters derdehouder
waren 'free in and free out' waren (vrije vertaling; 'vrij in en vrij uit'-cognossementen) en
lading betroffen die, samengevat, niet gemerkt is. Het eerste betekent dat het tot de verbintenis en aansprakelijkheid zelf van de ontvanger behoort om zich met de stuwadoor
van de reder te verstaan met betrekking tot de prijszetting, betaling, inontvangstneming en
afhaling van de goederen, het tweede dat de ontvanger zelf het risico moet dragen indien
zijn niet gemerkte lading niet onmiddellijk kan worden geïndividualiseerd. De eiseres besloot dat om die reden alleen al zij geen aansprakelijkheid kon dragen om de goederen,
zoals staat in de beschikking van de rechter in kort geding binnen de 72 uur na betekening
van een te verlenen beschikking af te leveren of te doen afleveren te Antwerpen en er
evenmin ruimte was voor de toekenning van een dwangsom van 100 euro per dag en per
bundel wanneer daarvoor op basis van dezelfde cognossementen in hoofde van de eiseres
geen aansprakelijkheid was weggelegd (pagina 16 van de syntheseconclusie).
De eiseres betwistte zodoende expliciet de wettigheid en rechtmatigheid van de door de
eerste rechter opgelegde maatregel, met de daaraan gekoppelde dwangsom.
Te dezen blijkt dat het hof van beroep voornoemd hoger beroep ongegrond acht om de
enkele reden dat ingevolge de uitlevering van de lading aan de goederenbelanghebbenden,
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voorwerp van de door de eerste rechter bevolen maatregel, de spoedeisendheid was verdwenen, waardoor de voorlopige maatregel zonder voorwerp was geworden en zodoende
de beschikking voor het verleden laat voortbestaan, zonder de gegrondheid van de grieven
die de eiseres tegen deze beschikking liet gelden te onderzoeken.
Besluit
Waar het hof van beroep oordeelt dat eiseres' hoger beroep ongegrond is en haar in de
kosten van dat beroep verwijst omwille van het feit dat de oorspronkelijke vorderingen,
uitgaande van de verweersters, omwille van de uitlevering van de lading aan de ladingbelanghebbenden, niet langer meer spoedeisend zijn en derhalve zijn vervallen, zonder te
onderzoeken of de oorspronkelijk opgelegde maatregel, welke overeenkomstig artikel
1039 van het Gerechtelijk Wetboek uitvoerbaar was bij voorraad, met de daaraan gekoppelde dwangsom en de veroordeling van de eiseres door de eerste rechter tot de helft van
de kosten van het geding, wettig kon worden opgelegd door de eerste rechter, miskent het
eiseres' recht om door middel van het rechtsmiddel van hoger beroep de rechtmatigheid en
wettigheid van de beschikking in kort geding, waarbij haar op vordering van de verweersters werd opgelegd om na lossing van het MS. 'Tern' tegen presentatie van het laatvolgen
de goederen vermeld in de diverse cognossementen af te leveren of te doen afleveren te
Antwerpen onder verbeurte van een dwangsom van 100,00 euro per dag en per bundel die
niet tijdig te Antwerpen afgeleverd werd en waarbij zij tot de helft van de kosten werd
veroordeeld, aan het onderzoek van de appelrechters te onderwerpen, met het oog op de
vernietiging ervan voor het verleden (schending van artikelen 20, 21, 584, tweede lid,
616, 1039, 1050, 1385bis, 1385quater en 1385nonies van het Gerechtelijk Wetboek),
maakt het een verkeerde toepassing van de spoedvereiste welke geldt als criterium ter beoordeling van de gegrondheid van de eis tot het opleggen van een voorlopige maatregel
(schending van artikelen 584, tweede lid en 1039 van het Gerechtelijk Wetboek), verbindt
het aan de onmiddellijke uitvoering van de opgelegde maatregel door de veroordeelde
partij gevolgen die hieraan niet door de wet zijn verbonden (schending van artikel 1039,
eerste lid, van het Gerechtelijk Wetboek), blijft het in gebreke uitspraak te doen over de
door de eiseres tegen de beschikking van de eerste rechter aangevoerde grieven (schending van artikel 1138, 3°, van het Gerechtelijk Wetboek) en maakt het zich schuldig aan
rechtsweigering (schending van artikel 5, van het Gerechtelijk Wetboek).

II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
1. Artikel 584, tweede lid, van het Gerechtelijk Wetboek, bepaalt dat de voorzitter van de arbeidsrechtbank en van de rechtbank van koophandel bij voorraad
uitspraak doen in gevallen die zij spoedeisend achten, in aangelegenheden die tot
de respectieve bevoegdheden van die rechtbanken behoren. Die voorzitters die in
kort geding zetelen, dienen om een maatregel bij voorraad op te leggen in de zin
van dit artikel, uit te maken of de vordering op het ogenblik van hun uitspraak
nog een spoedeisend karakter heeft.
2. Artikel 1068, eerste lid, van het Gerechtelijk Wetboek, bepaalt dat het hoger
beroep tegen een eindvonnis of tegen een vonnis alvorens recht te doen het geschil zelf aanhangig maakt bij de rechter in hoger beroep.
Uit de in dit artikel bepaalde devolutieve kracht van het hoger beroep volgt dat
de rechter die van het hoger beroep tegen een vonnis dat betreffende voorlopige
maatregelen in kort geding is gewezen kennis neemt, niet de wettigheid van de
beroepen uitspraak dient te onderzoeken maar dient te oordelen over de zaak
zelf. Aldus oordeelt hij niet als een cassatierechter van de beroepen uitspraak en
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is het voorwerp van het hoger beroep niet de wettigheid van de beroepen uitspraak maar de zaak zelf.
Daaruit volgt verder dat de appelrechter voor wie hoger beroep is ingesteld
door een verweerder in kort geding, aan wie een voorlopige maatregel werd opgelegd, indien hij tot de bevinding komt dat het geval geen spoedeisend karakter
meer vertoont, geen uitspraak meer moet doen op grond van de ogenschijnlijke
rechten van de partijen en de rechtmatigheid van de gevorderde maatregel, ook
niet voor het verleden, en er zich toe kan beperken het gebrek aan spoedeisend
karakter van de zaak vast te stellen. Het spoedeisend karakter van de zaak moet
immers worden beoordeeld op het ogenblik van de uitspraak.
3. Het gebrek aan spoedeisend karakter kan blijken uit het feit dat de gevorderde en door de eerste rechter opgelegde dringende en voorlopige maatregel ondertussen is uitgevoerd.
4. De in artikel 1385bis van het Gerechtelijk Wetboek bepaalde dwangsom is
een prikkel om de uitvoering van een opgelegde maatregel te benaarstigen en
geen schadevergoeding. Het arrest stelt vast dat de uitvoering van de gevorderde
maatregel is geschied alvorens dwangsommen verschuldigd waren, terwijl, in geval van een door de appelrechter vastgestelde afwezigheid van spoedeisend karakter van de zaak, de door de eerste rechter bevolen maatregel vervalt vanaf zijn
uitspraak.
Het middel vertoont dan ook geen belang in zoverre het ertegen opkomt dat de
appelrechters, die enkel voorlopig en bij voorraad kunnen oordelen, zich niet
over de door de eerste rechter opgelegde dwangsommen uitspreken.
5. Met al het voorgaande is niet strijdig dat in overeenstemming met artikel
1039 van het Gerechtelijk Wetboek de in kort geding opgelegde maatregel bij
voorraad uitvoerbaar was, niettegenstaande verzet of hoger beroep.
Evenmin is daarmee strijdig dat de door de eerste rechter gewezen beschikking
in kort geding die een dringende en voorlopige maatregel oplegt is blijven bestaan, kon uitgevoerd worden en gezag van gewijsde heeft gehad totdat die is
vervallen door de uitspraak in hoger beroep wegens gebrek aan spoedeisend karakter van de zaak in hoger beroep.
6. Uit wat voorafgaat volgt dat de appelrechter, in geval hij in kort geding het
gebrek aan spoedeisend karakter van de gevorderde voorlopige maatregel vaststelt en bijgevolg vaststelt dat hij geen bevoegdheid meer heeft om in kort geding
een voorlopige maatregel te bevelen en dat de eventueel in eerste aanleg bevolen
maatregel vervalt vanaf zijn uitspraak, ook geen uitspraak doet over de ogenschijnlijke rechten van de partijen en de rechtmatigheid van de gevorderde maatregel, het aan de veroordeelde partij toegekende recht op een rechtsmiddel niet
uitholt en zich niet schuldig maakt aan rechtsweigering.
7. Het middel dat ervan uitgaat dat de appelrechters toch de ogenschijnlijke
rechten van de partijen dienden te onderzoeken en zich niet mochten beperken
tot het vaststellen van de afwezigheid van het spoedeisend karakter van de zaak
op het ogenblik van hun uitspraak, faalt naar recht.
Dictum
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Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiseres in de kosten.
17 april 2009 – 1° kamer – Voorzitter en Verslaggever: de h. Waûters, afdelingsvoorzitter – Gelijkluidende conclusie van de h. Dubrulle, advocaat-generaal – Advocaat: mr.
Geinger.

Nr. 256
1° KAMER - 17 april 2009

1º GENEESKUNDE — BEROEPSORDEN - ORDE DER GENEESHEREN - RAAD VAN
BEROEP - TUCHTSTRAF - CASSATIEBEROEP - TUSSENKOMST VAN EEN ADVOCAAT BIJ HET HOF VAN
CASSATIE - ONTSTENTENIS - ONTVANKELIJKHEID
2º CASSATIEBEROEP — TUCHTZAKEN — VORMEN - ORDE DER GENEESHEREN RAAD VAN BEROEP - TUCHTSTRAF - CASSATIEBEROEP - TUSSENKOMST VAN EEN ADVOCAAT BIJ
HET HOF VAN CASSATIE - ONTSTENTENIS - ONTVANKELIJKHEID
3º GRONDWETTELIJK HOF - PREJUDICIËLE VRAAG - HOF VAN CASSATIE - VERPLICHTING KONINKLIJK BESLUIT
4º PREJUDICIEEL GESCHIL - GRONDWETTELIJK HOF - HOF VAN CASSATIE - VERPLICHTING
- KONINKLIJK BESLUIT
1º en 2° Niet ontvankelijk is het cassatieberoep van een arts dat wordt ingesteld zonder de
tussenkomst van een advocaat bij het Hof van Cassatie tegen een beslissing van de raad
van beroep van de Orde der geneesheren, die aan de arts een tuchtstraf oplegt. (Artt.
478 en 1080, Ger.W.; Art. 26, Artsenwet)
3º en 4° Er bestaat voor het Hof van Cassatie geen grond om aan het Grondwettelijk Hof
een prejudiciële vraag te stellen over de mogelijke schending van de artikelen 10 en 11
G.W. door een koninklijk besluit1. (Art. 26, §1, 3°, Bijzondere Wet Arbitragehof)
(H. T. ORDE DER GENEESHEREN)

ARREST

(AR D.08.0019.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een beslissing, op 5 mei 2008 gewezen
door de Raad van Beroep van de Orde van Geneesheren met het Nederlands als
voertaal.
Afdelingsvoorzitter Ernest Waûters heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Guy Dubrulle heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDELEN
1 Cass., 23 juni 2003, AR S.02.0128.N, AC, 2003, nr. 373; Cass., 25 feb. 2004, AR P.03.1430.F,
ibid., 2004, nr. 104.
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De eiser voert in zijn verzoekschrift twee middelen aan.
Het verzoekschrift is aan dit arrest gehecht en maakt er deel van uit.
III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Ontvankelijkheid van het cassatieberoep
1. De verweerster werpt op dat het cassatieberoep niet ontvankelijk is omdat
het werd ingesteld zonder de tussenkomst van een advocaat bij het Hof van Cassatie.
2. Krachtens artikel 26, eerste lid, van het KB nr. 79 van 10 november 1967
betreffende de Orde der geneesheren gelden voor de procedure in cassatie tegen
de beslissingen van de raden van beroep, zowel wat de pleegvormen als de termijnen betreft, dezelfde regels als in burgerlijke zaken, onverminderd bepaalde
afwijkingen. Deze afwijkingen worden opgesomd in het tweede lid van voornoemd artikel, maar betreffen geen afwijking van artikel 1080 van het Gerechtelijk Wetboek dat bepaalt dat het verzoekschrift tot cassatie zowel op het afschrift
als op het origineel moet ondertekend zijn door een advocaat bij het Hof van
Cassatie en dit op straffe van nietigheid.
3. Het cassatieberoep werd ingesteld zonder de tussenkomst van een advocaat
bij het Hof van Cassatie.
4. De eiser voert aan dat de verplichte tussenkomst van een advocaat bij het
Hof van Cassatie, zoals bepaald in voornoemd koninklijk besluit, strijdig is met
de artikelen 10 en 11 van de Grondwet.
De eiser vraagt dienvolgens aan het Grondwettelijk Hof navolgende prejudiciële vragen te stellen:
- "Schenden de artikelen 478 en 1080 van het Gerechtelijk Wetboek de artikelen 10 en 11 van de Grondwet, in die zin dat de schadelijder in een cassatieprocedure in strafzaken geen beroep dient te doen op een advocaat die aangesloten
is bij de Orde van Advocaten bij het Hof van Cassatie waar de schadelijder in
een cassatieprocedure in burgerlijke zaken dit wel dient te doen zodat er een ongelijke behandeling bestaat van personen die zich in een vergelijkbare situatie
bevinden?"
- "Schendt artikel 26 van het KB nr. 79 betreffende de Orde der geneesheren
van 10 november 1967 in samenhang met de artikelen 478 en 1080 van het Gerechtelijk Wetboek de artikelen 10 en 11 van de Grondwet in die zin dat een persoon in een cassatieprocedure in tuchtzaken een beroep dient te doen op een advocaat die aangesloten is bij de Orde van Advocaten bij het Hof van Cassatie
waar een persoon in een cassatieprocedure in strafzaken dit niet hoeft te doen zodat er een ongelijke behandeling bestaat van personen die zich in een vergelijkbare situatie bevinden gelet op de analogie van tuchtzaken met strafzaken?"
5. De voorgestelde eerste prejudiciële vraag heeft te dezen geen belang daar zij
ervan uitgaat dat de eiser als een "schadelijder in burgerlijke zaken" dient te worden beschouwd en diens situatie wordt vergeleken met deze van de burgerlijke
partij in strafzaken, terwijl de eiser het voorwerp uitmaakt van een tuchtrechtelijke vervolging, en aldus noch schadelijder in burgerlijke, noch in strafzaken is.
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Het betreft personen die zich niet in eenzelfde feitelijke situatie bevinden.
De eerste vraag moet dus niet worden gesteld.
6. De voorgestelde tweede prejudiciële vraag peilt naar de verenigbaarheid van
artikel 26 van het voornoemde KB nr. 79, dat de artikelen 478 en 1080 van het
Gerechtelijk Wetboek toepasselijk maakt op de cassatieprocedure tegen beslissingen van onder meer de Raad van beroep van de Orde der Geneesheren, met de
artikelen 10 en 11 van de Grondwet.
Het artikel van voormeld KB betreft een norm die, ingevolge artikel 26, §1,
van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof niet onderworpen
is aan de grondwettelijke toetsing door het Grondwettelijk Hof.
Hieruit volgt dat de tweede vraag niet moet worden gesteld.
7. Het aangevoerde onderscheid berust op een objectief criterium en is niet onredelijk.
8. Uit het voorgaande volgt dat het middel van niet-ontvankelijkheid moet
worden aangenomen.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiser in de kosten.
17 april 2009 – 1° kamer – Voorzitter en Verslaggever: de h. Waûters, afdelingsvoorzitter – Gelijkluidende conclusie van de h. Dubrulle, advocaat-generaal – Advocaat: mr. J.
Vande Moortel, Gent.

Nr. 257
VERENIGDE KAMERS - 20 april 2009

1º RECHTERLIJKE TUCHT – TUCHTOVERHEID – TUCHTONDERZOEK – PERSOON VAN
MINSTENS GELIJKE RANG – BEGRIP
2º RECHTSBEGINSELEN (ALGEMENE) – ONPARTIJDIGHEID EN ONAFHANKELIJKHEID VAN
DE RECHTER – BEGRIP
3º RECHTBANKEN – ALGEMEEN – ONPARTIJDIGHEID EN ONAFHANKELIJKHEID VAN DE RECHTER
– BEGRIP
4° RECHTERLIJKE TUCHT – TUCHTOVERHEID – NATIONALE TUCHTRAAD – ADVIES –
ONREGELMATIGHEID – GEVOLG
1°Doooordat er in een rechtscollege of korps nooit “een persoon van minstens gelijke rang”
aan die van de korpschef bestaat, kan de bepaling dat ook zodanige persoon het door
deze korpschef, bevoegde tuchtoverheid, met betrekking tot de feiten die in aanmerking
komen om te worden gestraft met een lichte straf, te voeren tuchtonderzoek, kan voeren,
enkel beogen dat dit tuchtonderzoek ook gevoerd kan worden door een persoon van
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minstens dezelfde rang als degene tegen wie de tuchtprocedure is ingesteld1. (Art.411
Ger.W.)
2° en 3° Tenzij het tegendeel is bewezen, is de rechter onpartijdig en onafhankelijk; het
volstaat niet dat een partij beweert dat zij een subjectieve twijfel heeft omtrent de
onpartijdigheid of onafhankelijkheid van de rechter, om daaruit te besluiten dat het
bewezen is dat er een schijn van partijdigheid is of dat de rechter niiet onafhankelijk en
niet onpartijdig is.2
4° Wanneer het advies van de Nationale Tuchtraad mede is verleend door een lid dat niet
aanwezig was op de zitting waarop een lid van een rechtbank van eerste aanleg, tegen
wie het tuchtonderzoek werd ingesteld, werd gehoord, vernietigt het Hof, dat in verenigde
kamers uitspraak doet over het hoger beroep van de betrokkene tegen de beslissing die
hem een zware straf oplegt, dat advies en maakt het de zaak opnieuw aanhangig bij de
Nationale Tuchtraad, anders samengesteld, om een nieuw advies te geven, dat hij aan
het Hof zal overmaken3. (Art.409, 411 en 415, §2, Ger.W.)
(V.)

Conclusie van de heer advocaat-generaal G. Dubrulle:
(…)
Gegrondheid van het hoger beroep – onderzoek van de grieven (de titels en de
nummering van de (aangetekende) brief (van de appellant) worden gevolgd)
1. DE ONREGELMATIGHEID VAN HET TUCHTONDERZOEK
1 .1. Het tuchtonderzoek gevoerd door ondervoorzitter (V.)
A. Miskenning van artikel 411, §1, Ger.W.
Dit artikel bepaalt:
“Behoudens de magistraat bedoeld in artikel 410, §2, die de zaak overzendt aan de
tuchtoverheid van de betrokken griffier, voeren de bevoegde tuchtoverheid bedoeld in
artikel 410, §1, of een persoon van minstens gelijke rang die zij in hun eigen korps
aanwijzen of de korpschef van het hogere niveau, het tuchtonderzoek met betrekking tot
de feiten die in aanmerking komen om te worden gestraft met een lichte straf.”
De appellant voert aan dat de interpretatie, door het bestreden arrest, in de zin dat
hiermee wordt bedoeld een persoon van minstens gelijke rang als de persoon tegen wie de
tuchtprocedure is ingesteld, de tekst geweld aandoet en dat het getrapte verloop van de
tuchtprocedure daartoe ook geen grond biedt.
Ook al is die wettekst niet anders te lezen dan als door de appellant vooropgesteld (d.i.:
“van minstens gelijke rang als de bevoegde tuchtoverheid”),samen met het hof van beroep
moet worden besloten dat hij, in deze lezing, niet werkbaar is omdat geen persoon van die
gelijke rang in het korps bestaat. De verwerping van dit middel door het hof van beroep
lijkt me evenwel naar recht verantwoord op grond van het getrapte verloop van de tuchtprocedure alsook op grond van het toepasselijk artikel 90, eerste lid, van het Gerechtelijk
Wetboek (Tweede Deel, Boek I, Titel I, Hoofdstuk II, Afdeling VIII: “Dienst”), krachtens
hetwelk de voorzitter belast is met de organisatie van de werkzaamheden en de verdeling
van de zaken overeenkomstig het reglement van de rechtbank en een of meer ondervoorzitters kan aanwijzen om hem bij te staan. Deze mogelijkheid tot delegatie is dus algemeen. Wat het tuchtrecht betreft wijkt het artikel 410, §1, aanhef en 1°, vierde streepje,
van het Gerechtelijk Wetboek, krachtens hetwelk de voorzitter de tuchtoverheid is om een
tuchtprocedure in te stellen ten aanzien van de leden van de rechtbank, hiervan niet af.
1 Zie de concl van het O.M..
2 Zie de concl van het O.M. en Cass., 28 juni 1979, AC 1978-1979, 1319.
3 Zie de (op dit punt strijdige) concl van het O.M.
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Het is alsof de voorzitter zichzelf als onderzoeker heeft aangewezen. De wetgever vond
trouwens de cumulatie van functies een manier om de korpschefs hun verantwoordelijkheid te laten opnemen4.
Hoe dan ook, de aangewezen ondervoorzitter, Mevrouw (V.), is hoger in rang dan de
appellant, wat zeker in overeenstemming is met de geest van de wet: indien de aanwijzing
van een persoon ”van minstens gelijke rang als de persoon tegen wie de tuchtprocedure is
ingesteld” daaraan niet zou voldoen, is dat alleszins wel het geval voor de “hiërarchisch
meerdere”. Deze aanwijzing voldoet ook aan de zorg voor onpartijdigheid en
onafhankelijkheid, zoals gewaarborgd door artikel 6.1. E.V.R.M (dat nochtans deze
cumulatie van functies niet verhindert5) tuchtoverheid en onderzoeker zijn verschillende
personen.
Op goede grond verwijst het bestreden arrest naar de verantwoording voor het
amendement van de minister op artikel 11 van het wetsontwerp betreffende artikel 411
van het Gerechtelijk Wetboek, naar luidt waarvan “de bevoegde tuchtoverheid er
momenteel reeds voor (zorgt) dat zij een ‘onderzoeksmagistraat’ aanwijst, zich hierbij
houdend aan de principes van onafhankelijkheid en onpartijdigheid (zie Cass., 4 maart
1993, Pas, nr. 1526, p. 242) (amendement nr. 4, DOC 50 1553/003)”6.
Tenslotte heeft de appellant klaarblijkelijk, lopend het onderzoek, tegen deze
aanwijzing geen bezwaar geopperd.
B. Miskenning van het algemeen rechtsbeginsel van de onpartijdigheid
De appellant meent dat Mevrouw (V.), die, zoals andere collega’s, eind december 2006,
zeven van de aan de appellant onttrokken zaken diende op te vangen en begin juli 2007
aangewezen werd om het tuchtonderzoek te voeren, dit onderzoek daarom niet objectief
kon voeren en minstens een schijn van partijdigheid heeft gewekt.
De bestreden beslissing gaat niet uit van een “actief bestuursorgaan”, noch van de
strafrechter, zodat deze vergelijkingen niet dienend zijn.
De appellant steunt deze grief op de beschikking van de voorzitter van de rechtbank
van eerste aanleg te Brugge van 30 januari 2008 en het advies van de Nationale Tuchtraad
van 23 juni 2008, die vermelden dat, door de herverdeling van zaken, na onttrekking, de
appellant bij zijn collega’s, waaronder de onderzoekende ondervoorzitter, elk krediet
verloor.
Het bestreden arrest oordeelt terecht dat de appellant hierover tijdens dit onderzoek
geen opmerkingen formuleerde. Allerminst was er sprake van – voor zover mogelijk - een
wraking van de onderzoekende magistraat wegens wettige verdenking. En thans is de
kritiek een louter subjectieve doch niet gefundeerde bewering.
1.2. Het advies van de Nationale Tuchtraad
De appellant voert aan dat de bestreden beslissing nietig is omdat ze aangetast is door
de nietigheid van het advies van de Nationale Tuchtraad.
Volgens zijn “dictum” werd het advies door de erin vermelde leden “uitgebracht” op 23
juni 2008 en ondertekend door de plaatsvervangend voorzitter en secretaris, zonder dat
daarvan een proces-verbaal is opgesteld, terwijl het artikel 419, achtste lid, van het
Gerechtelijk Wetboek dit inderdaad niet oplegt. Uit dit advies blijken niet de door de
appellant gemaakte gevolgtrekkingen.
Sub 1.4. hierna zal blijken dat het de tuchtoverheid hoe dan ook niet toekomt de
regelmatigheid van dit advies te toetsen.
4 Parl. St., Kamer, DOC 50 1553/001, 15 (wetsontwerp).
5 Parl. St., Kamer, DOC 50 1553/007, 22-23.
6 Ibid.
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Artikel 779 Gerechtelijk Wetboek, noch artikel 6 EVRM, waarnaar de appellant
verwijst, zijn “per analogie” toepasselijk op een orgaan zonder rechtsprekende doch met
louter adviserende functie. Het blijkt overigens ook niet dat de appellant de thans
aangevoerde onregelmatigheden voor het hof van beroep heeft opgeworpen.
(…)
1.4 Gevolgen van de onregelmatigheden
De appellant voert thans ook voor het eerst aan “dat de tuchtprocedure niet regelmatig
aanhangig is gemaakt bij de tuchtoverheid”, zodat er, ook na vernietiging van de
bestreden beslissing om die reden, geen grond meer is om verder uitspraak te doen.
Het artikel 419, achtste lid, van het Gerechtelijk Wetboek, bepaalt:
“In alle gevallen, waarin een zaak bij de Nationale Tuchtraad aangebracht werd, maakt
hij deze aanhangig bij de overheid bevoegd om een zware straf van de eerste graad op te
leggen en bezorgt deze tuchtoverheid het dossier en zijn advies aangaande de eventueel
op te leggen straf”.
Het elfde lid bepaalt:
“Indien de overheid bevoegd voor het opleggen van een zware straf van de eerste graad
van oordeel is dat een zware straf van de tweede graad moet wordt opgelegd, zendt zij het
dossier over aan de overheid bevoegd om een zware straf van de tweede graad op te
leggen”.
Volgens de niet betwiste vaststelling van het bestreden arrest, werd de tuchtvordering
ingesteld bij vordering (resp. aanvullende vordering) van de procureur-generaal bij het hof
van beroep te Gent in toepassing van artikel 410, §4 (resp. §1) van het Gerechtelijk
Wetboek. Artikel 410, §4 luidt: “Het openbaar ministerie kan een tuchtprocedure
aanhangig maken bij elke tuchtoverheid bedoeld in dit artikel”.
Hieruit blijkt dat aan deze terminologie geen bijzondere vaste betekenis werd gegeven
wat betreft de saisine door en van de verscheidene overheden in diverse stadia van de
procedure.
De wet voorziet ook geen rechtsmiddel tegen een advies van de Nationale Tuchtraad,
noch een bevoegdheid van de tuchtoverheid om de regelmatigheid te beoordelen van de
wijze waarop dit advies is totstandgekomen, dan wel enkel om vast te stellen dat de
wettelijke procedure werd gevolgd: dat het advies inderdaad, zoals wettelijk
voorgeschreven, verleend werd, dat de zaak bij haar aanhangig gemaakt werd en dat het
dossier haar werd bezorgd.
In het (door de appellant ingeroepen) arrest van het Hof, Verenigde Kamers, van 4
oktober 2007 (AR D.07.0001.N) is vastgesteld dat de (toepasselijke) procedure niet werd
gevolgd, zodat de saisine van de tuchtoverheden onregelmatig was.
Waar het overigens enkel een niet bindend advies betreft kan het “dictum” van de
Nationale Tuchtraad allerminst als een “verwijzingsbeslissing” die de tuchtoverheid “vat”
worden beschouwd.
Zelfs bindende verwijzingsbeslissingen kunnen door de feitenrechter niet getoetst
worden.
Zo oordeelt het Hof in het arrest van 4 maart 2008 (AR P.07.1782.N), in strafzaken:
“De feitenrechter heeft geen rechtsmacht zich uit te spreken over de rechtsgeldigheid
van de beslissingen van de onderzoeksgerechten die oordelen over de verwijzing en de
regelmatigheid van de rechtspleging; de feitenrechter naar wie een beklaagde verwezen is,
kan enkel het bestaan van de verwijzingsbeschikking vaststellen.”
In dezelfde opvatting oordeelt het Hof, heel recentelijk, in een arrest van 3 maart 2009
(o.m. AR P.09.0076.N), m.b.t. het artikel 235ter, §1, van het Wetboek van Strafvordering

1044

HOF VAN CASSATIE

20.4.09 - Nr. 257

(dat bepaalt: “De kamer van inbeschuldigingstelling is belast met de controle over de
toepassing van de bijzondere opsporingsmethoden observatie en infiltratie.”):
“Een vonnisgerecht heeft niet de rechtsmacht om de regelmatigheid van de beslissingen
van het onderzoeksgerecht rechtstreeks of onrechtstreeks te onderzoeken of te beoordelen.
Eens de kamer van inbeschuldigingstelling de toepassing van de bijzondere
opsporingsmethoden observatie en infiltratie heeft gecontroleerd, bindt haar beslissing het
vonnisgerecht.
Dit houdt in dat, ook al is de beslissing van de kamer van inbeschuldigingstelling
aangetast door een onregelmatigheid omdat er geen tegenspraak zou geweest zijn, het
vonnisgerecht die onregelmatigheid niet mag betrekken in zijn oordeel.”
A fortiori kan de toetsing van een advies in tuchtzaken niet verder gaan.
(…)
Conclusie: het hoger beroep is ontvankelijk, doch ongegrond; het bestreden arrest dient
te worden bevestigd.
ARREST

(AR D.09.0001.N)

I. Rechtspleging voor het hof
De appellant is in hoger beroep gekomen van het arrest van het hof van beroep
te Gent, eerste kamer, van 11 december 2008. Dit arrest legt de appellant de
tuchtstraf ontslag van ambtswege op.
Afdelingsvoorzitter Edward Forrier heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Guy Dubrulle heeft geconcludeerd.
De raadslieden van de appellant werden gehoord.
De appellant werd gehoord.

II.Beslissing van het hof
Beoordeling
1.De appellant voert aan dat het onderzoek niet is gedaan door de bevoegde
tuchtoverheid, bepaald in artikel 411, §1, Gerechtelijk Wetboek.
Voormeld artikel bepaalt: “Behoudens de magistraat bedoeld in artikel 410,
§2, die de zaak overzendt aan de tuchtoverheid van de betrokken griffier, voeren
de bevoegde tuchtoverheid bedoeld in artikel 410, §1, of een persoon van minstens gelijke rang die zij in hun eigen korps aanwijzen of de korpschef van het
hogere niveau, het tuchtonderzoek met betrekking tot de feiten die in aanmerking
komen om te worden gestraft met een lichte straf.”
In een rechtscollege of korps is er maar een korpschef. Er is dus in een rechtscollege of korps nooit “een persoon van minstens gelijke rang” aan die van
korpschef. De voornoemde bepaling kan dan ook, wil ze uitwerking kunnen krijgen, enkel beogen dat het tuchtonderzoek ook gevoerd kan worden door een persoon van minstens dezelfde rang als de persoon tegen wie de tuchtprocedure is
ingesteld.
Krachtens artikel 410, §1, 1°, vierde streepje, Gerechtelijk Wetboek is de voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg te Brugge, waar de appellant rechter is,
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de bevoegde tuchtoverheid om een tuchtprocedure in te stellen. Hij wees Bernadette Vandeputte, ondervoorzitter in deze rechtbank, aan om het tucht-onderzoek
te voeren.
Het tuchtonderzoek is dus gevoerd door een persoon van hogere rang dan de
appellant.
2.De appellant voert miskenning aan van het algemeen rechtsbeginsel van de
onpartijdigheid: bij de appellant bestond en bestaat een gewettigde verdenking
omtrent de onafhankelijkheid en vooral de onpartijdigheid van ondervoorzitter
Bernadette Vandeputte; zij heeft een deel van de zaken die de appellant niet tijdig heeft berecht, moeten afhandelen.
Tenzij het tegendeel is bewezen, is de rechter onpartijdig en onafhankelijk. Het
volstaat niet dat een partij beweert dat zij een subjectieve twijfel heeft omtrent de
onpartijdigheid of onafhankelijkheid van de rechter, om daaruit te besluiten dat
het bewezen is dat er een schijn van partijdigheid is of dat de rechter niet onafhankelijk en niet onpartijdig is.
Het blijkt niet dat de appellant ooit enige opmerking gemaakt heeft over de
eventuele partijdigheid van Bernadette Vandeputte. Hij heeft ook tijdens het
tuchtonderzoek niet beweerd dat de manier waarop Bernadette Vandeputte het
tuchtonderzoek voerde, bij hem de schijn heeft doen ontstaan van dergelijke partijdigheid.
Dat ondervoorzitter Bernadette Vandeputte die daarover nooit enige opmerking heeft gemaakt, ingevolge een beslissing van de voorzitter van de rechtbank,
een aantal zaken van de appellant heeft moeten overnemen, is geen bewijs van
enige partijdigheid noch creëert die omstandigheid een schijn van partijdigheid.
De bewering van de voorzitter van de rechtbank en van de Nationale Tuchtraad dat ingevolge de herverdeling van de dossiers de appellant het krediet bij
zijn collegae heeft verloren of dat zulks de collegialiteit verstoorde, is gemaakt
nadat ondervoorzitter Bernadette Vandeputte het onderzoek had afgesloten. Die
aanvoering kan dan ook geen aanleiding zijn om voor te houden dat er tegen ondervoorzitter Vandeputte een schijn van partijdigheid is.
3.De appellant voert aan dat het advies van de Nationale Tuchtraad van 23 juni
2008 mede is uitgebracht door leden die de zitting van 6 juni 2008, waarop de
appellant is gehoord, niet hebben bijgewoond. Zo was Marc Herssens wel aanwezig op het verhoor maar niet bij het uitbrengen van het advies. Daarentegen
was Thierry Beele aanwezig bij het uitbrengen van het advies maar niet bij het
verhoor. Het advies is volgens de appellant dus nietig. Hierdoor zijn het recht op
een eerlijk proces en het recht van verdediging, algemene rechtsbeginselen die
neergelegd zijn in artikel 6 EVRM, miskend.
Enkel de leden van de Nationale Tuchtraad, die de betrokkene hebben gehoord, kunnen het niet-bindend advies, bedoeld in artikel 409, §1, eerste lid, Gerechtelijk Wetboek uitbrengen. Artikel 409, §4, Gerechtelijk Wetboek bepaalt
uitdrukkelijk dat vanaf het ogenblik dat het dossier aanhangig is gemaakt, de samenstelling van de bevoegde kamer van de Nationale Tuchtraad niet meer kan
veranderen.

1046

HOF VAN CASSATIE

20.4.09 - Nr. 257

De wetgever heeft aldus beschouwd dat de ongewijzigde samenstelling van de
kamer een essentieel element is van de rechtspleging. Wanneer leden van de Nationale Tuchtraad die de betrokkene niet hebben gehoord het advies uitbrengen
bedoeld in artikel 409, §1, eerste lid, zoals hier, is het advies onwettig.
De nietigheid van het gegeven advies houdt niet in dat de rechtspleging opnieuw moet worden aangevat voor de tuchtoverheid die in eerste aanleg uitspraak moet doen over de straf. Het Hof kan die onwettigheid remediëren door
zelf de Nationale Tuchtraad te vragen hem een nieuw advies te geven en de zaak
zelf te berechten zonder te steunen op de beslissing van de eerste rechter.
Het advies moet gegeven worden in een anders samengestelde zetel en indien,
gelet op het beperkt aantal leden van de Nationale Tuchtraad dit niet mogelijk is,
bij voorrang in een samenstelling met diegenen die voorheen niet gezeteld hebben.
Dictum
Het Hof,
Verklaart het hoger beroep ontvankelijk en gegrond.
Vernietigt het bestreden arrest.
Alvorens nader te beslissen,
Maakt de zaak met betrekking tot de tuchtprocedure tegen de appellant opnieuw aanhangig bij de Nationale Tuchtraad.
Zegt dat de Nationale Tuchtraad zijn advies aan het Hof zal overmaken.
Houdt de beslissing over de kosten aan.
20 april 2009 – Verenigde kamers – Voorzitter: de h. Londers, eerste voorzitter – Verslaggever: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter – Gedeeltelijk strijdige conclusie van de h.
Debrulle, advocaat-generaal – Advocaten: mrs. van Eeckhoutte, V. Tollenaere, Gent en T.
De Sutter, Gent.

Nr. 258
3° KAMER - 20 april 2009

1º VORDERING IN RECHTE - GENEESKUNDIGE VERSTREKKINGEN VERZORGINGSVERSTREKKERS IN DE ZIN VAN ARTIKEL 2277BIS B.W. - DRAAGWIJDTE
2º GRONDWETTELIJK HOF - PREJUDICIËLE VRAAG - SCHENDING VAN DE ARTIKELEN 10 ET
11 VAN DE GRONDWET - DIERENARTSEN - VERZORGINGSVERSTREKKERS IN DE ZIN VAN ARTIKEL
2277BIS B.W. - DRAAGWIJDTE - GEVOLG
3º GRONDWET — GRONDWET 1994 (ART. 1 TOT 99) — ARTIKEL 10 - ARTIKEL
11 - DIERENARTSEN - VERZORGINGSVERSTREKKERS IN DE ZIN VAN ARTIKEL 2277BIS B.W. DRAAGWIJDTE - GEVOLG
1º De dierenartsen zijn geen verzorgingsverstrekkers als bedoeld in artikel 2277bis B.W.
2º en 3° Het Grondwettelijk Hof heeft in antwoord op een prejudiciële vraag geoordeeld dat
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artikel 2277bis B.W., in die zin begrepen dat de erin bedoelde verzorgingsverstrekkers de
zorgverleners zijn, bedoeld in artikel 2, n), van de ZIV-wet, waaronder de beoefenaars
van de geneeskunst bedoeld in artikel 2, l) van dezelfde wet, en dus niet de dierenartsen,
de artikelen 10 en 11 van de Grondwet niet schendt, omdat het verschil in behandeling
redelijk verantwoord is, zodat het onderdeel dat van een andere rechtsopvatting uitgaat,
faalt naar recht. (Art. 26, §1, Bijzondere Wet Arbitragehof; Art. 2277bis, B.W.)
(V. T. W.)

ARREST

(AR C.06.0590.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 8 juni 2006 gewezen door het
Hof van Beroep te Gent.
De zaak is bij beschikking van de voorzitter van 16 oktober 2007 verwezen
naar de derde kamer.
Afdelingsvoorzitter Robert Boes heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Ria Mortier heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDELEN
De eiser voert in zijn verzoekschrift een middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 10 en 11 van de Gecoördineerde Grondwet;
- artikel 2277bis van het Burgerlijk Wetboek.
Aangevochten beslissingen
Het bestreden arrest: "Verklaart het hoger beroep ontvankelijk en grotendeels gegrond.
Doet het bestreden vonnis teniet en, opnieuw wijzende. Verklaart de vordering gesteld bij
de op 19 februari 2004 betekende dagvaarding ontvankelijk en grotendeels gegrond. Veroordeelt (de eiser) om aan (de verweerder) 11.480,48 euro te betalen, meer de moratoire
rente aan 7 pct. vanaf 7 april 2003 tot 18 februari 2004 en meer de gerechtelijke rente vanaf 19 februari 2004 tot de dag van de algehele betaling. Veroordeelt (de eiser) tot de kosten van het geding van de beide instanties. (...)";
op grond van de motieven op p. 2-3:
"Het hof deelt de zienswijze niet van de eerste rechter dat de vordering verjaard is op
grond van artikel 2277bis van het Burgerlijk Wetboek, ingevoegd bij artikel 64 van de
wet van 6 augustus 1993.
Voormelde facturen slaan immers niet op in artikel 2277bis van het Burgerlijk Wetboek
bedoelde 'geneeskundige verstrekkingen, diensten en goederen of bijkomende kosten'.
(De eiser) kan zich niet met nut beroepen op het gezag van beslissingen en commentaren betreffende artikel 2272, eerste lid, van het Burgerlijk Wetboek, omdat deze bepaling
werd opgeheven door artikel 63 van de wet van 6 augustus 1993 (Belgisch Staatsblad 9
augustus 1993).
Uit de bewoordingen noch uit de ontstaansgeschiedenis van artikel 2277bis van het
Burgerlijk Wetboek blijkt dat de wetgever heeft bedoeld ook de veeartsen te begrijpen onder de in deze bepaling bedoelde 'verzorgingsverstrekkers'.
Deze wetsbepaling beoogt de verjaringstermijn van de rechtsvorderingen van de verzorgingsverstrekkers op 2 jaar te brengen en ze aldus af te stemmen op de verjaringster-
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mijn die krachtens artikel 106 van de wet van 9 augustus 1963 (thans artikel 174 Gecoördineerde ZIV-wet van 14 juli 1994) gold ten aanzien van de verzekeringsinstelling voor
de terugbetaling van de ziekenhuiskamer en de honoraria van de verzorgingsverstrekkers.
Daarmee werd een einde gesteld aan de discrepantie tussen de dertigjarige verjaringstermijn die gold in de rechtsverhouding tussen het ziekenhuis en de patiënt en de tweejarige termijn die gold voor de vordering tot terugbetaling van de patiënt-verzekerde tegen de
verzekeringsinstelling.
Alhoewel de wetgever de begrippen 'verzorgingsverstrekker' en 'geneeskundige verstrekkingen, diensten en goederen en bijkomende kosten' niet heeft omschreven, blijkt uit
de context waarin artikel 2277bis van het Burgerlijk Wetboek tot stand kwam afdoende
dat daarmee de beoefenaars van de diergeneeskunde noch hun prestaties zijn bedoeld.
(De eiser) doet de auteurs H. Vuye en P. Wéry geen eer aan door voor te houden dat zij
in het artikel dat hij overlegt als stuk 3 zouden beweren dat dit wel het geval is.
Het (hof van beroep) heeft zulks in dat artikel in elk geval niet kunnen lezen. Ook in de
aangehaalde cassatiearresten wordt zulks niet beslist".
Grieven
Eerste onderdeel
Destijds bepaalde het ondertussen op dat punt gewijzigde artikel 2272 van het Burgerlijk Wetboek dat "De rechtsvordering van geneesheren, heelkundigen en apothekers wegens hun bezoeken, heelkundige behandelingen en geneesmiddelen; (...) Verjaren door
verloop van een jaar".
Daaronder werd begrepen te zijn bedoeld elkeen die wettelijk een tak van de geneeskunde uitoefent, wat meteen de dierenartsen omvat nu zij wettelijk, onder meer in de wet
van 19 december 1950 tot instelling van de Orde van Dierenartsen en van 28 augustus
1991 op de uitoefening van de diergeneeskunde, een dergelijk gereglementeerde tak van
de geneeskunde uitoefenen.
Aan deze visie werd niet geraakt in het nieuwe artikel 2277bis, eerste lid, van het Burgerlijk Wetboek, dat sedert de invoering bij artikel 64 van de wet van 6 augustus 1993 bepaalt: "De rechtsvordering van verzorgingsverstrekkers met betrekking tot de door hen geleverde geneeskundige verstrekkingen, diensten en goederen, daarin begrepen de vordering wegens bijkomende kosten, verjaart ten overstaan van de patiënt door verloop van
een termijn van 2 jaar te rekenen vanaf het einde van de maand waarin deze zijn
verstrekt".
De rechtsvordering van een dierenarts, die een verzorgingsverstrekker is, derhalve onderworpen blijft aan de korte verjaring van 2 jaar.
Hieruit volgt dat het bestreden arrest onwettig beslist dat de vordering van de verweerder tot betaling van door hem uitgevoerde veterinaire diensten en levering van medicamenten niet verjaard is op grond van artikel 2277bis van het Burgerlijk Wetboek, nu een
dierenarts wel een door deze bepaling bedoelde verzorgingsverstrekker is (Schending van
artikel 2277bis van het Burgerlijk Wetboek) en zijn geleverde medicamenten en veterinaire diensten, - gezien het behandelingen zijn die evenzeer volgens artikel 1, eerste lid, 4°,
van de voormelde wet van 28 augustus 1991 verstrekkingen zijn van preventieve of curatieve verzorging -, tevens geneeskundige verstrekkingen, diensten en goederen of bijkomende kosten zijn zoals bedoeld in artikel 2277bis van het Burgerlijk Wetboek (Schending van artikel 2277bis van het Burgerlijk Wetboek).
Tweede onderdeel
Zo artikel 2277bis, eerste lid, van het Burgerlijk Wetboek de rechtsvorderingen van de
dierenarts voor zijn diergeneeskundige prestaties niet omvat, maakt deze bepaling een on-
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derscheid tussen de geneeskundige prestaties verricht door elkeen die wettelijk een tak
van de geneeskunde uitoefent naargelang zij uitgeoefend worden op de mens in plaats van
op een dier, hetwelk weliswaar objectief is, maar zonder enige verantwoording ten opzichte van de verschillende verjaringstermijn waaraan hun rechtsvorderingen voor de betaling van hun rekeningen door de patiënt dan worden onderworpen, hetgeen strijdig is
met de door de Grondwet gewaarborgde gelijkheidsbeginsel en discriminatieverbod
(Schending van de artikelen 10 en 11 van de Gecoördineerde Grondwet).

III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Enig middel
Eerste onderdeel
1. Bij arrest van dit Hof van 12 november 2007 werd reeds geoordeeld dat de
dierenartsen geen verzorgingsverstrekkers zijn als bedoeld in artikel 2277bis van
het Burgerlijk Wetboek en dat het onderdeel, dat uitgaat van het tegendeel, faalt
naar recht.
Tweede onderdeel
2. Het Grondwettelijk Hof heeft in antwoord op de prejudiciële vraag van het
Hof het arrest van 18 december 2008 (nr.184/2008) geoordeeld dat artikel 2277bis van het Burgerlijk Wetboek, in die zijn begrepen dat de erin bedoelde verzorgingsverstrekkers de zorgverleners zijn, bedoeld in artikel 2, n), van de ZIV-wet,
waaronder de beoefenaars van de geneeskunst bedoeld in artikel 2,1), van dezelfde wet, en dus niet de dierenartsen, de artikelen 10 en 11 van de Grondwet niet
schendt omdat het verschil in behandeling redelijk verantwoord is.
Het onderdeel dat van een andere rechtsopvatting uitgaat, faalt naar recht.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiser in de kosten.
20 april 2009 – 3° kamer – Voorzitter en Verslaggever: de h. Boes, afdelingsvoorzitter
– Gelijkluidende conclusie van mevr. Mortier, advocaat-generaal – Advocaat: mr. Wouters.

Nr. 259
3° KAMER - 20 april 2009

1º VREEMDE WET - TOEPASSING VAN DE BUITENLANDSE WET - TAAK VAN DE FEITENRECHTER
2º CASSATIE — ALGEMEEN. OPDRACHT EN BESTAANSREDEN VAN HET
HOF. AARD VAN HET CASSATIEGEDING - BUITENLANDSE WET - TAAK VAN HET HOF
- DRAAGWIJDTE
3º VREEMDE WET - CASSATIEMIDDEL - BURGERLIJKE ZAKEN - VEREISTE VERMELDINGEN AANGEVOERDE SCHENDING VAN EEN VREEMDE WET
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4º CASSATIEMIDDELEN — BURGERLIJKE ZAKEN — VEREISTE
VERMELDINGEN - AANGEVOERDE SCHENDING VAN EEN VREEMDE WET
1º De feitenrechter die de buitenlandse wet toepast, dient de draagwijdte ervan te bepalen
door rekening te houden met de interpretatie die eraan gegeven wordt in het land van
oorsprong.
2º Het Hof gaat bij toepassing van de buitenlandse wet door de feitenrechter, de
overeenstemming na van de beslissing van de feitenrechter met de interpretatie die
eraan gegeven wordt in het land van oorsprong, maar kan evenwel alleen kennisnemen
van een schending van de buitenlandse wet door middel van een verwijzingsregel.
3º en 4° Het middel dat enkel schending aanvoert van het vreemd recht, maar geen
schending van de verwijzingsregel, is niet ontvankelijk. (Art. 1080, Ger.W.)
(FORTIS INSURANCE BELGIUM nv T. UITVOERINGSINSTITUUT WERKNEMERSVERZEKERINGEN)

ARREST

(AR C.08.0465.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een vonnis, op 16 november 2004 in hoger
beroep gewezen door de Rechtbank van Eerste Aanleg te Brussel.
De zaak is bij beschikking van de eerste voorzitter van 16 maart 2009 verwezen naar de derde kamer.
Afdelingsvoorzitter Robert Boes heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Ria Mortier heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDEL
De eiseres voert in haar verzoekschrift een middel aan.
Het verzoekschrift is aan dit arrest gehecht en maakt er deel van uit.
III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
1. De feitenrechter die de buitenlandse wet toepast, dient de draagwijdte ervan
te bepalen door rekening te houden met de interpretatie die eraan gegeven wordt
in het land van oorsprong.
Het Hof gaat de overeenstemming van de beslissing van de feitenrechter met
die interpretatie na.
Het Hof kan evenwel alleen kennisnemen van de schending van de buitenlandse wet door middel van een verwijzingsregel.
2. Het middel komt op, op grond van het Nederlandse recht, tegen de beoordeling van de appelrechters betreffende de berekeningsbasis van het verhaal van de
verweerder.
Het middel dat enkel schending aanvoert van het vreemd recht, maar geen
schending van de verwijzingsregel, is niet ontvankelijk.
Dictum
Het Hof,
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Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiseres in de kosten.
20 april 2009 – 1° kamer – Voorzitter en Verslaggever: de h. Boes, afdelingsvoorzitter
– Gelijkluidende conclusie van mevr. Mortier, advocaat-generaal – Advocaat: mr.van
Eeckhoutte.

Nr. 260
3° KAMER - 20 april 2009

1º RECHTBANKEN — BURGERLIJKE ZAKEN — ALGEMEEN - TAAK VAN DE
RECHTER - AMBTSHALVE AANVULLEN VAN RECHTSGRONDEN - DRAAGWIJDTE
2º VORDERING IN RECHTE - VORDERING WEGENS NIET BETALEN LOON - TAAK VAN DE
RECHTER - AMBTSHALVE AANVULLEN VAN RECHTSGRONDEN - VORDERING EX CONTRACTU VORDERING EX DELICTO - VERJARING
3º VERJARING — BURGERLIJKE ZAKEN — ALGEMEEN - VORDERING WEGENS
NIET BETALEN LOON - VORDERING EX CONTRACTU - TAAK VAN DE RECHTER - ONDERZOEK VAN DE
VERJARING - AMBTSHALVE AANVULLEN VAN RECHTSGRONDEN - VORDERING EX DELICTO
1º De rechter is gehouden het geschil te beslechten overeenkomstig de daarop van
toepassing zijnde rechtsregels. Hij moet de juridische aard van de door de partijen
aangevoerde feiten en handelingen onderzoeken en mag, ongeacht de juridische
omschrijving die de partijen daaraan hebben gegeven, de door hen aangevoerde
redenen ambtshalve aanvullen op voorwaarde dat hij geen betwisting opwerpt waarvan
de partijen bij conclusie het bestaan hebben uitgesloten, dat hij enkel steunt op
elementen die hem regelmatig zijn voorgelegd, dat hij het voorwerp van de vordering niet
wijzigt en dat hij daarbij het recht van verdediging van partijen niet miskent. Het enkele
feit dat de partijen de toepassing van een bepaalde wetsbepaling niet hebben
opgeworpen, betekent niet dat zij die mogelijkheid bij conclusie hebben uitgesloten 1.
(Artt. 780, 3°, en 1138, 2°, Ger.W.; Algemeen rechtsbeginsel inzake het recht van
verdediging)
2º en 3° Artikel 26, van de wet van 17 april 1878, houdende de Voorafgaande titel van het
Wetboek van strafvordering, is van toepassing op elke burgerlijke rechtsvordering die tot
een veroordeling strekt en die steunt op feiten die het bestaan van een misdrijf doen
blijken, zelfs wanneer die feiten eveneens een contractuele tekortkoming uitmaken en het
voorwerp van de vordering in de uitvoering van de contractuele verbintenis bestaat, zodat
het arrest dat de vordering tot betaling van achterstallig loon en vakantiegeld verjaard
verklaart op grond van artikel 15 van de arbeidsovereenkomstenwet, dat geen bijzondere
afwijkende wetsbepaling is in de zin van artikel 26 van de Voorafgaande titel van het
Wetboek van strafvordering, zonder de toepassing te onderzoeken van de verjaring
bepaald in artikel 26 van de Voorafgaande titel van het Wetboek van strafvordering, de
wet schendt2. (Art. 15, Arbeidsovereenkomstenwet; Artt. 3, 4 en 26, V.T.Sv.; Artt. 2244 en
2262bis, B.W.; Artt. 2, eerste lid, 9 en 42, Loonbeschermingswet)
(V. T. BELGISCHE STAAT, Minister van Financiën)

Advocaat-generaal Mortier heeft in substantie gezegd:
1 Zie de conclusie van het O.M.
2 Ibid.
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Het tweede onderdeel heeft betrekking op de vraag of de rechter die geconfronteerd
wordt met een vordering tot betaling van achterstallig loon waarvan door de tegenpartij
wordt aangevoerd dat deze overeenkomstig artikel 15 van de Arbeidsovereenkomstenwet
verjaard is, de verplichting heeft ambtshalve de toepassing van artikel 26 V.T.SV. op te
werpen, en dus na te gaan of de vordering ook ex delicto verjaard is, wanneer uit de feiten
die door partijen worden aangevoerd het bestaan van een misdrijf blijkt, zelfs al hebben
de partijen dus niet zelf deze rechtsgrond opgeworpen.
Deze problematiek houdt verband met de soms moeilijke evenwichtsoefening tussen
enerzijds de taak (of de plicht) van de rechter in het burgerlijk proces, en anderzijds de
eerbiediging van het beschikkingsbeginsel.
In een aantal belangrijke arresten heeft Uw Hof volgende principes gesteld:
- de rechter is gehouden het geschil te beslechten overeenkomstig de daarop toepasselijke rechtsregel en heeft, mits eerbiediging van het recht van verdediging, de plicht ambtshalve de rechtsmiddelen op te werpen waarvan de toepassing geboden is door de feiten,
die door de partijen in het bijzonder worden aangevoerd tot staving van hun eisen. Aldus
het arrest van uw Hof van 14 april 20053 dat dus wijst op een plicht, en dit in tegenstelling
tot de “mogelijkheid” hiertoe die in vroegere arresten werd aangenomen.
- Dit principe werd herhaald bij arrest van 7 december 2006 4 waarbij evenwel werd herinnerd aan de noodzaak tot tegenspraak voor partijen over dit ambtshalve opgeworpen
rechtsmiddel.
- Bij arrest van 6 december 20075 oordeelde Uw Hof dat de rechter gehouden is het geschil te beslechten overeenkomstig de daarop van toepassing zijnde rechtsregels. Hij moet
de juridische aard van de door de partijen aangevoerde feiten onderzoeken en mag, ongeacht de juridische omschrijving die partijen hieraan gegeven hebben, de door hen aangevoerde redenen ambtshalve aanvullen op voorwaarde dat hij geen betwisting opwerpt
waarvan partijen bij conclusie het bestaan hebben uitgesloten, dat hij enkel steunt op elementen die hem regelmatig zijn voorgelegd, dat hij het voorwerp van de vordering niet
wijzigt en dat hij het recht van verdediging van partijen niet miskent. Het enkel feit dat
partijen de toepassing van een bepaalde wetsbepaling niet hebben opgeworpen, betekent
niet dat zij die mogelijkheid bij conclusie hebben uitgesloten.
Wat nu specifiek de taak van de rechter in het burgerlijk proces met betrekking tot het
onderzoek van de verjaring van de vordering ex contracto en/of ex delicto betreft, dient
verwezen naar het arrest dat uw Hof op 23 oktober 2006 6 in Verenigde Kamers heeft gewezen.
Toen werd geoordeeld dat artikel 26 V.T.SV. van toepassing is op elke burgerlijke
rechtsvordering die gestoeld is op feiten die doen blijken van het bestaan van een misdrijf,
zelfs wanneer die feiten eveneens een tekortkoming aan contractuele verbintenissen
uitmaken en de gevorderde zaak bestaat in de uitvoering van die contractuele verbintenis
als herstel voor de geleden schade.
Uw Hof vernietigde bijgevolg het bestreden arrest dat weigert de verjaring van de
vordering te onderzoeken in het licht van artikel 26 V.T.SV., op grond van de overweging
dat de eiser volhardt in het vorderen van de nakoming van de contractuele verbintenissen
en niet van de vergoeding van de schade die door het aangevoerde misdrijf is berokkend.
Dit standpunt van Uw Hof werd bevestigd bij arrest van 14 januari 20087.
3 Cass., 14 april 2005, AR C.03.0148.F, AC 2005/4, nr. 225.
4 Cass., 7 december 2006, AR C.04.0501.N, Pas., 2006/12, n° 627.
5 Cass., 6 december 2007, AR C.06.0092.N, Pas., 2007/12, n° 619.
6 Cass., 23 oktober 2006, AR S.05.0010.F, Pas.2006/9-10, n° 501.
7 Cass., 14 januari 2008, AR S.07.0050.N; AC 2008/1, nr.26.
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Samenlezing van deze principes leidt tot de conclusie dat wanneer de rechter
geconfronteerd wordt met een vordering die louter ex contractu wordt gesteld tot betaling
van achterstallig loon, en de tegenpartij de verjaring van deze vordering op grond van
artikel 15 van de Arbeidsovereenkomstenwet opwerpt, de rechter de plicht heeft
ambtshalve de verjaring van deze vordering op grond van artikel 26 VTSV te
onderzoeken, nu het niet of niet-tijdig betalen van loon een misdrijf uitmaakt. Door het
ambtshalve onderzoeken of aannemen van een andere rechtsgrond,die geboden is door de
feiten die partijen hebben aangereikt, wijzigt de rechter het voorwerp van de vordering
niet. Hij dient hierbij wel aan partijen de gelegenheid te geven hierover tegenspraak te
voeren.
Het tweede onderdeel lijkt mij dus gegrond waar eiser aan de appelrechters verwijt de
vordering ex contractu te hebben afgewezen wegens verjaring, zonder de verjaring in het
kader van artikel 26 V.T.SV. te hebben onderzocht.
Verweerder roept in de memorie van antwoord evenwel op dat dit middel nieuw is nu
eiser hiervan in besluiten in hoger beroep geen enkele melding heeft gemaakt.
Zoals hierboven reeds gesteld heeft Uw Hof geoordeeld dat het feit dat partijen de
toepassing van een wetsbepaling niet hebben opgeworpen niet betekent dat zij die
mogelijkheid bij conclusie hebben uitgesloten.
Bovendien hangt de vraag of een middel nieuw is, nauw samen met de vraag of de rechter
uitspraak heeft gedaan of diende te doen over dit middel. Indien aangenomen wordt dat de
rechter ambtshalve de plicht had artikel 26 V.T.SV. op te werpen en te beoordelen,
impliceert dit dat hij er uitspraak had moeten over doen, zelfs al hadden partijen dit niet
opgeworpen. Het middel is dus niet nieuw. De grond van niet-ontvankelijkheid dient
verworpen te worden.
Conclusie : VERNIETIGING
ARREST

(AR S.08.0015.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 20 april 2006 gewezen door
het Arbeidshof te Antwerpen.
Raadsheer Eric Dirix heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Ria Mortier heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDEL
De eiser voert in zijn verzoekschrift een middel aan.
Het verzoekschrift is aan dit arrest gehecht en maakt er deel van uit.
III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Middel
Tweede onderdeel
Ontvankelijkheid
1. De verweerder voert aan dat het onderdeel nieuw is.
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2. Het onderzoek van de grond van niet-ontvankelijkheid hangt samen met de
vraag of het arrest de toepassing van artikel 26 van de wet van 17 april 1878
houdende de Voorafgaande Titel van het Wetboek van Strafvordering diende op
te werpen en is derhalve niet te onderscheiden van het onderzoek van het onderdeel.
De grond van niet-ontvankelijkheid kan niet aangenomen worden.
Tweede onderdeel zelf
3. Uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan blijkt dat de eiser met
toepassing van artikel 807 van het Gerechtelijk Wetboek in appelconclusies bijkomend de betaling vorderde van achterstallig loon, aanpassing van vakantiegeld, eindejaarspremies en achterstallige premies.
4. Het arrest oordeelt dat deze vorderingen gesteund zijn op de in de inleidende dagvaarding aangevoerde tewerkstelling in het kader van een arbeidsovereenkomst in de periode van 2 januari 1992 tot 31 maart 1998, waarvoor de eiser bijkomende beloning vordert, en beslist dat deze vorderingen ontstaan zijn uit de
arbeidsovereenkomst in de zin van artikel 15 van de Arbeidsovereenkomstenwet
en met toepassing van artikel 807 van het Gerechtelijk Wetboek regelmatig zijn
ingesteld.
5. De rechter is gehouden het geschil te beslechten overeenkomstig de daarop
van toepassing zijnde rechtsregels. Hij moet de juridische aard van de door de
partijen aangevoerde feiten en handelingen onderzoeken, en mag, ongeacht de
juridische omschrijving die de partijen daaraan hebben gegeven, de door hen
aangevoerde redenen ambtshalve aanvullen op voorwaarde dat hij geen betwisting opwerpt waarvan de partijen bij conclusie het bestaan hebben uitgesloten,
dat hij enkel steunt op elementen die hem regelmatig zijn voorgelegd, dat hij het
voorwerp van de vordering niet wijzigt en dat hij daarbij het recht van verdediging van de partijen niet miskent.
Het enkele feit dat de partijen de toepassing van een bepaalde wetsbepaling
niet hebben opgeworpen, betekent niet dat zij die mogelijkheid bij conclusie hebben uitgesloten.
6. Het niet-betalen, onvoldoende betalen of niet-tijdig betalen van het krachtens een arbeidsovereenkomst verschuldigde loon of vakantiegeld is, overeenkomstig de artikelen 9 en 42 van de Loonbeschermingswet en artikel 54, 2°, van
het koninklijk besluit van 28 juni 1971, een misdrijf.
In zoverre de te dezen als aanpassing van vakantiegeld gevorderde bedragen
geen vakantiegeld zijn in de zin van voormeld koninklijk besluit van 28 juni
1971, maar wel weddetoelagen, is ook voor deze bedragen de Loonbeschermingswet van toepassing.
7. Krachtens artikel 26 van de wet van 17 april 1878, houdende de Voorafgaande Titel van het Wetboek van Strafvordering, zoals van kracht voor de wijziging ervan bij de wet van 10 juni 1998 tot wijziging van sommige bepalingen
betreffende de verjaring, verjaart de burgerlijke rechtsvordering uit een misdrijf
door verloop van vijf jaren, te rekenen vanaf de dag waarop het misdrijf is gepleegd, zonder dat zij kan verjaren voor de strafvordering.
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Sinds de voormelde wijziging bij wet van 10 juni 1998, verjaart de burgerlijke
rechtsvordering uit een misdrijf volgens de regels van het Burgerlijk Wetboek of
van de bijzondere wetten die van toepassing zijn op de rechtsvorderingen tot vergoeding van schade, maar kan zij niet verjaren voor de strafvordering.
Krachtens artikel 2262bis, §1, tweede lid, van het Burgerlijk Wetboek, verjaren alle rechtsvorderingen tot vergoeding van schade op grond van buitencontractuele aansprakelijkheid door verloop van vijf jaar vanaf de dag volgend op
die waarop de benadeelde kennis heeft gekregen van de schade of van de verzwaring ervan en van de identiteit van de daarvoor aansprakelijke persoon. Luidens het derde lid van §1 van ditzelfde artikel verjaren die vorderingen in ieder
geval door verloop van twintig jaar vanaf de dag volgend op die waarop het feit
waardoor de schade is veroorzaakt, zich heeft voorgedaan.
8. Artikel 15 van de Arbeidsovereenkomstenwet, dat alleen betrekking heeft
op de contractuele vorderingen ontstaan uit de arbeidsovereenkomst, is geen bijzondere afwijkende wetsbepaling in de zin van artikel 26 van de Voorafgaande
Titel van het Wetboek van Strafvordering, zoals van toepassing sinds de wet van
10 juni 1998.
9. Voormeld artikel 26 is van toepassing op elke burgerlijke rechtsvordering
die tot een veroordeling strekt en die steunt op feiten die het bestaan van een
misdrijf doen blijken, zelfs wanneer die feiten eveneens een contractuele tekortkoming uitmaken en het voorwerp van de vordering in de uitvoering van de contractuele verbintenis bestaat.
10. Het arrest dat de vordering tot betaling van achterstallig loon en vakantiegeld, in zoverre uitgebreid, verjaard verklaart op grond van artikel 15 van de Arbeidsovereenkomstenwet, zonder de toepassing te onderzoeken van de verjaring
bepaald in artikel 26 van de Voorafgaande Titel van het Wetboek van Strafvordering, schendt de in het onderdeel als geschonden aangewezen wettelijke bepalingen.
Het onderdeel is gegrond.
Overige grieven
11. De overige grieven kunnen niet tot ruimere cassatie leiden.
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het arrest in zoverre het de vordering van de eiser, in zoverre uitgebreid, niet toelaatbaar verklaart wegens verjaring.
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het gedeeltelijk vernietigde arrest.
Houdt de kosten aan en laat de beslissing daaromtrent aan de feitenrechter
over.
Verwijst de aldus beperkte zaak naar het Arbeidshof te Brussel.
20 april 2009 – 3° kamer – Voorzitter: de h. Boes, afdelingsvoorzitter – Verslaggever:
de h. Dirix – Gelijkluidende conclusie van mevr. Mortier, advocaat-generaal – Advocaten:
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mrs. van Eeckhoutte en Claeys Boúúaert.

Nr. 261
2° KAMER - 21 april 2009

STRAF — ANDERE STRAFFEN - BIJZONDERE VERBEURDVERKLARING VERMOGENSVOORDEEL UIT HET MISDRIJF - KOSTEN VERBONDEN AAN HET MISDRIJF VEROORDELING VAN DE BEKLAAGDE TOT BETALING VAN DIE KOSTEN ALS SCHADEVERGOEDING AAN
DE BURGERLIJKE PARTIJ - BEGROTING DER VERMOGENSVOORDELEN
De rechter dient bij de begroting van de vermogensvoordelen die uit het misdrijf zijn
verkregen, geen aftrek te doen van de kosten die verbonden zijn aan de realisatie van
het misdrijf, ook al wordt de beklaagde veroordeeld tot betaling van die kosten als
schadevergoeding aan de burgerlijke partij1. (Art. 42, 3°, Sw.)
(D. e.a.)

ARREST

(AR P.08.1748.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
De cassatieberoepen zijn gericht tegen het arrest van het hof van beroep te
Antwerpen, correctionele kamer, van 24 oktober 2008 in zoverre het lastens de
beide eisers uitspraak doet over de solidaire verbeurdverklaring van het vermogensvoordeel voor een bedrag van 162.582 euro.
De beide eisers voeren elk in een afzonderlijke memorie drie identieke middelen aan. Die memories zijn aan dit arrest gehecht en maken daarvan deel uit.
Raadsheer Luc Van hoogenbemt heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Marc Timperman heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
(...)
Derde middel
6. Het middel voert schending aan van artikel 43bis Strafwetboek: bij de bijzondere verbeurdverklaring van vermogensvoordelen dienen de kosten die noodzakelijk verbonden zijn aan de realisatie van het misdrijf, in mindering gebracht
te worden wanneer het arrest tegelijkertijd de beklaagde veroordeelt tot betaling
van deze kosten aan de burgerlijke partij ten titel van schadevergoeding.
7. De verbeurdverklaring van vermogensvoordelen is een straf. De rechter
dient bij de begroting in toepassing van artikel 42, 3°, Strafwetboek, van de vermogensvoordelen die uit het misdrijf zijn verkregen, geen aftrek te doen van de
kosten die verbonden zijn aan de realisatie van het misdrijf, ook al wordt de beklaagde veroordeeld tot betaling van die kosten als schadevergoeding aan de bur1 Zie: Cass., 29 mei 2001, AR P.00.1434.N, AC, 2001, nr 316.
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gerlijke partij.
Het middel faalt naar recht.
Ambtshalve onderzoek van de beslissing op de strafvordering
8. 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.
21 april 2009 – 2° kamer – Voorzitter: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: de h. Van hoogenbemt – Gelijkluidende conclusie van de h. Timperman, advocaatgeneraal – Advocaten: mrs. R. Hofkens, Turnhout en A. Peeters, Antwerpen.

Nr. 262
2° KAMER - 21 april 2009

1º UITLEVERING - BENELUX-UITLEVERINGSVERDRAG - SPECIALITEITSBEGINSEL - AFSTAND VASTSTELLING DOOR DE RECHTER - STILZWIJGENDE AFSTAND - VOORWAARDEN
2º UITLEVERING - BENELUX-UITLEVERINGSVERDRAG - SPECIALITEITSBEGINSEL - STILZWIJGENDE
AFSTAND - VASTSTELLING DOOR DE RECHTER - OPDRACHT VAN HET HOF
3º ONAANTASTBARE BEOORDELING DOOR DE FEITENRECHTER UITLEVERING - BENELUX-UITLEVERINGSVERDRAG - SPECIALITEITSBEGINSEL - STILZWIJGENDE
AFSTAND

4º EUROPEES AANHOUDINGSBEVEL - AANHOUDINGSBEVEL UITGEVAARDIGD DOOR EEN
BELGISCHE RECHTERLIJKE AUTORITEIT - OVERLEVERING - GEEN AFSTAND VAN HET
SPECIALITEITSBEGINSEL - ANDER FEIT DAN DAT WELKE DE REDEN TOT OVERLEVERING WAS - ANDER
FEIT STRAFBAAR GESTELD MET EEN VRIJHEIDSSTRAF OF MET EEN TOT VRIJHEIDSBENEMING
STREKKENDE MAATREGEL
UITVOERENDE AUTORITEIT
OF MAATREGEL

- VERVOLGING EN BERECHTING ZONDER TOESTEMMING VAN DE
- VOORWAARDE - VEROORDELING TOT EEN VRIJHEIDSBEPERKENDE STRAF

- UITVOERING

5º EUROPEES AANHOUDINGSBEVEL - AANHOUDINGSBEVEL UITGEVAARDIGD DOOR EEN
BELGISCHE RECHTERLIJKE AUTORITEIT - OVERLEVERING - SPECIALITEITSBEGINSEL - VERVOLGING
EN BERECHTING VOOR EEN ANDER FEIT DAN DAT WELKE DE REDEN TOT OVERLEVERING WAS STRAFPROCEDURE DIE GEEN AANLEIDING GEEFT TOT DE TOEPASSING VAN EEN MAATREGEL DIE DE
INDIVIDUELE VRIJHEID BEPERKT - TOEPASSING
6º INTERESTEN — COMPENSATOIRE INTERESTEN - AANVANGSDATUM - BEPALING
DOOR DE FEITENRECHTER - GRENS
1º Het specialiteitsbeginsel, krachtens hetwelk de persoon die aan België is uitgeleverd hier
niet mag worden vervolgd voor feiten die werden gepleegd vóór zijn uitlevering en
waarvoor de uitlevering niet werd verzocht, geldt evenwel onder meer niet langer
wanneer de betrokken persoon vrijwillig afstand doet van het voordeel van de
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specialiteitsvoorwaarde; deze afstand die de rechter onaantastbaar vaststelt, kan ook
stilzwijgend geschieden, voor zover hij duidelijk en vrij is. (Art. 13.1, eerste lid, c, BeneluxVerdrag aangaande de uitlevering en de rechtshulp in strafzaken)
2º en 3° De rechter stelt onaantastbaar vast of er stilzwijgende afstand is van het
specialiteitsbeginsel; het Hof toetst slechts of de feiten die de rechter vaststelt, zijn
juridische gevolgtrekking kunnen verantwoorden. (Art. 13.1, eerste lid, c, BeneluxVerdrag aangaande de uitlevering en de rechtshulp in strafzaken)
4º Een persoon die overgeleverd is op grond van een Europees aanhoudingsbevel
uitgevaardigd door een Belgische rechterlijke autoriteit en die geen afstand deed van het
specialiteitsbeginsel, kan toch worden vervolgd en berecht voor "enig ander feit" dan dat
welk de reden tot zijn overlevering is geweest en dat strafbaar is gesteld met een
vrijheidsstraf of met een tot vrijheidsbeneming strekkende maatregel, zonder dat de
toestemmingsprocedure hoeft te worden gevolgd, op voorwaarde dat tijdens de
strafvervolging geen vrijheidsbeperkende maatregel wordt opgelegd; indien de persoon
echter wordt veroordeeld tot een vrijheidsbeperkende straf of maatregel, kan die straf pas
worden uitgevoerd indien toestemming is verleend 1. (Artt. 27, 2 en 3, c, Kaderbesluit van
de Raad van de E.U. van 13 juni 2002; Artt. 37, §1, en 37, §2, 3e en 6e, laatste lid, Wet
19 dec. 2003)
5º De enkele veroordeling tot een gevangenisstraf is nog geen maatregel die de individuele
vrijheid beperkt als bedoeld in artikel 37, §2, 3°, Wet Europees Aanhoudingsbevel. (Art.
37, §2, 3°, Wet 19 dec. 2003)
6º Bij gebreke aan precisering van de aanvangsdatum in de vordering tot betaling van
vergoedende intrest en bij ontstentenis van verweer daaromtrent, bepaalt de rechter vrij
de aanvangsdatum van de vergoedende intrest, die echter niet voor het ontstaan van de
schade mag liggen2. (Artt. 1382 en 1383, B.W.)
(PROCUREUR-GENERAAL BIJ HET HOF VAN BEROEP TE GENT e.a. T. S. e.a.)

ARREST

(AR P.08.1789.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
De cassatieberoepen zijn gericht tegen het arrest (nr. C/1175/08) van het hof
van beroep te Gent, correctionele kamer, van 23 september 2008.
De eiser I voert 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, drie middelen
aan.
De eiser III voert in een eerste memorie die aan dit arrest is gehecht, grieven
aan. Hij voert in twee navolgende memories nog andere grieven aan.
Raadsheer Luc Huybrechts heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Marc Timperman heeft geconcludeerd.
II. FEITELIJKE GEGEVENS
Het Groothertogdom Luxemburg heeft de eiser III aan België uitgeleverd op
grond van een door de onderzoeksrechter te Dendermonde verleend bevel tot
aanhouding van 11 december 2003. De eiser III deed geen afstand van het voor1 HvJ C-388/08, Leymann en Pustovarov, (1 dec. 2008), voorlopig enkel te consulteren op
www.curia.eu; Cass., 24 maart 2009, AR P.08.1881.N, AC, 2009, nr.214.
2 Zie: Cass., 22 dec. 2006, AR C.05.0210.N, AC, 2006, nr 670.
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recht van het specialiteitsbeginsel van die uitlevering vervat in de beslissing van
de minister van Justitie van het Groothertogdom Luxemburg van 13 december
2004.
Na zijn uitlevering heeft de kamer van inbeschuldigingstelling van het hof van
beroep te Gent bij arrest van 14 juni 2005 de eiser III voorlopig in vrijheid gesteld onder de voorwaarde "België nooit te verlaten". Die voorwaardelijke invrijheidstelling kon maar worden uitgevoerd nadat de eiser III ook nog in een andere
zaak bij arrest van de kamer van inbeschuldigingstelling van het hof van beroep
te Antwerpen van 1 juli 2005 voorlopig in vrijheid was gesteld.
Na de voorlopige invrijheidstelling heeft de onderzoeksrechter te Dendermonde op 20 september 2007 tegen de eiser III die ondertussen in Nederland was
aangetroffen, een Europees aanhoudingsbevel uitgevaardigd voor andere feiten.
De eiser III werd door Nederland aan België overgeleverd.
De eiser III wordt thans vervolgd voor feiten voorafgaand aan zijn uitlevering
en zijn overlevering.
De eiser III voerde bij de appelrechters een exceptie van niet-vervolgbaarheid
aan op grond van het specialiteitsbeginsel, zowel in verband met zijn uitlevering
door het Groothertogdom Luxemburg als nadien in verband met zijn overlevering door Nederland.
Het bestreden arrest honoreert dit verweer en oordeelt dat het specialiteitsbeginsel waarvan de eiser geen afstand heeft gedaan, zijn vervolging verhindert.
III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Cassatieberoep van de eiser I
Ambtshalve middel
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 13.1 van het verdrag van 27 juni 1962 aangaande de uitlevering tussen
het Koninkrijk België, het Groothertogdom Luxemburg en het Koninkrijk der
Nederlanden (verder: Benelux-Uitleveringsverdrag);
- artikel 149 Grondwet;
- artikel 37, §1, Wet Europees Aanhoudingsbevel.
1. Krachtens artikel 13.1, eerste lid, Benelux-Uitleveringsverdrag mag de persoon die aan België is uitgeleverd bij toepassing van dit verdrag in België niet
worden vervolgd voor feiten die werden gepleegd vóór zijn uitlevering en waarvoor de uitlevering niet werd verzocht.
2. Overeenkomstig artikel 13.1, eerste lid, c, Benelux-Uitleveringsverdrag
geldt dit specialiteitsbeginsel evenwel niet langer wanneer onder meer de betrokkene vrijwillig afstand doet van het voordeel van de specialiteitsvoorwaarde.
Deze afstand kan ook stilzwijgend geschieden, voorzover hij duidelijk en vrij
is. De rechter stelt dit onaantastbaar vast. Het Hof toetst slechts of de feiten die
de rechter onaantastbaar vaststelt, zijn juridische gevolgtrekking kunnen verantwoorden.
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3. Het bestreden arrest oordeelt, enerzijds, dat toen de eiser III door het Groothertogdom Luxemburg aan België werd uitgeleverd, hij onder het specialiteitsbeginsel van die uitlevering viel, waarvan hij geen afstand heeft gedaan en, anderzijds, dat de eiser III achteraf, toen hij nog steeds onder dat specialitetsbeginsel
van de uitlevering viel, door Nederland aan België werd overgeleverd.
Aldus oordeelt het bestreden arrest dat de persoon die na aan België te zijn uitgeleverd voorlopig in vrijheid werd gesteld, gedurende de periode waarin die
maatregel van kracht blijft, niettemin vrijwillig het Rijk verlaat, geen afstand
heeft gedaan van het specialiteitsbeginsel bij zijn uitlevering aan België.
Het bestreden arrest is op dit punt niet naar recht verantwoord.
4. Artikel 37, §1, Wet Europees Aanhoudingsbevel bepaalt: "Een persoon
overgeleverd op grond van een Europees Aanhoudingsbevel uitgevaardigd door
een Belgische rechterlijke autoriteit kan niet worden vervolgd, veroordeeld of
van zijn vrijheid worden benomen wegens een ander, voor zijn overlevering gepleegd strafbaar feit dan dat waarop de overlevering betrekking heeft."
Artikel 37, §2, 3 , van dezelfde wet bepaalt dat de in de §1 gestelde regel niet
van toepassing is ingeval "de strafprocedure geen aanleiding geeft tot de toepassing van een maatregel die de individuele vrijheid van de betrokkene beperkt".
5. Die bepalingen van de Wet Europees Aanhoudingsbevel zijn de transpositie
in het interne recht van artikel 27, 2 en 3, c, van het Kaderbesluit van de Raad
van de Europese Unie van 13 juni 2002 betreffende het Europees aanhoudingsbevel en de procedures van overlevering tussen de lidstaten.
Volgens die bepalingen betreft de vermelde uitzondering, zoals het Hof van
Justitie van de Europese Gemeenschap die uitlegt (arrest nr. C - 388/08 in de
zaak Leymann en Pustovarov van 1 december 2008), een situatie waarin de strafvervolging niet leidt tot de toepassing van een maatregel die de persoonlijke vrijheid van de betrokkene beperkt. In het kader van die uitzondering kan een persoon dus worden vervolgd en berecht voor "enig ander feit" dan dat welk de reden tot zijn overlevering is geweest, dat strafbaar is gesteld met een vrijheidsstraf
of een tot vrijheidsbeneming strekkende maatregel, zonder dat de toestemmingsprocedure hoeft te worden gevolgd, op voorwaarde dat tijdens de strafvervolging
geen vrijheidsbeperkende maatregel wordt opgelegd. Indien de persoon echter
wordt veroordeeld tot een vrijheidsbeperkende straf of maatregel, kan die straf
pas worden uitgevoerd indien toestemming is verleend.
Hieruit volgt dat de enkele veroordeling tot een gevangenisstraf nog geen
maatregel is die de individuele vrijheid beperkt als bedoeld in artikel 37, §2, 3,
Wet Europees Aanhoudingsbevel.
6. Het bestreden arrest oordeelt dat de door de eiser aangevoerde exceptie van
niet-vervolgbaarheid gegrond is, daar geen uitzondering op het specialiteitsbeginsel van de Wet Europees Aanhoudingsbevel in onderhavig geval voorhanden
is.
Aldus oordeelt het bestreden arrest dat een overgeleverde in België nooit zou
kunnen worden vervolgd.
Het bestreden arrest is op dit punt eveneens niet naar recht verantwoord.
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(...)
Derde middel
13. Het middel voert schending aan van de artikelen 1382 en 1383 Burgerlijk
Wetboek en miskenning van het algemeen beginsel dat de rechter verbiedt uitspraak te doen boven hetgeen gevorderd of omtrent hetgeen niet gevorderd is
(ultra petita) en van het algemeen rechtsbeginsel van het recht van verdediging:
in conclusie heeft de verweerder een hoofdsom gevorderd, maar heeft hij niet de
datum opgegeven, vanaf wanneer hij de vergoedende intrest vordert; het is niet
aan de rechter dit autonoom zelf in te vullen.
14. Het bestreden arrest beslist: "Veroordeelt [de eiser] tot betaling aan [de
verweerder] van € 539.780,17 te vermeerderen met de vergoedende interesten
aan de wettelijke intrestvoet, waarbij het [hof van beroep] zelf - bij gebrek aan
opgave - de ingangsdatum bepaalt op 18 januari 2000, verschuldigd tot heden en
op de hoofdsom en vergoedende intresten [,] vanaf heden de gerechtelijke intresten aan de wettelijke intrestvoet tot de dag van de algehele betaling, onverminderd de kosten, waaronder een rechtsplegingsvergoeding t.b.v. € 10.000."
15. In de regel bepaalt de rechter vrij de aanvangsdatum van de vergoedende
intrest. Die datum mag echter niet voor het ontstaan van de schade liggen.
Bij gebreke aan precisering van de aanvangsdatum in de vordering tot betaling
van vergoedende intrest en bij ontstentenis van verweer daaromtrent, hebben de
appelrechters de aanvangsdatum voor de vergoedende intrest wettig kunnen bepalen op een datum die binnen de geïncrimineerde periode ligt.
Aldus doen ze geen uitspraak over niet-gevorderde zaken noch kennen ze meer
toe dan is gevorderd.
Het middel kan niet worden aangenomen.
Ambtshalve onderzoek van de beslissing op de strafvordering
16. De substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen
zijn in acht genomen en de beslissing is overeenkomstig de wet gewezen.
(...)
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest in zoverre het de strafvordering tegen de eiser
III niet ontvankelijk verklaart.
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 eiser III in de kosten van het cassatieberoep van de eiser I.
Veroordeelt de eisers II en III in de kosten van hun cassatieberoep.
Verwijst de aldus beperkte zaak naar het hof van beroep te Antwerpen
21 april 2009 – 2° kamer – Voorzitter: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: de h. Huybrechts – Gelijkluidende conclusie van de h. Timperman, advocaat-generaal

1062

HOF VAN CASSATIE

21.4.09 - Nr. 262

– Advocaten: mrs. K. Goeman, Dendermonde en L. Arnou, Brugge.

Nr. 263
2° KAMER - 21 april 2009

1º STEDENBOUW — HERSTEL VAN PLAATS IN DE VORIGE STAAT.
BETALING VAN EEN MEERWAARDE - BEVEL OM DE PLAATS IN DE VORIGE STAAT TE
HERSTELLEN - VORIGE STAAT - BEGRIP
2º STEDENBOUW — HERSTEL VAN PLAATS IN DE VORIGE STAAT.
BETALING VAN EEN MEERWAARDE - HERSTELVORDERING - VORDERING INGEDIEND
VOORALEER DE HOGE RAAD VOOR HET HERSTELBELEID ADVIES KON VERLENEN - ADVIES VERLEEND
OP VRIJWILLIG VERZOEK VAN DE RECHTER - DRAAGWIJDTE - GEVOLG
1º Het herstel in de oorspronkelijke toestand houdt niet in dat de plaats noodzakelijk moet
worden hersteld in de materiële toestand die identiek is aan de toestand die vóór de
bouwovertreding bestond; dit herstel kan ook inhouden dat de illegale constructie volledig
of gedeeltelijk wordt afgebroken ook al stond er voor de bouwovertreding op die plaats
een andere constructie1. (Art. 149, Decr. Vl. Parlement 18 mei 1999)
2º Wanneer de herstelvordering door het bevoegde bestuur werd ingediend vooraleer de
Hoge Raad voor het Herstelbeleid, bij gebrek aan oprichting ervan en goedkeuring van
zijn huishoudelijk reglement, advies kon verlenen, is het op vrijwillig verzoek van de
rechter door de Hoge Raad voor het Herstelbeleid verleende advies niet bindend, noch
voor het bestuur, noch voor de rechter, zodat het niet eensluidend dient te zijn zo het
bestuur in zijn vordering wil volharden en de rechter deze vordering wil toekennen 2. (Artt.
149, §1, 153, en 198bis, Decr. Vl. R. 18 mei 1999)
(S. T. STEDENBOUWKUNDIG INSPECTEUR VAN HET VLAAMS GEWEST)

ARREST

(AR P.08.1817.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep te Antwerpen, correctionele kamer, van 6 november 2008.
De eiser voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, vier middelen aan.
Raadsheer Etienne Goethals heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Marc Timperman heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Eerste middel
1. Het middel voert schending aan van de artikelen 96, §4 en 149, §1 Stedenbouwdecreet 1999, benevens artikel 149 Grondwet: de beperkte omvang van de
1 Cass., 5 juni 2001, AR P.99.1455.N, AC, 2001, nr 331; Zie: Cass., 18 dec. 2001, AR P.99.1548.N,
AC, 2001, nr 709
2 Cass., 17 juni 2008, AR P.08.0256.N, AC, 2008, nr 376.
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uitgevoerde werken liet geen ander herstel in de oorspronkelijke staat toe dan het
herleiden van het vergund geachte gebouw tot zijn vroegere afmetingen; door de
volledige afbraak te bevelen schenden de appelrechters voormelde wetsbepalingen.
2. Het bestreden arrest stelt vast: "Tevergeefs ook houdt [de eiser] nog steeds
voor dat het bouwvolume van woning en bergplaats dezelfde gebleven is nu uit
de oorspronkelijke opmetingen (stuk 18) en de vaststellingen op 19 maart 2002
een duidelijke en onmiskenbare toename blijkt wat overigens met betrekking tot
de woning reeds zonder meer duidelijk is door vergelijking van de foto's van de
oorspronkelijke bungalow en de latere 'verbouwde' woning (...). De woning is
door het plaatsen van een zadeldak en vergroten van de buitenafmetingen en aanleggen van een stenen terras bijna verdubbeld in volume en derhalve zeer storend
voor de omgeving" (arrest, ro.3 en 8).
3. In zoverre het middel opkomt tegen die vaststellingen in feite of het Hof
verplicht tot een onderzoek van feiten waarvoor het niet bevoegd is, is het niet
ontvankelijk.
4. Het herstel in de oorspronkelijke toestand houdt niet in dat de plaats noodzakelijk moet worden hersteld in de materiële toestand die identiek is aan de toestand die vóór de bouwovertreding bestond. Dit herstel kan ook inhouden dat de
illegale constructie volledig of gedeeltelijk wordt afgebroken ook al stond er
voor de bouwovertreding op die plaats een andere constructie.
In zoverre het middel een andere rechtsopvatting voorhoudt, faalt het naar
recht.
(...)
Derde middel
8. Het middel voert schending aan van de artikelen 149, §1, en 198bis Stedenbouwdecreet 1999: artikel 198bis Stedenbouwdecreet 1999 vereist zoals artikel
149, §1, dat het daarin bedoelde advies van de Hoge Raad voor het Herstelbeleid
'eensluidend' is; bij een andersluidend advies kan het bestuur in zijn herstelvordering, die reeds bij de rechter aanhangig is, niet volharden; ten onrechte oordelen de appelrechters dat dit advies niet bindend is voor het herstelvorderende bestuur.
9. Wanneer de herstelvordering door het bevoegde bestuur werd ingediend
vooraleer de Hoge Raad voor het Herstelbeleid, bij gebrek aan oprichting ervan
en goedkeuring van zijn huishoudelijk reglement, advies kon verlenen, is het op
vrijwillig verzoek van de rechter door de Hoge Raad voor het Herstelbeleid verleende advies niet bindend, noch voor het bestuur, noch voor de rechter, zodat
het niet eensluidend dient te zijn zo het bestuur in zijn vordering wil volharden
en de rechter deze vordering wil toekennen.
Het middel faalt naar recht.
(...)
Ambtshalve onderzoek van de beslissing
12. De substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen
zijn in acht genomen en de beslissing is overeenkomstig de wet gewezen.
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Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiser in de kosten.
21 april 2009 – 2° kamer – Voorzitter: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: de h. Goethals – Gelijkluidende conclusie van de h. Timperman, advocaat-generaal –
Advocaat: mr. I. Dedecker, Tongeren.

Nr. 264
2° KAMER - 21 april 2009

VERJARING — STRAFZAKEN — STRAFVORDERING — STUITING SCHRIFTELIJKE VORDERING VAN DE PROCUREUR DES KONINGS TOT RECHTSTREEKSE DAGVAARDING
VOOR DE STRAFRECHTBANK - DRAAGWIJDTE - GEVOLG
De schriftelijke vordering van de procureur des Konings aan de daartoe bevoegde
personen om iemand rechtstreeks voor de strafrechtbank te dagvaarden, houdt diens
beslissing in om strafvervolging in te stellen en is dus een daad van vervolging die de
verjaring van de strafvordering stuit; de stuitende werking van die vordering hangt niet af
van de feitelijke overmaking ervan aan een persoon bevoegd om de beklaagde te
dagvaarden1. (Art. 22, V.T.Sv.)
(K.)

ARREST

(AR P.08.1823.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het vonnis in hoger beroep van de correctionele rechtbank te Turnhout van 6 november 2008.
De eiser voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, een middel aan.
Raadsheer Luc Huybrechts heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Marc Timperman heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Middel
1. Het middel voert schending aan van artikel 22 Voorafgaande Titel Wetboek
van Strafvordering, artikel 68 Wegverkeerswet en artikel 149 Grondwet: de appelrechters beoordelen ten onrechte het 'document' van 14 maart 2008 waarbij de
procureur des Konings te Turnhout elke hiertoe bevoegde gerechtsdeurwaarder
of agent van de openbare macht beval de eiser voor de politierechtbank te dagvaarden wegens een verkeersovertreding, als een daad van vervolging die de ver1 Zie: Cass., 26 april 1978, AC, 1978, 995.
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jaring stuit; het is slechts vanaf het kantschrift van 11 april 2008 waarbij het
voornoemd document naar een gerechtsdeurwaarder werd gezonden, dat effectief
kan beslist zijn te vervolgen; dit kantschrift is evenwel slechts ondertekend met
een stempel.
2. De schriftelijke vordering van de procureur des Konings aan de daartoe bevoegde personen om iemand rechtstreeks voor de strafrechtbank te dagvaarden,
houdt diens beslissing in om strafvervolging in te stellen en is dus een daad van
vervolging die de verjaring van de strafvordering stuit.
Anders dan het middel aanvoert, hangt de stuitende werking van die vordering
niet af van de feitelijke overmaking ervan aan een persoon bevoegd om de beklaagde te dagvaarden.
Het middel faalt naar recht.
Ambtshalve onderzoek van de beslissing op de strafvordering
3. De substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen
zijn in acht genomen en de beslissing is overeenkomstig de wet gewezen.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiser in de kosten.
21 april 2009 – 2° kamer – Voorzitter: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: de h. Huybrechts – Gelijkluidende conclusie van de h. Timperman, advocaat-generaal
– Advocaat: mr. J. Michielsen, Turnhout.

Nr. 265
2° KAMER - 21 april 2009

1º ONDERZOEK IN STRAFZAKEN - ONDERZOEKSGERECHTEN - KAMER VAN
INBESCHULDIGINGSTELLING - BIJZONDERE OPSPORINGSMETHODE VAN OBSERVATIE - SUBSIDIARITEIT
- CONTROLE DOOR DE KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING - DRAAGWIJDTE - OPDRACHT VAN
HET HOF
2º ONDERZOEKSGERECHTEN - KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING - BIJZONDERE
OPSPORINGSMETHODE VAN OBSERVATIE - SUBSIDIARITEIT - CONTROLE DOOR DE KAMER VAN
INBESCHULDIGINGSTELLING - DRAAGWIJDTE - OPDRACHT VAN HET HOF
1º en 2° De kamer van inbeschuldigingstelling die overeenkomstig artikel 235ter, Wetboek
van Strafvordering de toepassing van de bijzondere opsporingsmethode observatie
controleert, moet, wat de door de procureur des Konings verleende machtiging betreft,
enkel nagaan of deze machtiging redenen vermeldt waarom de observatie onontbeerlijk
is om de waarheid aan de dag te brengen: het Hof toetst enkel of de kamer van
inbeschuldigingstelling zijn controleopdracht heeft uitgeoefend. (Artt. 47sexies, §2,
tweede lid, 47sexies, §3, en 235ter, Sv.)
(B. e.a.)
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ARREST

(AR P.09.0353.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
De cassatieberoepen zijn gericht tegen het arrest van het hof van beroep te
Antwerpen, kamer van inbeschuldigingstelling, van 20 februari 2009.
De eiser I voert geen middel aan.
De eiser II voert in twee memories die aan dit arrest zijn gehecht, in het geheel
vier middelen aan.
Raadsheer Luc Huybrechts heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Marc Timperman heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
(...)
Tweede en vierde middel
3. De middelen voeren schending aan van artikel 47sexies, §3, 2°, Wetboek
van Strafvordering: de in het proces-verbaal nr. 001899/2009 van 2 februari
2009 vermelde redenen voor de door de procureur des Konings verleende machtiging tot observatie omvatten niet de redenen waarom deze noodzakelijk was
om de waarheid aan de dag te brengen; het bestreden arrest oordeelt dus onterecht dat de machtiging tot observatie regelmatig is.
4. Overeenkomstig artikel 47sexies, §2, eerste lid, kan de procureur des Konings in het kader van een opsporingsonderzoek een machtiging tot observatie
verlenen wanneer het onderzoek zulks vereist en de overige middelen niet lijken
te volstaan om de waarheid aan de dag te brengen.
Deze wetsbepaling geeft dus een beoordelingsrecht aan de procureur des Konings, over de subsidiariteit van het gebruik van deze bijzondere opsporingsmethode.
5. Artikel 47sexies, §3, Wetboek van Strafvordering bepaalt dat de machtiging
tot observatie schriftelijk moet zijn en welke vermeldingen ze moet bevatten. Zo
moet ze onder meer de redenen vermelden waarom de observatie onontbeerlijk is
om de waarheid aan de dag te brengen.
De kamer van inbeschuldigingstelling die overeenkomstig artikel 235ter Wetboek van Strafvordering de toepassing van de bijzondere opsporingsmethode observatie controleert, moet, wat de door de procureur des Konings verleende
machtiging betreft, enkel nagaan of deze machtiging redenen vermeldt waarom
de observatie onontbeerlijk is om de waarheid aan de dag te brengen. Het Hof
toetst enkel of de kamer van inbeschuldigingstelling zijn controleopdracht heeft
uitgeoefend.
Het bestreden arrest oordeelt dat de door de procureur des Konings hier verleende machtiging dergelijke redenen vermeldt.
De middelen kunnen niet worden aangenomen.
(...)
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Ambtshalve onderzoek van de beslissing op de strafvordering
8. 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.
21 april 2009 – 2° kamer – Voorzitter: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: de h. Huybrechts – Gelijkluidende conclusie van de h. Timperman, advocaat-generaal
– Advocaten: mrs. P. Vandemeulebroucke, Antwerpen en T. Decaigny, Antwerpen.

Nr. 266
2° KAMER - 21 april 2009

1º CASSATIEBEROEP — STRAFZAKEN — TERMIJNEN VOOR
CASSATIEBEROEP EN BETEKENING — STRAFVORDERING — GEEN
EINDBESLISSING, TOCH ONMIDDELLIJK VATBAAR VOOR
CASSATIEBEROEP - KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING - CONTROLE OVER DE
TOEGEPASTE BIJZONDERE OPSPORINGSMETHODEN - ZAAK WAARIN ÉÉN VAN DE
INVERDENKINGGESTELDEN VAN ZIJN VRIJHEID IS BEROOFD - GEVOLG
2º ONDERZOEK IN STRAFZAKEN - KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING - CONTROLE
OVER DE TOEGEPASTE BIJZONDERE OPSPORINGSMETHODEN - ZAAK WAARIN ÉÉN VAN DE
INVERDENKINGGESTELDEN VAN ZIJN VRIJHEID IS BEROOFD - ARREST - CASSATIEBEROEP - TERMIJN
3º ONDERZOEKSGERECHTEN - KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING - CONTROLE OVER
DE TOEGEPASTE BIJZONDERE OPSPORINGSMETHODEN - ZAAK WAARIN ÉÉN VAN DE
INVERDENKINGGESTELDEN VAN ZIJN VRIJHEID IS BEROOFD - ARREST - CASSATIEBEROEP - TERMIJN
4º PREJUDICIEEL GESCHIL - PREJUDICIËLE VRAAG - GRONDWETTELIJK HOF - KAMER VAN
INBESCHULDIGINGSTELLING - CONTROLE OVER DE TOEGEPASTE BIJZONDERE OPSPORINGSMETHODEN
- ARREST - CASSATIEBEROEP - ZAAK WAARIN INVERDENKINGGESTELDEN VAN HUN VRIJHEID ZIJN
BEROOFD - GEVOLG
5º GRONDWETTELIJK HOF - PREJUDICIËLE VRAAG - KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING
- CONTROLE OVER DE TOEGEPASTE BIJZONDERE OPSPORINGSMETHODEN - ARREST CASSATIEBEROEP - ZAAK WAARIN INVERDENKINGGESTELDEN VAN HUN VRIJHEID ZIJN BEROOFD GEVOLG
6º ONDERZOEK IN STRAFZAKEN - KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING - CONTROLE
OVER DE TOEGEPASTE BIJZONDERE OPSPORINGSMETHODEN - ARREST - CASSATIEBEROEP - ZAAK
WAARIN INVERDENKINGGESTELDEN VAN HUN VRIJHEID ZIJN BEROOFD - PREJUDICIËLE VRAAG AAN HET
GRONDWETTELIJK HOF
7º ONDERZOEKSGERECHTEN - KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING - CONTROLE OVER
DE TOEGEPASTE BIJZONDERE OPSPORINGSMETHODEN - ARREST - CASSATIEBEROEP - ZAAK WAARIN
INVERDENKINGGESTELDEN VAN HUN VRIJHEID ZIJN BEROOFD - PREJUDICIËLE VRAAG AAN HET
GRONDWETTELIJK HOF
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1º, 2° en 3° Wanneer één van de inverdenkinggestelden van zijn vrijheid is beroofd, moet
het cassatieberoep tegen een arrest van de kamer van inbeschuldigingstelling dat de
toepassing van de uitgevoerde bijzondere opsporingsmethoden controleert, worden
ingesteld binnen een termijn van vierentwintig uren, die ten aanzien van het openbaar
ministerie en elk van de partijen, begint te lopen vanaf de dag waarop het arrest is
uitgesproken. (Art. 235ter, §6, tweede lid, Sv.)
4º, 5°, 6° en 7° Wanneer cassatieberoep wordt ingesteld tegen een arrest van de kamer
van inbeschuldigingstelling die de toepassing van de uitgevoerde bijzondere
opsporingsmethoden controleert en er in de zaak inverdenkinggestelden van hun vrijheid
zijn beroofd, is de zaak spoedeisend omdat de aangehoudenen overeenkomstig artikel
5.3 E.V.R.M. recht hebben op een spoedige behandeling van hun zaak, zodat er dan ook
geen reden is dat het Hof een prejudiciële vraag zou stellen aan het Grondwettelijk Hof.
(Art. 5.3, Verdrag Rechten van de Mens; Art. 235ter, Sv.; Art. 26, §3, Bijzondere Wet
Arbitragehof)
(G. e.a.)

ARREST

(AR P.09.0396.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
De cassatieberoepen zijn gericht tegen het arrest van het hof van beroep te
Antwerpen, kamer van inbeschuldigingstelling, van 6 maart 2009.
De eiser I voert in twee memories die aan dit arrest zijn gehecht gehecht, in het
geheel vier middelen aan.
De eiser II voert geen middel aan.
Raadsheer Luc Huybrechts heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Marc Timperman heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Ontvankelijkheid van de cassatieberoepen
1. Krachtens artikel 235ter, §6, tweede lid, Wetboek van Strafvordering, zoals
ingevoegd bij artikel 4 van de wet van 16 januari 2009 tot wijziging van de artikelen 189ter, 235ter, 335bis en 416 Wetboek van Strafvordering, moet wanneer
een van de inverdenkinggestelden van zijn vrijheid is beroofd, het cassatieberoep
worden ingesteld binnen een termijn van vierentwintig uren, die ten aanzien van
het openbaar ministerie en elk van de partijen, begint te lopen vanaf de dag waarop het arrest is uitgesproken.
2. Het bestreden arrest vermeldt dat twee inverdenkinggestelden van hun vrijheid zijn beroofd. De eiser I heeft pas op 11 maart 2009 en de eiser II pas op 18
maart 2009 cassatieberoep ingesteld tegen het arrest van 6 maart 2009.
De cassatieberoepen zijn niet ontvankelijk.
3. De eiser I werpt op dat de termijn van vierentwintig uren voor het instellen
van cassatieberoep het gelijkheidsbeginsel schendt. Hij vraagt dat het Hof aan
het Grondwettelijk Hof daarover een prejudiciële vraag zou stellen.
4. De zaak is spoedeisend omdat er aangehoudenen zijn die overeenkomstig
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artikel 5.3 EVRM recht hebben op een spoedige behandeling van hun zaak.
Er is dan ook geen reden voor het stellen van de voorgestelde prejudiciële
vraag.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt de cassatieberoepen.
Veroordeelt de eisers in de kosten.
21 april 2009 – 2° kamer – Voorzitter: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: de h. Huybrechts – Gelijkluidende conclusie van de h. Timperman, advocaat-generaal
– Advocaten: mrs. P. Vandemeulebroucke, Antwerpen en T. Decaigny, Antwerpen.

Nr. 267
2° KAMER - 21 april 2009

1º CASSATIEBEROEP — STRAFZAKEN — BESLISSINGEN VATBAAR VOOR
CASSATIEBEROEP — ALGEMEEN - GEMIS AAN BELANG OF BESTAANSREDEN ONDERZOEKSGERECHTEN - KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING - CONTROLE VAN DE
BIJZONDERE OPSPORINGSTECHNIEK OBSERVATIE - ARREST - GEEN CASSATIEBEROEP - GEVOLG TOEPASSING
2º ONDERZOEK IN STRAFZAKEN - ONDERZOEKSGERECHTEN - KAMER VAN
INBESCHULDIGINGSTELLING - CONTROLE VAN DE BIJZONDERE OPSPORINGSTECHNIEK OBSERVATIE ARREST - GEEN CASSATIEBEROEP - GEVOLG - TOEPASSING
3º ONDERZOEKSGERECHTEN - KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING - CONTROLE VAN
DE BIJZONDERE OPSPORINGSTECHNIEK OBSERVATIE - ARREST - GEEN CASSATIEBEROEP - GEVOLG
- TOEPASSING
1º, 2° en 3° Wanneer de kamer van inbeschuldigingstelling heeft geoordeeld dat de
bijzondere opsporingsmethode observatie regelmatig is verlopen en tegen dat arrest
geen cassatieberoep is ingesteld, blijft die beslissing onverkort bestaan en is nadien het
cassatieberoep van de inverdenkinggestelde tegen een beslissing van de kamer van
inbeschuldigingstelling die, buiten het geval bedoeld in artikel 189ter, eerste lid, Wetboek
van Strafvordering, een tweede controle heeft uitgevoerd, ingevolge toepassing van
artikel 189ter, vierde lid, Wetboek van Strafvordering, bij gebrek aan belang niet
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ontvankelijk1. (Artt. 189ter, vierde lid, en 235ter, Sv.)
(A. e.a.)

ARREST

(AR P.09.0428.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
De cassatieberoepen zijn gericht tegen het arrest van het hof van beroep te
Gent, kamer van inbeschuldigingstelling, van 5 maart 2009.
De eiser I voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, twee middelen
aan.
De eiser II voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, een middel aan.
Afdelingsvoorzitter Edward Forrier heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Marc Timperman heeft geconcludeerd.
II. FEITEN EN VOORAFGAANDE RECHTSPLEGING
Bij arrest van 6 november 2008 oordeelt het hof van beroep te Gent, kamer
van inbeschuldigingstelling, dat de bijzondere opsporingsmethode observatie regelmatig is verlopen.
Bij vonnis van 2 februari 2009 zendt de correctionele rechtbank te Gent ingevolge een opgeworpen wettigheidsincident de zaak, bij toepassing van artikel
189ter, vierde lid, Wetboek van Strafvordering, over naar het openbaar ministerie teneinde deze bij de bevoegde kamer van inbeschuldigingstelling aan te brengen voor de in artikel 235ter bepaalde controle.
Het thans bestreden arrest van 5 maart 2009 wijst de opgeworpen exceptie van
gewijsde af en oordeelt dat, bij het afsluiten van het gerechtelijk onderzoek, de
bijzondere opsporingsmethode observatie regelmatig is verlopen.
III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Ontvankelijkheid van het cassatieberoep van de eiser I
1. Zelfs indien de correctionele rechtbank onterecht bij toepassing van artikel
189ter, vierde lid, Wetboek van Strafvordering, de zaak heeft overgezonden naar
het openbaar ministerie teneinde deze bij de bevoegde kamer van inbeschuldi1 In deze zaak had de kamer van inbeschuldigingstelling de controle gedaan van de uitgevoerde
bijzondere opsporingsmethode van observatie en bij arrest van 6 nov. 2008 geoordeeld dat deze
regelmatig was verlopen. Tegen dat arrest werd geen cassatieberoep aangetekend. De correctionele
rechtbank naar dewelke de zaak nadien werd verwezen stelde vast dat, tijdens de procedure die
aanleiding gaf tot het arrest van 6 nov. 2008, de partijen afzonderlijk werden gehoord buiten
aanwezigheid van de procureur-generaal. Het Hof oordeelde meermaals dat dergelijke werkwijze
inhoudt dat de rechtspleging voor de kamer van inbeschuldigingstelling door nietigheid is aangetast
(o.m. Cass., 28 okt. 2008, AR P.08.0706, AC, 2008, nr 587). In casu maakte de correctionele
rechtbank bij vonnis van 2 feb. 2009 toepassing van artikel 189ter, vierde lid, Wetboek van
Strafvordering en zond het de zaak over aan het openbaar ministerie teneinde de kamer van
inbeschuldigingstellingstelling een nieuwe controle te laten uitvoeren. Het thans bestreden arrest van
5 maart 2009 oordeelde opnieuw, maar op overbodige wijze, dat de bijzondere opsporingsmethode
observatie regelmatig was verlopen.
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gingstelling aan te brengen voor de in artikel 235ter bepaalde controle en de kamer van inbeschuldigingstelling bijgevolg niet meer vermocht nogmaals de regelmatigheid van de bijzondere opsporingsmethode observatie te controleren,
dan nog heeft de eiser I geen belang op te komen tegen de beslissing die een
tweede controle heeft uitgevoerd.
De kamer van inbeschuldigingstelling heeft immers reeds bij arrest van 6 november 2008 geoordeeld dat de bijzondere opsporingsmethode observatie regelmatig is verlopen. Tegen dit arrest is geen cassatieberoep ingesteld, zodat die beslissing onverkort blijft bestaan.
Het cassatieberoep van de eiser I is bij gebrek aan belang niet ontvankelijk.
Ontvankelijkheid van het cassatieberoep van de eiser II
2. Krachtens artikel 235ter, §6, tweede lid, Wetboek van Strafvordering, zoals
ingevoegd bij artikel 4 van de wet van 16 januari 2009 tot wijziging van de artikelen 189ter, 235ter, 335bis en 416 Wetboek van Strafvordering, moet wanneer
een van de inverdenkinggestelden van zijn vrijheid is beroofd, het cassatieberoep
worden ingesteld binnen een termijn van vierentwintig uren, die ten aanzien van
het openbaar ministerie en elk van de partijen, begint te lopen vanaf de dag waarop het arrest is uitgesproken.
3. De eiser I is van zijn vrijheid beroofd. De eiser II heeft pas op 9 maart 2009
cassatieberoep ingesteld tegen het arrest van 5 maart 2009.
Zijn cassatieberoep is niet ontvankelijk.
Middelen van de eisers
4. De middelen die geen betrekking hebben op de ontvankelijkheid van het
cassatieberoep, behoeven geen antwoord.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt de cassatieberoepen.
Veroordeelt de eisers in de kosten van hun cassatieberoep.
21 april 2009 – 2° kamer – Voorzitter en Verslaggever: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter – Gelijkluidende conclusie van de h. Timperman, advocaat-generaal – Advocaten: mrs.
Th. Gillis, Gent en F. Offermans, Brussel.

Nr. 268
2° KAMER - 22 april 2009

AANSPRAKELIJKHEID BUITEN OVEREENKOMST — SCHADE —
BEOORDELINGSBEVOEGDHEID. RAMING. PEILDATUM - RAMING FORFAITAIRE RAMING - VERWERPING VAN DE VOORGESTELDE BEREKENINGSWIJZE VERANTWOORDING
De bodemrechter beoordeelt in feite het bestaan van de door een onrechtmatige daad
veroorzaakte schade en het bedrag van de vergoeding voor het volledig herstel ervan; hij
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kan de schade ex aequo et bono ramen, mits hij de reden aangeeft waarom hij de door
de getroffene voorgestelde berekeningswijze niet kan aannemen en tevens vaststelt dat
de schade, zoals hij die heeft omschreven, onmogelijk anders kan worden bepaald 1. (Artt.
1382 en 1383, B.W.)
(V. T. D. e.a.)

ARREST (vertaling)

(AR P.08.0717.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het vonnis in hoger beroep van de correctionele rechtbank te Brussel van 20 maart 2008.
De eiser voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, vier middelen aan.
Raadsheer Pierre Cornelis heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Damien Vandermeersch heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
(...)
Derde middel
Eerste onderdeel
De bodemrechter beoordeelt in feite het bestaan van de door een onrechtmatige daad veroorzaakte schade en het bedrag van de vergoeding voor het volledig
herstel ervan. Hij kan de schade ex aequo et bono ramen, mits hij de reden aangeeft waarom de berekeningswijze die door de getroffene wordt voorgesteld, niet
kan worden gevolgd, en tevens vaststelt dat het niet mogelijk is om de schade,
zoals hij die heeft omschreven, anders te ramen.
Om aan de eiser een vergoeding van 32.500 euro toe te kennen tot herstel van
de morele schade die hij heeft geleden ten gevolge van de blijvende arbeidsongeschiktheid die hij opgelopen heeft door het ongeval waarvoor de verweerder aansprakelijk werd gesteld, beperkt het bestreden vonnis zich ertoe te oordelen dat
wegens het louter morele karakter van de schade, de forfaitaire vergoeding per
procent ongeschiktheid aangewezen is.
Het vonnis stelt aldus niet vast dat het onmogelijk is om de schade anders te
ramen dan naar billijkheid. Het verantwoordt bijgevolg zijn beslissing niet naar
recht.
Het onderdeel is gegrond.
(...)
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden vonnis in zoverre het de burgerlijke rechtsvordering
van de eiser tegen de verweerder afwijst, in zoverre het de vraag tot het verlenen
1 Cass., 20 feb. 2004, AR C.02.0527.F, AC, 2004, nr 93.
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van voorbehoud voor elke verslechtering van de blijvende lichamelijke schade
verwerpt, en in zoverre het uitspraak doet over de vergoeding tot herstel van de
morele schade die hij lijdt ten gevolge van de blijvende arbeidsongeschiktheid.
Verwerpt het cassatieberoep voor het overige.
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het gedeeltelijk vernietigde vonnis.
Veroordeelt de eiser in één vierde van de kosten van zijn cassatieberoep, de
verweerder in de helft van de voormelde kosten en de verweerster in het resterende vierde.
Verwijst de aldus beperkte zaak naar de correctionele rechtbank te Nijvel, zitting houdende in hoger beroep.
22 april 2009 – 2° kamer – Voorzitter: de h. de Codt, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: de h. Cornelis – Gelijkluidende conclusie van de h. Vandermeersch, advocaat-generaal – Advocaten: mrs. Maes en Geinger.

Nr. 269
2° KAMER - 22 april 2009

MILIEURECHT - AFVALSTOFFEN - WAALS GEWEST - VERPLICHTING TOT BEHEER OP DE
GEËIGENDE WIJZE - TOEPASSINGSGEBIED
De verplichting voor elke producent of houder van afvalstoffen, deze te beheren of te laten
beheren op een wijze die de schadelijke invloed ervan op water, lucht, bodem, flora en
fauna beperkt, geluids- en reukhinder voorkomt en, meer algemeen, geen schade aan
het milieu noch aan de gezondheid van de mens berokkent, is zowel toepasselijk op
bedrijven en vaklui die met de afvalverwerking zijn belast, als op particulieren. (Art. 7, §2,
Decr. W. Gew. R. 27 juni 1996)
(D.)

ARREST (vertaling)

(AR P.08.1011.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep te Luik,
correctionele kamer, van 19 mei 2008.
De eiser voert in een verzoekschrift dat aan dit arrest is gehecht, een middel
aan.
Raadsheer Pierre Cornelis heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Damien Vandermeersch heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Middel
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Het middel verwijt het bestreden arrest dat het de artikelen 2 en 7 van het decreet van 27 juni 1996 betreffende de afvalstoffen schendt door te oordelen dat
sluikstorten bij het voormelde decreet verboden is, zonder enige beperking wat
de dader betreft, en door de eiser te veroordelen omdat hij papierafval en een
vuilniszak naast een openbare vuilnisbak heeft neergezet.
Naar luid van artikel 7, §2, van het decreet van 27 juni 1996, moet elke producent of houder van afvalstoffen, deze beheren of laten beheren op een wijze die
de schadelijke invloed ervan op water, lucht, bodem, flora en fauna beperkt, geluids- en reukhinder voorkomt en, meer algemeen, geen schade aan het milieu
noch aan de gezondheid van de mens berokkent.
Enerzijds definieert artikel 2, 20°, de producent als elke persoon die door zijn
activiteit afvalstoffen voortbrengt en/of elke persoon die voorbehandeling, vermenging of andere bewerkingen verricht, die leiden tot een wijziging in de aard
of de samenstelling van die afvalstoffen. Anderzijds omschrijft artikel 2, 21°, de
houder als elke persoon die afvalstoffen in bezit heeft of er een wettelijke controle op uitoefent. Deze definities beperken het toepassingsgebied van het decreet
niet tot de bedrijven of de vaklui die met de afvalverwerking zijn belast.
Uit hetzelfde artikel 2, 2°, 8° en 9° blijkt dat de verwijdering van huishoudelijke afvalstoffen een handeling van beheer is, die onderworpen is aan de bepalingen van het decreet die de overlast ervan willen voorkomen en beperken.
Het middel dat aanvoert dat de particulier die afval in de natuur achterlaat, niet
kan worden beschouwd als een producent of houder van afvalstoffen die onderworpen is aan de verplichting tot afvalbeheer van artikel 7, faalt naar recht.
Ambtshalve onderzoek van de beslissing op de strafvordering
De substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen zijn
in acht genomen en de beslissing is overeenkomstig de wet gewezen.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiser in de kosten.
22 april 2009 – 2° kamer – Voorzitter: de h. de Codt, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: de h. Cornelis – Gelijkluidende conclusie van de h. Vandermeersch, advocaat-generaal – Advocaat: mr. J. Bailly, Verviers.

Nr. 270
2° KAMER - 22 april 2009

VONNISSEN EN ARRESTEN — STRAFZAKEN — ALGEMEEN - UITSPRAAK DOOR
DE VOORZITTER - VASTSTELLING
Geen enkele wettelijke bepaling vereist dat de uitspraak van het vonnis of arrest door de
voorzitter in het vonnis wordt vermeld; de naleving van die vormvereiste kan ook uit het
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proces-verbaal van de zitting blijken. (Artt. 780, eerste lid, 1°, en 782, eerste lid, Ger.W.)
(L. T. J. e.a.)

ARREST (vertaling)

(AR P.09.0037.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep te Luik,
correctionele kamer, van 2 december 2008.
De eiser voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, vier middelen aan.
Afdelingsvoorzitter Frédéric Close heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Damien Vandermeersch heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
A. In zoverre het cassatieberoep gericht is tegen de beslissing op de strafvordering
Eerste middel
Eerste onderdeel
Door te verwijzen naar de in het beroepen vonnis bedoelde wettelijke bepalingen, doet het arrest opgave van de toegepaste wetsbepalingen.
Het onderdeel dat het tegendeel aanvoert, mist feitelijke grondslag.
Tweede onderdeel
Aangezien voor de verschillende feiten van verkrachting buitenvervolgingstelling werd bevolen, waren de vonnisgerechten niet geadieerd. Het veroordelend
arrest betreft dus alleen de feiten van aanranding van de eerbaarheid, met geweld
of bedreigingen, jegens een minderjarige beneden de leeftijd van zestien jaar gepleegd door een bloedverwant in de opgaande lijn. Artikel 195, eerste lid, Wetboek van Strafvordering, dat door artikel 211 van hetzelfde wetboek van toepassing wordt verklaard op het hof van beroep, legt dat hof niet de verplichting op
de voormelde feiten te beschrijven.
Tussen het geheel van de door het slachtoffer gerapporteerde handelingen,
naar wiens verklaringen het arrest verwijst, dienden de appelrechters, bij gebrek
aan een regelmatig voor hen neergelegde conclusie, geen handelingen te identificeren en te beschrijven die volgens hen het bewezen verklaarde misdrijf opleveren.
Het onderdeel kan niet worden aangenomen.
Derde en vierde onderdeel
Uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan blijkt niet dat de eiser
voor het hof van beroep de conclusie heeft hernomen die hij aan de griffie van
dat hof heeft doen toekomen.
De appelrechters vermelden duidelijk en ondubbelzinnig de redenen die hen
tot hun overtuiging hebben gebracht en op grond waarvan zij een dergelijke uit-
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spraak hebben gedaan. Het arrest omkleedt bijgevolg, bij ontstentenis van betwisting daaromtrent, de veroordeling van de eiser regelmatig met redenen, door
het misdrijf en de verzwarende omstandigheden ervan in de bewoordingen van
de wet bewezen te verklaren.
De onderdelen kunnen niet worden aangenomen.
Tweede middel
Wanneer het arrest oordeelt dat eisers pogingen om zijn aanklagers ongeloofwaardig te maken weinig overtuigend zijn, ontzegt het hem daarmee niet het
recht om vrij zijn verdediging te voeren, doch verwerpt het slechts de opgeworpen exceptie. Het miskent aldus noch het algemeen rechtsbeginsel betreffende de
bewijslast in strafzaken, noch het vermoeden van onschuld, noch de eerbiediging
van het recht van verdediging.
Het middel kan niet worden aangenomen.
Derde middel
Uit het proces-verbaal van de rechtszitting van 4 november 2008 blijkt dat de
eiser, zonder redenen op te geven, "een deskundigenonderzoek van de partijen"
heeft gevorderd.
Artikel 6.3, d, van het Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens
en de Fundamentele Vrijheden waarborgt een ieder tegen wie een vervolging is
ingesteld het recht de getuigen à charge en à décharge te ondervragen of te doen
ondervragen, maar betreft niet het recht om de aanwijzing van een deskundige te
vorderen.
De rechter oordeelt in feite, met eerbiediging van het recht van verdediging,
over de gepastheid van een dergelijke aanwijzing.
Wanneer het hof van beroep, bij ontstentenis van een conclusie, het verzoek
om een deskundigenonderzoek verwerpt, op grond dat de appelrechters zich voldoende voorgelicht achtten, miskent het noch het algemeen beginsel van de eerbiediging van het recht van verdediging, noch dat van een eerlijke behandeling
van de zaak, hetwelk met name door artikel 6.1 van het Verdrag wordt gewaarborgd.
Het middel kan niet worden aangenomen.
Vierde middel
Het middel voert aan dat het arrest nietig is omdat het de uitspraak van de beslissing door de voorzitter niet vermeldt.
Naar luid van artikel 780, eerste lid, 1°, Gerechtelijk Wetboek, bevat het vonnis, op straffe van nietigheid, de vermelding van de rechter of de rechtbank die
het heeft gewezen, de namen van de rechters die over de zaak hebben geoordeeld, van de magistraat van het openbaar ministerie die zijn advies heeft gegeven en van de griffier die bij de uitspraak tegenwoordig is geweest.
Ofschoon artikel 782, eerste lid, van hetzelfde wetboek bepaalt dat het vonnis
voor de uitspraak ondertekend wordt door de rechters die het hebben gewezen en
door de griffier, volgt uit artikel 782bis, eerste lid, dat het, zelfs in strafzaken,
kan worden uitgesproken door de voorzitter van de kamer die het heeft gewezen,
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zowel in aan- als in afwezigheid van de andere rechters.
Geen enkele wettelijke bepaling vereist dus, in strijd met wat het middel aanvoert, dat de uitspraak door de voorzitter in het vonnis wordt vermeld. De naleving van dat vormvereiste kan ook uit het proces-verbaal van de rechtszitting
blijken.
Het bestreden arrest is ondertekend door de drie magistraten die het hebben
gewezen, nadat zij, overeenkomstig artikel 779, alle zittingen over de zaak hebben bijgewoond. Het proces-verbaal van de rechtszitting van 2 december 2008
bewijst dat het werd uitgesproken door de raadsheer die als voorzitter optreedt,
in aanwezigheid van zijn bijzitters.
Het verzuim in het arrest kan bijgevolg niet tot vernietiging leiden.
Het middel kan niet worden aangenomen.
Ambtshalve onderzoek van de beslissing over de strafvordering
De substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen zijn
in acht genomen en de beslissing is overeenkomstig de wet gewezen.
B. In zoverre het cassatieberoep gericht is tegen de beslissing op de burgerlijke
rechtsvordering van de verweerders tegen de eiser
De eiser voert geen bijzonder middel aan.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiser in de kosten.
22 april 2009 – 2° kamer – Voorzitter: de h. de Codt, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: de h. Close, afdelingsvoorzitter – Gelijkluidende conclusie van de h. Vandermeersch,
advocaat-generaal – Advocaten: mrs. P.-B. Lejeune, Luik en D. Pestieau, Luik.

Nr. 271
2° KAMER - 22 april 2009

1º VALSHEID EN GEBRUIK VAN VALSE STUKKEN - MATERIEEL BESTANDDEEL VERDRAAIING VAN DE WAARHEID - BEGRIP - OPNIEUW SAMENGESTELD STUK
2º VALSHEID EN GEBRUIK VAN VALSE STUKKEN - MOREEL BESTANDDEEL - BEGRIP
3º VALSHEID EN GEBRUIK VAN VALSE STUKKEN - MATERIEEL BESTANDDEEL SCHADE - BEGRIP - VALSHEID IN EEN OPENBAAR GESCHRIFT
4º CASSATIEMIDDELEN — STRAFZAKEN — NIEUW MIDDEL - TUSSENGESCHIL
OVER DE TOEWIJZING VAN EEN ZAAK BINNEN EEN HOF VAN BEROEP

5º RECHTERLIJKE ORGANISATIE — STRAFZAKEN - TUSSENGESCHIL OVER DE
TOEWIJZING VAN EEN ZAAK BINNEN EEN HOF VAN BEROEP - CASSATIEMIDDEL - ONTVANKELIJKHEID NIEUW MIDDEL
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6º RECHTBANKEN — ALGEMEEN - TUSSENGESCHIL OVER DE TOEWIJZING VAN EEN ZAAK
BINNEN EEN HOF VAN BEROEP - CASSATIEMIDDEL - ONTVANKELIJKHEID - NIEUW MIDDEL
1º Het stuk dat als een origineel wordt voorgesteld, terwijl het een opnieuw samengesteld
stuk van een latere datum betreft, zonder dat daarop de vermeldingen zijn aangebracht
die aantonen dat het een akte betrof die verschillend is van het originele stuk, verdraait
de waarheid.
2º 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 geëerbiedigd1.
3º Aangezien de openbare orde er belang bij heeft dat de rechterlijke beslissingen worden
gewezen op stukken die de waarheid weergeven, is het valselijk verlenen van
authenticiteit door een magistraat aan een akte die voor de rechtbank wordt aangewend
met het, zelfs vergeefse, oogmerk om als bewijs te dienen, een procédé dat het wettig
vertrouwen schaadt dat dergelijke geschriften nodig hebben; de verdraaiing van de
waarheid is hier op zichzelf reeds voldoende om schade op te leveren.
4º, 5° en 6° Het tussengeschil over de toewijzing van een zaak binnen een hof van beroep,
moet vóór ieder ander middel worden opgeworpen; het kan niet voor het eerst voor het
Hof worden opgeworpen2. (Artt. 88, §2, en 109, Ger.W.)
(S.)

ARREST (vertaling)

(AR P.09.0205.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen de strafrechtelijke bepalingen van het arrest
van het hof van beroep te Luik, eerste kamer bis, van 15 januari 2009.
De eiser voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, drie middelen aan.
Afdelingsvoorzitter Jean de Codt heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Damien Vandermeersch heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Eerste middel
De eiser voert aan dat het hof van beroep artikel 113 van het Gerechtelijk Wetboek heeft geschonden, krachtens welk de correctionele zaken bedoeld in artikel
479 van het Wetboek van Strafvordering worden toegewezen aan de kamer voor
burgerlijke zaken, voorgezeten door de eerste voorzitter of door de voorzitter of
de raadsheer in het hof die hem vervangt.
Bij exploot dat op 19 november 2008 aan zijn persoon is betekend, werd de eiser gedagvaard om op de rechtszitting van het hof van beroep te Luik van 17 december 2008 te verschijnen voor de "eerste kamer bis zetelend in correctionele
zaken". Hij is op die rechtszitting verschenen en heeft zich daar verdedigd, zonder op te werpen dat de voormelde kamer, die door de eerste voorzitter van het
1 Cass., 3 sept. 2008, AR P.08.0524.F, AC, 2008, nr 445.
2 Cass., 23 feb. 1990, AR 6308, AC, 1990, n° 382.
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hof van beroep werd samengesteld om overeenkomstig het voormelde artikel
479 van de zaak kennis te nemen, niet de kamer was waaraan de in dat artikel bedoelde vervolgingen volgens de wet moeten worden toebedeeld.
Krachtens de artikelen 88, §2, en 109 van het Gerechtelijk Wetboek, moet het
tussengeschil over de toewijzing van een zaak binnen een hof van beroep, vóór
ieder ander middel worden opgeworpen.
Het middel dat voor het eerst voor het Hof wordt opgeworpen is niet ontvankelijk.
Tweede middel
Eerste onderdeel
In zoverre het middel aanvoert dat het nieuwe geschrift dezelfde inhoud heeft
als het verdwenen geschrift, hoewel het arrest het tegendeel beslist, strookt het
niet met de andersluidende feitelijke beoordeling van de bodemrechters en is het
niet ontvankelijk.
Het arrest wijst erop (bladzijden 8 en 11) dat het van valsheid betichte stuk een
document is dat als een origineel van 31 maart 2003 wordt voorgesteld, terwijl
het een opnieuw samengesteld stuk van 26 februari 2008 betreft, zonder dat daarop de vermeldingen zijn aangebracht die aantonen dat het een andere akte betrof
dan die welke de eiser wilde nabootsen.
Op die manier beslist het hof van beroep naar recht dat het betwiste stuk, qua
datering, de waarheid verdraaide.
Het onderdeel kan in zoverre niet worden aangenomen.
Tweede onderdeel
De eiser heeft aangevoerd dat het betwiste stuk niet vals was omdat hij een document opnieuw heeft samengesteld, dat identiek was aan het verdwenen origineel, met inbegrip van de aanwijzing van de magistraten die de verhinderde rechters moeten vervangen, met toepassing van artikel 80, eerste lid, van het Gerechtelijk Wetboek.
Het arrest antwoordt dat deze aanwijzing niet voorkwam op de rol van de vakantiezittingen zomer 2003 en dat de eiser niet ervan kon uitgaan dat dit het geval was.
Om te beslissen dat het derde blad van de rol van de vakantiezittingen een toevoegsel is en geen integraal deel uitmaakt van het origineel, wijst het hof van beroep met name erop dat de bedankings- en wensformule aan de leden van de
rechtbank, die rechtstreeks wordt gevolgd door de handtekening van de eiser van
31 maart 2003, onderaan op het tweede blad staat vermeld en aldus het document
lijkt af te sluiten dat aan de magistraten van het rechtscollege is medegedeeld.
Het arrest wijst daarentegen erop dat op de door de eiser opnieuw samengestelde
rol, diezelfde formule op het derde blad staat vermeld, nà de aanwijzing van de
rechters die de verhinderde magistraten vervangen.
De aanwezigheid op een extra blad dat hen niet was uitgedeeld, van wensen
die nochtans aan de leden van de rechtbank zijn gericht, bewijst volgens de bodemrechters de valsheid van de door toevoeging van het voormelde blad op-

1080

HOF VAN CASSATIE

22.4.09 - Nr. 271

nieuw samengestelde akte.
Deze overwegingen verwerpen het verweer betreffende de echtheid van het
geschrift.
De eiser heeft voor het overige, door zich erop te beroepen dat binnen zijn
rechtbank het gebruik bestaat om de geadresseerden alleen de rol van de wachtprestaties en niet de opdrachtformule op het einde van het document toe te zenden, slechts een argument opgeworpen dat niet verschilt van het middel waarop
met de hierboven samengevatte overwegingen wordt geantwoord.
Het onderdeel kan niet worden aangenomen.
Derde onderdeel
Het arrest neemt akte van de door een griffier van het onderzoek gegeven uitleg van het gebruik om de leden van de rechtbank alleen, als rol van de wachtprestaties van het gerechtelijk onderzoek, een document toe te zenden zonder het
blad met de aanwijzing die in artikel 80, eerste lid, van het Gerechtelijk Wetboek
is bedoeld.
Het geloof dat de bodemrechters aan de verklaringen van deze griffier hechtten, verplichtte hen niet om dezelfde geloofwaardigheid te verlenen aan de beweringen van de eiser betreffende de aanwezigheid van de betwiste aanwijzing onderaan op de akte met de rol van de vakantiezittingen zomer 2003, aangezien
deze beweringen, volgens het arrest, door de andere of ermee strijdige feitelijke
gegevens die hij daartegen inbrengt, worden ontkend.
Het onderdeel kan niet worden aangenomen.
Vierde onderdeel
In antwoord op de verdediging volgens welke de eiser bij het opnieuw samenstellen van het litigieuze stuk, ervan overtuigd was dat stuk, vergeleken met het
verdwenen origineel, getrouw weer te geven, wijst het arrest erop, met de redenen waarop dit onderdeel kritiek uitoefent, dat enerzijds de hoofdgriffier geen
melding maakt van een initiatief ter bevestiging van de zogezegd in 2003 uitgevoerde opdracht en, anderzijds, dat het verdachte stuk verwijst naar een algemene vergadering waarvan het proces-verbaal van goedkeuring niet in het register
der beraadslagingen voorkomt.
De schuldigverklaring aan valsheid wordt niet uitsluitend uit deze gegevens afgeleid, aangezien die alleen in aanmerking worden genomen om aan te tonen dat
zij de bewering van de eiser, dat hij te goeder trouw is, niet staven.
Deze overwegingen keren de bewijslast niet om.
Het onderdeel kan niet worden aangenomen.
Vijfde onderdeel
De verklaring van de hoofdgriffier waarnaar het arrest verwijst, toont onder
meer aan dat het register der beraadslagingen van de algemene vergadering, niet
het proces-verbaal van beraadslaging bevat waarnaar het aangeklaagde stuk verwijst, dat, indien deze vergadering zou hebben plaatsgevonden, het proces-verbaal ervan zich in het register der beraadslagingen zou moeten bevinden, dat de
vergadering eventueel zonder de hoofdgriffier heeft plaatsgevonden, in welk ge-
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val de vervangende griffier verzuimd zou hebben het proces-verbaal in het register te doen opnemen, dat, indien een vergadering zou hebben plaatsgevonden, er
wellicht een proces-verbaal is opgemaakt waarvan men niet weet wat ervan geworden is.
Volgens het arrest heeft de hoofdgriffier verklaard dat, "indien deze vergadering zou hebben plaatsgevonden, zijn proces-verbaal zich wel degelijk in het register der beraadslagingen zou moeten bevinden".
Het uittreksel dat door het arrest is aangehaald, komt letterlijk voor in het referentiestuk en het arrest zegt niet dat de verklaring tot de overgenomen zin is beperkt.
Voor het overige beperkt het arrest zich ertoe te oordelen dat de eiser voor het
opmaken van het aangeklaagde stuk, door het register van de vergadering niet op
een dwaalspoor kon zijn gebracht, vermits dat niet de beraadslaging bevat waarvan sprake in het voormelde stuk.
Het arrest geeft met deze overwegingen aan de verklaring van de griffier geen
interpretatie die onverenigbaar is met de bewoordingen ervan en de appelrechters
miskennen de bewijskracht niet van de akte waarin zij staat, door ze slechts gedeeltelijk aan te halen.
Het onderdeel kan niet worden aangenomen.
Zesde onderdeel
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.
Nadat het arrest erop heeft gewezen dat het geschrift qua datum en inhoud
misleidend was, vermeldt het arrest dat de steller ervan aldus het bestaan van de
opdracht van de onderzoeksrechter heeft willen bewijzen en op die wijze de regelmatigheid van een voor de rechtbank aangevochten rechtspleging heeft willen
aantonen.
Deze overwegingen verantwoorden de beslissing betreffende het morele bestanddeel van de valsheid naar recht, aangezien dat bestanddeel, in tegenstelling
tot wat het middel aanvoert, niet is afgeleid uit de bewering alleen dat het geschrift de waarheid verdraait.
Het onderdeel kan niet worden aangenomen.
Zevende onderdeel
De eiser oefent kritiek uit op de bewering in het arrest volgens welke de verhuis van 2006 het verdwijnen van de rol van de vakantiezittingen zomer 2007
niet kan verklaren. Hij werpt op dat die reden onduidelijk is aangezien het opnieuw samen te stellen stuk van 2003 dateerde.
Zelfs al zou de ingeroepen verhuis, zoals de eiser heeft aangevoerd, de verdwijning van het origineel kunnen verklaren, dan nog zou daaruit niet volgen dat
het opnieuw samenstellen ervan op de wijze en met het oogmerk waarop het ar-
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rest heeft gewezen, zou ophouden een valsheid in geschriften te zijn.
Het onderdeel dat gericht is tegen een overtollige reden, is niet ontvankelijk bij
gebrek aan belang.
Derde middel
Eerste onderdeel
Het is niet tegenstrijdig om te oordelen, enerzijds, dat het aangeklaagde stuk
strafbare valsheid uitmaakt in zoverre het een vonnisgerecht kan misleiden omtrent de regelmatigheid van de rechtsplegingen en, anderzijds, dat dit valse stuk
de nietigheid niet had kunnen dekken van een specifiek gerechtelijk onderzoek,
gevoerd door een rechter over wie de eiser het parket heeft laten weten dat hij
hem daartoe geen opdracht had gegeven.
Het onderdeel mist feitelijke grondslag.
Tweede en derde onderdeel
De eiser voert aan dat het arrest de artikelen 80, eerste lid, van het Gerechtelijk
Wetboek en 193, 194 en 197 van het Strafwetboek schendt, door de mogelijkheid van schade, die de voorwaarde is voor valsheid, te associëren met een akte
die de lijst met de aangewezen rechters niet wijzigde en die in ieder geval, met
betrekking tot de opdracht van een onderzoeksrechter tijdens de zomer 2003, de
nietigheid niet heeft kunnen dekken van een gerechtelijk onderzoek dat in november 2003 is gevorderd.
In zoverre het middel aanvoert dat de van valsheid betichte aanwijzing geen
enkele uitwerking kon hebben, wordt het voor het eerst voor het Hof opgeworpen en is het niet ontvankelijk.
Volgens de vaststellingen van het arrest werd de aan de eiser ten laste gelegde
valsheid, niet in een privé-geschrift maar in een openbaar geschrift gepleegd, met
name in een dienstrol, die de procureur des Konings is toegezonden en op de
rechtszitting van de rechtbank is neergelegd.
De openbare orde heeft er belang bij dat de rechterlijke beslissingen worden
gewezen op stukken die de waarheid weergeven. De authenticiteit die een magistraat valselijk verleent aan een akte die voor de rechtbank wordt aangewend met
het, zelfs vergeefse, oogmerk om het als bewijs te gebruiken, is een procédé dat
het wettig vertrouwen schaadt dat dergelijke geschriften nodig hebben. Verdraaiing van de waarheid is hier op zichzelf reeds voldoende om schade op te leveren.
De schuld van de overheidsambtenaar die het valse stuk heeft gesteld, verdwijnt
alleen wanneer hij zonder bedrieglijk opzet of oogmerk te schaden heeft gehandeld.
De bodemrechters miskennen bijgevolg de wettelijke bepalingen niet die in het
middel worden bedoeld door de door de eiser opgemaakte opdracht als strafbare
valsheid te omschrijven, ook al kon zij de nietigheid van het gerechtelijk onderzoek niet dekken, voor de bescherming waarvan het aangeklaagde stuk werd opgemaakt.
De onderdelen kunnen wat dat betreft niet worden aangenomen.
Ambtshalve onderzoek van de beslissing over de strafvordering

Nr. 271 - 22.4.09

HOF VAN CASSATIE

1083

De substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen zijn
in acht genomen en de beslissing is overeenkomstig de wet gewezen.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiser in de kosten.
22 april 2009 – 2° kamer – Voorzitter en Verslaggever: de h. de Codt, afdelingsvoorzitter – Gelijkluidende conclusie van de h. Vandermeersch, advocaat-generaal – Advocaat:
mr. Kirkpatrick.

Nr. 272
1° KAMER - 23 april 2009

AANSPRAKELIJKHEID BUITEN OVEREENKOMST – SCHADE –
BEOORDELINGSBEVOEGDHEID, RAMING PEILDATUM – RAMING – VOLLEDIG
HERSTEL

AANSPRAKELIJKHEID BUITEN OVEREENKOMST – OORZAAK – BEGRIP,
BEOORDELING DOOR DE RECHTER – OORZAKELIK VERBAND
AANSPRAKELIJKHEID BUITEN OVEREENKOMST – HERSTELPLICHT –
VERSCHEIDENE DADERS, HOOFDELIJKHEID – GEEN AFZONDERLIJKE SCHADE –
HERSTEL - UITWERKING
1° Wie een fout begaat waardoor hij een ander schade heeft berokkend, is gehouden die
schade te vergoeden, en de schadelijder heeft, in de regel, recht op volledig herstel van
de schade die hij geleden heeft1. (Artt.1382 en 1383 B.W.)
2° Er bestaat een oorzakelijk verband tussen een fout en een schade wanneer die schade,
zoals die is ontstaan, zich, zonder die fiout, niet op dezelfde wijze zou hebben
voorgedaan2. (Artt.1382 en 1383 B.W.)
3° Aangezien het arrest niet oordeelt dat de omstandigheid dat de omvang van de aan het
pand toegebrachte schade te wijten is aan het te late optreden van de brandweer, andere
schade heeft veroorzaakt dan die welke door de brand is ontstaan, verantwoordt het zijn
beslissing naar recht om degene die een fout begaat, waardoor bij de praktische en
efficiënte brandbestrijding tijd verloren is gegaan, te veroordelen tot betaling van de
schade t.g.v.het schadegeval. (Artt.1382 en 1383 B.W.)
(GEMEENTE LENS T. A.G.F. BELGIUM INSURANCE nv e.a.)

ARREST (vertaling)

(AR C.07.0568.F)

I. Rechtspleging voor het Hof
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 3 mei 2007 gewezen door het
1 Cass., 19 nov.2003, AR P.03.0890.F, AC, 2003, nr.578.
2 Zie Cass., 12 okt.2005, AR P.05.0262.F, AC, 2005, nr.507.
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Hof van Beroep te Bergen.
Raadsheer Albert Fettweis heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Thierry Werquin heeft geconcludeerd.

I. Cassatiemiddel
De eiseressen voeren volgend middel aan:
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek.
Aangevochten beslissing
Het bestreden arrest veroordeelt de eerste eiseres om aan de eerste verweerster een bedrag van 144.631,74 euro te betalen, vermeerderd met de compensatoire interest vanaf 15
maart 1980, en om de kosten ten belope van 13.554,92 euro terug te betalen, en veroordeelt de tweede eiseres om in die veroordeling bij te dragen en de eerste eiseres te vrijwaren ten belope van de helft van de uitgesproken veroordelingen en veroordeelt haar in de
kosten, op grond dat de schade van de heer D., in wiens rechten de eerste verweerster is
getreden, te wijten is aan de fout van de eerste eiseres en daarenboven aan een even grote
fout van de tweede eiseres, om alle redenen die alhier als uitdrukkelijk weergegeven moeten worden beschouwd, en inzonderheid op grond dat de eerste eiseres, volgens de deskundigen naar wie het arrest verwijst, verschillende tekortkomingen heeft begaan waardoor zij het optreden van de brandweerlui aanzienlijk heeft vertraagd, en dat die tekortkomingen bijgevolg aan de oorsprong liggen van de omvangrijke uitbreiding van het schadegeval, en op grond dat de tweede eiseres slechts gedeeltelijk en onvoldoende toezicht
heeft gehouden op de toepassing van de brandbeveiligingsmaatregelen.
Grieven
Krachtens artikel 1382 van het Burgerlijk Wetboek, kan alleen de schade vergoed worden waarvan het bestaan en de omvang is aangetoond, en die zich zonder de fout of de
fouten die aan de schadeveroorzaker of schadeveroorzakers ten laste zijn gelegd, niet of
althans niet op dezelfde wijze zou hebben voorgedaan.
Wanneer de rechter in feite vaststelt dat de schade zich zonder één of meerdere fouten
niet op dezelfde wijze zou hebben voorgedaan, kan hij alleen een oorzakelijk verband in
aanmerking nemen tussen die fout of fouten en het gedeelte van de schade dat zich, zonder die fout of fouten, niet zou hebben voorgedaan.
In zoverre het bestreden arrest de eerste eiseres aansprakelijk verklaart en haar veroordeelt tot vergoeding van de gehele schade die is veroorzaakt door de brand en door de
bluswerken van de brandweer, en in zoverre het de tweede eiseres aansprakelijk verklaart
en haar veroordeelt om in de helft van die schade bij te dragen, en dit slechts onder aftrek
van het gedeelte van de schade dat aan de eigenaar van het litigieuze pand te wijten is, terwijl de fouten die het de eiseressen verwijt, volgens het arrest, slechts aan de oorsprong
liggen van de uitbreiding van het schadegeval maar deze niet hebben veroorzaakt, en dus
slechts aan de oorsprong liggen van het gedeelte van de schade dat te wijten is aan de verergering ervan, miskent het de wettelijke begrippen oorzaak en schade, en schendt bijgevolg de artikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek.

II. Beslissing van het hof
Over de middelen van niet-ontvankelijkheid die tegen het cassatieberoep zijn
opgeworpen door de verweerster sub 5, in zoverre het tegen haar is gericht, en
door het openbaar ministerie, in zoverre het gericht is tegen de verweersters sub
2 tot 4 : het cassatieberoep heeft geen belang:
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Het enige middel dat de eiseressen tot staving van hun cassatieberoep aanvoeren, bekritiseert noch de beslissing van het arrest om de door de verweerster sub
1 tegen de verzekerde van de verweerster sub 5 ingestelde rechtsvordering nietgegrond te verklaren, noch de beslissing waarbij de verweerster sub 1 in de kosten van de verweerster sub 5 veroordeeld wordt, noch de beslissingen die de verweersters sub 2 tot 4 buiten het geding stellen en die over hun kosten uitspraak
doen.
De vernietiging waartoe het enige middel kan leiden, heeft geen invloed op die
beslissingen.
De middelen van niet-ontvankelijkheid zijn gegrond.
Uit de redenen die de beslissing om die middelen van niet-ontvankelijkheid
aan te nemen, verantwoorden, kan worden afgeleid dat de door de eiseressen tegen de verweerders sub 2 tot 5 ingestelde vorderingen tot bindendverklaring van
het arrest eveneens niet-ontvankelijk zijn.
Over de vordering tot schadevergoeding, die de verweerster sub 5 heeft gegrond op een tegen haar op tergende wijze ingesteld cassatieberoep:
De eiseressen hebben een fout begaan door de verweerster sub 5 te dagvaarden
om voor het Hof te verschijnen als “verwerende partij, of althans als partij die is
opgeroepen tot bindendverklaring van het arrest”, terwijl de door het middel bekritiseerde beslissing niet op die verweerster van toepassing is en de vernietiging
van die beslissing geen enkel gevolg zou hebben voor de beslissingen die de feitenrechter jegens haar heeft gewezen.
De door de verweerster sub 5 geleden schade wordt naar billijkheid begroot op
1.250 euro.
Het middel
Wie een fout begaat waardoor hij een ander schade heeft berokkend, is gehouden die schade te vergoeden, en de schadelijder heeft, in de regel, recht op volledig herstel van de schade die hij geleden heeft.
Er bestaat een oorzakelijk verband tussen een fout en een schade wanneer die
schade, zoals die is ontstaan, zich, zonder die fout, niet op dezelfde wijze zou
hebben voorgedaan.
Het arrest beslist dat de eerste eiseres een fout heeft begaan, aangezien uit de
onderzoeksverrichtingen van de deskundige Callewier volgt dat “het tekort aan
druk en debiet van de brandkraan tijdverlies heeft veroorzaakt, daar het de brandweerlui genoodzaakt heeft om de waterslang tot aan de rivier door te trekken en
er een pomp naartoe te brengen, zodat ‘de brand, in de praktijk, pas na méér dan
elf minuten na de aankomst van de eerste brandweerlui efficiënt bestreden kon
worden’”, en dat “de beschikbare brandkranen en waterleidingen niet conform de
voorgeschreven normen zijn”. Het arrest stelt ook vast dat de gerechtsdeskundigen de mening zijn toegedaan dat het gebrek aan organisatie van de brandbestrijding, zoals uit hun verslag duidelijk blijkt, “de kosten van de schade” ten gevolge van de brand heeft kunnen “verdubbelen”.
Uit die redenen volgt dat het arrest overweegt dat de schade van de verzekerde
van de eerste verweerster, die het op grond van de vaststellingen van de deskun-
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digen omschrijft als “schade die uitsluitend te wijten is aan het schadegeval,
d.w.z. de brand en de bluswerken van de brandweer”, en die het begroot op
144.631,74 euro, vermeerderd met de compensatoire interest, zich zonder de fout
van de eerste eiseres niet op die wijze zou hebben voorgedaan.
Aangezien het arrest niet overweegt dat de omstandigheid dat “de omvang van
de aan het pand toegebrachte schade te wijten is aan het te late optreden van de
brandweer”, andere schade heeft veroorzaakt dan die welke door de brand is ontstaan, verantwoordt het zijn beslissing naar recht om de eerste eiseres te veroordelen om aan de eerste verweerster een bedrag van 144.631,74 euro, verhoogd
met de compensatoire interest, te betalen, en doet het wettig uitspraak over de
door de eerste eiseres tegen de tweede eiseres ingestelde vordering tot vrijwaring.
Het middel kan niet worden aangenomen.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep en de vorderingen tot bindendverklaring van het
arrest.
Veroordeelt de eiseressen om aan de verweerster sub 5 een schadevergoeding
van 1.250 euro wegens roekeloos cassatieberoep te betalen.
Veroordeelt de eiseressen in de kosten.
23 april 2009 – 1° kamer – Voorzitter: de h. Storck, voorzitter – Verslaggever: de h.
Fettweis – Gelijkluidende conclusie van de h. Werquin, advocaat-generaal – Advocaten:
mrs. Mahieu, Draps en Oosterbosch.

1° KAMER - 23 april 2009

BERUSTING - STILZWIJGENDE BERUSTING IN EEN RECHTERLIJKE BESLISSING - BEVOEGDHEID VAN
DE RECHTER - TOEZICHT VAN HET HOF - OMVANG
Hoewel de feitenrechter op onaantastbare wijze de feiten vaststelt waarop hij zijn beslissing
omtrent de stilzwijgende berusting van een partij in een rechterlijke beslissing grondt,
dient het Hof evenwel na te gaan of de rechter uit die vaststellingen wettig een dergelijke
berusting heeft kunnen afleiden3. (Art. 1045, derde lid, Ger.W.)
(M. e.a. T. B.)

ARREST (vertaling)

(AR C.08.0038.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 23 april 2007 gewezen door
het Hof van Beroep te Bergen.
Raadsheer Albert Fettweis heeft verslag uitgebracht.
3 Zie Cass., 25 april 2002, AR C.00.0373.N, AC, 2002, nr. 252, met concl. adv.-gen. met opdracht
THIJS.
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Advocaat-generaal Thierry Werquin heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDELEN
De eisers voeren drie middelen aan, waarvan het eerste gesteld is als volgt:
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 1044 en 1045 van het Gerechtelijk Wetboek;
- algemeen rechtsbeginsel, volgens hetwelk afstand van recht niet wordt vermoed en
slechts kan worden afgeleid uit omstandigheden die voor geen enkele andere uitlegging
vatbaar zijn.
Aangevochten beslissing
Het arrest verklaart het hoger beroep van de eisers tegen de verweerder niet-ontvankelijk, en, derhalve, ook hun nieuwe vordering, verwerpt ze en veroordeelt hen in de kosten
van het hoger beroep, op grond dat "(de eiseres), meteen na de betekening van de bestreden beslissing, voor 'de heer en mevrouw M.-F.' op 16 januari 2005 volgende fax naar de
instrumenterende gerechtsdeurwaarder heeft verstuurd : 'Naar aanleiding van de brief die
vrijdag 14 januari 2005 laatstleden is ontvangen (...), stuur ik u deze fax met de vraag of
er een schikking getroffen kan worden betreffende het gevorderde bedrag van 1.677,55
euro. Mogen we u vanaf 1 februari 2005 een bedrag van 100 euro per maand storten, aangezien we elke maand heel wat betalingen moeten verrichten en we het daarenboven met
twee kinderen ten laste financieel moeilijk hebben. Kunt u ons per brief meedelen of dit
voor u mogelijk is, wat wij hopen' (...). De bestreden beslissing heeft geen voorlopige tenuitvoerlegging toegekend. Dit zonder enig voorbehoud gedane betalingsvoorstel geldt bijgevolg als een berusting in het (beroepen) vonnis", zodat het hoger beroep niet ontvankelijk is.
Grieven
Artikel 1044, eerste lid, van het Gerechtelijk Wetboek bepaalt dat berusten in een beslissing afstand doen is van de rechtsmiddelen die een partij tegen alle of sommige punten
van die beslissing kan aanwenden of reeds heeft aangewend, terwijl artikel 1045 het volgende bepaalt :
"De berusting kan uitdrukkelijk of stilzwijgend zijn.
De (uitdrukkelijke) berusting geschiedt bij eenvoudige akte, ondertekend door de partij
of haar bijzondere gemachtigde.
De stilzwijgende berusting kan alleen worden afgeleid uit bepaalde en met elkaar overeenstemmende akten of feiten waaruit blijkt dat de partij het vaste voornemen heeft haar
instemming te betuigen met de beslissing".
Afstand van een recht, met name van het recht om een rechtsmiddel aan te wenden tegen een gerechtelijke beslissing en van het recht om over het substantiële recht te beschikken dat de grondslag ervan vormt, moet zo strikt mogelijk worden uitgelegd en kan alleen
worden afgeleid uit feiten die voor geen enkele andere uitlegging vatbaar zijn.
Uit de omstandigheid dat een partij, die bedreigd wordt met de tenuitvoerlegging van
een rechterlijke beslissing die haar veroordeelt tot de betaling van een bepaald bedrag,
omdat zij daartoe bij gerechtsdeurwaardersexploot is aangezocht, aan de gerechtsdeurwaarder voorgesteld heeft de veroordeling ten uitvoer te leggen die tegen haar is uitgesproken en tot de uitvoering waarvan zij wordt aangemaand, kan wat dat betreft niet wettig worden afgeleid dat zij zeker, of zelfs impliciet, in die beslissing heeft berust en dat zij
aldus afstand heeft gedaan van het recht om, binnen de wettelijke termijn, tegen die beslissing een rechtsmiddel aan te wenden.
Het arrest, dat vaststelt dat het bestreden vonnis aan de eisers was betekend, wat impliceerde dat de verweerder het voornemen had de tenuitvoerlegging ervan bij de wettelijk
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bepaalde rechtsmiddelen te verzekeren, maar niettemin beslist dat de eisers, door aan de
instrumenterende gerechtsdeurwaarder, die door de verweerder was belast met de tenuitvoerlegging van het beroepen vonnis, voor te stellen om een spreiding van de betalingen
te aanvaarden en aldus die tenuitvoerlegging te voorkomen, in de betekende beslissing berust zouden hebben en zodoende afstand zouden hebben gedaan van hun recht om rechtsmiddelen aan te wenden, miskent het in het middel bedoelde algemeen rechtsbeginsel en
schendt de artikelen 1044 en 1045 van het Gerechtelijk Wetboek, aangezien de houding
van de eiseres beslist niet kan worden beschouwd als een afstand van het recht om hoger
beroep in te stellen tegen het vonnis waarvan de verweerder de tenuitvoerlegging aldus, of
op zijn minst impliciet, vorderde.

III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Eerste middel
Krachtens artikel 1045, derde lid, van het Gerechtelijk Wetboek, kan de stilzwijgende berusting in een rechterlijke beslissing alleen worden afgeleid uit bepaalde en met elkaar overeenstemmende akten of feiten waaruit blijkt dat de partij het vaste voornemen heeft haar instemming met de beslissing te betuigen.
Hoewel de feitenrechter op onaantastbare wijze de feiten vaststelt waarop hij
zijn beslissing omtrent de stilzwijgende berusting van een partij in een rechterlijke beslissing laat steunen, dient het Hof evenwel na te gaan of de rechter uit die
vaststellingen een dergelijke berusting heeft kunnen afleiden.
Uit de enige omstandigheid dat de eiseres, aan wie, op verzoek van de verweerder, het beroepen vonnis was betekend, de instrumenterende gerechtsdeurwaarder in een fax gevraagd heeft of het mogelijk was " een schikking te treffen
betreffende het gevorderde bedrag van 1.677,55 euro" en om "vanaf 1 februari
2005 een bedrag van 100 euro per maand te storten", terwijl de verweerder hieraan geen enkel gevolg heeft gegeven en de eisers geen enkele betaling hebben
verricht, heeft het hof van beroep niet wettig kunnen afleiden dat laatstgenoemden het vaste voornemen hadden om in dat vonnis te berusten.
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 Luik.
23 april 2009 – 1° kamer – Voorzitter: de h. Storck, voorzitter – Verslaggever: de h.
Fettweis – Gelijkluidende conclusie van de h. Werquin, advocaat-generaal – Advocaat:
mr. T' Kint.
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Nr. 274
1° KAMER - 23 april 2009

1° CASSATIE – ALGEMEEN, OPDRACHT EN BESTAANSREDEN VAN HET
HOF, AARD VAN HET CASSATIEGEDING -DOOR EEN MIDDEL BEKRITISEERDE
BESLISSING – BERAADSLAGING VAN HET HOF – AMBTSHALVE ONDERZOEK VAN EEN SUBSTITUTIE
VAN MOTIEVEN – ARREST TOT VERDAGING VAN DE ZAAK – UITWERKING
2° CASSATIE – ARRESTEN, VORM – RECHTSPLEGING, VOEGING – DOOR EEN
MIDDEL BEKRITISEERDE BESLISSING – BERAADSLAGING VAN HET HOF – AMBTSHALVE ONDERZOEK
VAN EEN SUBSTITUTIE VAN MOTIEVEN – ARREST TOT VERDAGING VAN DE ZAAK – UITWERKING
1° en 2° Wanneer het Hof ambtshalve wil nagaan of de door het middel bekritiseerde
beslissing niet naar recht kan worden verantwoord door een rechtsgrond in de plaats te
stellen van het in het middel bekritiseerde motief, beveelt het Hof de verdaging van de
zaak om de eiser de mogelijkheid te bieden over die substitutie van motieven
tegenspraak te voeren.1
(C T. V..)

ARREST (vertaling)

(AR C.08.0253.F)

I.Rechtspleging voor het hof
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 11 december 2007 gewezen
door het Hof van Beroep te Luik.
Raadsheer Albert Fettweis heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Thierry Werquin heeft geconcludeerd.

II.Beslissing van het hof
Het Hof wenst na te gaan of de beslissing om het arrest ten aanzien van de eiser tegensprekelijk te verklaren, niet naar recht kan worden verantwoord met toepassing van artikel 804, tweede lid, van het Gerechtelijk Wetboek, luidens hetwelk de rechtspleging ten aanzien van de partij op tegenspraak is gewezen, indien zij overeenkomstig artikel 728 of 729 is verschenen en ter griffie of ter zitting conclusies heeft neergelegd.
De verdaging van de zaak wordt bevolen om de eiser de mogelijkheid te bieden hierover tegenspraak te voeren.
Dictum
Het Hof
Verdaagt de zaak naar de openbare terechtzitting van veertien mei tweeduizend en negen.
23 april 2009 – 1° kamer – Voorzitter: de h. Storck, voorzitter – Verslaggever: de h.
Fettweis – Gelijkluidende conclusie van de h. Werquin, advocaat-generaal – Advocaat:
1 Zie Cass., 2 dec.2002, AR S.02,0060,N, AC, 2002, nr.649; 24 okt. 2003, AR C.02,0219.F, AC,
2003, nr.528; 26 sept.2008, AR C.07.0416.N, AC, 2008, nr.52; zie ook Jaarverslag van het Hof 2006,
p.188.
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mr. Maes.

Nr. 275
1° KAMER - 24 april 2009

1º RECHTERLIJK GEWIJSDE — GEZAG VAN GEWIJSDE — STRAFZAKEN BEGRIP - OMVANG
2º BEWIJS — BURGERLIJKE ZAKEN — BEWIJSLAST.
BEOORDELINGSVRIJHEID - W.A.M.-VERZEKERING - ARTIKEL 29BIS W.A.M.-WET BESCHERMDE CATEGORIE - NIET-BESTUURDER - BEWIJSLAST
3º VERZEKERING — W.A.M.-VERZEKERING - ARTIKEL 29BIS W.A.M.-WET BESCHERMDE CATEGORIE - NIET-BESTUURDER - BEWIJSLAST
1º Het gezag van het gewijsde in strafzaken, dat verhindert dat de feiten, die het voorwerp
van de strafrechtelijke beslissing uitmaakten, opnieuw worden betwist naar aanleiding
van een latere procedure voor de burgerlijke rechter, geldt alleen voor hetgeen zeker en
noodzakelijk is beslist door de strafrechter met betrekking tot het bestaan van de aan de
beklaagde ten laste gelegde feiten, rekening houdend met de motieven die de
noodzakelijke grondslag van de beslissing in strafzaken uitmaken1.
2º en 3° De partij die schadevergoeding vordert op grond van artikel 29bis WAM 1989 moet
bewijzen dat het schadegeval beantwoordt aan het in dit artikel omschreven risico; het
behoort derhalve aan deze partij om het bewijs te leveren dat zij een door dit artikel
beschermd slachtoffer of rechthebbende is en dienvolgens dat zij niet de bestuurder was
van het in het ongeval betrokken motorrijtuig, of zijn rechthebbende 2. (Art. 29bis, W.A.M.wet 1989; Art. 1315, eerste lid, B.W.; Art. 870, Ger.W.)
(Y. T. ETHIAS nv e.a.)

Advocaat-generaal Vandewal heeft in substantie gezegd :
In deze zaak werd eiser als bestuurder van een bromfiets vervolgd wegens
onopzettelijke doding en een aantal verkeersinbreuken. Hij werd vrijgesproken wegens
twijfel. Eiser ging vervolgens over tot dagvaarding van eerste verweerster teneinde
schadevergoeding te bekomen op grond van art. 29bis WAM 1989. Deze vordering werd
zowel door de eerste rechter als door de appelrechters als ongegrond afgewezen.
In het eerste middel voert eiser aan dat de appelrechters het algemeen beginsel
betreffende het gezag van gewijsde in strafzaken hebben geschonden, alsmede art 4
V.T.Sv. en 29 bis WAM 1989. Nu eiser op strafrechtelijk gebied werd vrijgesproken, en
de omstandigheid dat er twijfel is of eiser bestuurder was de dragende reden is van de
vrijspraak, stelt eiser dat de appelrechters niet meer vermochten de mogelijkheid open te
laten dat eiser als bestuurder dient te worden aangezien.
Het middel lijkt mij niet aangenomen te kunnen worden.
De strafrechtelijke vrijspraak van eiser werd als volgt gemotiveerd:
“De rechtbank is van oordeel dat, gelet op de vastgestelde tegenstrijdigheden in de
verklaringen (over wie de bromfiets bestuurde) en de onzekerheden van de deskundige, de
1 Zie Cass., 18 dec. 2003, AR C.02.0344.N, AC, 2003, nr 658; Cass., 20 dec. 2007, AR C.06.0301.N,
AC, 2007, nr 650; zie ook de concl. van het O.M.
2 Zie de concl. van het O.M.
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tenlasteleggingen opzichtens E. niet bewezen zijn”.
Uit deze in kracht van gewijsde gegane uitspraak van de strafrechter, die eiser
vrijspreekt op grond van twijfel die de beklaagde ten goede moet komen, volgt niet
noodzakelijk dat eiser niet de bestuurder kan geweest zijn van de bromfiets op het
ogenblik van de feiten. De strafrechter heeft immers niet zeker en noodzakelijk beslist dat
eiser geen bestuurder doch wel passagier was, maar baseerde zijn vrijspraak op twijfel
omtrent deze hoedanigheid.
De appelrechters vermochten aldus, zonder de in het middel weergegeven
wetsbepalingen te schenden en zonder het gezag van gewijsde van de beslissing van de
strafrechter te miskennen, te oordelen dat eiser er niet in slaagt te bewijzen dat hij op het
ogenblik van het ongeval niet de bestuurder was van de bromfiets.
In het tweede middel bekritiseert eiser het oordeel dat eiser de bewijslast heeft van het
feit dat hij geen bestuurder was.
Eiser voert aan dat de uitsluiting van de bestuurder in artikel 29bis WAM 1989 een
exceptie betreft op een algemene regel en dat de verzekeraar, die de exceptie inroept,
hiervan het bewijs moet leveren. Aldus acht hij art. 29bis WAM 1989, 1315 BW en 870
Ger.W. geschonden.
Het onderdeel lijkt mij te falen naar recht.
Door het invoeren van dit artikel 29bis, heeft de wetgever de verzekeraar willen
verplichten tot vergoeding van de andere slachtoffers dan de bestuurder van het in het
ongeval betrokken motorrijtuig en zijn rechthebbenden.
Overeenkomstig artikel 1315, eerste lid, BW, dat bepaalt dat hij die de uitvoering van
een verbintenis vordert, het bestaan daarvan moet bewijzen, moet de partij die
schadevergoeding vordert op grond van voormeld artikel 29bis bewijzen dat het
schadegeval beantwoordt aan het in dit artikel omschreven risico.
Het behoort dus aan deze partij om het bewijs te leveren dat zij een door artikel 29bis
beschermd slachtoffer of rechthebbende is en dienvolgens dat zij niet de bestuurder van
het in het ongeval betrokken motorrijtuig of zijn rechthebbende is3.
Besluit: verwerping.
ARREST

(AR C.07.0120.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het vonnis, op 13 september 2003 in hoger
beroep gewezen door de Rechtbank van Eerste Aanleg te Hasselt.
Afdelingsvoorzitter Robert Boes heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Christian Vandewal heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDELEN
De eiser voert in zijn verzoekschrift twee middelen aan.
Eerste middel
Geschonden wettelijke bepalingen
- het algemeen beginsel betreffende het gezag van gewijsde in strafzaken op de burgerrechtelijke rechtsvordering;
- artikel 4 van de wet van 17 april 1878 houdende de Voorafgaande Titel van het Wet3 Cass., 26 okt. 2007, AR C.06.0341.F, www.cass.be
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boek van Strafvordering;
- artikel 29bis van de wet van 21 november 1989 betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen.
Aangevochten beslissingen
De rechtbank van eerste aanleg stelt vast dat er betwisting bestaat over het feit of de eiser bestuurder dan wel opzittende was op het betrokken voertuig, met name de bromfiets
Honda Camino.
De appelrechters oordelen vooreerst met betrekking tot de bewijslast.
Zij oordelen dat, inzoverre de vordering van de eiser tegen de eerste verweerster gesteund is op de verantwoordelijkheid van haar verzekerde door de eiser dient bewezen te
worden dat deze laatste de bestuurder van de bromfiets was. Ten tweede oordelen zij dat
inzoverre de vordering van de eiser gesteund is op de aansprakelijkheid van de eigenaar
van de bromfiets conform artikel 1384, eerste lid, van het Burgerlijk Wetboek de eiser
dient aan te tonen dat de bromfiets een gebrek vertoonde dat mede de oorzaak was van de
schade.
Tenslotte oordelen de appelrechters dat, inzoverre de vordering gesteund is op artikel
29bis WAM-wet de bewijslast voor de toepasselijkheid van deze wetsbepaling ook ligt bij
de eiser.
Vervolgens onderzoeken de appelrechters wie op het ogenblik van het ongeval de
bromfiets, verzekerd bij de eerste verweerster, bestuurde. In dit verband stellen de appelrechters weliswaar vast dat de strafrechter de eiser heeft vrijgesproken van de hem ten laste gelegde betichtingen doch zij oordelen dat de strafrechter niet zeker en noodzakelijk
heeft beslist dat de eiser geen bestuurder maar wel passagier was.
De appelrechters menen derhalve gerechtigd te zijn op grond van de concrete feitelijke
gegevens van het dossier te onderzoeken of de eiser op het ogenblik van het ongeval al
dan niet bestuurder van de bromfiets was.
Met betrekking tot de waarde en het gezag van gewijsde van de uitspraak op strafrechtelijk gebied oordelen de appelrechters als volgt:
"3.1. De strafrechter sprak (de eiser) vrij van de hem ten laste gelegde betichtingen:
- onopzettelijke doding van I. G.;
- overtreding van artikel 12.3.1, alinea 1 (niet verlenen voorrang van rechts);
- een bromfiets bestuurd te hebben met passagier op de openbare weg, dit zonder de
vereiste minimumleeftijd van 18 jaar bereikt te hebben;
- als bestuurder van een bromfiets meer personen te hebben vervoerd dan het aantal zitplaatsen waarvoor het voertuig was uitgerust;
- een voertuig in het verkeer te hebben gebracht waarvan de uitrusting en de organen
niet altijd in goede staat van werking of voortreffelijk onderhoud waren.
De strafrechter kwam tot deze beslissing omdat hij oordeelde dat, omwille van de tegenstrijdigheden in de diverse verklaringen en het gebrek aan uitsluitsel hieromtrent in het
verslag van deskundige Wim Vandeweerdt, het niet als voldoende bewezen kon aanvaard
worden dat de eiser in hoger beroep de bestuurder van de bromfiets was en zich derhalve
had schuldig gemaakt aan de hem ten laste gelegde strafrechtelijke inbreuken.
In de motivatie van de strafrechter wordt nergens geoordeeld dat (de eiser) niet de bestuurder van de bromfiets was, omdat het zou bewezen zijn dat hij als passagier op deze
bromfiets was gezeten, dan wel omdat het bewezen zou zijn dat de bromfiets bestuurd
werd door I. G..
De eiser in hoger beroep stelt dan ook ten onrechte dat de strafrechter zeker en noodza-
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kelijk heeft beslist dat hij de bestuurder van de bromfiets (niet) was.
In casu werd (de eiser) vrijgesproken omdat de politierechter, zetelend in strafzaken, en
nadien de correctionele rechtbank, in hoger beroep, oordeelde dat er twijfel was over de
identiteit van de bestuurder van het voertuig. Deze twijfel dient in strafzaken te leiden tot
vrijspraak van de beklaagde. Dit heeft tot gevolg dat de burgerlijke rechtbank niet meer
kan oordelen dat (de eiser) een inbreuk beging op de strafwet m.b.t. het betrokken verkeersongeval.
De strafrechter heeft echter niet zeker en noodzakelijk beslist dat (de eiser) geen bestuurder doch wel passagier was. De vrijspraak is gesteund op twijfel omtrent deze hoedanigheid, doch hieruit volgt niet dat de rechtbank thans, in het kader van de vordering op
grond van artikel 29bis WAM-wet, dient aan te nemen dat (de eiser) geen bestuurder was.
Het blijft aan de eiser in hoger beroep om zulks aan te tonen". Vervolgens bespreken de
appelrechters de feitelijke elementen uit het dossier en komen zij op grond hiervan tot het
besluit dat niet als bewezen kan aanvaard worden dat I. G. de bromfiets bestuurde, zoals
de eiser heeft voorgehouden.
Grieven
De appelrechters stellen vast dat de eiser door de correctionele rechtbank werd vrijgesproken van de hem ten laste gelegde betichtingen, waaronder onopzettelijke doding van
de heer I. G. en overtreding van artikel 12.3.1, eerste alinea, van het Wegverkeersreglement.
De appelrechters erkennen dat de strafrechter tot deze beslissing kwam omdat hij oordeelde dat het niet als voldoende bewezen kon aanvaard worden dat de eiser de bestuurder
van de bromfiets was en zich derhalve had schuldig gemaakt aan de hem ten laste gelegde
inbreuken. De appelrechters nemen evenwel aan dat de eiser ten onrechte stelt dat de
strafrechter zeker en noodzakelijk heeft beslist dat hij de bromfiets niet bestuurde, nu in
de motivering van het strafrechtelijk oordeel nergens wordt aangegeven dat de eiser niet
de bestuurder van de bromfiets was of dat het zou bewezen zijn dat de bromfiets bestuurd
werd door de heer I. G..
De strafrechter heeft geoordeeld dat, omwille van de tegenstrijdigheden in de diverse
verklaringen en het gebrek aan uitsluitsel hieromtrent in het verslag van de aangestelde
gerechtsdeskundige, het niet als voldoende bewezen kon aanvaard worden dat de eiser de
bestuurder van de bromfiets was.
Op grond van deze feitelijke omstandigheid werd de eiser door de Correctionele Rechtbank te Hasselt op strafrechtelijk gebied vrijgesproken.
De appelrechters oordelen dat deze uitspraak van de correctionele rechtbank ten aanzien van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Hasselt wel degelijk gezag van gewijsde
heeft doch dat zulks niet tot gevolg heeft dat de burgerlijke rechtbank niet meer kan oordelen dat de eiser een inbreuk beging op de strafwet met betrekking tot het betrokken verkeersongeval. De appelrechters oordelen dat de strafrechter niet zeker en noodzakelijk
heeft beslist dat de eiser geen bestuurder doch wel passagier was nu de vrijspraak gesteund is op twijfel omtrent deze hoedanigheid.
Het gezag van het strafrechtelijk gewijsde bindt de burgerlijke rechter niet alleen als
deze uitspraak doet over de vordering tot schadevergoeding ex delicto maar ook in andere
burgerlijke zaken waarin de vordering op een misdrijf steunt. Dit betekent dat het gezag
van het strafrechtelijk gewijsde ten aanzien van de strafrechter uitwerking heeft indien de
beslissing van de strafrechter hetzelfde feit betreft als wat in het burgerlijk geschil tot de
betwisting behoort. De appelrechters nemen zulks aan nu zij oordelen dat in beginsel de
beslissing van de Correctionele Rechtbank te Hasselt van 14 januari 1999 gezag van gewijsde heeft.
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Bovendien dekt het gezag van gewijsde het feit ongeacht de kwalificatie.
De omstandigheid dat het betrokken verkeersongeval in de procedure voor de strafrechter als een misdrijf werd omschreven belet niet dat het in onderhavige procedure op grond
van artikel 29bis WAM-wet en de verantwoordelijkheid van de heer I. G. gaat om hetzelfde feit, met name het verkeersongeval dat zich op 29 april 1996 te Heusden-Zolder heeft
voorgedaan.
De burgerlijke rechter kan overigens niet aan de bindende kracht van wat de strafrechter omtrent het feit heeft beslist ontsnappen door te pogen aan het feit een andere kwalificatie te geven.
De appelrechters stellen vast dat de eiser op strafrechtelijk gebied werd vrijgesproken
doch oordelen dat zij hierdoor niet dienen aan te nemen dat de eiser geen bestuurder doch
wel passagier op de bromfiets was.
De burgerlijke rechter is evenwel gehouden door wat de strafrechter zeker en noodzakelijk besliste, met name door het dictum en door de redenen die daarvan de noodzakelijke grondslag uitmaakt.
In onderhavige zaak werd de eiser op strafrechtelijk gebied vrijgesproken omdat het
niet bewezen was dat de eiser bestuurder was van de bromfiets die in het ongeval betrokken was.
Uit het vonnis van de Correctionele Rechtbank te Hasselt blijkt dat de dragende reden
van deze vrijspraak bestaat uit het gegeven dat, omwille van de tegenstrijdigheden in de
diverse verklaringen en het gebrek aan uitsluitsel hieromtrent in het verslag van de gerechtsdeskundige, het niet als voldoende bewezen kon aanvaard worden dat de eiser de
bestuurder van de bromfiets was. De feitelijke omstandigheid dat er onvoldoende elementen toelieten om de eiser als bestuurder aan te merken dient derhalve ongetwijfeld als een
noodzakelijke grondslag van de strafrechtelijke vrijspraak te worden aangezien.
De omstandigheid dat de vrijspraak op strafrechtelijk gebied gesteund is op twijfel omtrent deze hoedanigheid heeft geenszins voor gevolg dat de burgerlijke rechter in het kader van de betwisting voor de burgerlijke rechtbank de mogelijkheid zou kunnen openlaten dat de eiser wel degelijk als bestuurder dient te worden beschouwd.
Het gezag van het strafrechtelijk gewijsde geldt immers ongeacht de motieven van de
vrijspraak en derhalve ook bij vrijspraak op grond van twijfel.
De appelrechters oordelen weliswaar dat zij niet meer kunnen oordelen dat de eiser een
inbreuk beging op de strafwet doch zij beperken hierbij ten onrechte de draagwijdte van
het gezag van het strafrechtelijk gewijsde. Nu de omstandigheid dat er twijfel bestaat nopens de vraag of de eiser als bestuurder kan worden aangezien de dragende reden is van
de strafrechtelijke vrijspraak enerzijds en het gezag van het strafrechtelijk gewijsde blijft
gelden, ongeacht de motieven van de vrijspraak anderzijds vermochten de appelrechters
bij hun beoordeling, en dit ongeacht de beslissing nopens de bewijslast, niet meer de mogelijkheid open te laten dat de eiser toch als bestuurder van het voertuig zou kunnen worden aangezien.
De appelrechters oordelen dat de eiser er niet in slaagt te bewijzen dat hij zelf op het
ogenblik van het ongeval passagier van de betrokken bromfiets was, noch dat de bromfiets bestuurd werd door de heer I. G..
Op deze feitelijke gronden oordelen de appelrechters dat de vordering van de eiser gericht tegen de eerste en de tweede verweerster op grond van artikel 29bis WAM-wet ongegrond dient verklaard te worden en dat de vordering van de eiser gericht tegen de eerste
verweerster op grond van het feit dat haar verzekerde verantwoordelijk zou zijn voor het
kwestieuze ongeval eveneens ongegrond dient te worden verklaard (bestreden vonnis, blz.
13, punt 3.5).
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Hierdoor houden de appelrechters de mogelijkheid open dat de eiser als bestuurder van
de betrokken bromfiets dient te worden aangezien.
Nu de eiser op strafrechterlijk gebied wegens twijfel omtrent deze omstandigheid vrijgesproken is en deze omstandigheid de dragende reden is van de vrijspraak, vermochten
de appelrechters niet meer de mogelijkheid open te laten dat de eiser als bestuurder dient
te worden aangezien.
Door derhalve, niettegenstaande de door de appelrechters aangenomen vrijspraak op
strafrechtelijk gebied te oordelen dat de eiser er niet in slaagt te bewijzen dat hijzelf op het
ogenblik van het ongeval passagier van de betrokken bromfiets was, noch dat de bromfiets bestuurd werd door de heer G. en de vordering van de eiser op grond van artikel 29bis WAM-wet en op grond van de aansprakelijkheid van de verzekerde van de eerste verweerster ongegrond dient te worden verklaard verantwoorden de appelrechters hun beslissing niet naar recht (schending van het algemeen beginsel betreffende het gezag van gewijsde in strafzaken op de burgerlijke vordering, artikel 4 van de wet van 17 april 1878
houdende de voorafgaande titel van het Wetboek van Strafvordering en artikel 29bis van
de WAM-wet).

Tweede middel
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 29bis van de wet van 21 november 1989 betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen;
- artikel 1315 van het Burgerlijk Wetboek;
- artikel 870 van het Burgerlijk Wetboek.
Aangevochten beslissingen
De appelrechters oordelen dat de vordering van de eiser op grond van artikel 29bis
WAM-wet ongegrond is aangezien de eiser niet aantoont dat hij zelf op het ogenblik van
het ongeval passagier van de betrokken bromfiets was, noch dat de bromfiets bestuurd
werd door I.G..
Met betrekking tot de bewijslast op grond van artikel 29bis WAM-wet oordelen de appelrechters dat de eiser niet alleen moet aantonen dat hij schade heeft geleden door een
verkeersongeval en de verzekeraar van wie hij vergoeding vordert verzekeraar is van de
eigenaar, bestuurder of houder van het betrokken motorrijtuig doch dat hij tevens dient
aan te tonen dat hij één van de personen is die zich op artikel 29bis van de WAM-wet kan
beroepen. Dit heeft volgens de appelrechters tot gevolg dat de eiser diende aan te tonen
dat hij geen bestuurder was, nu in het kader van artikel 29bis van de WAM-wet geen vermoeden geldt van het niet zijn van de bestuurder.
Met betrekking tot de bewijslast oordelen de appelrechters als volgt:
"2.3. Inzoverre de vordering van de eiser in hoger beroep gericht is tegen (de eerste verweerster) en (de tweede verweerster) op grond van artikel 29bis WAM-wet, dient aangetoond te worden dat alle vereisten voor de toepassing van dit artikel vervuld waren.
Dit artikel, zoals van toepassing op het ogenblik van het ongeval, luidde:
'§1. Bij een verkeersongeval waarbij een motorrijtuig betrokken is, wordt, met uitzondering van de stoffelijke schade, alle schade veroorzaakt aan elk slachtoffer of zijn rechthebbenden en voortvloeiend uit lichamelijke letsels of het overlijden, vergoed door de
verzekeraar die de aansprakelijkheid dekt van de eigenaar, bestuurder of de houder van
het motorrijtuig overeenkomstig deze wet.
(...)
(...)
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§2. De bestuurder van een motorrijtuig en zijn rechthebbenden kunnen zich niet beroepen op de bepalingen van dit artikel.
(...)
2.4. Er is geen betwisting over het gegeven dat de bewijslast wat betreft de punten 2.1
en 2.2 bij de eiser in hoger beroep rust.
Wat betreft punt 2.3 stelt de eiser in hoger beroep dat hij, om beroep te kunnen doen artikel 29bis WAM-wet, enkel gehouden is aan te tonen dat hij bij een verkeersongeval,
waarbij de door de gedaagden in hoger beroep verzekerde voertuigen betrokken waren, lichamelijke schade leed.
Het behoort, volgens hem, aan de verzekeringsmaatschappijen om het bewijs bij te
brengen van de exceptie die zij inroepen, namelijk dat hij bestuurder van de bromfiets
was.
Gedaagden in hoger beroep argumenteren daarentegen dat degene die de uitvoering van
de verzekeringsovereenkomst inroept, het bewijs dient te leveren zowel van de gebeurtenis zelf als van het feit dat het risico, zoals het zich heeft voorgedaan, niet uitgesloten
was. Artikel 29bis, 2°, WAM-wet dient, volgens hen, als een uitsluiting van dekking beschouwd te worden, waarbij de bewijslast rust bij de verzekerde of de begunstigde.
2.5. Het toepassingsgebied van de vergoedingsregeling van artikel 29bis WAM-wet
wordt beperkt doordat slechts een bepaalde categorie van personen recht heeft op vergoeding, hetgeen blijkt uit de samenlezing van de eerste en tweede paragraaf van dit artikel.
Vergoedingsgerechtigd op grond van artikel 29bis WAM-wet is elk slachtoffer dat geen
bestuurder was.
De verzekerde die jegens zijn verzekeraar doet gelden dat hij recht heeft op een betaling, moet niet enkel de schade bewijzen, maar ook de gebeurtenis die daartoe aanleiding
gaf en moet aantonen dat het verzekeringscontract wel degelijk in dat schadegeval voorziet en het niet uitsluit (Cass., 5 januari 1995, RW, 1995-96, 29; Cass., 7 juni 2001, RW,
2001-02, 890).
De persoon die een schadevergoeding overeenkomstig artikel 29bis WAM-wet vordert,
dient aan te tonen dat hij voldoet aan de voorwaarden om deze vergoeding te bekomen
(artikel 1315, alinea 1, van het Burgerlijk Wetboek en artikel 870 van het Gerechtelijk
Wetboek). Dit betekent dat hij niet alleen moet aantonen dat hij schade heeft geleden door
een verkeersongeval en de verzekeraar van wie hij vergoeding vordert verzekeraar is van
de eigenaar, bestuurder of houder van het betrokken motorrijtuig, doch dat hij tevens dient
aan te tonen dat hij één van de personen is die zich op artikel 29bis WAM-wet kan beroepen. Dit heeft tot gevolg dat hij dient aan te tonen dat hij geen bestuurder was. In het kader van artikel 29bis WAM-wet geldt geen vermoeden van het niet zijn van een bestuurder (vgl. Pol.Brugge 17 februari 2003, RW, 2004-2005, 1512; Pol.Brugge 15 oktober
2002, De Verz. 2003, 774, noot J. BOGAERT).
De bewijslast voor de toepasselijkheid van artikel 29bis WAM-wet ligt derhalve bij de
eiser in hoger beroep".
Grieven
Overeenkomstig artikel 29bis van de wet van 21 november 1989 betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen kunnen slachtoffers en hun
rechthebbenden met betrekking tot schade voortvloeiend uit lichamelijke letsels of overlijden, een recht op vergoeding laten gelden lastens de verzekeraar die de aansprakelijkheid
van de eigenaar, de bestuurder of de houder van het motorrijtuig dekt. Overeenkomstig
paragraaf 1 in fine van artikel 29bis WAM-wet moet worden aangenomen dat het hier
gaat om een principiële bij wet ingevoerde vergoedingsplicht.

Nr. 275 - 24.4.09

HOF VAN CASSATIE

1097

In paragraaf 2 van artikel 29bis WAM-wet wordt bepaald dat de bestuurder van een
motorrijtuig en zijn rechthebbenden zich niet kunnen beroepen op de bepalingen van dat
artikel tenzij de bestuurder optreedt als rechthebbende van een slachtoffer dat geen bestuurder was en op voorwaarde dat hij de schade niet opzettelijk heeft veroorzaakt.
De appelrechters oordelen, met verwijzing naar twee uitspraken van de Politierechtbank te Brugge, dat de persoon die een schadevergoeding vordert overeenkomstig artikel
29bis WAM-wet ook dient aan te tonen dat hij geen bestuurder was.
Zodoende dient de persoon die zich op artikel 29bis WAM-wet beroept het negatief bewijs te leveren van het feit dat hij geen bestuurder is.
Vermits de uitsluiting van de bestuurder in artikel 29bis WAM-wet een exceptie betreft
op een algemene regel dient diegene die deze exceptie inroept, met name de verzekeraar
hiervan ook het bewijs te leveren.
Nu de appelrechters oordelen dat de vordering van de eiser ongegrond is omdat hij niet
aantoont dat hij ten tijde van het ongeval geen bestuurder van het voertuig was verantwoorden de appelrechters hun beslissing niet naar recht (schending van alle in het middel
aangehaalde wetsbepalingen).

III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Eerste middel
1. Het gezag van het gewijsde in strafzaken verhindert dat de feiten, die het
voorwerp van de strafrechtelijke beslissing uitmaakten, opnieuw worden betwist
naar aanleiding van een latere procedure voor de burgerlijke rechter.
Dit gezag van rechterlijk gewijsde geldt alleen voor hetgeen zeker en noodzakelijk is beslist door de strafrechter met betrekking tot het bestaan van de aan de
beklaagde ten laste gelegde feiten, rekening houdend met de motieven die de
noodzakelijke grondslag van de beslissing in strafzaken uitmaken.
2. Het bestreden vonnis stelt vast dat de eiser bij vonnis van de Politierechtbank te Hasselt van 22 oktober 1998, dat na hoger beroep en bij ontstentenis van
cassatieberoep in kracht van gewijsde is getreden, vrijgesproken werd van de betichtingen:
- onopzettelijke doding van I.G.;
- overtreding van artikel 12.3.1., alinea 1, van het Wegverkeersreglement (niet
verlenen van voorrang van rechts);
- een bromfiets op de openbare weg te hebben bestuurd met een passagier, dit
zonder de vereiste minimumleeftijd van 18 jaar te hebben bereikt;
- als bestuurder van een bromfiets meer personen te hebben vervoerd dan het
aantal zitplaatsen waarvoor het voertuig was uitgerust;
- een voertuig in het verkeer te hebben gebracht waarvan de uitrusting en de
organen niet altijd in goede staat van werking of voortreffelijk onderhouden waren.
Het bestreden vonnis stelt ook vast dat de strafrechter tot deze beslissing
kwam omdat hij oordeelde dat, omwille van de tegenstrijdigheden in de diverse
verklaringen en het gebrek aan uitsluitsel hieromtrent in een verslag van een deskundige, het niet als voldoende bewezen kon aanvaard worden dat Y. de bestuur-

1098

HOF VAN CASSATIE

24.4.09 - Nr. 275

der van de bromfiets was en zich derhalve schuldig had gemaakt aan de hem ten
laste gelegde strafrechtelijke inbreuken.
3. Uit die gegevens volgt niet noodzakelijk en zeker dat, volgens de strafrechter, de eiser geen bestuurder maar wel passagier was van het voertuig.
4. Door te beslissen dat in deze omstandigheden en ondanks de vrijspraak van
de eiser voor de strafrechter, de eiser in het kader van de vordering op grond van
artikel 29bis WAM-wet moet aantonen dat hij geen bestuurder was, schenden de
appelrechters de in het onderdeel aangewezen wetsbepalingen niet.
Het middel kan niet worden aangenomen.
Tweede middel
5. Krachtens artikel 29bis, §1, van de wet van 21 november 1989 betreffende
de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen, zoals te dezen van toepassing, wordt bij een verkeersongeval waarbij een motorrijtuig betrokken is, met uitzondering van de stoffelijke schade, alle schade veroorzaakt
aan elk slachtoffer of zijn rechthebbenden en voortvloeiend uit lichamelijke letsels of het overlijden, vergoed door de verzekeraar die de aansprakelijkheid dekt
van de eigenaar, bestuurder of de houder van het motorrijtuig overeenkomstig
deze wet.
Krachtens paragraaf 2 van dit artikel, zoals te dezen van toepassing, kunnen de
bestuurder van een motorrijtuig en zijn rechthebbenden zich niet beroepen op de
bepalingen van dit artikel.
6. Door het invoeren van dit artikel 29bis, heeft de wetgever de verzekeraar
willen verplichten tot vergoeding van de andere slachtoffers dan de bestuurder
van het in het ongeval betrokken motorrijtuig, en zijn rechthebbenden.
7. Overeenkomstig artikel 1315, eerste lid, van het Burgerlijk Wetboek, dat bepaalt dat hij die de uitvoering van een verbintenis vordert, het bestaan daarvan
moet bewijzen, moet de partij die schadevergoeding vordert op grond van voormeld artikel 29bis bewijzen dat het schadegeval beantwoordt aan het in dit artikel omschreven risico.
Het behoort dus aan deze partij om het bewijs te leveren dat zij een door artikel 29bis beschermd slachtoffer of rechthebbende is en dienvolgens dat zij niet
de bestuurder is van het in het ongeval betrokken motorrijtuig, of zijn rechthebbende.
Het middel, dat van een tegenovergestelde rechtsopvatting uitgaat, faalt naar
recht.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiser in de kosten.
24 april 2009 – 1° kamer – Voorzitter: de h. Verougstraete, voorzitter – Verslaggever:
de h. Boes – Gelijkluidende conclusie van de h. Vandewal, advocaat-generaal – Advoca-
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ten: mrs Verbist en Maes.

Nr. 276
1° KAMER - 24 april 2009

1º KORT GEDING - SPOEDEISEND KARAKTER - BEOORDELING - TIJDSTIP
2º KORT GEDING - MAATREGELEN - VOORLOPIG KARAKTER - GEVOLG - INTREKKING OF
WIJZIGING - VOORWAARDE
3º KORT GEDING - DESKUNDIGENONDERZOEK - INCIDENT - BEOORDELING - SPOEDEISEND
KARAKTER

4º AANHANGIG GEDING - KORT GEDING - DESKUNDIGENONDERZOEK - INCIDENT
5º DESKUNDIGENONDERZOEK - KORT GEDING - INCIDENT - BEOORDELING SPOEDEISEND KARAKTER
1º Het spoedeisend karakter wordt door de kortgedingrechter beoordeeld op het ogenblik
van zijn uitspraak1. (Art. 584, eerste lid, Ger.W.)
2º Het voorlopig karakter van de maatregelen die de kortgedingrechter neemt, laat hem toe
die maatregelen in te trekken of te wijzigen wanneer zich nieuwe of gewijzigde
omstandigheden voordoen2, voor zover het geschil zelf nopens de voorlopige
maatregelen bij hem aanhangig is. (Art. 584, eerste lid, Ger.W.)
3º, 4° en 5° Wanneer de kortgedingrechter dient te oordelen nopens een incident bij de
uitvoering van een door hem bevolen deskundigenonderzoek, is het geschil zelf nopens
de gevorderde voorlopige maatregelen niet bij hem aanhangig; hij heeft in die
omstandigheden niet te oordelen over het spoedeisend karakter van de gevorderde
maatregelen. (Art. 973, eerste lid, Ger.W.)
(B. e.a. T. VLAAMSE GEMEENSCHAP, Vlaamse minister van Binnenlands bestuur, Stedenbeleid, Wonen en Inburgering
e.a.)

ARREST

(AR C.07.0368.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 24 januari 2000 gewezen
door het Hof van Beroep te Antwerpen.
Raadsheer Alain Smetryns heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Christian Vandewal heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDEL
De eisers voeren in hun verzoekschrift een middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 17, 19, 23, 24, 25, 584 in het bijzonder lid 1 en lid 3, 793, 798 lid 1, 1042
1 Cass., 11 mei 1998, AR C.95.0068.N, AC, 1998, nr 231.
2 Cass., 18 april 2002, AR C.99.0114.N, AC, 2002, nr 235.
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van het Gerechtelijk Wetboek;
- de artikelen 1319, 1320, 1322 van het Burgerlijk Wetboek;
- artikel 17, §1, van de bij koninklijk besluit van 12 januari 1973 gecoördineerde wetten
op de Raad van State, zoals gewijzigd door de wet van 19 juli 1991;
- artikel 149 van de gecoördineerde Grondwet.
Aangevochten beslissingen
1. Bij het bestreden arrest "ontvangt" het hof van beroep het door de verweerders ingestelde hoger beroep en verklaart het "gegrond": het doet de bestreden beschikking van de
voorzitter van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Hasselt van 3 juni 1999 teniet en, opnieuw recht doende, verklaart het de oorspronkelijke hoofdvordering gegrond en "zegt
voor recht dat de deskundige binnen zijn opdracht handelt indien hij, na de sloping door
(de eisers), zijn opdracht, zoals bepaald in de beschikking van 25 juni 1998 verder zet; het
arrest beveelt (de eisers) op straffe van een dwangsom van 10.000 frank per dag weigering na betekening van onderhavig arrest, aan de deskundige toegang tot hun perceel gelegen te Sint-Truiden, Hamelstraat 21 te geven ten einde het de deskundig mogelijk te maken, vaststellingen te doen, zoals bepaald in de beschikking van 25 juni 1998".
Het bestreden arrest verklaart de tegenvorderingen ongegrond en veroordeelt de eisers
tot de kosten.
2. Het arrest steunt op volgende redenen (p.3 midden t/m p.5, lid 1):
"(...) Dat het voorwerp van het geschil tussen partijen betrekking heeft op de uitvoering
van een vorige beschikking van 25 juni 1998, waarbij met betrekking tot het pand van (de
eisers) sub 1 en 2, gelegen te Sint-Truiden, Hamelstraat 21, een deskundigenmaatregel
werd bevolen; dat (de verweerders) dit pand willen doen beschermen omwille van de monumentale waarde ervan terwijl (de eisers) dit pand wegens verval volledig wensten te
slopen; dat (de verweerders) bij voormelde beschikking de aanstelling van een deskundige
verkregen ten einde ondermeer te onderzoeken welke dringende maatregelen noodzakelijk
waren voor het behoud van het gebouw; dat er met de uitvoering van deze beschikking
problemen ontstonden ingevolge de volledige sloping van het gebouw door (de eisers);
dat (de eisers) aan de deskundige de toegang tot hun perceel weigerden om, zoals gevraagd door (de verweerders), na de volledige sloping een nieuw plaatsbezoek te doen;
dat volgens (de eisers) (de verweerders) geen belang meer zouden hebben om onderhavige vordering in te stellen om reden dat het definitief klasseringsbesluit, waarop (de verweerders) zich steunden om de expertisemaatregel te verkrijgen, ingevolge arrest van de
Raad van State van 29 juni 1998 ondertussen is geschorst; dat bovendien ingevolge de afbraak van het pand het voorwerp van de expertise er sinds 6 februari 1999 niet meer zou
zijn; dat de aan de deskundige gegeven opdracht duidelijk zou zijn en niet voor interpretatie vatbaar;
(...) Dat in deze de hoogdringendheid niet meer aan de orde is; dat deze reeds werd beoordeeld bij de beschikking van 25 juni 1998 en (de eisers) daarin hebben berust; dat nu
de deskundige voor een probleem stond omtrent de toegang tot het pand en de uitgestrektheid van zijn opdracht (de verweerders) zich tot de kortgedingrechter dienden te wenden
om over dit incident te doen beslissen;
(...) Dat het nut van het bevolen deskundigenonderzoek als zodanig thans niet in vraag
kan worden gesteld gelet op het gezag van gewijsde van de beschikking van 25 juni 1998;
dat de tegenvordering van (de eisers) in dit verband dan ook ongegrond blijft;
(...) Dat (de verweerders) terecht willen verkrijgen dat de deskundige ook bevoegd zou
zijn om na de sloping van het pand van 6 februari 1999 over te gaan tot de beschrijving
van het puin; dat blijkbaar (de eisers) zijn overgegaan tot volledige sloping; dat nu dezen
niet bereid zijn om verder mee te werken aan de deskundigenopdracht om reden dat de
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verrichtingen geen deel zouden uitmaken van de aan de deskundige gegeven opdracht, (de
verweerders) zich terecht opnieuw tot de kortgedingrechter hebben gewend;
(...) Dat door het schorsingsbesluit van de Raad van State de beschikking van 25 juni
1998 niet ongedaan wordt gemaakt; dat onderhavige vordering zich duidelijk situeert binnen deze beschikking; dat (de verweerders) ontegensprekelijk belang hebben bij de bewaring van de typische bouwelementen van de gevel om deze bij eventuele heropbouw te gebruiken; dat hun belang des te groter is nu zij de voortzetting van de annulatieprocedure
hebben gevorderd en er reden kan zijn dat de schorsing niet wordt gehandhaafd;
(...) Dat (de eisers) ten onrechte een nieuw plaatsbezoek onmogelijk hebben gemaakt;
dat gelet op het streven van (de verweerders) om de bescherming van het pand van (de eisers) te verkrijgen het niet onredelijk is dat zij wensen de heropbouwmogelijkheden van
het pand te laten onderzoeken en te laten vaststellen wat reeds afgebroken werd en wat
werd bewaard;
dat de omstandigheid dat het pand werd gesloopt niet belet dat de deskundige zijn onderzoeksverrichtingen kan voltooien; dat overigens bij het verlenen van de opdracht reeds
geanticipeerd werd op de verdere afbraak aangezien uitdrukkelijk tot de opdracht behoorde "Te beschrijven wat afgebroken werd en wat werd bewaard en de heropbouwmogelijkheden te onderzoeken en te beschrijven; in het bijzonder te onderzoeken of (de eisers) de
verplichting opgelegd in het besluit van 7 maart 1998 van de Burgemeester 'om bij de afbraak de typische bouwelementen van de gevels te bewaren om deze bij de heropbouw
eventueel te kunnen gebruiken' hebben nageleefd".
Grieven
Eerste onderdeel
1. Schending van de artikelen 19, 23, 24, 25, 584 en 1042 van het Gerechtelijk Wetboek.
1.1. Met betrekking tot de "hoogdringendheid" waarvan de eisers het gebrek hadden ingeroepen (appelconclusie p. 2-3) overweegt het bestreden arrest (p. 4, lid 2):
"dat in deze de hoogdringendheid niet meer aan de orde is; dat deze reeds werd beoordeeld bij de beschikking van 25 juni 1998 en (de eisers) daarin hebben berust; dat nu de
deskundige voor een probleem stond omtrent de toegang tot het pand en de uitgestrektheid van zijn opdracht, (de verweerders) zich tot de kortgedingrechter dienden te wenden
om over dit incident te doen beslissen";
"(...) dat het nut van het bevolen deskundigenonderzoek als zodanig thans niet in vraag
kan worden gesteld gelet op het gezag van gewijsde van de beschikking van 25 juni 1998;
dat de tegenvordering van (de eisers) in dit verband dan ook ongegrond blijft".
1.2. De urgentie is een voorwaarde voor de materiële bevoegdheid van de rechter in
kortgeding optredend krachtens artikel 584, lid 1, van het Gerechtelijk Wetboek. Zij
maakt ook een wezenlijk bestanddeel uit van de gegrondheid van een vordering in kortgeding ingeleid op de voet van artikel 584, lid 3, van het Gerechtelijk Wetboek.
De voorwaarde van urgentie raakt de openbare orde zodat de rechter, desnoods ambtshalve, moet onderzoeken of zij vervuld is hetgeen niet afhangt van de instemming van
partijen.
De rechter die krachtens artikel 584 van het Gerechtelijk Wetboek in kort geding recht
spreekt, beoordeelt het vereiste spoedeisend karakter op het ogenblik van zijn uitspraak en
die regel geldt krachtens de artikelen 584 en 1042 van het Gerechtelijk Wetboek, ook
voor de rechter die in hoger beroep moet oordelen over een zaak waarin een beslissing in
kort geding werd gewezen.
1.3. Het feit dat de hoogdringendheid werd beoordeeld in een vroegere beschikking van
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de kortgedingrechter waarin de eisers zouden hebben "berust" ontslaat de kortgedingrechter en de beroepsrechter niet van het onderzoek van de urgentievereiste in een latere procedure ter beslechting van een incident bij de uitvoering van de eerdere beschikking.
Noch het definitief karakter - in de zin van artikel 19 van het Gerechtelijk Wetboek - van
de eerste beschikking noch het gezag van gewijsde in de zin van de artikelen 23, 24 en 25
van het Gerechtelijk Wetboek verhinderen dergelijk onderzoek van de urgentievereiste
door de rechter in hoger beroep.
1.4. Door de exceptie van gebrek aan hoogdringendheid af te wijzen omdat de hoogdringendheid "niet meer aan de orde is" daar zij "reeds werd beoordeeld bij de beschikking van 25 juli 1998 en (de eisers) daarin hebben berust" en "gelet op het gezag van gewijsde van de beschikking van 25 juni 1998" "het nut van het bevolen deskundigenonderzoek als zodanig thans niet meer in vraag kan worden gesteld, heeft het arrest de hierboven, onder nr. 1.2 en 1.3, ingeroepen regels en onderliggende wetsbepalingen geschonden.
(...)
III. BESLISSING VAN HET HOF

Beoordeling
Eerste onderdeel
1. Krachtens artikel 584, eerste lid, van het Gerechtelijk Wetboek, doet de
voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg, in de gevallen die hij spoedeisend
acht, bij voorraad uitspraak in alle zaken, behalve die welke de wet aan de rechterlijke macht onttrekt.
Het spoedeisend karakter wordt door de kortgedingrechter beoordeeld op het
ogenblik van zijn uitspraak. Het voorlopig karakter van de maatregelen die hij
neemt, laat de kortgedingrechter toe die maatregelen in te trekken of te wijzigen
wanneer er zich nieuwe of gewijzigde omstandigheden voordoen, voor zover het
geschil zelf nopens de voorlopige maatregelen bij hem aanhangig is.
2. Krachtens het te dezen toepasselijke artikel 973, eerste lid, van het Gerechtelijk Wetboek, vervullen de deskundigen hun opdracht onder toezicht van de
rechter. Wanneer de kortgedingrechter, overeenkomstig voormeld artikel 973,
eerste lid, van het Gerechtelijk Wetboek, dient te oordelen nopens een incident
bij de uitvoering van een door hem bevolen deskundigenonderzoek, is het geschil zelf nopens de gevorderde voorlopige maatregelen niet bij hem aanhangig.
De kortgedingrechter heeft in die omstandigheden niet te oordelen over het
spoedeisend karakter van de gevorderde maatregelen.
3. Het onderdeel dat van een andere rechtsopvatting uitgaat, faalt naar recht.
(...)
Vordering tot bindendverklaring
12. De verwerping van het cassatieberoep ontneemt alle belang aan de vordering tot bindendverklaring.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep en de vordering tot bindendverklaring.
Veroordeelt de eisers in de kosten.
24 april 2009 – 1° kamer – Voorzitter: de h. Verougstraete, voorzitter – Verslaggever:
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de h. Smetryns – Gelijkluidende conclusie van de h. Vandewal, advocaat-generaal – Advocaat: mr. De Gryse.

Nr. 277
1° KAMER - 24 april 2009

1º BANKWEZEN. KREDIETWEZEN. SPAARWEZEN —
BANKVERRICHTINGEN - BANKGARANTIE OP EERSTE VERZOEK - VERPLICHTING TOT
BETALING VAN DE GARANT - DOCUMENTEN - TIJDSTIP
2º BORGTOCHT - BANKGARANTIE OP EERSTE VERZOEK - VERPLICHTING TOT BETALING VAN DE
GARANT - DOCUMENTEN - TIJDSTIP
3º BANKWEZEN. KREDIETWEZEN. SPAARWEZEN —
BANKVERRICHTINGEN - BANKGARANTIE - AARD - GEVOLG - GEHOUDENHEID VAN DE
GARANT - GRENZEN - BETALING DAARBUITEN - GEVOLG - VERHAAL OP DE OPDRACHTGEVER RECHTSMISBRUIK VAN DE OPDRACHTGEVER - BEOORDELING
4º BORGTOCHT - BANKGARANTIE - AARD - GEVOLG - GEHOUDENHEID VAN DE GARANT GRENZEN - BETALING DAARBUITEN - GEVOLG - VERHAAL OP DE OPDRACHTGEVER RECHTSMISBRUIK VAN DE OPDRACHTGEVER - BEOORDELING
5º BANKWEZEN. KREDIETWEZEN. SPAARWEZEN —
BANKVERRICHTINGEN - GARANTIEOVEREENKOMST OF GARANTIEBRIEF - OPSCHORTENDE
VOORWAARDE - NIET-VERVULLING VAN DE VOORWAARDE - GEVOLG - BETALING DOOR DE GARANT VERHAAL OP DE OPDRACHTGEVER - RECHTSMISBRUIK - HOUDING VAN DE OPDRACHTGEVER T.A.V.
DE BEGUNSTIGDE

6º BORGTOCHT - GARANTIEOVEREENKOMST OF GARANTIEBRIEF - OPSCHORTENDE
VOORWAARDE - NIET-VERVULLING VAN DE VOORWAARDE - GEVOLG - BETALING DOOR DE GARANT VERHAAL OP DE OPDRACHTGEVER - RECHTSMISBRUIK - HOUDING VAN DE OPDRACHTGEVER T.A.V.
DE BEGUNSTIGDE

1º en 2° Bij een bankgarantie op eerste verzoek is de garant tot betaling verplicht van zodra
de garantie op een geldige wijze wordt afgeroepen; wanneer de garantieovereenkomst of
garantiebrief de overlegging van bepaalde documenten vereist, heeft de garantie een
documentair karakter en vindt de afroeping slechts op geldige wijze plaats indien de
begunstigde de vereiste documenten overlegt.
3º en 4° Het autonoom en abstract karakter van de bankgarantie houdt in dat de
gehoudenheid van de garant uitsluitend wordt bepaald door de inhoud en de draagwijdte
van de garantieovereenkomst of garantiebrief en dat de garant, die met miskenning van
de desbetreffende bepalingen heeft betaald, zijn recht op verhaal op de opdrachtgever
verliest; hieruit volgt dat een eventueel rechtsmisbruik van de opdrachtgever bij zijn
verweer tegen het verhaal van de garant, dient te worden beoordeeld zonder acht te
slaan op de verhouding tussen de opdrachtgever en de begunstigde van de garantie en
uitsluitend dient te worden getoetst aan de wijze waarop de opdrachtgever zijn uit de
garantieovereenkomst voortvloeiende rechten ten aanzien van de garant uitoefent.
5º en 6° Wanneer de garantieovereenkomst of garantiebrief is aangegaan onder
opschortende voorwaarde, houdt ze op te bestaan wanneer de voorwaarde voor een
geldige afroeping niet meer kan worden vervuld; de garant, die desondanks heeft betaald
en deze betaling wenst te verhalen op de opdrachtgever, kan de opdrachtgever, die zich
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op de niet-verwezenlijking van de voorwaarde beroept, geen rechtsmisbruik verwijten
gebaseerd op de houding ingenomen door de opdrachtgever ten aanzien van de
begunstigde.
(LEXIS JURIDISCHE DIENSTENGROEP nv T. DEXIA BANK BELGIE nv)

ARREST

(AR C.07.0379.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 19 oktober 2006 gewezen
door het Hof van Beroep te Antwerpen.
Raadsheer Alain Smetryns heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Christian Vandewal heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDEL
De eiseres voert in haar verzoekschrift een middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 1315 tot en met 1369 van het Burgerlijk Wetboek;
- artikel 1134 van het Burgerlijk Wetboek;
- artikel 149 van de Grondwet.
Aangevochten beslissingen
Het bestreden arrest verklaart de vordering van de verweerster tegen de eiseres gegrond. Het verwijst vooreerst naar de feiten zoals uiteengezet door de eerste rechter. De
eerste rechter geeft de feiten als volgt weer:
"Op 28 april 1999 werd tussen (de eiseres) en het Gemeentekrediet van België nv,
rechtsvoorganger van (de verweerster), een overeenkomst van kredietopening afgesloten
met bankwaarborg, waarbij Gemeentekrediet er zich toe verbond om in opdracht van (de
eiseres) op eerste verzoek een bedrag van 24.789,35 euro te betalen ter aanzuivering van
achterstallige sociale bijdragen verschuldigd door g.c.v. Clio Mode aan RSZ, op voorlegging van:
'1. het vonnis van de rechtbank van koophandel uitgesproken op 29 april 1999 of uiterlijk 6 mei 1999, waarbij het verzet tegen het faillietverklarend vonnis der elfde kamer van
de Rechtbank van Koophandel te Antwerpen AR 565/99 ontvankelijk en gegrond wordt
verklaard en het faillissement der Clio Mode derhalve ingetrokken wordt;
2. de opneming in het Belgisch Staatsblad van een uittreksel van dit vonnis;
3. een getuigschrift van de griffier van deze rechtbank waaruit blijkt dat binnen de vijftien dagen na deze opneming in het Belgisch Staatsblad geen derdenverzet of hoger beroep werd ingesteld dit vonnis'.
Door de terbeschikkingstelling van deze bankwaarborg wenste (de eiseres) de intrekking van het faillissement van g.c.v. Clio Mode te bekomen, in faling verklaard op 28 januari 1999;
Bij vonnis van 20 mei 1999 werd het faillissement ingetrokken.
Bij schrijven van 8 februari 2002 verzocht RSZ om uitbetaling in overeenstemming met
de bankwaarborg met in bijlage het vonnis van 20 mei 1999 en een verklaring van geen
verzet noch hoger beroep van de griffie van de rechtbank van koophandel van 13 augustus
1999.
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(De verweerster) ging over tot betaling aan RSZ op 18 februari 2002, en debiteerde tegelijkertijd de rekening van opdrachtgever (de eiseres).
Bij schrijven van 20 februari 2002 en 26 februari 2002 verzet (de eiseres) zich tegen
uitkering van de bankwaarborg (en debitering van haar rekening) zolang niet is voldaan
aan de voorwaarden van de bankwaarborg.
Op 5 maart 2002 meldt (de verweerster):
'In aansluiting op ons telefonisch onderhoud eind vorige week, heb ik bij deze de eer u
schriftelijk de terugstorting te bevestigen van het bedrag van 24.789,35 euro (voormalig
1.000.000 frank) op uw beroepsrekening 068-0590000-73 en dit met valutadatum 18 februari 2002.
Zoals overeengekomen geschiedt deze terugbetaling onder voorbehoud van een eventueel later rechtmatig beroep op bovenstaande bankwaarborg door de RSZ. Mocht zodanige
situatie zich gedurende het verdere verloop van dit dossier voordoen, dan zullen wij vanzelfsprekend niet nalaten u hierover voorafgaandelijk te berichten om op die manier eventuele ongemakken voor u als klant zoveel mogelijk te beperken';
Bij brieven van 13 juni 2003 en 29 september 2003 vordert (de verweerster) lastens (de
eiseres) dan toch terugbetaling van het bedrag.
(De verweerster) stelt dat de uitbetaling aan RSZ terecht en geldig is gebeurd, zodat zij
zich verplicht zag de uitbetaling van de bankwaarborg aan RSZ te handhaven, op grond
waarvan zij thans lastens (de eiseres) terugbetaling vordert".
Het bestreden arrest steunt de veroordeling van de eiseres op volgende gronden:
"Clio werd begin 1999 failliet verklaard op vordering van de RSZ. Hoewel niet duidelijk is welke relatie bestaat tussen Clio en (de eiseres) is deze opgetreden als belanghebbende bij de intrekking van het faillissement.
De garantie in kwestie vermeldt: 'Deze bankwaarborg kadert in de goede uitvoering van
de besprekingen van de opdrachtgever (de eiseres) met de RSZ van 28 april 1999, genoemd 'de onderliggende overeenkomst' ".
Wat deze onderliggende overeenkomst precies inhield wordt niet verduidelijkt en daarover worden geen stukken overgelegd. Wel staat vast dat de RSZ verklaarde akkoord te
gaan met de intrekking van het faillissement indien voldaan zou worden aan bepaalde
voorwaarden waaronder het afleveren van een bankgarantie voor de schulden van Clio
voor een bedrag van 1.000.000 frank.
De garantie vermeldt dat op de waarborg beroep kan worden gedaan op voorlegging
van '1. het vonnis van de rechtbank van koophandel uitgesproken op 29 april 1999 of uiterlijk 6 mei 1999 waarbij het verzet tegen het faillietverklarend vonnis AR 565/99 ontvankelijk en gegrond wordt verklaard en het faillissement van Clio Mode derhalve ingetrokken wordt'.
Het faillissement van Clio werd ingetrokken bij vonnis van 20 mei 1999. Volgens (de
eiseres), hierin gevolgd door de eerste rechter, werd hiermee niet voldaan aan de voormelde voorwaarde.
(De eiseres) pleegt rechtsmisbruik door voor te houden dat het vonnis van 20 mei 1999
niet beantwoordt aan de in de garantie vermelde voorwaarde.
Het staat immers buiten kijf dat de RSZ slechts bereid is geweest akkoord te gaan met
de intrekking van het faillissement omdat zij de bankwaarborg bekwam. Met andere
woorden heeft (de eiseres) de garantie gebruikt voor het doel waarvoor ze werd afgeleverd en heeft zij dit doel ook bereikt. In de procedure over de faillietverklaring van Clio
heeft zij (vermits (de eiseres) blijkbaar de belangen behartigde van Clio mag ervan uit gegaan worden dat zij Clio ook in de procedure bijstond) er blijkbaar niet op gewezen dat de
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garantie slechts geldig kon afgeroepen worden onder de voormelde stricte voorwaarde. Indien zij dit wel had gedaan dan had de RSZ haar akkoord met de intrekking niet verleend,
minstens dit akkoord afhankelijk gesteld van de intrekking van het faillissement ten laatste op 6 mei 1999.
Uit het vonnis van 20 mei 1999 blijkt dat de partijen maar op de zitting van 6 mei 1999
gehoord werden en de zaak alsdan in beraad werd genomen. Geen der partijen heeft blijkbaar aangedrongen opdat nog dezelfde dag vonnis zou worden verleend. Door in die omstandigheden de garantie in het voordeel van Clio aan te wenden of laten aanwenden heeft
(de eiseres), ten overstaan van de RSZ en de rechtbank, te kennen gegeven dat de datum
van het vonnis van intrekking van het faillissement niet essentieel was voor zover deze intrekking maar in een nabije toekomst na datum van de garantie gebeurde.
Door zich thans en ten overstaan van de garant op de stricte interpretatie van de datum
van intrekking van het faillissement te beroepen pleegt (de eiseres) rechtsmisbruik.
De uitspraak van 20 mei 1999 waarbij het faillissement werd ingetrokken voldoet aan
de eerste in de garantie gestelde voorwaarde.
De garantie vermeldt dat de waarborg kan afgeroepen worden op voorlegging van '2. de
opneming in het Belgisch Staatsblad van een uittreksel van dit vonnis' en van '3. een getuigschrift van de griffier van deze rechtbank waaruit blijkt dat binnen de vijftien dagen
na deze opneming in het Belgisch Staatsblad geen derdenverzet of hoger beroep werd ingesteld tegen dit vonnis'.
Het is juist dat de publicatie in het Belgisch Staatblad niet gevoegd was bij de afroep.
Deze publicatie is trouwens slechts gebeurd op 11 mei 2002, na de afroep van de garantie.
De verklaring van de griffier houdende afwezigheid van hoger beroep of derdenverzet
dateert van 13 augustus 1999 en is dus van voor de publicatie in het Belgisch Staatsblad.
Ook met betrekking tot de tweede en derde voorwaarde is aangetoond dat (de eiseres)
rechtsmisbruik pleegt door de niet vervulling van deze voorwaarde in te roepen.
De publicatie in het Staatsblad heeft immers slechts zin in het kader van het aanwenden
van mogelijke rechtsmiddelen tegen het vonnis tot intrekking van het faillissement waarop ook de derde in de garantie vermelde voorwaarde betrekking heeft.
Belanghebbende derden hadden immers nog de mogelijkheid tot het aantekenen van
derdenverzet tegen het vonnis.
De RSZ maakte slechts beroep op de bankwaarborg in februari 2002, 34 maanden na
het verlenen van de waarborg.
Op dat ogenblik stond vast dat geen enkel rechtsmiddel was aangewend tegen het vonnis van 20 mei 1999 waarbij het faillissement werd ingetrokken, feit waarvan (de eiseres)
zeker op de hoogte was.
Bij de beoordeling van de rechten van partijen bij een garantieovereenkomst op eerste
verzoek moet rekening gehouden worden met de bedoeling van de partijen in de overeenkomst wanneer, zoals te dezen, voorwaarden werden bedongen voor de afroep die geen
betrekking hebben op de verbintenissen waarvoor de garantie gegeven werd.
Door te verwijzen naar de niet vervulling van de formele vereisten wetende dat de achterliggende bedoeling van deze vereisten wel vervuld waren pleegt (de eiseres) rechtsmisbruik. Het stond immers in februari 2002 vast dat het vonnis van 20 mei 1999 definitief
was, ook zonder de aanwezigheid van publicatie en attest van afwezigheid van rechtsmiddel.
Op basis van voormelde motieven heeft (de verweerster) terecht gevolg gegeven aan de
afroep van de bankwaarborg door RSZ.
(De eiseres) kan zich niet beroepen op de niet vervulling van de voorwaarden tot af-
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roep.
Bijgevolg is (de eiseres) gehouden haar contractuele verbintenis tot betaling na
te komen".
Grieven
Eerste onderdeel
Rechtsmisbruik moet steunen op feiten die bewezen zijn aan de hand van bewijsmiddelen in burgerlijke zaken (artikelen 1315 tot en met 1369 van het Burgerlijk Wetboek). Feiten waarvan de rechter persoonlijk kennis heeft en verklaringen van de partij op wie de
bewijslast rust, vormen geen dergelijke bewijsmiddelen.
Het bestreden arrest beslist dat de eiseres rechtsmisbruik pleegt door "voor te houden
dat het vonnis van 20 mei 1999 niet beantwoordt aan de in de garantie vermelde voorwaarde" en dat dit vonnis "voldoet aan de eerste in de garantie gestelde voorwaarde" op
grond van volgende motieven:
"In de procedure over de faillietverklaring van Clio heeft (de eiseres) er blijkbaar niet
op gewezen dat de garantie slechts geldig kon afgeroepen worden onder de voormelde
stricte voorwaarde. Indien zij dit wel had gedaan dan had de RSZ haar akkoord met de intrekking niet verleend, minstens dit akkoord afhankelijk gesteld van de intrekking van het
faillissement ten laatste op 6 mei 1999. "
"Geen der partijen heeft blijkbaar aangedrongen opdat nog dezelfde dag vonnis zou
worden verleend. Door in die omstandigheden de garantie in het voordeel van Clio aan te
wenden of laten aanwenden heeft (de eiseres), ten overstaan van de RSZ en de rechtbank,
te kennen gegeven dat de datum van het vonnis van intrekking van het faillissement niet
essentieel was voor zover deze intrekking maar in een nabije toekomst na de datum van
de garantie gebeurde".
Geen enkel element van de zaak bewijst dat in de procedure over de faillietverklaring
van Clio de eiseres niet erop heeft gewezen dat de garantie slechts geldig kon afgeroepen
worden onder de stricte voorwaarde van een vonnis van intrekking van het faillissement
van 6 mei 1999 en dat geen van de partijen op de zitting van 6 mei 1999 heeft aangedrongen opdat nog dezelfde dag vonnis zou worden verleend.
Vermelde motieven steunen derhalve op feiten waarvan de appelrechter persoonlijk
kennis had of op verklaringen van de verweerster, die de eiseres in haar conclusie als onbewezen beschouwde (zie 3° conclusie van de eiseres voor het Hof van Beroep te Antwerpen, p. 8 eerste, derde, vierde en vijfde alinea).
Het bestreden arrest schendt derhalve de artikelen 1315 tot en met 1369 van het Burgerlijk Wetboek.
Tweede onderdeel
Het beginsel van artikel 1134, derde lid, van het Burgerlijk Wetboek dat overeenkomsten te goeder trouw moeten worden uitgevoerd verbiedt aan een partij misbruik te maken
van de rechten die de overeenkomst haar toekent. Rechtsmisbruik is de rechtsuitoefening
op een manier die kennelijk de grenzen te buiten gaat van de normale uitoefening van die
rechten door een voorzichtig en bezorgd persoon.
Uit de feiten die het bestreden arrest ten laste legt van de eiseres, te weten dat zij in de
procedure van faillietverklaring van Clio niet erop gewezen heeft dat de garantie slechts
geldig kon worden afgeroepen onder de voorwaarde van een vonnis van intrekking van
het faillissement ten laatste op 6 mei 1999 en dat zij niet heeft aangedrongen opdat op de
zitting van 6 mei 1999 een vonnis zou worden verleend en aldus ten opzichte van de RSZ
te kennen heeft gegeven dat de datum van het vonnis van intrekking van het faillissement
niet essentieel was, kan niet worden afgeleid dat eiseres, door te stellen dat het vonnis van
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intrekking van het faillissement van 20 mei 1999 niet beantwoordt aan de eerste in de garantie vermelde voorwaarde, haar rechten ingevolge de overeenkomst van 28 april 1999
met de verweerster uitoefent op een wijze die kennelijk de grenzen te buiten gaat van de
normale uitoefening van die rechten door een voorzichtig en bezorgd persoon.
Het bestreden arrest schendt derhalve artikel 1134, derde lid, van het Burgerlijk Wetboek.
Derde onderdeel
Alle overeenkomsten die wettig zijn aangegaan, strekken degenen die ze hebben aangegaan, tot wet. Zij kunnen niet worden herroepen dan met hun toestemming of op de gronden door de wet erkend. Zij moeten te goeder trouw worden ten uitvoer gebracht (artikel
1134 van het Burgerlijk Wetboek), wat inhoudt dat het een partij verboden is misbruik te
maken van de rechten die de overeenkomst haar toekent. In principe mag de rechter rekening houden met alle omstandigheden van de zaak bij zijn beoordeling of er misbruik van
recht werd begaan, tenzij uit de aard van de overeenkomst bepaalde omstandigheden niet
in aanmerking kunnen worden genomen bij die beoordeling.
Krachtens de overeenkomst van kredietopening van 28 april 1999 tussen de eiseres en
de verweerster, verbond de verweerster zich ertoe een bedrag van 24.489,35 euro te betalen aan de RSZ op voorlegging van:
1. het vonnis van de rechtbank van koophandel uitgesproken op 29 april 1999 of uiterlijk 6 mei 1999, waarbij het verzet tegen het faillietverklarend vonnis der elfde kamer van
de Rechtbank van Koophandel te Antwerpen AR 565/99 ontvankelijk en gegrond wordt
verklaard en het faillissement der Clio Mode derhalve ingetrokken wordt;
2. de opneming in het Belgisch Staatsblad van een uittreksel van dit vonnis;
3. een getuigschrift van de griffier van deze rechtbank waaruit blijkt dat binnen de vijftien dagen na deze opneming in het Belgisch Staatsblad geen derdenverzet of hoger broep
werd ingesteld tegen dit vonnis.
Die verbintenis van de verweerster staat los en is onafhankelijk van de verhouding tussen de eiseres of de vennootschap Clio en de RSZ en derhalve van de middelen die de
RSZ zou kunnen laten gelden ten opzichte van de eiseres wat betreft de aanwending van
de bankwaarborg om de intrekking van het faillissement van de vennootschap Clio te bekomen (zie het abstract karakter van de bankwaarborg waarover de eiseres heeft geconcludeerd voor het hof van beroep).
Het rechtsmisbruik dat het bestreden arrest aan de eiseres verwijt doordat deze laatste
voorhoudt dat het vonnis van 20 mei 1999 niet beantwoordt aan de in de garantie vermelde (eerste) voorwaarde, berust op feiten die slaan op de verhouding tussen de eiseres of de
vennootschap Clio en de RSZ (zie tweede en derde alinea van het punt 9 van het bestreden arrest) en die de RSZ aan de eiseres zou kunnen verwijten.
Nu vermelde verbintenis van de verweerster losstaat en onafhankelijk is van de verhouding tussen de eiseres of de vennootchap Clio en de RSZ, vermocht het bestreden arrest
feiten die kaderen in die verhouding niet als een rechtsmisbruik te kwalificeren in de relatie tussen de eiseres en de verweerster teneinde te beslissen dat het vonnis van 20 mei
1999 voldoet aan de eerste in de garantie gestelde voorwaarde.
Door dit toch te doen schendt het bestreden arrest de bindende kracht van de overeenkomst van 28 april 1999 tussen de eiseres en de verweerster (schending van artikel 1134,
eerste en tweede lid, van het Burgerlijk Wetboek) en heeft het op onwettige wijze geoordeeld dat concluante ten opzichte van de eiseres rechtsmisbruik pleegt (schending van artikel 1134, derde lid, van het Burgerlijk Wetboek).
Vierde onderdeel
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Het is tegenstrijdig te overwegen, enerzijds, dat "De publicatie in het Staatsblad ( ..)
slechts zin (heeft) in het kader van het aanwenden van mogelijke rechtsmiddelen tegen het
vonnis tot intrekking van het faillissement (...). Belanghebbende derden hadden immers
nog de mogelijkheid tot het aantekenen van derdenverzet tegen het vonnis" en, anderzijds,
dat "Het in (...) februari 2002 vast(stond) dat het vonnis van 20 mei 1999 definitief was,
ook zonder de aanwezigheid van publicatie en attest van afwezigheid van rechtsmiddel".
De eerste overweging houdt immers in dat na de publicatie van het vonnis van 20 mei
1999 in het Belgisch Staatsblad, derde belanghebbenden de mogelijkheid hadden derdenverzet tegen dit vonnis aan te tekenen en de tweede overweging houdt in dat het vonnis
van 20 mei 1999 definitief (namelijk niet meer aanvechtbaar) was ook zonder de aanwezigheid van publicatie in het Belgisch Staatsblad.
Door de grond van deze tegenstrijdige motieven te beslissen dat de eiseres wist dat aan
de achterliggende bedoeling van de tweede en derde vereiste van de bankwaarborg was
vervuld en dat aldus ook met betrekking tot de tweede en derde voorwaarde van de bankgarantie is aangetoond dat de eiseres rechtsmisbruik pleegt door de niet vervulling van
deze voorwaarde in te roepen, is die beslissing niet gemotiveerd (schending van artikel
149 van de Grondwet).
Vijfde onderdeel
Het beginsel van artikel 1134, derde lid, van het Burgerlijk Wetboek dat overeenkomsten te goeder trouw moeten worden uitgevoerd verbiedt aan een partij misbruik te maken
van de rechten die de overeenkomst haar toekent. Rechtsmisbruik is de rechtsuitoefening
op een manier die kennelijk de grenzen te buiten gaat van de normale uitoefening van die
rechten door een voorzichtig en bezorgd persoon.
Uit de motivatie van het bestreden arrest met betrekking tot de tweede en derde voorwaarde van de bankgarantie kan niet worden afgeleid dat eiseres, door te stellen dat de
tweede en derde voorwaarde voor de uitbetaling van de bankgarantie niet vervuld waren,
haar rechten ingevolge de overeenkomst van 28 april 1999 met de verweerster uitoefent
op een wijze die kennelijk de grenzen te buiten gaat van de normale uitoefening van die
rechten door een voorzichtig en bezorgd persoon.
Het bestreden arrest schendt derhalve artikel 1134, derde lid, van het Burgerlijk Wetboek.

III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Derde onderdeel
1. Bij een bankgarantie op eerste verzoek is de garant tot betaling verplicht,
van zodra de garantie op een geldige wijze wordt afgeroepen.
Wanneer de garantieovereenkomst of garantiebrief de overlegging van bepaalde documenten vereist, heeft de garantie een documentair karakter en vindt de
afroeping slechts op geldige wijze plaats indien de begunstigde de vereiste documenten overlegt.
2. Het autonoom en abstract karakter van de bankgarantie, houdt in dat de gehoudenheid van de garant uitsluitend wordt bepaald door de inhoud en de draagwijdte van de garantieovereenkomst of garantiebrief en dat de garant, die met
miskenning van de desbetreffende bepalingen heeft betaald, zijn recht van verhaal op de opdrachtgever verliest.
Hieruit volgt dat een eventueel rechtsmisbruik van de opdrachtgever bij zijn
verweer tegen het verhaal van de garant, dient te worden beoordeeld zonder acht
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te slaan op de verhouding tussen de opdrachtgever en de begunstigde van de garantie en uitsluitend dient te worden getoetst aan de wijze waarop de opdrachtgever zijn uit de garantieovereenkomst voortvloeiende rechten ten aanzien van de
garant uitoefent.
3. Wanneer de garantieovereenkomst of garantiebrief is aangegaan onder opschortende voorwaarde, houdt ze op te bestaan wanneer de voorwaarde voor een
geldige afroeping niet meer kan worden vervuld.
De garant, die desondanks heeft betaald en deze betaling wenst te verhalen op
de opdrachtgever, kan de opdrachtgever, die zich op de niet verwezenlijking van
de voorwaarde beroept, geen rechtsmisbruik verwijten gebaseerd op de houding
ingenomen door de opdrachtgever ten aanzien van de begunstigde.
4. De appelrechters stellen vast dat:
- de verweerster in opdracht van de eiseres op 28 april 1999 een bankgarantie
op eerste verzoek verstrekte ten voordele van de RSZ voor schulden van de in
staat van faillissement verklaarde Clio Mode;
- voor de afroeping van de garantie de overlegging vereist was van "het vonnis
van de rechtbank van koophandel uitgesproken op 29 april of uiterlijk 6 mei
1999 waarbij het verzet tegen het faillietverklarend vonnis (...) ontvankelijk en
gegrond wordt verklaard en het faillissement van Clio Mode derhalve ingetrokken wordt";
- het faillissement van Clio Mode werd ingetrokken bij vonnis van 20 mei
1999;
- de bankgarantie door de RSZ op 8 februari 2002 werd afgeroepen, waarop de
verweerster tot de betaling overging.
Verder oordelen zij dat de eiseres, die door de verweerster in terugbetaling
wordt aangesproken, rechtsmisbruik pleegt door voor te houden dat het vonnis
van 20 mei 1999 niet beantwoordt aan de in de garantie vermelde voorwaarde,
daar:
- de eiseres in het kader van het verzet tegen de faillietverklaring van Clio
Mode er blijkbaar niet op wees dat de garantie slechts geldig kon worden afgeroepen onder de strikte voorwaarde dat het vonnis van intrekking uiterlijk op 6
mei 1999 tussenkwam;
- de RSZ, indien de eiseres dit wel had gedaan, haar akkoord met de intrekking
van het faillissement niet zou hebben verleend;
- nu geen der partijen in de faillissementsprocedure ter zitting van 6 mei 1999
er op aandrong dat nog dezelfde dag vonnis zou worden verleend, zij te kennen
gaven dat de datum van het vonnis van intrekking van het faillissement niet essentieel was.
5. Door op die gronden rechtsmisbruik te aanvaarden in de verhouding tussen
de eiseres als opdrachtgever en de verweerster als garant, miskennen de appelrechters de bindende kracht van de overeenkomst van 28 april 1999 tussen de eiseres en de verweerster en oordelen ze op onwettige wijze dat de eiseres ten opzichte van de verweerster rechtsmisbruik pleegt.
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Het onderdeel is gegrond.
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest, behalve in zoverre dit het hoger beroep ontvankelijk verklaart.
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het gedeeltelijk vernietigde arrest.
Houdt de kosten aan en laat de beslissing daaromtrent aan de feitenrechter
over.
Verwijst de aldus beperkte zaak naar het Hof van Beroep te Brussel.
24 april 2009 – 1° kamer – Voorzitter: de h. Verougstraete, voorzitter – Verslaggever:
de h. Smetryns – Gelijkluidende conclusie van de h. Vandewal, advocaat-generaal – Advocaten: mrs. Maes en Van Ommeslaghe.

Nr. 278
1° KAMER - 24 april 2009

VERZEKERING — LANDVERZEKERING - DEKKING - UITSLUITING - OPZETTELIJKE FOUT
VAN DE VERZEKERDE - BEGRIP
Een schadegeval is opzettelijk veroorzaakt, in de betekenis van artikel 8, eerste lid, wet
landverzekeringsovereenkomst, wanneer de verzekerde vrijwillig en bewust schade heeft
toegebracht; voor de toepassing van die bepaling is niet vereist dat de verzekerde de
bedoeling had de schade te veroorzaken zoals zij zich heeft voorgedaan 1. (Art. 8, eerste
lid, Wet Landverzekeringsovereenkomst)
(V. T. WINTERTHUR-EUROPE VERZEKERINGEN nv.)

ARREST

(AR C.07.0471.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een vonnis, op 24 januari 2007 in hoger beroep gewezen door de Rechtbank van Eerste Aanleg te Antwerpen.
Afdelingsvoorzitter Robert Boes heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Christian Vandewal heeft geconcludeerd.
1 Zie Cass., 5 dec. 2000, AR P.99.0223.N, AC, 2000, nr 670, en Cass., 12 april 2002, AR
C.01.0343.F, AC, 2002, nr 225. Het O.M. concludeerde tot verwerping op grond van de overweging
dat een schadegeval opzettelijk is veroorzaakt wanneer de verzekerde vrijwillig en bewust zo heeft
gehandeld dat een derde daardoor een redelijkerwijze voorzienbare schade lijdt, en dat daarbij niet is
vereist dat de verzekerde de bedoeling had de schade te veroorzaken zoals zij zich heeft voorgedaan.
Nu het middel uitging van de rechtsopvatting dat een schadegeval opzettelijk is veroorzaakt wanneer
de dader het schadegeval bewust heeft veroorzaakt en de schadelijke gevolgen van zijn handelen of
niet-handelen heeft gewild, en dat de dader aldus de schade als doel moet hebben gehad, faalde het
volgens het O.M. naar recht.
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II. CASSATIEMIDDEL
De eiser voert in zijn verzoekschrift een middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 2, 3 en 8 van de wet van 25 juni 1992 op de landverzekerings-overeenkomst;
- artikel 1 van het koninklijk besluit van 14 december 1992 betreffende de modelovereenkomst voor de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motor-rijtuigen;
- de artikelen 24 en 25, 2°, a), van de Modelovereenkomst voor de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen, gevoegd bij het koninklijk besluit van 14
december 1992 betreffende de modelovereenkomst voor de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen.
Aangevochten beslissing
In de bestreden beslissing verklaart de rechtbank van eerste aanleg, na akte te hebben
verleend aan de nv Winterthur-Europe van haar gedinghervatting, het hoger beroep toelaatbaar en gegrond zoals hierna bepaald. De rechtbank van eerste aanleg hervormt het bestreden vonnis en verklaart, opnieuw recht doende, de oorspronkelijke vordering van de
(rechtsvoorganger van de) verweerster grotendeels gegrond. De rechtbank veroordeelt de
eiser tot betaling aan de verweerster van de som van 46.139,92 euro, meer de interest. De
rechtbank van eerste aanleg beslist dat op grond van alle motieven waarop de beslissing
steunt, die hier beschouwd worden integraal te zijn hernomen, en in het bijzonder op de
volgende overwegingen:
"2.2. Opzet
Overeenkomstig artikel 8, eerste lid, Wet Landverzekeringsovereenkomst kan de verzekeraar niet verplicht worden dekking te geven aan hem die het ongeval opzettelijk heeft
veroorzaakt. Het begrip opzet of opzettelijk veroorzaakt schadegeval is niet nader omschreven in de wet.
Naar het oordeel van de rechtbank is een schadegeval opzettelijk veroorzaakt in de zin
van deze wetsbepaling wanneer de verzekerde vrijwillig en bewust zo handelt dat een derde erdoor een redelijkerwijze voorzienbare schade lijdt. Daarbij is niet vereist dat de verzekerde de bedoeling had deze schade, de aard of de omvang ervan te veroorzaken (zie in
dezelfde zin: Cass., 5.12.2000; bevestigd door Cass., 12.4.2002, www.cass.be).
Het opzet moet persoonlijk aanwezig zijn en dient door de verzekeraar te worden bewezen.
2.2.1. In voorliggend geval is (de eiser) vrijwillig en bewust door het rode licht gereden. Dit blijkt uit zijn eigen verklaring aan de politie.
(De eiser) verklaarde het volgende: 'Aan het kruispunt (...) sloegen de verkeerslichten
op rood in mijn rijrichting. Aanvankelijk wou ik stoppen, ik doe dat altijd, maar nu was ik
zo moe dat ik thuis wou zijn en gaf terug gas. Ik dacht dat ik goed had gekeken en dat er
niemand was. Plots was er dan die andere auto die van mijn rechter kant kwam' (stuk 6
strafdossier).
Later hield (de eiser) voor dat het licht aanvankelijk op oranje stond, maar dit is niet geloofwaardig; de initiële verklaring primeert op de latere versie, die tot stand kwam na raad
en beraad. Bovendien bevestigde getuige B.H., die achter hem reed, dat (de eiser) plots
optrok en door het rode licht reed.
2.2.2. Rekening houdend met de concrete feitelijke omstandigheden van deze zaak,
oordeelt de rechtbank dat de schade ingevolge het negeren van het rode licht redelijkerwijze voorzienbaar was.
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Hierbij worden de volgende feitelijke elementen in acht genomen:
- (de eiser) reed op flagrante wijze door het rode licht;
- hoewel hij niet goed tegen de drank kon (cf. zijn verklaring aan de politie, stuk 6
strafdossier) had hij toch gedronken. Hij moest weten dat hij daardoor mogelijkerwijze
niet meer over de nodige rijvaardigheid beschikte;
- het ongeval gebeurde op een groot kruispunt te Mortsel waar dag en nacht verkeer is;
- de feiten speelden zich af om 6.43 uur 's morgens. Op dit tijdstip dient men zich te
verwachten aan andere weggebruikers, zoals dancingbezoekers die huiswaarts keren en
mensen die naar hun werk rijden.
(...)
2.5. Omvang van het regres
Overeenkomstig artikel 25. 2°, a), van de Modelpolis wordt het verhaal integraal uitgeoefend indien de verzekerde het schadegeval opzettelijk heeft veroorzaakt.
Het verhaal is dus niet onderworpen aan de beperking van artikel 24 van de Modelpolis.
De regresvordering is bijgevolg gegrond ten belope van 46.139, 92 euro, te vermeerderen met de vergoedende interesten vanaf de datum van betaling van de betreffende vergoedingen aan de benadeelden en met de gerechtelijke interesten".
Grieven
1. De wet van 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst, hieronder afgekort
als Wet Landverzekeringsovereenkomst, is luidens zijn artikel 2 van toepassing op alle
landverzekeringen voor zover er niet bij bijzondere wetten wordt van afgeweken.
Krachtens artikel 3 van de Wet Landverzekeringsovereenkomst zijn de bepalingen van
die wet van dwingend recht, tenzij uit de bewoordingen zelf blijkt dat de mogelijkheid
wordt gelaten om ervan af te wijken door bijzondere bedingen.
Artikel 8, eerste lid, van de Wet Landverzekeringsovereenkomst bepaalt dat de verzekeraar, niettegenstaande enig andersluidend beding, niet verplicht kan worden dekking te
geven aan hem die het schadegeval opzettelijk heeft veroorzaakt. Op grond van het tweede lid van datzelfde artikel, dekt de verzekeraar wel de schade veroorzaakt door de schuld,
zelfs de grove schuld, van de verzekeringnemer, van de verzekerde of van de begunstigde,
maar kan de verzekeraar zich van zijn verplichtingen bevrijden voor de gevallen van grove schuld die op uitdrukkelijke en beperkende wijze in de overeenkomst zijn bepaald. De
Koning kan met toepassing van het derde lid van artikel 8, een beperkende lijst opstellen
van feiten die niet als grove schuld aangemerkt mogen worden.
Een schadegeval is opzettelijk veroorzaakt wanneer de dader het schadegeval bewust
heeft veroorzaakt én de schadelijke gevolgen van zijn handelen (of niet-handelen) heeft
gewild. De dader moet aldus de schade als doel hebben gehad.
2. De overeenkomsten betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake
motorrijtuigen moeten luidens artikel 1 van het koninklijk besluit van 14 december 1992
betreffende de modelovereenkomst voor de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen, beantwoorden aan de bepalingen van de bij dat besluit gevoegde modelovereenkomst, zijnde de Modelovereenkomst voor de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen, hieronder afgekort als Modelovereenkomst Verplichte
Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen. Zonder afbreuk te doen aan de bepalingen
van de Wet Landverzekeringsovereenkomst, kan van de voornoemde modelovereenkomst
worden afgeweken ten gunste van de verzekeringsnemer, van de verzekerde of van elke
derde die bij de uitvoering van de overeenkomst is betrokken.
Op grond van artikel 24 van de Modelovereenkomst Verplichte Aansprakelijk-heids-
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verzekering Motorrijtuigen heeft de verzekeringsmaatschappij, wanneer zij gehouden is
ten aanzien van de benadeelden, een recht van verhaal in de gevallen en op de personen
vermeld in artikel 25. Het verhaal is integraal wanneer het bedrag van de schadevergoedingen een zekere som niet overschrijdt, en kan boven die som maar voor de helft worden
uitgeoefend tot een bepaald maximum.
De verzekeringsmaatschappij heeft krachtens artikel 25, 2°, a), van de Model-overeenkomst Verplichte Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen een recht van verhaal op
de verzekerde, dader van het schadegeval, die het schadegeval opzettelijk heeft veroorzaakt. Dat verhaal kan integraal worden uitgeoefend en is niet onderworpen aan de beperking van artikel 24, zoals hierboven vermeld.
3. In het bestreden vonnis overweegt de rechtbank van eerste aanleg dat een schadegeval opzettelijk is veroorzaakt in de zin van artikel 8, eerste lid, van de Wet Landverzekeringsovereenkomst wanneer de verzekerde bewust en vrijwillig zo handelt dat een derde
erdoor een redelijkerwijze voorzienbare schade lijdt, zonder dat vereist is dat hij de bedoeling had de schade, de aard of de omvang ervan te veroorzaken.
Vervolgens stelt de rechtbank vast dat de eiser vrijwillig en bewust door het rode licht
is gereden en dat rekening houdend met de concrete feitelijke omstandigheden van de
zaak, de schade veroorzaakt door het negeren van het rode licht redelijkerwijze voorzienbaar was. Op die gronden beslist de rechtbank van eerste aanleg dat de eiser het verkeersongeval opzettelijk heeft veroorzaakt als bedoeld in artikel 8, eerste lid, van de Wet Landverzekeringsovereenkomst.
Aangezien de rechtbank evenwel nergens in het bestreden vonnis nagaat of en vaststelt
dat de eiser de schade, zoals die is ontstaan, heeft gewild, of minstens het voornemen of
de bedoeling heeft gehad schade te veroorzaken, is die beslissing niet naar recht verantwoord (schending van de artikelen 2, 3 en 8, van de wet van 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst).
Aangezien de rechtbank niet wettig oordeelt dat de eiser het verkeersongeval opzettelijk heeft veroorzaakt, oordeelt de rechtbank evenmin wettig dat de verweerster haar regresrecht integraal kan uitoefenen en veroordeelt het de eiser dan ook niet wettig tot betaling aan de verweerster van 46.139,92 euro, meer de interest (schending van de artikelen 1
van het koninklijk besluit van 14 december 1992 betreffende de modelovereenkomst voor
de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motor-rijtuigen en 24 en 25, 2°, a),
van de Modelovereenkomst voor de verplichte aansprakelijk-heidsverzekering inzake motorrijtuigen, gevoegd bij het koninklijk besluit van 14 december 1992 betreffende de modelovereenkomst
voor
de
verplichte
aansprakelijkheidsverzekering
inzake
motorrijtuigen).
Aldus beslist de rechtbank van eerste aanleg niet wettig dat de eiser het verkeersongeval opzettelijk veroorzaakte en de verweerster haar verhaalsrecht integraal kan uitoefenen.
Bijgevolg veroordeelt de rechtbank de eiser niet wettig tot betaling van 46.139,92 euro,
meer de interest (schending van alle in de aanhef van het enig middel opgesomde wettelijke bepalingen).

III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
1. Volgens artikel 8, eerste lid, van de wet van 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst, kan de verzekeraar, niettegenstaande enig andersluidend
beding, niet verplicht worden dekking te geven aan hem die het schadegeval opzettelijk heeft veroorzaakt.
2. Volgens die bepaling is een schadegeval opzettelijk veroorzaakt als de ver-
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zekerde vrijwillig en bewust schade heeft toegebracht.
Voor de toepassing van die bepaling is niet vereist dat de verzekerde de bedoeling had de schade te veroorzaken zoals zij zich heeft voorgedaan.
3. Het bestreden vonnis stelt vast dat de eiser bij vonnis van de Correctionele
Rechtbank te Antwerpen van 16 maart 2004 veroordeeld werd tot één straf wegens onopzettelijke slagen of verwondingen met de dood tot gevolg, onopzettelijke slagen of verwondingen en het besturen van een voertuig in staat van alcoholintoxicatie.
Het oordeelt dat de eiser vrijwillig en bewust door het rode licht was gereden
en dat rekening gehouden met de concrete feitelijke omstandigheden van de
zaak, de schade ingevolge het negeren van het rode licht redelijkerwijze voorzienbaar was.
4. De appelrechters die oordelen dat de verzekeraar niet verplicht is dekking te
geven zonder vast te stellen dat de verzekerde vrijwillig en bewust schade heeft
toegebracht, verantwoorden hun beslissing niet naar recht.
Het middel is inzoverre gegrond.
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden vonnis, behalve in zoverre dit het hoger beroep ontvankelijk verklaart.
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het gedeeltelijk vernietigde vonnis.
Houdt de kosten aan en laat de beslissing daaromtrent aan de feitenrechter
over.
Verwijst de aldus beperkte zaak naar Rechtbank van Eerste Aanleg te Mechelen, zitting houdende in hoger beroep.
24 april 2009 – 1° kamer – Voorzitter: de h. Verougstraete, voorzitter – Verslaggever:
de h. Boes – Andersluidende conclusie van de h. Vandewal, advocaat-generaal – Advocaten: mrs. Verbist en van Eeckhoutte.

Nr. 279
1° KAMER - 24 april 2009

1º LEVENSONDERHOUD - OUDERS T.O.V. KINDEREN - ONTHEFFING OF VERMINDERING VOORWAARDE - EERBIED VOOR HET PRIVÉLEVEN EN HET GEZINSLEVEN - VERBAND
2º RECHTEN VAN DE MENS — VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS —
ARTIKEL 8 - EERBIED VOOR HET PRIVÉLEVEN EN HET GEZINSLEVEN - LEVENSONDERHOUD OUDERS T.O.V. KINDEREN - ONTHEFFING OF VERMINDERING - VOORWAARDE - VERBAND
3º GRONDWET — GRONDWET 1994 (ART. 1 TOT 99) — ARTIKEL 22 - EERBIED
VOOR HET PRIVÉLEVEN EN HET GEZINSLEVEN - LEVENSONDERHOUD - OUDERS T.O.V. KINDEREN ONTHEFFING OF VERMINDERING - VOORWAARDE - VERBAND
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4º BURGERLIJKE RECHTEN. POLITIEKE RECHTEN - INTERNATIONAAL VERDRAG
INZAKE BURGERRECHTEN EN POLITIEKE RECHTEN - ARTIKEL 17 - EERBIED VOOR HET PRIVÉLEVEN
EN HET GEZINSLEVEN - LEVENSONDERHOUD - OUDERS T.O.V. KINDEREN - ONTHEFFING OF
VERMINDERING - VOORWAARDE - VERBAND
1º, 2°, 3° en 4° De omstandigheid dat, wanneer hij die het levensonderhoud verstrekt tot
zodanige staat komt dat hij het geheel of gedeeltelijk niet meer kan verschaffen, hetzij
voor het geheel, hetzij voor een gedeelte, ontheffing of vermindering ervan gevorderd
kan worden, sluit de toepassing niet uit van de algemene regel, volgens welke de
uitkeringsplichtige zich niet vrijwillig in een situatie mag stellen die het hem mogelijk
maakt aan zijn wettelijke verplichting te ontsnappen1; die regel moet gelezen worden in
samenhang met het recht van eenieder op eerbiediging van zijn privé-leven en zijn
gezinsleven. (Artt. 203, §1, eerste lid, 203bis, en 209, B.W.; Art. 8, Verdrag Rechten van
de Mens; Art. 17, Internationaal Verdr. 19 dec. 1966 inzake burgerrechten en politieke
rechten; Art. 22, Gw. 1994)
(B. T. J.)

ARREST

(AR C.08.0136.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 21 februari 2007 gewezen
door het Hof van Beroep te Antwerpen.
Raadsheer Alain Smetryns heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Christian Vandewal heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDEL
De eiser voert in zijn verzoekschrift een middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 22 van de gecoördineerde Grondwet;
- artikel 8 van het Europees Verdrag van de Rechten van de Mens, ondertekend te
Rome op 4 november 1950, goedgekeurd bij wet van 13 mei 1955;
- artikel 17 van het Internationaal Verdrag inzake Burgerrechten en Politieke Rechten,
opgemaakt te New York op 19 december 1966, goedgekeurd bij wet van 15 mei 1981;
- de artikelen 203, §1, 203bis, 209, 1349 en 1353 van het Burgerlijk Wetboek;
- de artikelen 602, eerste lid, 2°, en 1280, eerste lid, van het Gerechtelijk Wetboek.
Aangevochten beslissingen
Het bestreden arrest verklaart eisers hoger beroep ongegrond, en bevestigt, binnen de
perken ervan, de beschikking a quo waarbij de eiser werd veroordeeld tot betaling, aan
verweerster, vanaf 7 oktober 2003, ten titel van onderhoudsbijdrage voor de kinderen van
partijen, van 250 euro voor dochter N. en 200 euro voor zoon J., onverminderd kindervergoeding, betaalbaar op voorhand en draagbaar ten huize van de verweerster, gekoppeld
aan het indexcijfer der kleinhandelsprijzen, met ontvangstmachtiging ten voordele van
verweerster, op volgende gronden:
"Beoordeling
Thans blijft enkel de onderhoudsbijdragen door (de eiser) voor zijn kinderen verschuldigd ter discussie. Hij verzet zich tegen het betalen van de toegekende onderhoudsbijdra1 Zie Cass., 17 okt. 2005, AR C.04.0057.F, AC, 2005, nr 515.
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ge voor N. van 250 euro en voor J. van 200 euro per maand aangezien hij over geen eigen
inkomsten zou beschikken:
In het verzoekschrift biedt hij een herleide bijdrage aan voor de periode tussen 1 oktober 2003 en 1 augustus 2004 waarvan de begroting wordt overgelaten aan de wijsheid van
het (hof van beroep). Hij stelt voor recht te zeggen vanaf 13 augustus 2004 tot 31 december 2004 gehouden te zijn een onderhoudsbijdrage te voldoen van 65 euro per maand en
per kind met de verplichting om zodra zijn inkomsten in de tussentijd een bedrag van
1.000 euro netto per maand bereiken een bijdrage van 100 euro per maand en per kind,
om dan nadien nader recht te horen doen bij gebreke aan spontane en passende bijdrage
van hem.
De oorzaken van en de schuld aan de feitelijke scheiding tussen partijen zijn in het kader van de beoordeling omtrent de onderhoudsbijdrage voor de kinderen irrelevant, zoals
trouwens ook de beslissingen van de Vrederechter die oordeelt in het kader van tijdelijke
moeilijkheden tussen partijen. Wel is het juist dat gedurende al die jaren (de verweerster)
de enige constante factor geweest is in dit gezin die de volledige zorg van de opvang van
de kinderen op zich genomen heeft.
Omtrent de inkomsten van partijen.
(De eiser) had tot 1997 een bedrijf onder de naam Task bvba met enkele personeelsleden en één vennoot. Dit bedrijf deed aan bedrijfsondersteunend advies voor standenbouw
en winkelinrichtingen. Ingevolge een ooginfectie werd hij in een tijdspanne van 6 maanden geleidelijk blind zodat hij gedwongen werd zijn aandelen in deze zaak over te dragen.
Na een moeizaam wederopbouw van zijn beroepsactiviteiten werd hij vanaf juni 2003 geconfronteerd met een ernstige rugaandoening die tot verlamming van zijn linkerbeen aanleiding gaf, waardoor acuut een operatie zich opdrong.
De postoperatieve problemen brachten met zich mee dat hij sedert 2 augustus 2003 een
uitkering geniet van de socialistische mutualiteit ten bedrage van 601,62 euro per maand,
waardoor hij in het jaar 2003 slechts een belastbaar inkomen bezat van 2 278,18 euro op
jaarbasis. De medische kosten liepen hoog op, waardoor zijn persoonlijke uitgaven buiten
verzekering tot 200 euro per maand bedroegen.
Op datum van 1 april 2005 is hij voor onbepaalde duur erkend als invalide met een arbeidsongeschiktheid van ten minste 66 pct. Sedertdien zou hij van de mutualiteit geen
ziekte-uitkering meer ontvangen hebben. De verzorgende arts bevestigt dat (de eiser) van
juli 2003 tot op datum van 23 januari 2006 werkonbekwaam was gezien het chronische en
invaliderende karakter van zijn ziekte. Hij heeft in de periode van 1 februari tot 30 september 2005 een bijstand van 1.231,36 euro getrokken van het OCMW te Bonheiden als
tussenkomst in de opleg voor medicijnen, waarvan een attest bijgebracht is.
Volgens een attest op datum van 9 januari 2006 van de behandelende arts in de VU
Brussel beantwoorden het ziekteverloop en de klachten in principe aan de criteria van een
chronisch vermoeidheidsyndroom (Chronic Fatigue Syndrome), wat zou kunnen wijzen
op een darmdysbiose na een hepatitis B.
De heer M.B.ontkent niet te zijn gaan samenwonen met zijn vriendin D.V.D.A te Bonheiden, Oude Baan 72, wat alleszins voor hem een kostenbesparend gevolg heeft. In de
oprichtingsakte van de coöperatieve vennootschap Verpleegdienst Van der Auwera & Co
staat hij trouwens als stille vennoot vermeld.
(De verweerster) is tewerkgesteld als verpleegster in het ziekenhuis 'Hoge Beuken' te
Hoboken en verdient een maandelijkse som van netto ongeveer 1.560 euro. Aangezien (de
eiser) nooit tussengekomen is in de onkosten beweert zij na aftrek van alle vaste kosten
slechts 351 euro per maand over te hebben om van te leven. Bovendien begint haar gezondheidstoestand sterk te lijden ingevolge deze aanslepende problematiek die haar er toe
noopt halftijds te gaan werken.
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(De verweerster) ontkent verder ten stelligste het feit dat (de eiser) geen enkel recht zou
kunnen laten gelden op enige sociale uitkering en/of vervangingsinkomen zoals hij komt
te beweren ten gevolge van de inkomsten van zijn vriendin.
Omtrent de onderhoudsbijdrage voor de kinderen.
(De eiser) was tot 2 juli 2003 zelfstandige en in 2000 en 2003 genoot hij op eigen verzoek vrijstelling van bijdrage als gehuwde persoon op basis van artikel 37, §1, van het koninklijk besluit van 19 december 1967 houdende het algemeen reglement in uitvoering
van het koninklijk besluit nr. 38 van 27 juli 1967 houdende de inrichting van het sociaal
statuut der zelfstandigen. Naar aanleiding van de stopzetting op 2 juli 2003 van zijn zelfstandige activiteit vroeg (de eiser) gelijkstelling te verkrijgen als zelfstandige in bijberoep
wegens ziekte. Vermits hij geen bijdrage betaald heeft in 2003 ingevolge zijn vrijstellingsaanvraag had hij echter geen recht op ziekte-uitkering. Bij beslissing van de Arbeidsrechtbank te Mechelen van 3 juni 2005 werd dit principe bevestigd.
(De eiser) zou aan deze toestand maar een einde kunnen stellen door zich terug gedurende minstens één kwartaal als zelfstandige te laten inschrijven. Voor (de verweerster)
verhindert zijn arbeidsongeschiktheid niet dat hij zou verzaken aan de toepassing van dit
artikel 37 en zich voor één kwartaal kan laten inschrijven. Het feit blijft echter dat zijn gezondheidstoestand een herinschrijving als zelfstandige niet toelaat.
Dit belet echter niet dat hem een inkomensvervangende tegemoetkoming toegekend
kan worden als persoon met een handicap van wie is vastgesteld dat zijn lichamelijke en
psychische toestand zijn verdienvermogen heeft verminderd tot een derde of minder van
wat een gezonde persoon door het uitoefenen van een beroep op de algemene arbeidsmarkt kan verdienen.
Volgens schrijven van FOD Sociale Zekerheid van 7 december 2006 wordt, alhoewel
(de eiser) aan de medische voorwaarden voldoet, met ingang van 1 april 2005 elke inkomstenvervangende tegemoetkoming evenwel geweigerd of afgeschaft aangezien het bedrag
van de in aanmerking te nemen inkomsten, het bedrag van de wettelijk voorziene tegemoetkoming te boven gaat. Het totaal van de inkomsten van de persoon met wie hij een
huishouden vormt van het jaar 2004 overstijgt immers dit bedrag.
Om een toekenning te bekomen van de inkomensvervangende tegemoetkoming wordt
namelijk het gedeelte van de inkomsten dat de grensbedragen overschrijdt afgetrokken
van de basisbedragen van de tegemoetkoming. Onder inkomen wordt dan verstaan de belastbare inkomsten van de persoon met een handicap en de inkomsten van de persoon met
wie de persoon met een handicap een huishouden vormt.
Derhalve hypothekeert (de eiser) door zijn eigen houding, zolang hij blijft samenwonen
met zijn huidige vriendin, elke mogelijkheid waarover hij kan beschikken om zich een uitkering te verwerven. ln die omstandigheden zijn er dan ook geen redenen voorhanden om
de bestreden beschikking wat betreft de toegekende onderhoudsbijdragen te wijzigen" (arrest pp. 5-9).
Grieven
Eerste onderdeel
1. Naar luid van artikel 1280, eerste lid, van het Gerechtelijk Wetboek, neemt de voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg, rechtsprekend in kort geding, in iedere stand
van het geding tot de ontbinding van het huwelijk, kennis van de voorlopige maatregelen
die betrekking hebben op de personen, op het levensonderhoud en op de goederen, zowel
van de partijen als van de kinderen. Krachtens artikel 602, eerste lid, 2°, van hetzelfde
wetboek, neemt het hof van beroep kennis van het hoger beroep tegen uitspraken in eerste
aanleg gewezen, onder meer, door de voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg.
Overeenkomstig artikel 203, §1, van het Burgerlijk Wetboek, dienen de ouders naar
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evenredigheid van hun middelen te zorgen voor de huisvesting, het levensonderhoud, het
toezicht, de opvoeding en de opleiding van hun kinderen, en loopt de verplichting door na
de meerderjarigheid van het kind indien de opleiding niet voltooid is.
Artikel 203bis, van het Burgerlijk Wetboek schrijft voor dat elk van de ouders, onverminderd de rechten van het kind, van de andere ouder diens bijdrage kan vorderen in de
kosten die voortvloeien uit artikel 203, §1, van hetzelfde wetboek.
Luidens artikel 209 van het Burgerlijk Wetboek, kan hetzij voor het geheel, hetzij voor
een gedeelte, ontheffing of vermindering van het levensonderhoud gevorderd worden,
wanneer hij die het verstrekt of hij die het geniet, tot zodanige staat komt dat de ene het
niet meer kan verschaffen of de andere het niet meer nodig heeft.
2. Om de respectieve middelen van de ouders te bepalen, moet de rechter onder meer
rekening houden met de lasten die op een van hen rusten.
Onder de middelen van de ouders moet niet alleen worden verstaan deze waarover zij
werkelijk beschikken, maar ook hun mogelijkheden tot het verwerven van inkomsten, zowel uit arbeid, goederen, als vervangende inkomsten, zodat de rechter virtuele inkomsten
in hoofde van de ouder(s) kan weerhouden. De inkomsten en lasten van de ouders en de
behoeften van het kind zijn deze in de periode waarop het onderhoudsgeld betrekking
heeft, wat bevestigd wordt door de veranderlijkheid van de onderhoudsuitkering, zoals bepaald door artikel 209 van het Burgerlijk Wetboek.
De onderhoudsplichtige mag zich echter niet vrijwillig in een situatie hebben gesteld
die het hem mogelijk zou maken aan zijn wettelijke onderhoudsverplichting te ontsnappen. Slechts de omstandigheden die door de onderhoudsplichtige zijn gewild om zijn inkomsten te verminderen om aldus aan de onderhoudsplicht te ontsnappen, kunnen wegens
vrijwilligheid worden geweerd.
3. Het bestreden arrest doet uitspraak over de met ingang van oktober 2003 door de verweerster gevorderde onderhoudsbijdrage van eiser in de kosten van onderhoud van de kinderen van partijen, met name N. B. (geboren 20 april 1984) en J. B. (geboren 12 juli
1989).
Wat betreft de middelen van eiser blijkt uit de vaststellingen van het arrest:
- dat de eiser van augustus 2003 tot maart 2005 een ziekte-uitkering genoot van de mutualiteit ten belope van 601,62 euro per maand;
- dat de eiser, nadat hij op 1 april 2005 voor onbepaalde duur erkend werd als invalide
met een arbeidsongeschiktheid van ten minste 66 pct., geen ziekte-uitkering meer zou ontvangen;
- dat de eiser in de periode van 1 februari tot 30 september 2005 een bijstand van
1.231,30 euro trok van het OCMW als tussenkomst in de opleg voor medicijnen;
- dat de eiser met zijn vriendin samenwoont, wat voor hem "een kostenbesparend gevolg" heeft.
Wat betreft de mogelijkheden van eiser verwerpt het arrest vooreerst de door de verweerster aangevoerde mogelijkheid van eiser om een ziekte-uitkering te bekomen. Opdat
de eiser deze zou kunnen genieten is vereist dat hij zich voor één kwartaal als zelfstandige
zou inschrijven. Zijn gezondheidstoestand laat echter, volgens de appelrechters, "een herinschrijving als zelfstandige niet (toe)".
Wat betreft de mogelijkheid van de eiser om als een persoon met een handicap een "inkomensvervangende tegemoetkoming" te bekomen, stellen de appelrechters vast dat eiser
aan de medische voorwaarden hiervoor voldoet, maar dat de uitkering hem met ingang
van 1 april 2005 werd geweigerd "aangezien het bedrag van de in aanmerking te nemen
inkomsten, het bedrag van de wettelijk voorziene tegemoetkoming te boven gaat (nu) het
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totaal van de inkomsten van de persoon met wie hij een huishouden vormt van het jaar
2004 dit bedrag (overstijgt)".
Aldus blijkt uit de vaststellingen van het arrest dat de eiser niet over beroepsinkomsten
of een inkomensvervangende uitkering beschikt, noch over enige andere inkomsten, althans sinds 1 april 2005.
Niettemin zien de appelrechters geen redenen om de veroordeling van eiser in de beschikking a quo, tot betaling, vanaf 7 oktober 2003, ten titel van onderhoudsbijdrage voor
de kinderen van partijen, van 250,00 euro voor de dochter N. en 200 euro voor de zoon J.,
te wijzigen.
Zij steunen deze beslissing op de overweging dat de eiser "door zijn eigen houding",
m.n. "zolang hij blijft samenleven met zijn huidige vriendin", elke mogelijkheid waarover
hij kan beschikken om zich een uitkering te verwerven "hypothekeert". Aldus nemen de
appelrechters, impliciet doch zeker, aan dat de eiser zich vrijwillig bevindt in een toestand
die hem belet een inkomensvervangende tegemoetkoming te ontvangen.
4. Nu uit het bestreden arrest niet blijkt dat de eiser op bedrieglijke wijze zijn huidige
samenlevingsvorm zou gekozen hebben, m.n. om aan zijn onderhoudsverplichtingen opzichtens zijn kinderen te ontsnappen, kon het de omstandigheid dat de eiser geen inkomenvervangende tegemoetkoming ontvangt omwille van het blijven samenwonen met
zijn vriendin, niet wettig weren uit de begroting van het onderhoudsgeld op de gronden
die het bevat (schending van de artikelen 203, §1, 203bis en 209 van het Burgerlijk Wetboek, en de artikelen 602, eerste lid, 2°, en 1280, eerste lid, van het Gerechtelijk Wetboek).
Door, op de gronden die het bevat, te oordelen dat de eiser "elke mogelijkheid om zich
een uitkering te verwerven" "hypothekeert", en om die reden de beslissing a quo te bevestigen, geeft het bestreden arrest ook te kennen dat het de eiser verwijt samen te wonen met
zijn vriendin in plaats van niet samen te wonen met haar (en een tegemoetkoming te verwerven), zodat het de eisers recht op privé-leven en gezinsleven, zoals gewaarborgd door
artikel 22, van de Grondwet, artikel 8, van het Europees Verdrag van de Rechten van de
Mens en artikel 17, van het Internationaal Verdrag inzake Burgerrechten en Politieke
Rechten, miskent (schending van artikel 22 van de Grondwet, artikel 8 van het Europees
Verdrag van de Rechten van de Mens, ondertekend te Rome op 4 november 1950 en
goedgekeurd bij wet van 13 mei 1955 en artikel 17 van het Internationaal Verdrag inzake
Burgerrechten en Politieke Rechten opgemaakt te New York op 19 december 1966 en
goedgekeurd bij wet van 15 mei 1981), en dienvolgens niet wettig eisers middelen begroot bij de beoordeling van de gevorderde onderhoudsgelden en niet wettig oordeelt dat
de eiser in staat is een onderhoudsuitkering te verschaffen (schending van de artikelen
203, §1, 203bis en 209 van het Burgerlijk Wetboek, en de artikelen 602, eerste lid, 2°, en
1280, eerste lid, van het Gerechtelijk Wetboek).
Tweede onderdeel
Zelfs indien het bestreden arrest het blijven samenwonen van de eiser met zijn vriendin
lastens de eiser kon weerhouden als omstandigheid waardoor de eiser vrijwillig "elke mogelijkheid waarover hij kan beschikken om zich een uitkering te verwerven (hypothekeert)", quod non, dan nog laten de vaststellingen die het bevat niet toe te besluiten dat de
eiser onderhoud, zoals toegekend, kan verschaffen.
De onderhoudsuitkering ten behoeve van de kinderen moet door de voorzitter van de
rechtbank van eerste aanleg, uitspraak doende over de voorlopige maatregelen lopende het
echtscheidingsgeding op grond van artikel 1280, eerste lid, van het Gerechtelijk Wetboek,
en door het hof van beroep, uitspraak doende, op grond van artikel 602, eerste lid, 2°, van
het Gerechtelijk Wetboek, over het hoger beroep tegen de beschikking van de voorzitter,
worden begroot op grond van de voorwaarden en criteria vervat in de artikelen 203, §1,
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203bis en 209 van het Burgerlijk Wetboek, zoals weergegeven in het eerste onderdeel en
hier uitdrukkelijk als hernomen aangezien.
Het bestreden arrest beslist enerzijds dat het samenwonen van de eiser met zijn vriendin
het "hypothekeren" van "elke mogelijkheid een uitkering te verwerven" betekent, maar
neemt anderzijds ook aan dat het samenwonen van de eiser met zijn vriendin voor de eiser
een "kostenbesparend gevolg" heeft.
Deze vaststellingen lieten de appelrechters niet toe het door de eerste rechter begrote
onderhoudsgeld zondermeer te bevestigen, nu hieruit niet blijkt dat indien de eiser niet
zou samenwonen met zijn vriendin en een inkomensvervangende tegemoetkoming zou
ontvangen, maar dus ook niet meer zou genieten van het kostenbesparend samenwonen,
hij wel in de mogelijkheid zou zijn om de onderhoudsgelden te betalen. De appelrechters
dienden immers bij de begroting van het onderhoudgeld ook rekening te houden met de
lasten die op de eiser zouden rusten indien hij niet zou samenwonen, en het bestreden arrest bevat ook geen enkel onderzoek naar de omvang van de inkomsten waarover de eiser
werkelijk zou kunnen beschikken indien hij niet samenwonend zou zijn. Door aldus na te
laten de onderhoudsuitkering te begroten op grond van de inkomsten waarover de eiser
werkelijk zou kunnen beschikken, rekening houdende met zijn lasten, miskent het bestreden arrest de artikelen 203, §1, 203bis en 209, van het Burgerlijk Wetboek en de artikelen
602, eerste lid, 2°, en 1280, eerste lid, van het Gerechtelijk Wetboek.
Minstens kon het bestreden arrest, uit de feitelijke vaststellingen die het bevat, niet zonder schending van het wettelijk begrip feitelijk vermoeden, de middelen van de eiser in
het kader van de begroting van het onderhoudsgeld voor de kinderen bepalen, nu deze feiten niets zeggen over de omvang van de inkomsten waarover de eiser werkelijk zou kunnen beschikken, rekening houdende met de lasten die op hem rusten indien hij niet samenwonend zou zijn, zodat het bestreden arrest uit de feiten die het vaststelt een gevolg afleidt
dat op grond daarvan onmogelijk kan worden verantwoord (schending van de artikelen
1349 en 1353 van het Burgerlijk Wetboek).
Derde onderdeel
Zelfs indien het bestreden arrest het blijven samenleven van de eiser met zijn vriendin
lastens de eiser kon weerhouden als een vrijwillig feit dat inkomstenbeperkend werkt en
buiten beschouwing moet gelaten worden voor de begroting van het onderhoudgeld, en
indien de vaststellingen die het arrest bevat zouden volstaan om lastens de eiser vanaf 1
april 2005 de middelen te weerhouden nodig om het onderhoudsgeld, zoals toegekend, te
betalen, quod non, dan nog is de beslissing niet naar recht verantwoord.
De onderhoudsuitkering ten behoeve van de kinderen moet door de voorzitter van de
rechtbank van eerste aanleg, uitspraak doende over de voorlopige maatregelen lopende het
echtscheidingsgeding op grond van artikel 1280, eerste lid, van het Gerechtelijk Wetboek,
en door het hof van beroep, uitspraak doende, op grond van artikel 602, eerste lid, 2°, van
het Gerechtelijk Wetboek, over het hoger beroep tegen de beschikking van de voorzitter,
worden begroot op grond van de voorwaarden en criteria, vervat in de artikelen 203, §1,
203bis en 209 van het Burgerlijk Wetboek, zoals weergegeven in het eerste onderdeel en
hier uitdrukkelijk als hernomen aangezien.
De omstandigheid dat de eiser te dezen, door zijn eigen houding, zolang hij blijft samenwonen met zijn huidige vriendin, "elke mogelijkheid waarover hij kan beschikken om
zich een uitkering te verwerven (hypothekeert)", dekt slechts, zoals blijkt uit de feitelijke
vaststellingen van het bestreden arrest, de periode vanaf 1 april 2005, met name het tijdstip waarop de eiser als invalide met een arbeidsongeschiktheid van ten minste 66 pct. is
erkend.
Nu de rechter de inkomsten, mogelijkheden en lasten van de aangesproken ouder moet
onderzoeken in de periodes waarop het gevorderde onderhoudsgeld betrekking heeft, kun-
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nen de overwegingen die het arrest bevat aangaande het hypothekeren van eisers mogelijkheden tot het verwerven van een uitkering, de beslissing tot bevestiging van de beschikking a quo waarbij de eiser werd veroordeeld tot betaling van onderhoudsgelden ten
belope van 250 euro en 200 euro met ingang van 7 oktober 2003, niet naar recht verantwoorden.
Door derhalve, op de gronden die het bevat betreffende de eisers mogelijkheden tot het
verwerven van een uitkering vanaf 1 april 2005, de eiser te veroordelen tot betaling van
onderhoudsuitkeringen ten behoeve van de kinderen vanaf 7 oktober 2003, miskent het
bestreden arrest de artikelen 203, §1, 203bis en 209 van het Burgerlijk Wetboek en de artikelen 602, eerste lid, 2°, en 1280, eerste lid, van het Gerechtelijk Wetboek.

III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Eerste onderdeel
1. Krachtens artikel 203, §1, eerste lid, van het Burgerlijk Wetboek, dienen de
ouders naar evenredigheid van hun middelen te zorgen voor de huisvesting, het
levensonderhoud, het toezicht, de opvoeding en de opleiding van hun kinderen.
Krachtens artikel 203bis, van dit wetboek, kan, onverminderd de rechten van
het kind, elk van de ouders van de andere ouder diens bijdrage vorderen in de
kosten die voortvloeien uit artikel 203, §1.
Krachtens artikel 209, van hetzelfde wetboek, kan, wanneer hij die het levensonderhoud verstrekt of hij die het geniet, tot zodanige staat komt dat de ene het
niet meer kan verschaffen of de andere het niet meer nodig heeft, hetzij voor het
geheel, hetzij voor een gedeelte, ontheffing of vermindering ervan gevorderd
worden.
2. De omstandigheid dat voormeld artikel 209, bepaalt dat ontheffing of vermindering van het levensonderhoud kan worden gevorderd, wanneer hij die het
verstrekt het geheel of gedeeltelijk niet meer kan verschaffen, sluit de toepassing
niet uit van de algemene regel, volgens welke de uitkeringsplichtige zich niet
vrijwillig in een situatie mag stellen die het hem mogelijk maakt aan zijn wettelijke verplichting te ontsnappen.
3. Die regel moet gelezen worden in samenhang met het recht van eenieder op
eerbiediging van zijn privé-leven en zijn gezinsleven, zoals dit gewaarborgd
wordt door de artikelen 22 van de Grondwet, 8 EVRM en 17 van het Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten.
4. De appelrechters oordelen dat:
- blijkens een brief van de FOD Sociale Zekerheid van 7 december 2006 aan
de eiser met ingang van 1 april 2005 elke inkomstenvervangende tegemoetkoming wordt geweigerd, daar het totaal van de inkomsten van de persoon met wie
hij een huishouden vormt het bedrag van de wettelijk voorziene tegemoetkoming
te boven gaat;
- de eiser derhalve door zijn eigen houding, zolang hij blijft samenwonen met
zijn huidige vriendin, elke mogelijkheid waarover hij kan beschikken om zich
een uitkering te verwerven hypothekeert;
- er dan ook geen redenen voorhanden zijn om de bestreden beschikking wat
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betreft de toegekende onderhoudsgelden te wijzigen.
5. Door aldus te oordelen dat het verder samenwonen van de eiser met zijn
huidige vriendin een aan hem toe te schrijven omstandigheid is, die, nu hij hierdoor het recht verbeurt op enige inkomstenvervangende tegemoetkoming, een
wijziging van de op hem rustende onderhoudsbijdrage belet, verantwoorden de
appelrechters hun beslissing niet naar recht.
Het onderdeel is in zoverre gegrond.
Overige grieven
6. De overige grieven kunnen niet tot ruimere cassatie leiden.
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest, behalve in zoverre het akte neemt van de afstand van het rechtsmiddel wat betreft het exclusief ouderlijk gezag, de verblijfregeling van het kind en het vervreemdingsverbod van de goederen.
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.
24 april 2009 – 1° kamer – Voorzitter: de h. Verougstraete, voorzitter – Verslaggever:
de h. Smetryns– Gelijkluidende conclusie van de h. Vandewal, advocaat-generaal – Advocaat: mr. Geinger.

Nr. 280
1° KAMER - 24 april 2009

1º RECHTEN VAN DE MENS — VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS —
ARTIKEL 6 — ARTIKEL 6.1 - EERLIJK PROCES - TUCHTZAKEN - DIENSTVERLENENDE
INTELLECTUELE BEROEPEN - BEROEPSINSTITUUT VAN VASTGOEDMAKELAARS - UITVOERENDE KAMER
- RECHTSKUNDIG ASSESSOR - KENNISNAME VAN DE ZAAK - KAMER VAN BEROEP CASSATIEBEROEP - EISERS - RECHTSKUNDIG ASSESSOR SAMEN MET DE VOORZITTER VAN DE
NATIONALE RAAD – ONTVANKELIJKHEID
2º CASSATIEBEROEP — TUCHTZAKEN — PERSONEN DOOR OF TEGEN
WIE CASSATIEBEROEP KAN WORDEN INGESTELD - EISERS EN VERWEERDERS VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS - ARTIKEL 6.1 - EERLIJK PROCES - DIENSTVERLENENDE
INTELLECTUELE BEROEPEN - BEROEPSINSTITUUT VAN VASTGOEDMAKELAARS - UITVOERENDE KAMER
- RECHTSKUNDIG ASSESSOR - KENNISNAME VAN DE ZAAK - KAMER VAN BEROEP CASSATIEBEROEP - EISERS - RECHTSKUNDIG ASSESSOR SAMEN MET DE VOORZITTER VAN DE
NATIONALE RAAD – ONTVANKELIJKHEID
3º MAKELAAR - BEROEPSINSTITUUT VOOR DE DIENSTVERLENENDE INTELLECTUELE BEROEPEN BEROEPSINSTITUUT VAN VASTGOEDMAKELAARS - TUCHTZAKEN - VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS
- ARTIKEL 6.1 - EERLIJK PROCES - UITVOERENDE KAMER - RECHTSKUNDIG ASSESSOR -
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KENNISNAME VAN DE ZAAK - KAMER VAN BEROEP - CASSATIEBEROEP - EISERS - RECHTSKUNDIG
ASSESSOR SAMEN MET DE VOORZITTER VAN DE NATIONALE RAAD - ONTVANKELIJKHEID
1°, 2° en 3° Met het recht op een eerlijk proces is niet bestaanbaar de bevoorrechte
processuele positie van diegene die als partij cassatieberoep instelt samen met de
voorzitter van de Nationale Raad van het Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars tegen
de uitspraak, van de Kamer van Beroep, wanneer diezelfde persoon in dezelfde zaak als
rechtskundig assessor de uitvoerende kamer bijstond bij de rechtsprekende beslissing in
eerste aanleg, ook al heeft hij aan het beraad zelf niet deelgenomen en is hij geen lid in
de enge zin van dit rechtsplegend orgaan1. (Art. 9, §4 en 7, Kaderwet 3 aug. 2007; Art. 1,
K.B. 6 sept. 1993 en 6.1. EVRM)
(V. e.a. T. V.)

ARREST

(AR D.07.0021.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen de beslissing op 25 oktober 2007 gewezen
door de kamer van beroep van het Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars, met
het Nederlands als voertaal.
Raadsheer Beatrijs Deconinck heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Guy Dubrulle heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDEL
De eisers voeren in hun verzoekschrift een middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 5, §1, 1°, punten a) t.e.m. e) - punt e) na de wijziging door koninklijk besluit
van 27 april 2004 en voor zijn vervanging door koninklijk besluit van 17 mei 2007 tot
wijziging van het koninklijk besluit van 6 september 1993 tot bescherming van de beroepstitel en de uitoefening van het beroep van vastgoedmakelaar (BS, 19 juni 2007) -, en
voor zoveel als nodig, §2, van het koninklijk besluit van 6 september 1993 tot bescherming van de beroepstitel en van de uitoefening van het beroep van vastgoedmakelaar (BS,
13 oktober 1993);
- artikel 3, §2, van het stagereglement van 8 december 1998 van het Beroepsinstituut
van vastgoedmakelaars (BS, 25 maart 1999), goedgekeurd bij koninklijk besluit van 3 februari 1999 (BS, 25 maart 1999), voor zijn opheffing door het koninklijk besluit van 3
juni 2007 tot goedkeuring van het stagereglement van het Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars van 3 juni 2007.
Aangevochten beslissingen
Om het beroep van de verweerster tegen de beslissing van de uitvoerende kamer van
het Beroepsinstituut van vastgoedmakelaars van 5 juli 2007 gegrond te verklaren heeft de
1 Het O.M. handhaafde zijn conclusie dat de voorziening niet onontvankelijk was om de reden
vermeld voor het (hiervoor, onder nr.82 gepubliceerd) tussenarrest van 30 januari 2009 (zie de
voetnoot 1 aldaar). Door het Hof bij dit tussenarrest uitgenodigd om hun standpunt kenbaar te maken
betreffende die ontvankelijkheid, stelden de eisers in een nota dat - anders dan wat het geval was in
het precedent van 22 december 2005, betreffende de Orde van architecten (AR D.04.0021.N, AC,
2005, nr 692, gewezen op strijdige conclusie van advocaat-generaal m.o. Cornelis) - de rechtskundig
assessor geen (beraadslagend) lid is van de uitvoerende kamer (waarin hij slechts wordt uitgenodigd),
noch van de kamer van beroep, zodat deze toestand wel degelijk bestaanbaar is met een eerlijk
proces.
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Kamer van Beroep van hetzelfde Instituut beslist wat volgt:
"Overeenkomstig het koninklijk besluit van 6 september 1993 tot bescherming van de
beroepstitel en van de uitoefening van het beroep van vastgoedmakelaar dient (Mevrouw
V.K.A..), teneinde te kunnen ingeschreven worden op de lijst van de 'stagiairs-vastgoedmakelaar', houder te zijn van één der akten zoals bepaald bij artikel 5 §1.1°, van betreffend koninklijk besluit.
(Mevrouw V.K.A.) legt een afschrift neer van haar diploma van kandidaat in de rechten
(R.U.G. dd. 22.09.99). (Zij) levert derhalve het bewijs dat zij houder is van een diploma
of getuigschrift zoals vereist door artikel 5, §1, van het koninklijk besluit van 6 september
1993 tot bescherming van de beroepstitel en van de uitoefening van het beroep van vastgoedmakelaar".
Grieven
(...)
1. Mevrouw V.K.A. heeft in haar beroep van 19 juli 2007 aangevoerd dat "de uitvoerende Kamer van het B.I.V. onterecht van oordeel (is) dat (een diploma van kandidaat in
de rechten) niet in aanmerking komt" en dat "dit ten zeerste bij licenciaat in de rechten en
alleszins bij gegradueerde in de rechten (aansluit) en is derhalve als gelijkwaardig te beschouwen".
Zij heeft hieraan toegevoegd dat "in de kandidaturen de algemene vakken worden opgelegd om in de licenties zich in bepaalde vakken meer te verdiepen" en dat "(uit de vakkenlijst met vakresultaten) zal blijken dat (zij) dus onderlegd is in de basisvaardigheden nodig
om te kunnen in aanmerking komen om ingeschreven te worden op de lijst van de stagiair-vastgoedmakelaars".
Zij heeft ten slotte aangevoerd dat "ook (haar) beide diploma's (diploma van kandidaat
in de rechten en een studieattest van (ge)sla(a)g(d) in de eerste licentie criminologische
wetenschappen) gelijk (dienen) gesteld te worden (met) het diploma van licentiaat in de
rechten, minstens met graduaat in de rechten".
2. De Kamer van Beroep heeft daarop als volgt geantwoord:
"Overeenkomstig het koninklijk besluit van 6 september 1993 tot bescherming van de
beroepstitel en van de uitoefening van het beroep van vastgoedmakelaar dient (Mevrouw
V.K.A.), teneinde te kunnen ingeschreven worden op de lijst van de 'stagiairs-vastgoedmakelaar, houder te zijn van één der akten zoals bepaald bij artikel 5, §1, 1°, van betreffend het koninklijk besluit.
(Mevrouw V.K.A.) legt een afschrift neer van haar diploma van kandidaat in de rechten
(R.U.G. dd. 22.09.99). (Zij) levert derhalve het bewijs dat zij houder is van een diploma
of getuigschrift zoals vereist door artikel 5, §1, van het koninklijk besluit van 6 september
1993 tot bescherming van de beroepstitel en van de uitoefening van het beroep van vastgoedmakelaar'.
3. In uitvoering van de kaderwet van 1 maart 1976 tot reglementering van de bescherming van de beroepstitel en van de uitoefening van de dienstverlenende intellectuele beroepen, bepaalt voormeld artikel 5, §1, 1°, van het koninklijk besluit van 6 september
1993 tot bescherming van de beroepstitel en van de uitoefening van het beroep van vastgoedmakelaar dat "de titularissen van het gereglementeerde beroep van vastgoedmakelaar", "houder (moeten) zijn van één der hierna volgende akten", o.a. een van de geciteerde diploma's (punt a) of "een getuigschrift dat gelijkwaardig is aan een der bovenvermelde
akten en dat is uitgereikt door een examencommissie van de Staat of van een Gemeenschap" (punt b).
In §2 wordt bepaald dat "de akten waarvan sprake is in de bovenvermelde §1, 1°, a) tot
c), moeten worden uitgereikt door onderwijs- of opleidingsinstellingen, georganiseerd, er-
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kend of gesubsidieerd door het Rijk of door de Gemeenschappen".
Uit voormeld artikel 3, §2, van het stagereglement van 8 december 1998 van het Beroepsinstituut van vastgoedmakelaars vloeit voort dat "Om ontvankelijk te zijn, de aanvraag vergezeld (moet) zijn van een dossier waaruit ondermeer moet blijken dat voldaan
is aan de voorwaarden bepaald in artikel 5, §1, 1°, van het koninklijk besluit van 6 september 1993 tot bescherming van de beroepstitel en van de uitoefening van het beroep van
vastgoedmakelaar door middel van een voor eensluidend verklaard afschrift van het diploma van de kandidaat of van een gelijkwaardig getuigschrift'.
4. Het Hof heeft al in het arrest van 21 juni 2002 (C.01.0294.F) een middel afgeleid uit
de schending van deze bepalingen onderzocht.
5. In zoverre de Kamer van Beroep vaststelt dat "(Mevrouw V.K.A) een afschrift van
haar diploma van kandidaat in de rechten (R.U.G. dd. 22.09.99) (neerlegt)", kon de Kamer van Beroep niet wettig beslissen dat "(Zij) derhalve het bewijs (levert) dat zij houder
is van een diploma of getuigschrift zoals vereist door artikel 5, §1, van het koninklijk besluit van 6 september 1993 tot bescherming van de beroepstitel en van de uitoefening van
het beroep van vastgoedmakelaar".
Uit het onderzoek van voormeld artikel 5, §1, 1°, vloeit niet voort dat een diploma van
"kandidaat in de rechten" uitgereikt door de "R.U.G." in de lijst van de vereiste diploma's
geciteerde in punt a) wordt hernomen. Deze lijst bevat weliswaar het diploma van "licentiaat of doctor in de rechten" of van "gegradueerde in de rechten", maar niet dit van "kandidaat in de rechten".
Een "diploma van kandidaat in de rechten (R.U.G. dd. 22.09.99)" stemt bovendien niet
overeen met "een getuigschrift dat gelijkwaardig is aan een der bovenvermelde akten en
dat is uitgereikt door een examencommissie van de Staat of van een Gemeenschap", zoals
bepaald in punt b), noch met de andere diploma's vermeld in de punten c), d) of e) van
voormeld artikel 5.
De beslissing van de Kamer van Beroep heeft dus voormeld artikel 5, §1, 1° - en, voor
zoveel als nodig, §2 - van het koninklijk besluit van 6 september 1993 en artikel 3, §2,
van het voormelde stagereglement van 8 december 1998 geschonden.

III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
1. Bij arrest van 30 januari 2009 heeft het Hof beslist ambtshalve een middel
van niet-ontvankelijkheid van het cassatieberoep te onderzoeken, op grond dat
het cassatieberoep mede werd ingesteld door een partij die bijstand verleende bij
de beslissing van de uitvoerende kamer.
2. Krachtens artikel 6, 1, van het EVRM, heeft eenieder bij het vaststellen van
zijn burgerlijke rechten en verplichtingen recht op een eerlijke en openbare behandeling van zijn zaak door een onafhankelijke en onpartijdige rechterlijke instantie die bij de wet is ingesteld.
3. Met dit recht op een eerlijk proces is niet bestaanbaar de bevoorrechte processuele positie van diegene die als partij cassatieberoep instelt samen de voorzitter van de Nationale Raad tegen de uitspraak van de Kamer van Beroep, wanneer diezelfde persoon in dezelfde zaak voorheen als rechtskundig assessor de
uitvoerende kamer bijstond bij de rechtsprekende beslissing in eerste aanleg, ook
al heeft hij aan het beraad zelf niet deelgenomen en is hij geen lid in enige zin
van dit rechtsplegend orgaan.
4. Uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan blijkt:
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de beslissing nr. 3346 inzake de aanvraag tot inschrijving op de lijst van
de stagiair-vastgoedmakelaar ingeleid door de verweerster, werd op 5 juli
2007 gewezen door de uitvoerende kamer samengesteld uit voorzitter G. De
Palmenaer, leden K. Berkein en M. Depoorter en in aanwezigheid van G.
Baelde, rechtskundig assessor en H. Cuypers, plaatsvervangend secretaris;
– deze beslissing weigerde de inschrijving van de verweerster;
– de Nederlandstalige kamer van beroep vernietigde deze beslissing en, opnieuw wijzende, machtigde de verweerster om inschrijving te nemen op de
lijst van de stagiairs-vastgoedmakelaar;
– het cassatieberoep gaat uit van de eisers, waaronder G. Baelde in zijn hoedanigheid van rechtskundig assessor van de uitvoerende kamer van het BIV.
5. Het cassatieberoep dat zowel wordt ingesteld door de persoon die voorheen
bijstand verleende bij de beslissing van de uitvoerende kamer, als door de voorzitter van de Nationale Raad is strijdig met het algemeen beginsel op een eerlijk
proces.
Het cassatieberoep is niet ontvankelijk.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eisers in de kosten.
–

24 april 2009 – 1° kamer – Voorzitter: de h. Verougstraete, voorzitter – Verslaggever:
mevr. Deconinck– Strijdige conclusie van de h. Dubrulle, advocaat-generaal – Advocaat:
mr. Maes.

Nr. 281
3° KAMER - 27 april 2009

HOGER BEROEP — BURGERLIJKE ZAKEN (HANDELSZAKEN EN SOCIALE
ZAKEN INBEGREPEN) — ALLERLEI - GEDAAGDE IN HOGER BEROEP - BERUSTING LATER HOOFDBEROEP - GEVOLG
De berusting, die verondersteld wordt voorwaardelijk te zijn, kan niet beletten dat de
gedaagde in hoger beroep, ingeval de tegenpartij haar hoofdberoep op een later tijdstip
instelt, incidenteel beroep instelt. (Art. 1054, eerste lid, Ger.W.)
(GENIN ET FILS nv T.GEMEENTE HERBEUMONT)

ARREST (vertaling)

(AR C.08.0500.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 18 juni 2008 gewezen door
het Hof van Beroep te Luik.
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De zaak is bij beschikking van 9 april 2009 van de eerste voorzitter verwezen
naar de derde kamer.
Raadsheer Alain Simon heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal met opdracht Philippe de Koster heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDEL
De eiseres voert volgend middel aan :
Geschonden wettelijke bepaling
- artikel 1054, eerste lid, van het Gerechtelijk Wetboek.
Aangevochten beslissing
Het arrest stelt vast dat de eiseres, op 30 september 1999, een overheidsopdracht toegewezen kreeg om een lot hout, het lot nr. 9, te kappen, en op 28 september 2000 om de loten nrs. 11 en 12 te kappen; dat het lot nr. 9 ten laatste op 31 augustus 2001 en de loten
nrs. 11 en 12 ten laatste op 31 maart 2002 gekapt moesten worden; dat de kap van lot nr. 9
eind maart 2003 en de loten nrs. 11 en 12 op 31 juli 2002 is voltooid; dat de verweerster,
wegens de vertraging in de houtkap, een schadevergoeding van 21.675,32 euro, in hoofdsom, heeft gevorderd voor lot nr. 9 en een totaalbedrag van 4.638,67 euro voor de loten
nrs. 11 en 12; dat de Rechtbank van Eerste Aanleg te Neufchâteau bij vonnis van 12 juli
2006 de vordering van de verweerster betreffende lot nr. 9 heeft verworpen, maar haar
vordering betreffende de loten nrs. 11 en 12 heeft toegewezen; dat er geen enkele akte van
betekening van dat vonnis is overgelegd; dat de verweerster, bij een op 6 september 2006
neergelegd verzoekschrift, hoger beroep heeft ingesteld tegen de beslissing over de vergoeding voor de vertraging in de exploitatie van lot nr. 9; dat de eiseres, bij conclusie, incidenteel beroep heeft ingesteld om de wijziging te verkrijgen van de beslissing die haar
veroordeelt om aan de verweerster een bedrag van 4.638,67 euro, in hoofdsom, te betalen,
en verklaart vervolgens, na het hoofdberoep van de verweerster te hebben toegewezen, het
incidenteel beroep van de (eiseres( niet-ontvankelijk en veroordeelt haar in de kosten.
Het arrest grondt die beslissing op de volgende redenen :
"Terwijl de [verweerster] in haar conclusie betoogt dat het hoger beroep ontvankelijk
maar niet-gegrond was, op grond dat [de eiseres] vrijwillig het bedrag van de veroordeling
had gestort volgens de in het vonnis bepaalde termijnen en de raadslieden hierover werden ondervraagd op de zitting van 29 april 2008, is gebleken dat [de eiseres] zonder voorbehoud had berust in het vonnis, waarvan de voorlopige tenuitvoerlegging niet was bevolen. Het incidenteel beroep moet bijgevolg niet-ontvankelijk verklaard worden".
Grieven
Luidens artikel 1054, eerste lid, van het Gerechtelijk Wetboek, "kan de gedaagde in hoger beroep te allen tijde incidenteel beroep instellen tegen alle partijen die in het geding
zijn voor de rechter in hoger beroep, zelfs indien hij het vonnis heeft betekend of er vóór
de betekening in berust heeft". Krachtens die bepaling worden de betekening van het vonnis of de berusting in het vonnis vermoed voorwaardelijk te zijn en kunnen ze, in geval
van een hoofdberoep, niet beletten dat de gedaagde in hoger beroep incidenteel beroep instelt.
Te dezen stelt het arrest op grond van een brief van 31 juli 2006 vast dat de eiseres berust heeft in het beroepen vonnis, waarvan de voorlopige tenuitvoerlegging niet was bevolen, en dat zij aanvaard heeft om het bedrag van de door de eerste rechter tegen haar uitgesproken veroordeling vrijwillig te storten binnen de in het beroepen vonnis bepaalde termijnen. Aangezien het hoofdberoep is ingesteld bij een verzoekschrift dat is neergelegd
op 6 september 2006, dus na de berusting die is afgeleid uit de brief van 31 juli 2006,
schendt het arrest artikel 1054, eerste lid, van het Gerechtelijk Wetboek, door het inciden-
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teel beroep van de eiseres niet-ontvankelijk te verklaren.

III. BESLISSING VAN HET HOF
Luidens artikel 1054, eerste lid, van het Gerechtelijk Wetboek, kan de gedaagde in hoger beroep te allen tijde incidenteel beroep instellen tegen alle partijen
die in het geding zijn voor de rechter in hoger beroep, zelfs indien hij het vonnis
heeft betekend of er vóór de betekening in berust heeft.
Die bepaling impliceert dat de berusting, die verondersteld wordt voorwaardelijk te zijn, niet kan beletten dat de gedaagde in hoger beroep, ingeval de tegenpartij haar hoofdberoep op een later tijdstip instelt, incidenteel beroep instelt.
Het arrest, dat het incidenteel beroep niet-ontvankelijk verklaart, op grond dat
de eiseres, door haar brief van 31 juli 2006, zonder voorbehoud heeft berust in
het beroepen vonnis, waarvan de voorlopige tenuitvoerlegging niet was bevolen,
terwijl het vaststelt dat het hoofdberoep is ingesteld op 6 september 2006,
schendt artikel 1054, eerste lid, van het Gerechtelijk Wetboek.
Het middel is gegrond.
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest, in zoverre het het incidenteel beroep niet-ontvankelijk verklaart 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.
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.
27 april 2009 – 3° kamer – Voorzitter: de h. Storck, voorzitter – Verslaggever: de h.
Simon – Gelijkluidende conclusie van de h. de Koster, advocaat-generaal met opdracht –
Advocaat: mr. Kirkpatrick.

Nr. 282
2° KAMER - 28 april 2009

1º DOUANE EN ACCIJNZEN - AMBTENAREN VAN DE FISCALE ADMINISTRATIES TER
BESCHIKKING GESTELD VAN DE FEDERALE POLITIE - OPSPOREN EN VASTSTELLEN VAN STRAFBARE
FEITEN - HOEDANIGHEID VAN OFFICIER VAN GERECHTELIJKE POLITIE - TOEPASSING VAN DE
BIJZONDERE OPSPORINGSMETHODEN

2º ONDERZOEK IN STRAFZAKEN - DOUANE EN ACCIJNZEN - AMBTENAREN VAN DE
FISCALE ADMINISTRATIES TER BESCHIKKING GESTELD VAN DE FEDERALE POLITIE - OPSPOREN EN
VASTSTELLEN VAN STRAFBARE FEITEN - HOEDANIGHEID VAN OFFICIER VAN GERECHTELIJKE POLITIE TOEPASSING VAN DE BIJZONDERE OPSPORINGSMETHODEN
3º POLITIE - ONDERZOEK IN STRAFZAKEN - DOUANE EN ACCIJNZEN - AMBTENAREN VAN DE
FISCALE ADMINISTRATIES TER BESCHIKKING GESTELD VAN DE FEDERALE POLITIE - OPSPOREN EN
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- HOEDANIGHEID VAN OFFICIER VAN GERECHTELIJKE POLITIE TOEPASSING VAN DE BIJZONDERE OPSPORINGSMETHODEN
VASTSTELLEN VAN STRAFBARE FEITEN

4º DOUANE EN ACCIJNZEN - ONDERZOEK UITGEVOERD DOOR DE ADMINISTRATIE VAN
DOUANE EN ACCIJNZEN - TOEPASSING VAN DE BIJZONDERE OPSPORINGSMETHODE OBSERVATIE RECHTSTREEKSE DAGVAARDING - VOORAFGAANDE CONTROLE OVER DE TOEPASSING VAN DE
BIJZONDERE OPSPORINGSMETHODEN

5º ONDERZOEK IN STRAFZAKEN - DOUANE EN ACCIJNZEN - ONDERZOEK UITGEVOERD
DOOR DE ADMINISTRATIE VAN DOUANE EN ACCIJNZEN - TOEPASSING VAN DE BIJZONDERE
OPSPORINGSMETHODE OBSERVATIE - RECHTSTREEKSE DAGVAARDING - VOORAFGAANDE CONTROLE
OVER DE TOEPASSING VAN DE BIJZONDERE OPSPORINGSMETHODEN

6º ONDERZOEKSGERECHTEN - KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING - DOUANE EN
ACCIJNZEN - ONDERZOEK UITGEVOERD DOOR DE ADMINISTRATIE VAN DOUANE EN ACCIJNZEN TOEPASSING VAN DE BIJZONDERE OPSPORINGSMETHODE OBSERVATIE - RECHTSTREEKSE
DAGVAARDING - CONTROLEOPDRACHT VAN DE KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING
7º DAGVAARDING - STRAFZAKEN - DOUANE EN ACCIJNZEN - ONDERZOEK WAARIN BIJZONDERE
OPSPORINGSMETHODEN WERDEN TOEGEPAST - RECHTSTREEKSE DAGVAARDING - AFWEZIGHEID VAN
VOORAFGAANDE CONTROLE OVER DE TOEPASSING VAN DE BIJZONDERE OPSPORINGSMETHODEN GEVOLG
8º DOUANE EN ACCIJNZEN - ONDERZOEK WAARIN BIJZONDERE OPSPORINGSMETHODEN
WERDEN TOEGEPAST - RECHTSTREEKSE DAGVAARDING - AFWEZIGHEID VAN VOORAFGAANDE
CONTROLE OVER DE TOEPASSING VAN DE BIJZONDERE OPSPORINGSMETHODEN - GEVOLG
9º RECHTBANKEN — STRAFZAKEN — STRAFVORDERING - DOUANE EN
ACCIJNZEN - ONDERZOEK WAARIN BIJZONDERE OPSPORINGSMETHODEN WERDEN TOEGEPAST RECHTSTREEKSE DAGVAARDING - AFWEZIGHEID VAN VOORAFGAANDE CONTROLE OVER DE
TOEPASSING VAN DE BIJZONDERE OPSPORINGSMETHODEN - GEVOLG
10º CASSATIE — VERNIETIGING. OMVANG — STRAFZAKEN —
STRAFVORDERING — OPENBAAR MINISTERIE EN VERVOLGENDE
PARTIJ - ARREST DAT UITSPRAAK DOET OVER DE STRAFVORDERING - ZAAK WAARIN ZICH EEN
WETTIGHEIDSINCIDENT VOORDOET MET BETREKKING TOT DE CONTROLE OP DE BIJZONDERE
OPSPORINGSMETHODEN

- GEVOLG - OVERZENDEN VAN DE ZAAK AAN HET OPENBAAR MINISTERIE -

DOEL - VERWIJZING
11º VERWIJZING NA CASSATIE — STRAFZAKEN - STRAFVORDERING - ZAAK WAARIN
ZICH EEN WETTIGHEIDSINCIDENT VOORDOET MET BETREKKING TOT DE CONTROLE OP DE BIJZONDERE

- VERNIETIGING VAN HET ARREST DAT UITSPRAAK DOET OVER DE
- OVERZENDEN VAN DE ZAAK AAN HET OPENBAAR MINISTERIE - DOEL -

OPSPORINGSMETHODEN
STRAFVORDERING

VERWIJZING
1º, 2° en 3° De ter beschikking van de federale politie gestelde ambtenaren van de fiscale
administraties die belast zijn met het opsporen en vaststellen van strafbare feiten,
hebben gedurende de periode van terbeschikkingstelling de hoedanigheid van officier
van gerechtelijke politie, hulpofficier van de procureur des Konings en van de
arbeidsauditeur, en kunnen belast worden met de aanwending van bijzondere
opsporingsmethoden, ook voor onderzoeken inzake douane- en accijnsmisdrijven. (Artt.
47ter, §1, eerste en tweede lid, 47sexies, §1, Sv.; Art. 47decies, §1, Sv.; Art. 31, eerste
lid, Wet 30 maart 1994; Artt. 3 en 4.1, Wet 22 april 2003)
4º, 5° en 6° Vooraleer de administratie van douane en accijnzen na een door haar
uitgevoerd onderzoek waarin de bijzondere opsporingsmethode observatie werd
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toegepast, tot rechtstreekse dagvaarding overgaat, moet de kamer van
inbeschuldigingstelling op vordering van het openbaar ministerie de regelmatigheid van
de toepassing van die bijzondere opsporingsmethoden controleren. (Artt. 47ter, §1,
eerste en tweede lid, 47sexies, §1, Sv.; Artt. 47octies, §1, en 235ter, §1, tweede lid, Sv.)
7º, 8° en 9° De rechtstreekse dagvaarding uitgaande van de administratie van douane en
accijnzen, na een door haar uitgevoerd onderzoek waarin de bijzondere
opsporingsmethode observatie werd toegepast, zonder dat die toepassing door de kamer
van inbeschuldigingstelling werd gecontroleerd, maakt de zaak niet regelmatig aanhangig
bij de correctionele rechtbank. (Artt. 47ter, §1, eerste lid, et 47sexies, §1, Sv.; Artt.
47octies,§1, 182,eerste lid en 235ter, §1,tweede lid, Sv.)
10º en 11° Wanneer het Hof een bestreden arrest, dat uitspraak doet over de
strafvordering, vernietigt, na te hebben vastgesteld dat er zich in de zaak een
wettigheidsincident voordoet met betrekking tot de controle op de bijzondere
opsporingsmethoden observatie en infiltratie, zendt het de zaak aan het openbaar
ministerie over teneinde deze bij de bevoegde kamer van inbeschuldigingstelling aan te
brengen voor de in artikel 235ter Wetboek van Strafvordering bepaalde controle, en zegt
het dat de zaak na die controle wordt verwezen naar het hof van beroep dat het
bestreden arrest wees, anders samengesteld. (Art. 235ter, Sv.)
(BELGISCHE STAAT, vertegenwoordigd door de minister van Financiën T. D. e.a.)

ARREST

(AR P.08.1738.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep te Gent,
correctionele kamer, van 23 oktober 2008.
De eiser voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, twee middelen aan.
Raadsheer Luc Huybrechts heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Marc Timperman heeft geconcludeerd.
II. VOORAFGAANDE RECHTSPLEGING
De verweerders werden vervolgd wegens het onwettig voorhanden hebben van
sigaretten niet voorzien van Belgische fiscale bandjes:
- de eerste: feit A - te Spiere-Helkijn op 31 mei 2004, 640.000 sigaretten met
opschrift Marlboro;
- de eerste en de tweede: feit B - te Moeskroen op 31 mei 2004, 5.400 sigaretten van het merk Marlboro en 1.160 van het merk L&M.
Tijdens het opsporingsonderzoek is gebruik gemaakt van de bijzondere opsporingsmethode van observatie. Bij achteraf door de politierechter te Kortrijk gemachtigde huisvisitaties, werden op 31 mei 2004 op twee verschillende plaatsen
de sigaretten aangetroffen.
Het bestuur sloot op 7 december 2005 zijn vooronderzoek af door voorlezing,
ondertekening en sluiting van het eerste aanvullende proces-verbaal. Hierna dagvaardde het bij exploot van 22 mei 2006 de beide verweerders.
Bij vonnis van 3 december 2007 oordeelde de correctionele rechtbank te Kortrijk dat, gelet op artikel 235ter Wetboek van Strafvordering, de kamer van inbeschuldigingstelling te Gent zich diende uit te spreken over de regelmatigheid van
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de toegepaste bijzondere opsporingsmethode.
Alle bij de zaak betrokken partijen kwamen van dit vonnis in hoger beroep.
Bij tussenarrest van 18 juni 2008 oordeelde het hof van beroep te Gent dat:
- de zogenaamde bom-controle, voorgeschreven door artikel 235ter Wetboek
van Strafvordering, niet mogelijk is voor de bijzondere opsporingsmethoden observatie en infiltratie die aangewend werden vóór de inwerkingtreding van de
wetten van 6 januari 2003 en 27 december 2005, op grond van de ministeriële
omzendbrief van 24 april 1990;
- de bevoegdheid van de kamer van inbeschuldigingstelling, eenmaal de zaak
voor het vonnisgerecht aanhangig is, veronderstelt dat de rechter ten gronde elementen ontdekt die wijzen op het bestaan van een onregelmatigheid, nietigheid
of onontvankelijkheid die nog niet gekend was bij de eerste controle;
- de bevoegdheid van de kamer van inbeschuldigingstelling in deze fase dus
steeds impliceert dat ze voordien al een eerste bom-controle heeft uitgevoerd;
- deze eerste bom-controle een substantiële vormvereiste is;
- waar hier de bijzondere opsporingsmethode van observatie was aangewend
vóór de inwerkingtreding van de wet van 27 december 2005, terwijl de kamer
van inbeschuldigingstelling geen eerste bom-controle heeft uitgevoerd, de eerste
rechter de zaak niet wettig naar die kamer heeft kunnen verwijzen.
Het hof van beroep vernietigde daarop het vonnis van de eerste rechter, trok de
zaak aan zich, en, alvorens verder te oordelen, nodigde de partijen uit verder verweer te voeren, in acht genomen en na kennisname van de beginselen uiteengezet in het tussenarrest. Hieronder is onder meer begrepen het beginsel van de zogenaamde "antigoonrechtspraak", dat de strafrechter toelaat in elke individuele
strafzaak het verweer van de beklaagde te onderzoeken en het rechtsgevolg vast
te stellen van eventuele tijdens het strafonderzoek begane onregelmatigheden,
nietigheden, onrechtmatigheden of vormverzuimen.
III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Ambtshalve middel
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 47ter, 47quater, 47sexies, 47septies en 47undecies Wetboek van
Strafvordering, zoals ingevoegd bij wet van 6 januari 2003 betreffende de bijzondere opsporingsmethoden en enige andere onderzoeksmethoden;
- de artikelen 189ter en 235ter Wetboek van Strafvordering, zoals ingevoegd
bij wet van 27 december 2005 houdende diverse wijzigingen van het Wetboek
van Strafvordering en van het Gerechtelijk Wetboek met het oog op de verbetering van de onderzoeksmethoden in de strijd tegen het terrorisme en de zware en
georganiseerde criminaliteit;
- de artikelen 189ter en 235ter Wetboek van Strafvordering, vóór hun wijziging bij wet van 16 januari 2009 tot wijziging van de artikelen 189ter, 235ter,
335bis en 416 Wetboek van Strafvordering;
- artikel 31, eerste lid, van de wet van 30 maart 1994 tot uitvoering van het
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globaal plan op het stuk van de fiscaliteit, zoals aangevuld bij artikel 2 van de
wet van 10 april 2003 houdende toekenning van de hoedanigheid van officier
van gerechtelijke politie aan bepaalde ambtenaren van de fiscale administraties
ter beschikking gesteld van de federale politie;
- artikel 4.1 van de wet van 22 april 2003 houdende toekenning van de hoedanigheid van officier van gerechtelijke politie aan bepaalde ambtenaren van de administratie der douane en accijnzen
- de artikelen 267 tot en met 281 AWDA.
1. Het bestreden arrest ontslaat de beide verweerders van rechtsvervolging uit
hoofde van de misdrijven die hen ten laste werden gelegd. Het steunt deze beslissing onder meer op de overweging, reeds gegeven in het tussenarrest, dat de vonnisrechter geen controle van de toegepaste bijzondere opsporingsmethode observatie en infiltratie overeenkomstig artikel 235ter Wetboek van Strafvordering
kan bevelen, wanneer er voordien geen heeft plaatsgehad. Het beslist verder dat
de gegevens die de eiser aan het hof van beroep heeft gepresenteerd, voldoende
zijn om zich met kennis van zaken een oordeel te kunnen vormen over de eventuele strafbaarheid van de verweerders.
2. De wet van 6 januari 2003, in werking getreden op 22 mei 2003 heeft de bijzondere opsporingsmethoden ingevoerd. Artikel 47ter, §1, eerste en tweede lid,
Wetboek van Strafvordering, ingevoegd bij artikel 4 van de vermelde wet van 6
januari 2003, bepaalt dat de bijzondere opsporingsmethoden in het kader van een
opsporingsonderzoek of een gerechtelijk onderzoek worden verricht onder de
controle van het openbaar ministerie en, onverminderd de artikelen 28bis, §§1 en
2 , 55, 56, §1 en 56bis, aangewend door de politiediensten aangewezen door de
minister van Justitie, met als doel het vervolgen van daders van misdrijven, het
opsporen, verzamelen, registreren en verwerken van gegevens en inlichtingen op
grond van ernstige aanwijzingen van te plegen of reeds gepleegde, al dan niet
aan het licht gebrachte strafbare feiten.
Ingevolge artikel 31, eerste lid, van de wet van 30 maart 1994 tot uitvoering
van het globaal plan op het stuk van de fiscaliteit, zoals aangevuld bij artikel 2
van de wet van 10 april 2003 houdende toekenning van de hoedanigheid van officier van gerechtelijke politie aan bepaalde ambtenaren van de fiscale administraties ter beschikking gesteld van de federale politie, worden ambtenaren van
de fiscale administraties, die door de minister van Financiën zijn aangewezen, ter
beschikking gesteld van de federale politie teneinde deze bij te staan in de bestrijding van de economische en financiële criminaliteit en hebben, te dien einde,
de terbeschikkinggestelde ambtenaren die belast zijn met het opsporen en vaststellen van strafbare feiten gedurende de terbeschikkingstelling de hoedanigheid
van officier van gerechtelijke politie, hulpofficier van de procureur des Konings
en van de arbeidsauditeur.
Ingevolge artikel 4.1 van de wet van 22 april 2003 mogen, onverminderd het
bepaalde in de artikelen 47ter en 40bis Wetboek van Strafvordering, de ambtenaren bedoeld in artikel 3 van de wet, bekleed met de hoedanigheid van officier
van gerechtelijke politie, hulpofficier van de procureur des Konings en van de arbeidsauditeur, onder dezelfde voorwaarden als die vermeld in het Wetboek van
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Strafvordering, bijzondere opsporingsmethoden toepassen die bestaan uit de observatie en de informantenwerking, evenals de uitgestelde tussenkomst behorende tot de andere onderzoeksmethoden.
3. Artikel 23 van de wet van 27 december 2005 houdende diverse wijzigingen
van het Wetboek van Strafvordering en van het Gerechtelijk Wetboek met het
oog op de verbetering van de onderzoeksmethoden in de strijd tegen het terrorisme en de zware en georganiseerde criminaliteit, in werking getreden op 30 december 2005, heeft een controle ingevoerd door de kamer van inbeschuldigingstelling op de tijdens het opsporingsonderzoek of het gerechtelijk onderzoek toegepaste bijzondere opsporingsmethoden observatie en infiltratie.
Artikel 235ter, §1, tweede lid, Wetboek van Strafvordering bepaalt dat de kamer van inbeschuldigingstelling, op vordering van het openbaar ministerie, de
regelmatigheid van de bijzondere opsporingsmethoden observatie en infiltratie
onderzoekt bij het afsluiten van het opsporingsonderzoek waarin deze methoden
werden toegepast en alvorens het openbaar ministerie tot rechtstreekse dagvaarding overgaat.
Uit het verband tussen artikel 47ter, §1, eerste en tweede lid, en artikel 235ter,
§1, tweede lid, Wetboek van Strafvordering volgt dat, vooraleer de administratie
van douane en accijnzen na een door haar uitgevoerd onderzoek waarin de bijzondere opsporingsmethoden observatie en infiltratie werden toegepast, tot
rechtstreekse dagvaarding overgaat, de kamer van inbeschuldigingstelling de regelmatigheid van de toepassing van die bijzondere opsporingsmethoden moet
controleren, dit op vordering van het openbaar ministerie.
4. Het bestreden arrest is niet naar recht verantwoord.
Ingevolge artikel 408, eerste lid, Wetboek van Strafvordering dient bovendien
het arrest alvorens recht te doen van 18 juni 2008 nietig te worden verklaard.
5. Ingevolge de wet van 16 januari 2009 tot wijziging van de artikelen 189ter,
235ter, 335bis en 416 van het Wetboek van Strafvordering, in werking getreden
op 16 januari 2009, wordt artikel 189ter Wetboek van Strafvordering, ingevoegd
bij de wet van 27 december 2005, aangevuld met een vierde lid, luidende : "Buiten het in het eerste lid bedoelde geval, kan de feitenrechter of het Hof van Cassatie bij wettigheidsincidenten met betrekking tot de controle op de bijzondere
opsporingsmethoden observatie en infiltratie, de zaak aan het openbaar ministerie overzenden teneinde deze bij de bevoegde kamer van inbeschuldigingstelling
aan te brengen voor de in artikel 235ter bepaalde controle."
Het Hof maakt toepassing van deze bepaling.
Middelen van de eiser
6. De middelen van de eiser behoeven geen antwoord meer.
Dictum
Het Hof,
Vernietigt de in de zaak gewezen arresten van het hof van beroep te Gent, correctionele kamer nr. C/926/08 van 18 juni 2008 en nr. C/1358//008/ van 23 oktober 2008.
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Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van de vernietigde arresten.
Zendt de zaak over aan de procureur-generaal bij het hof van beroep te Gent
om de zaak bij de kamer van inbeschuldigingstelling aan te brengen.
Verwijst, nadat de in artikel 235ter Wetboek van Strafvordering bepaalde controle is afgehandeld, de zaak naar het hof van beroep te Gent, correctionele kamer, anders samengesteld.
Laat de kosten ten laste van de Staat.
28 april 2009 – 2° kamer – Voorzitter: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: de h. Huybrechts – Gelijkluidende conclusie van de h. Timperman, advocaat-generaal – Advocaat: mr. Debruyn.

Nr. 283
2° KAMER - 28 april 2009

1º VREEMDELINGEN - VRIJHEIDSBEROVING - RECHTSMIDDELEN - CASSATIEBEROEP TOEPASSELIJKE WETSBEPALINGEN
2º CASSATIEBEROEP — STRAFZAKEN — ALLERLEI - VREEMDELING VRIJHEIDSBEROVING - TERMIJN VOOR UITSPRAAK DOOR HET HOF - TOEPASSELIJKE
WETSBEPALINGEN

1º en 2° De wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis, die een bijzonder
hoofdstuk wijdt aan het cassatieberoep, heeft artikel 72 Vreemdelingenwet niet gewijzigd;
derhalve is, zelfs na de inwerkingtreding van de nieuwe bepalingen van de wet van 20 juli
1990 betreffende de voorlopige hechtenis, artikel 72, vierde lid, Vreemdelingenwet, dat
bepaalt dat er wordt gehandeld overeenkomstig de wettelijke bepalingen op de
voorlopige hechtenis, behoudens deze betreffende het bevel tot aanhouding, de
onderzoeksrechter, het verbod van vrij verkeer, de beschikking tot gevangenneming, de
voorlopige invrijheidstelling of de invrijheidstelling onder borgtocht en het inzagerecht in
het administratief dossier, niet van toepassing op het cassatieberoep, dat onderworpen
blijft aan de bepalingen van het Wetboek van Strafvordering1.
(PROCUREUR-GENERAAL BIJ HET HOF VAN BEROEP TE BRUSSEL T. M.)

ARREST

(AR P.09.0545.N)

I. RECHTSPLEGING VAN HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep te Brussel, kamer van inbeschuldigingstelling, van 2 april 2009.
De eiser voert in een verzoekschrift dat aan dit arrest is gehecht, een middel
aan.
1 Cass., 9 dec. 1992, AR 361, AC, 1991-1992, nr 782; Cass., 14 maart 2001, AR P.01.0179.F, AC,
2001, nr 133 met concl. adv.-gen. SPREUTELS; Cass., 21 maart 2001, AR P.01.0163.F, AC, 2001, nr
152.
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Afdelingsvoorzitter Edward Forrier heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Patrick Duinslaeger heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Middel
1. Het middel voert schending aan van artikel 72, vierde lid, Vreemdelingenwet: de appelrechters oordelen dat de beslissing van de verlenging van opsluiting
van de verweerder van 5 maart 2009 niet rechtsgeldig is om reden dat deze maatregel de verlenging uitmaakt van de beslissing van 6 januari 2009 waartegen cassatieberoep werd ingesteld waarover niet tijdig uitspraak zou zijn gedaan; niet de
wettelijke bepalingen op de voorlopige hechtenis maar de bepalingen van het
Wetboek van Strafvordering zijn van toepassing ten aanzien van zulk cassatieberoep.
2. Artikel 72, derde en vierde lid, Vreemdelingenwet bepaalt:
"Tegen de beschikkingen van de raadkamer kan hoger beroep worden ingesteld door de vreemdeling, door het openbaar ministerie en (...) door de minister
of zijn gemachtigde.
Er wordt gehandeld overeenkomstig de wettelijke bepalingen op de voorlopige
hechtenis, behoudens deze betreffende het bevel tot aanhouding, de onderzoeksrechter, het verbod van vrij verkeer, de beschikking tot gevangenneming, de
voorlopige invrijheidstelling of de invrijheidsstelling onder borgtocht en het inzagerecht in het administratief dossier."
3. Dit artikel dat geen gewag maakt van het cassatieberoep, heeft enerzijds, enkel betrekking op het onderzoek van de erin vermelde beroepen bij de rechterlijke macht waarover de raadkamer, en, in hoger beroep, de kamer van inbeschuldigingstelling uitspraak doen, en verwijst anderzijds noodzakelijkerwijze naar de
wet betreffende de voorlopige hechtenis die van kracht was ten tijde van de afkondiging van de wet van 15 december 1980, namelijk de wet van 20 april 1874
die geen enkele bepaling bevatte over het cassatieberoep.
De wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis, die een bijzonder
hoofdstuk wijdt aan het cassatieberoep, heeft artikel 72 Vreemdelingenwet niet
gewijzigd. Derhalve is, zelfs na de inwerkingtreding van de nieuwe wetsbepalingen betreffende de voorlopige hechtenis, artikel 72 niet van toepassing op het
cassatieberoep dat onderworpen blijft aan de bepalingen van het Wetboek van
Strafvordering.
4. De appelrechters oordelen dat de maatregel van verlenging van opsluiting
van 5 maart 2009 een verlenging betreft van een "maatregel van vrijheidsberoving waarover het Hof van Cassatie geen uitspraak heeft gedaan binnen de termijn bepaald in artikel 31, §3, alinea 2 van de wet van 20 juli 1990 betreffende
de voorlopige hechtenis, bepaling die krachtens artikel 72, lid 4 van de wet van
15 december 1980 van toepassing blijkt te zijn".
Op die grond verantwoorden zij niet naar recht hun beslissing dat de maatregel
van de verlenging van opsluiting van 5 maart 2009 niet regelmatig is en dat de
verweerder bijgevolg in vrijheid dient te worden gesteld.
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Het middel is gegrond.
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest.
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het vernietigde arrest.
Veroordeelt de verweerder in de kosten van het cassatieberoep.
Verwijst de zaak naar het hof van beroep te Brussel, kamer van inbeschuldigingstelling, anders samengesteld.
28 april 2009 – 2° kamer – Voorzitter en Verslaggever: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter – Gelijkluidende conclusie van de h. Duinslaeger, advocaat-generaal – Advocaat: mr.
S. Lauwers, Brussel.

Nr. 284
2° KAMER - 29 april 2009

1º HERZIENING — VERZOEK EN VERWIJZING OM ADVIES - ONTVANKELIJKHEID VOORWAARDEN - VEROORDELING - SCHULDIGVERKLARING - OPSCHORTING VAN DE UITSPRAAK VAN
DE VEROORDELING

2º VEROORDELING MET UITSTEL EN OPSCHORTING VAN DE
VEROORDELING — PROBATIEOPSCHORTING - HERZIENING - VERZOEKSCHRIFT ONTVANKELIJKHEID
1º en 2° Aangezien de rechter een beklaagde met een eenvoudige schuldigverklaring kan
veroordelen, is de ontvankelijkheid van een verzoekschrift tot herziening niet gebonden
aan de uitspraak van een straf of van een interneringsmaatregel; bijgevolg behoren de
beslissingen die zich ertoe beperken de beklaagde schuldig te verklaren aan de hem ten
laste gelegde misdaden of wanbedrijven eveneens tot de veroordelingen die in
aanmerking komen voor het rechtsmiddel dat in art. 443 Sv. is bedoeld1.
(M.B.)

ARREST (vertaling)

(AR P.08.1648.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
De eiser vordert in een verzoekschrift dat op de griffie is ingekomen op 14 november 2008 en dat aan dit arrest is gehecht, de herziening van de vonnissen van
de correctionele rechtbank te Brussel van 9 januari 2002 en 19 december 2003.
De eiser heeft bij zijn verzoekschrift de voor herziening pleitende en met redenen omklede adviezen gevoegd die bij artikel 443, derde lid, van het Wetboek
van Strafvordering zijn vereist. Deze adviezen werden op 8 oktober 2008 door
meester Joëlle Vossen, op 17 oktober 2008 door meester Carine Couquelet en op
1 Zie concl. O.M. in Pas. 2009, nr.284.
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2 april 2009 door meester Christine Calewaert gegeven, advocaten bij de balie te
Brussel, die minstens tien jaar op de tabel zijn ingeschreven.
Advocaat-generaal Damien Vandermeersch heeft op 31 maart 2009 een schriftelijke conclusie neergelegd op de griffie van het Hof.
Op de rechtszitting van 8 april 2009 heeft afdelingsvoorzitter Jean de Codt
verslag uitgebracht en heeft advocaat-generaal Damien Vandermeersch geconcludeerd.
De eiser heeft op 27 april 2009 op de griffie een nota van antwoord op de conclusie van het openbaar ministerie ingediend.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
A. Aanvraag betreffende het vonnis van 9 januari 2002
Aangezien de rechter een beklaagde met een eenvoudige schuldigverklaring
kan veroordelen, is de ontvankelijkheid van een verzoekschrift tot herziening
niet gebonden aan de uitspraak van een straf of van een interneringsmaatregel.
Tot de veroordelingen die in aanmerking komen voor het rechtsmiddel dat in artikel 443 van het Wetboek van Strafvordering is bedoeld, behoren bijgevolg
eveneens de beslissingen die zich ertoe beperken de beklaagde schuldig te verklaren aan de hem ten laste gelegde misdaden of wanbedrijven.
Het vonnis dat ten laste van de eiser het feit bewezen verklaart dat hij in de
nacht van 30 september op 1 oktober 2001 als dader of mededader heeft deelgenomen aan een diefstal door middel van braak, inklimming of valse sleutels, in
een computerzaak, beveelt ten gunste van de betrokkene de voorlopige opschorting van de uitspraak van de veroordeling gedurende drie jaar.
Tot staving van zijn rechtsmiddel voert de eiser het bestaan van een nieuw feit
aan dat zich sinds de veroordeling heeft voorgedaan of van een omstandigheid
die hij ten tijde van het geding niet heeft kunnen aantonen en die zijn onschuld
lijken te bewijzen.
Hij legt uit dat dit feit of die omstandigheid een onderzoek betreft waaruit
blijkt dat de op 9 januari 2002 schuldig bevonden persoon een derde is die zich
zijn identiteit had toegeëigend.
De aanvraag tot herziening is ontvankelijk.
B. Aanvraag betreffende het vonnis van 19 december 2003
Artikel 443 van het Wetboek van Strafvordering maakt het mogelijk om, in de
daarin opgesomde gevallen, de herziening te vragen van de in kracht van gewijsde gegane veroordelingen.
Het in het verzoekschrift bedoelde vonnis, dat uitspraak doet bij verstek, trekt
de voorlopige opschorting in en veroordeelt de eiser tot een gevangenisstraf van
een jaar.
Deze beslissing werd evenwel bij vonnis van de correctionele rechtbank te
Brussel van 19 maart 2004 nietigverklaard. Zij heeft het verzet van de eiser van
24 december 2003 ontvankelijk verklaard en heeft niet over de grondslag van het
rechtsmiddel uitspraak gedaan.

Nr. 284 - 29.4.09

HOF VAN CASSATIE

1139

Het verzoekschrift is niet ontvankelijk aangezien het niet is gericht tegen een
in kracht van gewijsde gegane veroordeling.
Dictum
Het Hof,
Gelet op de artikelen 443, eerste lid, 3°, 445 en 445, derde lid, van het Wetboek van Strafvordering.
Verklaart de aanvraag tot herziening van het vonnis van 9 januari 2002 ontvankelijk.
Verwerpt de aanvraag tot herziening van het vonnis van 19 december 2003.
Beveelt dat de aanvraag zal worden onderzocht door het hof van beroep te
Brussel, dat moet nagaan of de tot staving van die aanvraag voorgedragen feiten
doorslaggevend genoeg lijken om tot herziening aanleiding te geven.
Houdt de kosten aan.
29 april 2009 – 2° kamer – Voorzitter en Verslaggever: de h. de Codt, afdelingsvoorzitter – Andersluidende conclusie van de h. Vandermeersch, advocaat-generaal – Advocaat:
mr. Wouters.

Nr. 285
2° KAMER - 29 april 2009

1º BETEKENINGEN EN KENNISGEVINGEN — ALGEMEEN - STRAFZAKEN BETEKENING AAN DE PERSOON - BETEKENING AAN DE WOONPLAATS OF AAN DE PROCUREUR DES
KONINGS - SUBSIDIAIR KARAKTER
2º BETEKENINGEN EN KENNISGEVINGEN — ALGEMEEN - BETEKENING AAN DE
PROCUREUR DES KONINGS - GELDIGHEID - DE PERSOON AAN WIE BETEKEND WORDT IS OP HET
OGENBLIK VAN DE BETEKENING AANGEHOUDEN OM ANDERE REDENEN

3º VERZET - STRAFZAKEN - VERZET VAN DE BIJ VERSTEK VEROORDEELDE BEKLAAGDE - TERMIJN
- AANVANG - REGELMATIGE BETEKENING VAN HET VONNIS - BETEKENING AAN DE PROCUREUR DES
KONINGS - GELDIGHEID - DE PERSOON AAN WIE BETEKEND WORDT IS OP HET OGENBLIK VAN DE
BETEKENING AANGEHOUDEN OM ANDERE REDENEN

1º De betekening in strafzaken wordt geregeld in de artt. 33 tot 37 en 40 Ger.W. en gebeurt
aan de geadresseerde, op iedere plaats waar de gerechtsdeurwaarder hem aantreft;
alleen wanneer zij niet aan de persoon kan worden gedaan, gebeurt zij aan de
woonplaats, aan de verblijfplaats of aan de gekozen woonplaats van de geadresseerde
of, bij gebrek daaraan, aan het parket.
2º en 3° De betekening aan de procureur des Konings is onbestaande wanneer de partij op
wier verzoek zij werd verricht de woon- of verblijfplaats kende of had moeten kennen van
degene aan wie betekend wordt; uit de omstandigheid dat de beklaagde op het ogenblik
van de betekening van het vonnis aan de procureur des Konings, sedert meer dan vier
maanden voorlopig in diens arrondissement was aangehouden om andere redenen, kan
de rechter afleiden dat de procureur des Konings van die opsluiting weet had of had
moeten hebben en dat de akte bijgevolg aan de beklaagde in persoon had moeten
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worden betekend in de strafinrichting waar hij verbleef1.
(PROCUREUR GENERAL BIJ HET HOF VAN BEROEP TE BRUSSEL T. Z.)

ARREST (vertaling)

(AR P.09.0107.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep te Brussel, correctionele kamer, van 10 december 2008.
De eiser voert in een verzoekschrift dat 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
Het middel verwijt het arrest dat het oordeelt dat het hoger beroep dat de verweerder meer dan vijftien dagen na de betekening van het vonnis heeft ingesteld,
ontvankelijk is omdat deze betekening, aangezien zij aan het parket werd gedaan
en niet aan de strafinrichting waar de verweerder was opgesloten, niet regelmatig
is.
Krachtens artikel 203 van het Wetboek van Strafvordering, begint, wanneer de
beklaagde bij verstek werd veroordeeld, de termijn van vijftien dagen om hoger
beroep in te stellen niet te lopen zolang het vonnis hem niet persoonlijk of aan
zijn woonplaats werd betekend.
De betekening wordt geregeld in de artikelen 33 tot 37 en 40 van het Gerechtelijk Wetboek en gebeurt aan de geadresseerde op iedere plaats waar de gerechtsdeurwaarder hem aantreft. Alleen wanneer zij niet aan de persoon kan worden
gedaan gebeurt zij aan de woonplaats, aan de verblijfplaats of aan de gekozen
woonplaats van de geadresseerde of, bij gebrek daaraan, aan het parket.
Daaruit volgt dat de betekening aan de procureur des Konings onbestaande is
wanneer de partij op wiens verzoek zij werd verricht de woon- of verblijfplaats
kende of had moeten kennen van degene aan wie betekend wordt. De rechter onderzoekt deze kwestie in het licht van de feitelijke gegevens die eigen zijn aan de
zaak.
Het arrest wijst erop dat de verweerder op het ogenblik van de betekening van
het vonnis aan de procureur des Konings, sedert meer dan vier maanden voorlopig in diens arrondissement was aangehouden, om andere redenen.
Het hof van beroep leidt daaruit af dat de procureur des Konings van die opsluiting weet had of had moeten hebben en dat de akte bijgevolg aan de beklaagde in persoon had moeten worden betekend in de strafinrichting waar hij verbleef.
1 Zie Cass., 15 sept. 1993, AR P.93.0234.F, AC, 1993, nr 349.
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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.
Laat de kosten ten laste van de Staat.
29 april 2009 – 2° kamer – Voorzitter: de h. de Codt, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: de h. Close, afdelingsvoorzitter – Gelijkluidende conclusie van de h. Vandermeersch,
advocaat-generaal.

Nr. 286
2° KAMER - 29 april 2009

1º PREJUDICIEEL GESCHIL - GRONDWETTELIJK HOF - VERPLICHTING TOT HET STELLEN VAN
DE VRAAG - KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING - CONTROLE VAN DE BIJZONDERE
OPSPORINGSMETHODEN - OBSERVATIE EN INFILTRATIE - VERSCHIL IN BEHANDELING
2º GRONDWETTELIJK HOF - PREJUDICIËLE VRAAG - VERPLICHTING TOT HET STELLEN VAN
DE VRAAG - KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING - CONTROLE VAN DE BIJZONDERE
OPSPORINGSMETHODEN - OBSERVATIE EN INFILTRATIE - VERSCHIL IN BEHANDELING
3º ONDERZOEK IN STRAFZAKEN - BIJZONDERE OPSPORINGSMETHODEN - CONTROLE
DOOR DE KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING - PREJUDICIËLE VRAAG - VERPLICHTING TOT HET
STELLEN VAN DE VRAAG - OBSERVATIE EN INFILTRATIE - VERSCHIL IN BEHANDELING
1º, 2° en 3° Aangezien uit de artt. 47quater en quinquies Sv., alsook uit de vergelijking van
de artt. 47sexies en septies, betreffende de observatie, met de artt. 47octies en novies,
betreffende de infiltratie, volgt dat deze bepalingen op identieke wijze, enerzijds, de
samenstelling van het vertrouwelijk dossier regelen waarover de kamer van
inbeschuldigingstelling toezicht uitoefent en, anderzijds, het opstellen van de processenverbaal die bij het strafdossier worden gevoegd nadat zij van de elementen werden
gezuiverd die de aangewende onderzoekstechniek of de veiligheid van de
politieambtenaren die deze hebben uitgevoerd in het gedrang kunnen brengen, hoeft de
prejudiciële vraag die uitgaat van een verschil in behandeling dat geen steun vindt in de
wettelijke bepalingen, niet aan het Grondwettelijk Hof te worden gesteld.
(K. e.a.)

ARREST (vertaling)

(AR P.09.0163.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
De cassatieberoepen zijn gericht tegen het arrest van het hof van beroep te
Brussel, kamer van inbeschuldigingstelling, van 31 december 2008.
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De eisers S. K. en A. G. voeren ieder in een afzonderlijke memorie die aan dit
arrest is gehecht, hetzelfde middel aan.
Raadsheer Pierre Cornelis heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal met opdracht Philippe de Koster heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
De kamer van inbeschuldigingstelling heeft de toepassing van de bijzondere
opsporingsmethode observatie gecontroleerd in het bij artikel 235ter, §1, derde
lid, Wetboek van Strafvordering bepaalde geval.
Middel
Eerste en derde onderdeel
De eisers K. en G. verwijten het bestreden arrest dat het uitspraak heeft gedaan, zonder, zoals laatstgenoemde vroeg, het Grondwettelijk Hof een prejudiciële vraag te stellen over een eventuele schending van de artikelen 10 en 11
Grondwet, samen met artikel 8 EVRM, door artikel 47sexies Wetboek van Strafvordering "in zoverre observaties kunnen gebeuren zonder dat de rechtsonderhorige de omvang en de mogelijke gevolgen ervan kent en zonder dat degenen die
met de uitvoering van de observatie zijn belast, door enig wettelijk kader dat
door onpartijdige en onafhankelijke magistraten kan worden gecontroleerd, worden geleid (en beperkt), terwijl de rechtsonderhorige bij infiltratie de omvang en
de mogelijke gevolgen ervan kent en eveneens de waarborg heeft dat degenen
die met de uitvoering van de infiltratie zijn belast, het wettelijk kader moeten
eerbiedigen dat door onafhankelijke en onpartijdige magistraten kan worden gecontroleerd".
Om het verzoek tot het stellen van de aldus geformuleerde prejudiciële vraag
af te wijzen, beperkt het arrest zich ertoe te oordelen dat het Grondwettelijk Hof
"deze vragen reeds in talrijke arresten over dat onderwerp heeft behandeld", dit
in verband met het ontbreken van een debat op tegenspraak en van de inzage van
het volledige strafdossier voor alle partijen, in tegenstelling met de rechtspleging
van gemeen recht.
De kamer van inbeschuldigingstelling heeft op die manier niet vastgesteld dat
het Grondwettelijk Hof één of meerdere arresten heeft gewezen over een vraag
of een verzoek met eenzelfde voorwerp, te dezen de aangevoerde verschillen tussen de observatie en de infiltratie.
De appelrechters verantwoorden hun beslissing dus niet naar recht.
Het Hof kan de in het middel bekritiseerde reden, waarop de bestreden beslissing steunt, evenwel vervangen door een rechtsgrond die het dictum verantwoordt.
Uit de artikelen 47quater en quinquies Wetboek van Strafvordering, alsook uit
de vergelijking van de artikelen 47sexies en septies, betreffende de observatie,
met de artikelen 47octies en novies, betreffende de infiltratie, volgt dat deze bepalingen op identieke wijze, enerzijds, de samenstelling van het vertrouwelijk
dossier regelen dat aan het toezicht van de kamer van inbeschuldigingstelling is
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onderworpen en, anderzijds, de opstelling van de processen-verbaal die bij het
strafdossier worden gevoegd nadat zij van de elementen werden gezuiverd die de
aangewende onderzoekstechniek of de veiligheid van de politieambtenaren die
deze hebben uitgevoerd, in het gedrang kunnen brengen.
De prejudiciële vraag die uitgaat van een verschil in behandeling dat geen
steun vindt in de wettelijke bepalingen die de eisers aan het toezicht van het
Grondwettelijk Hof willen voorleggen, diende dan ook niet door de kamer van
inbeschuldigingstelling en dient, om dezelfde reden, evenmin door het Hof te
worden gesteld.
De onderdelen zijn niet ontvankelijk bij gebrek aan belang.
Tweede onderdeel
De eisers K. en G. voeren de schending aan van de artikelen 235ter Wetboek
van Strafvordering en 29, §2, Bijzondere Wet Arbitragehof. In zoverre het middel aanvoert dat het arrest niet met redenen is omkleed omdat het de reden niet
aangeeft waarom het verzoek tot het stellen van een prejudiciële vraag wordt
verworpen, terwijl de eisers die reden in het eerste onderdeel bekritiseren, mist
het feitelijke grondslag.
In zoverre de grief aanvoert dat de reden die de appelrechters opgeven voor
hun weigering om het Grondwettelijk Hof te vatten, onwettig is, is zij identiek
aan die van het eerste onderdeel en is zij, zoals hierboven vermeld, niet ontvankelijk bij gebrek aan belang
Ambtshalve onderzoek van de beslissing op de strafvordering
De substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen zijn
in acht genomen en de beslissing is overeenkomstig de wet gewezen.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt de cassatieberoepen.
Veroordeelt de eisers in de kosten van hun cassatieberoep.
29 april 2009 – 2° kamer – Voorzitter: de h. de Codt, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: de h. Cornelis – Gelijkluidende conclusie van de h. Vandermeersch, advocaat-generaal – Advocaten: mrs. H. Van Bavel, Brussel en J. Scheers, Brussel.

Nr. 287
2° KAMER - 29 april 2009

1º ONDERZOEK IN STRAFZAKEN - HUISZOEKING - BEVEL TOT HUISZOEKING - OPDRACHT
- BESCHIKKING - MOTIVERINGSPLICHT - VERMELDING VAN HET MISDRIJF, DE PLAATS EN HET
VOORWERP VAN DE HUISZOEKING - DRAAGWIJDTE
2º ONDERZOEKSRECHTER - HUISZOEKING - BEVEL TOT HUISZOEKING - OPDRACHT BESCHIKKING - MOTIVERINGSPLICHT - VERMELDING VAN HET MISDRIJF, DE PLAATS EN HET
VOORWERP VAN DE HUISZOEKING - DRAAGWIJDTE
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3º ONDERZOEK IN STRAFZAKEN - HUISZOEKING - BEVEL TOT HUISZOEKING - OPDRACHT
- BESCHIKKING - MOTIVERINGSPLICHT - INFORMATIE VERSTREKT AAN DE IN DE HUISZOEKING
BEDOELDE PERSOON - DRAAGWIJDTE
4º ONDERZOEKSRECHTER - HUISZOEKING - BEVEL TOT HUISZOEKING - OPDRACHT BESCHIKKING - MOTIVERINGSPLICHT - INFORMATIE VERSTREKT AAN DE IN DE HUISZOEKING
BEDOELDE PERSOON - DRAAGWIJDTE
5º ONDERZOEK IN STRAFZAKEN - HUISZOEKING - BEVEL TOT HUISZOEKING REGELMATIGE UITVOERING - VASTSTELLINGEN EN INBESLAGNEMINGEN BETREFFENDE EEN ANDER
MISDRIJF - REGELMATIGHEID
6º ONDERZOEKSRECHTER - HUISZOEKING - BEVEL TOT HUISZOEKING - REGELMATIGE
UITVOERING - VASTSTELLINGEN EN INBESLAGNEMINGEN BETREFFENDE EEN ANDER MISDRIJF REGELMATIGHEID
1º en 2° De beschikking tot huiszoeking is met redenen omkleed als het misdrijf dat men op
het oog heeft alsook de plaats en het voorwerp van de huiszoeking zijn vermeld, zodat
de officier van gerechtelijke politie die belast is met de uitvoering van de opdracht over de
nodige gegevens beschikt om uit te maken op welk misdrijf het onderzoek betrekking
heeft en welke de nuttige opsporingen en inbeslagnemingen zijn die hij dienaangaande
kan verrichten, zonder de grenzen van het gerechtelijk onderzoek en van zijn opdracht te
overschrijden1.
3º en 4° De vermeldingen in de beschikking tot huiszoeking moeten de in de huiszoeking
bedoelde persoon voldoende informatie verstrekken over de vervolgingen die aan de
grond van de actie liggen, zodat hij de wettigheid ervan kan controleren2.
5º en 6° Wanneer een huiszoeking regelmatig wordt bevolen en uitgevoerd voor het
onderzoek van een bepaald misdrijf, zijn de vaststellingen en inbeslagnemingen wettig,
ook als zij andere misdrijven betreffen waarvoor geen onderzoek is geopend3.
(B.)

ARREST (vertaling)

(AR P.09.0578.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep te Bergen,
kamer van inbeschuldigingstelling, van 9 april 2009.
De eiser voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, een middel aan.
Raadsheer Pierre Cornelis heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Damien Vandermeersch heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
De eiser voert aan dat het bestreden arrest onwettig het bestaan van ernstige
aanwijzingen van schuld vaststelt, aangezien deze op onregelmatige wijze werden vergaard tijdens een huiszoeking van 21 februari 2009, in een studio van het
1 Cass., 11 jan. 2006, AR P.05.1371.F, AC, 2006, nr 29.
2 Ibid.
3 H.-D. BOSLY, D. VANDERMEERSCH en M.-A. BEERNAERT, Droit de la procédure pénale, Brussel, Die
Keure, 2008, p. 751.
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pand in de rue Desandrouin 16 te Charleroi.
Hij betwist, enerzijds, de wettigheid van het bevel krachtens welk deze huiszoeking werd uitgevoerd en, anderzijds, de regelmatigheid van de vaststellingen
waartoe zij aanleiding heeft gegeven, in zoverre die betrekking hebben op de
verdovende middelen die werden aangetroffen.
Een beschikking tot huiszoeking moet met redenen zijn omkleed. Dit vereiste
is vervuld door de vermelding van het bedoelde misdrijf alsook van de plaats en
het voorwerp van de huiszoeking, zodat de officier van gerechtelijke politie die
belast is met de uitvoering van de opdracht, over de nodige gegevens beschikt
om uit te maken op welk misdrijf het onderzoek betrekking heeft en welke de
nuttige opsporingen en inbeslagnemingen zijn waartoe hij desbetreffend kan
overgaan, zonder de grenzen van het gerechtelijk onderzoek en van zijn opdracht
te overschrijden.
De voornoemde vermeldingen moeten overigens de met de huiszoeking beoogde persoon voldoende informatie verstrekken over de vervolgingen die aan
de grond van de actie liggen, om hem toe te laten de wettigheid ervan te controleren.
Wanneer een huiszoeking regelmatig werd bevolen en uitgevoerd ter opsporing van een welbepaald misdrijf, zijn de gedane vaststellingen en inbeslagnemingen wettig, ook als zij andere misdrijven betreffen waarvoor geen onderzoek
is geopend.
Het hof van beroep stelde vast dat het bevel tot huiszoeking waarop kritiek
wordt uitgeoefend, op 5 februari 2009 door onderzoeksrechter Hustin was uitgevaardigd in het kader van een apart onderzoek, dat het feiten beoogde van mensenhandel en exploiteren van prostitutie waarvan de voormelde rechter kennisnam en dat het vermeldde dat gegevens die met deze feiten verband houden mogelijk in het pand aan de rue Desandrouin 16, zouden kunnen worden gevonden.
Het arrest wijst er eveneens op dat de onderzoeksmagistraat de opsporingsbevoegdheid van de speurders niet had beperkt tot één bepaalde studio of één bepaald appartement in het gebouw, dat, naar hij vermoedde, eventueel gebruikt
kon worden voor feiten met betrekking tot prostitutie of mensenhandel, en dat
geen enkele wettelijke bepaling vereist dat de beschikking tot huiszoeking de
naam van de bewoner vermeldt.
In antwoord op de grief inzake de onregelmatigheid van de vaststellingen betreffende de verdovende middelen, zegt het arrest dat de ontdekking ervan heeft
geleid tot de aangifte van de nieuwe feiten door de politie aan de procureur des
konings, alsook tot de opening van een afzonderlijk gerechtelijk onderzoek op de
vorderingen van de voormelde magistraat.
Met deze overwegingen verantwoorden de appelrechters hun beslissing naar
recht.
Ambtshalve onderzoek van de beslissing op de strafvordering
De substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen zijn
in acht genomen en de beslissing is overeenkomstig de wet gewezen.
Dictum
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Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiser in de kosten.
29 april 2009 – 2° kamer – Voorzitter: de h. de Codt, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: de h. Cornelis – Gelijkluidende conclusie van de h. Vandermeersch, advocaat-generaal – Advocaten: mrs. N. Tzanetatos, Charleroi en P. Monville, Brussel.

Nr. 288
1° KAMER - 30 april 2009

INKOMSTENBELASTINGEN — VENNOOTSCHAPSBELASTING —
VASTSTELLING VAN HET BELASTBAAR NETTO-INKOMEN — ALGEMEEN BUITENLANDSE VENNOOTSCHAP - BIJKANTOOR OF CENTRUM VAN WERKZAAMHEDEN IN BELGIË BEGRIP
Opdat een buitenlandse vennootschap in België een bijkantoor of een centrum van
werkzaamheden zou hebben, dient zij er geregeld handelingen te verrichten die binnen
het kader van haar werkzaamheden vallen en dient zij er vertegenwoordigd te zijn door
een lasthebber die bekwaam is haar jegens derden te verbinden1. (Art. 140, §2, 3°, W.I.B.
1964)
(HIRAKO nv T. BELGISCHE STAAT, minister van Financiën)

ARREST (vertaling)

(AR F.07.0087.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest, op 8 juni 2007 gewezen door het
Hof van Beroep te Brussel.
Afdelingsvoorzitter Paul Mathieu heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal André Henkes heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDEL
De eiseres voert een middel aan.
Geschonden wetsbepalingen
- de artikelen 5 en 7 van de Overeenkomst van 28 augustus 1978 tussen het Koninkrijk
België en de Zwitserse Bondsstaat tot het vermijden van dubbele belasting inzake belastingen naar het inkomen en naar het vermogen;
- artikel 1 van de wet van 2 september 1980 houdende goedkeuring van de Overeenkomst tussen het Koninkrijk België en de Zwitserse Bondsstaat tot het vermijden van dubbele belasting inzake belastingen naar het inkomen en naar het vermogen, ondertekend op
28 augustus 1978 te Bern;
- artikel 1 van de wet van 17 juli 1975 met betrekking tot de boekhouding van de ondernemingen;
1 Zie Cass., 18 dec. 1941, Pas., 1941, 467.
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- artikel 140, §2, 3°, van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen (1964) (thans artikel 228 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992).
Aangevochten beslissing
Het arrest verwerpt het beroep van de eiseres om de volgende redenen:
"2. De belastingambtenaar heeft het huurgeld dat vooraf geïnd werd voor 30 jaar in zijn
geheel belast en voor het pand een afschrijvingspercentage van 3 pct. (zoals aangegeven)
van 26.535.210 frank in aanmerking genomen, zijnde de waarde van het pand (de waarde
van de grond en de bijhorende kosten niet meegerekend).
De (eiseres) beroept zich voor het hof (van beroep) op haar recht om de vooraf geïnde
huur te spreiden over de gehele duur van de huur en zij beroept zich binnen het kader van
de eenmalige belastingheffing op de dag van de inning, niet langer op haar recht om het
totaalbedrag van de afschrijving van het pand als kostprijs in mindering te brengen.
3. Vaststaat dat volgens de Commissie voor boekhoudkundige normen in België, in het
geval van een contract met gespreide prestaties waar de prijs vaak bij de aanvang van het
contract wordt betaald, de boeking als resultaat (te dezen in producten) moet worden verbonden aan het boekjaar waarin de prestaties daadwerkelijk zijn verricht en niet aan het
boekjaar waarin de facturering of de betaling is geschied (artikel 19, vierde lid, van het
koninklijk besluit van 18 oktober 1976).
Het schema van de jaarrekening dat als bijlage is gevoegd bij het koninklijk besluit, bevat onder het passief een post "overlopende rekeningen' waar onder meer de over te dragen opbrengsten worden geboekt, dat wil zeggen de opbrengsten van goederen die in de
loop van het boekjaar of van het vorige boekjaar geïnd werden doch die op een later boekjaar aan te rekenen zijn.
Volgens het Belgisch boekhoudrecht is de regel van de verdeling bindend voor de onderneming die de huurgelden vooraf int.
4. Volgens het Hof van Cassatie staat het tevens vast (zie o.m. Cass., 20 februari 1997,
R.G.F, 203) dat de belastbare winst van de ondernemingen die aan de Belgische vennootschapsbelasting onderworpen is, wordt bepaald volgens de regels van het boekhoudrecht,
tenzij de belastingwet uitdrukkelijk anders bepaalt.
Het Hof van Cassatie (20 februari 1997, J.DF., 1997, 38) verwierp het cassatieberoep
tegen een arrest van het hof van beroep dat, met toepassing van het boekhoudrecht, besliste dat de door een vennootschap vooraf geïnde huurgelden die betrekking hebben op een
later boekjaar, niet kunnen worden geboekt als resultaten van het boekjaar waarin de betaling is geschied, maar moeten worden opgenomen in de winst van het dienstjaar waarmee
ze in verband staan.
5. Nochtans blijkt dat de vennootschap naar Zwitsers recht, gelet op haar bovenbeschreven maatschappelijk doel, in België wel degelijk beschikte over een vaste inrichting van
productieve aard in de zin van artikel 140, §2, 3° van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen (1964) (228 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992), zulks alleen
al omdat zij eigenares is van een in België gelegen onroerend goed en dit verhuurde
(Cass., 21 mei 1982, AC 1981-82, nr. 560).
De (eiseres) viel dus in beginsel onder toepassing van de bepalingen van de wet van 17
juli 1975 met betrekking tot de boekhouding en de jaarrekeningen van de ondernemingen
en zij was verplicht een boekhouding te voeren voor haar verrichtingen in België, wat zij
niet gedaan heeft.
6. Aangezien de (eiseres) die boekhouding niet heeft gevoerd en derhalve de boekhoudkundige regels voor de boeking van de litigieuze vooraf geïnde huurgelden niet in acht genomen heeft, kan zij zich niet beroepen op een boekhoudkundig regularisatiegeschrift, dat
zij niet heeft opgemaakt teneinde belast te worden op een gedeelte van de huur.
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Zij toont evenmin aan dat dezelfde wijze van boeking toegestaan was in Zwitserland en
aldaar werd toegepast: de brief van 1996 van haar administratiekantoor, die is ondertekend door de boekhouder H. Hess (die echter ook zaakvoerder van de (eiseres) is blijkens
de volmacht die aan haar gevolmachtigde in België gegeven is), is wat dat betreft niet voldoende, aangezien die brief met geen enkel verantwoordingstuk wordt gestaafd en er helemaal niet met zekerheid uit kan worden opgemaakt welke boekhoudkundige regels voor
het litigieuze boekjaar in Zwitserland daadwerkelijk werden toegepast.
De (eiseres) beweert alleen, op de rechtszitting, haar balansen niet te kunnen neerleggen, zonder de Zwitserse wetgeving dienaangaande of de Zwitserse wet betreffende de
boekhouding over te leggen, en zij verwijt ten onrechte aan de administratie dat zij haar
boekhouding niet heeft gecontroleerd in Zwitserland, hoewel het haar plicht was deze
over te leggen, aangezien zij zinnens is zich erop te beroepen daar zij haar boekhoudkundige verplichtingen in België niet was nagekomen.
Gelet op de niet-naleving van haar boekhoudkundige verplichtingen, blijkt tevens dat
het voor dat woonpand in aanmerking genomen afschrijvingspercentage van 3 pct. normaal is (en overigens overeenstemt met het aangegeven percentage, op een verbeterd bedrag dat niet meer wordt betwist) en vastgesteld is overeenkomstig artikel 49 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992 (44 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen (1964)).
Ten slotte blijkt de verwijzing naar de administratieve commentaar betreffende de aangifte van inkomsten uit onroerende goederen door natuurlijke personen die in het Rijk wonen, in dit geval niet op haar plaats, daar het hier een niet in het Rijk gevestigde handelsvennootschap betreft die de winsten uit de verhuur van een in België gelegen onroerend
goed diende aan te geven in de belasting voor niet-verblijfhouders. De brief die als akkoord omschreven was, werd trouwens niet teruggevonden in het ingediende administratieve dossier.
Het beroep is niet gegrond".
Grieven
Eerste onderdeel
Artikel 7 van de Overeenkomst die op 28 augustus 1978 gesloten werd tussen het Koninkrijk België en de Zwitserse Bondsstaat tot het vermijden van dubbele belasting inzake
belastingen naar het inkomen en naar het vermogen, zoals zij werd goedgekeurd bij de
wet van 2 september 1980, luidt als volgt:
"§1 Winsten van een onderneming van een overeenkomstsluitende Staat zijn slechts in
die Staat belastbaar, tenzij de onderneming in de andere overeenkomstsluitende Staat haar
bedrijf uitoefent met behulp van een aldaar gevestigde vaste inrichting. Indien de onderneming aldus haar bedrijf uitoefent, zijn de winsten van de onderneming in de andere
Staat belastbaar maar slechts in zoverre als zij aan die vaste inrichting kunnen worden toegerekend.
§2. Onder voorbehoud van de bepalingen van §3 worden, indien een onderneming van
een overeenkomstsluitende Staat in de andere overeenkomstsluitende Staat haar bedrijf
uitoefent met behulp van een aldaar gevestigde vaste inrichting, in elke overeenkomstsluitende Staat aan die vaste inrichting de winsten toegerekend die zij zou kunnen behalen indien zij een onafhankelijke onderneming zou zijn die dezelfde of soortgelijke werkzaamheden zou uitoefenen en die geheel onafhankelijk zou handelen.
(...)
§4.a) Bij ontstentenis van een regelmatige boekhouding of andere bewijskrachtige gegevens die het mogelijk maken het bedrag te bepalen van de winsten van een onderneming van een overeenkomstsluitende Staat, die aan haar in de andere Staat gelegen vaste
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inrichting kunnen worden toegerekend, mag de belasting in die andere Staat onder meer
volgens diens wetgeving worden gevestigd met inachtneming van de normale winsten van
soortgelijke ondernemingen van die Staat, die dezelfde of soortgelijke werkzaamheden
onder dezelfde of soortgelijke omstandigheden uitoefenen".
Het begrip "vaste inrichting" maakt het mogelijk de bepalingen van de overeenkomstsluitende Staat waar die inrichting gelegen is, van toepassing te verklaren, zelfs als de onderneming gelegen is op het grondgebied van de andere overeenkomstsluitende Staat.
Artikel 5 van bovengenoemde overeenkomst omschrijft dit begrip in de volgende bewoordingen:
"§1. Voor de toepassing van deze Overeenkomst betekent de uitdrukking 'vaste inrichting' een vaste bedrijfsinrichting met behulp waarvan een onderneming haar werkzaamheden geheel of gedeeltelijk uitoefent.
§2. De uitdrukking "vaste inrichting" omvat in het bijzonder:
a) een plaats waar leiding wordt gegeven
b) een filiaal,
c) een kantoor,
d) een fabriek,
e) een werkplaats, en
f) een mijn, een olie- of gasbron, een steengroeve of enige andere plaats waar natuurlijke rijkdommen worden gewonnen.
§6. Een onderneming wordt niet geacht een vaste inrichting in een overeenkomstsluitende Staat te bezitten op grond van de enkele omstandigheid dat zij aldaar zaken doet
door middel van een makelaar, een algemeen commissionair of enige andere onafhankelijke vertegenwoordiger, op voorwaarde dat deze personen in de normale uitoefening van
hun bedrijf handelen".
De hoedanigheid "vaste inrichting" in de zin van het bovenaangehaalde artikel 5 brengt
met zich mee dat het recht van de overeenkomstsluitende staat waar deze gelegen is moet
worden toegepast op de inkomsten uit haar activiteiten (artikel 7 van de overeenkomst).
Gesteld te dezen dat de eiseres zou kunnen beschouwd worden als een "vaste inrichting" in de zin van de bovenvermelde bepalingen, zou het Belgische recht moeten worden
toegepast om uit te maken aan welke juridische regeling haar inkomsten in de vennootschapsbelasting onderworpen zijn.
Een van de bepalingen van het Belgische recht die aldus van toepassing verklaard zijn,
is vervat in artikel 1 van de wet van 17 juli 1975 betreffende de boekhouding van de ondernemingen. Het tweede lid van dat artikel luidt als volgt:
"Voor natuurlijke personen zonder woonplaats in België, voor ondernemingen naar buitenlands recht zoals bedoeld in het 2°,3° en het 4°, van het eerste lid, en voor de Europese
economische samenwerkingsverbanden waarvan de zetel in een andere Staat is gevestigd,
zijn de bepalingen van dit hoofdstuk alleen van toepassing op hun in België gevestigde
bijkantoren en centra van werkzaamheden, met dien verstande dat hun gezamenlijke bijkantoren en centra van werkzaamheden in België als één onderneming worden beschouwd. De boeken, rekeningen en verantwoordingsstukken betreffende die bijkantoren
en centra worden in België bewaard".
Kan uit het feit dat een onderneming van een overeenkomstsluitende Staat over een
vaste inrichting beschikt in de andere overeenkomstsluitende Staat worden afgeleid dat
die onderneming aldaar ipso facto over een bijkantoor of een centrum van werkzaamheden beschikt?
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Het arrest vermeldt dat "de (eiseres), gelet op haar bovenbeschreven maatschappelijk
doel, wel degelijk in België beschikte over een vaste inrichting van productieve aard in de
zin van artikel 140, §2, 3°, van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen (1964) (228
van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992), zulks alleen al omdat zij eigenares
is van een in België gelegen onroerend goed en dit verhuurde". Het hof (van beroep) leidt
hieruit het volgende af: "De (eiseres) viel dus in beginsel onder toepassing van de bepalingen van de wet van 17 juli 1975 met betrekking tot de boekhouding en de jaarrekeningen
van de ondernemingen en zij was verplicht een boekhouding te voeren voor haar verrichtingen in België, wat zij niet gedaan heeft". Dat gevolg deed het hof (van beroep) besluiten dat, " (de eiseres), aangezien zij die boekhouding niet heeft gevoerd en derhalve de
boekhoudkundige regels voor de boeking van de litigieuze vooraf geïnde huurgelden niet
in acht genomen heeft, zich niet kan beroepen op een boekhoudkundig regularisatiegeschrift, dat zij niet heeft opgemaakt teneinde belast te worden op een gedeelte van de
huur".
Artikel 1, tweede lid, van voormelde wet van 17 juli 1975 beschouwt het feit dat de eiseres in België over een vaste inrichting beschikt in de zin van artikel 140, §2, 3°, van het
Wetboek van de Inkomstenbelastingen (1964) (228 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992) echter ²niet als het criterium om de bepalingen van het hoofdstuk waarin
artikel 1 is opgenomen van toepassing te verklaren op een onderneming naar buitenlands
recht - in de zin van artikel 1, eerste lid, 2°, 3° en 4°, van de bovengenoemde wet van 17
juli 1975.
Bovendien was het in juridisch opzicht niet aanvaardbaar om het begrip "vaste inrichting", al was het maar impliciet, gelijk te stellen met "bijkantoren en centra van werkzaamheden". Laatstgenoemde mogen immers alleen als zodanig worden aangemerkt als
zij voldoen aan de volgende drie voorwaarden - wat ze onderscheidt van de vaste of zelfs
bestendige inrichtingen, die ruimere begrippen zijn:
1° een buitenlandse vennootschap heeft een zetel in België wanneer zij geregeld handelingen verricht die binnen het kader van haar handelsactiviteiten vallen;
2° zij wordt er vertegenwoordigd door een lasthebber die bekwaam is haar jegens derden te verbinden; de bevoegdheden die zij aan die lasthebber geeft kunnen min of meer
uitgebreid zijn;
3° bovendien moet de buitenlandse vennootschap op het Belgisch grondgebied een vertegenwoordiger hebben met wie derden rechtstreeks zaken doen, en niet een gewone tussenpersoon met wiens hulp zij in het buitenland zaken doen met de vennootschap zelf
(Cass., 18 december 1941, Pas., 1941, I, 467).
Door zo te redeneren heeft het Hof van Beroep te Brussel niet nagegaan of die drie criteria tezamen vervuld waren. Ten onrechte heeft het beslist dat de beschikking over een
vaste inrichting in België, in de zin van artikel 140, §2, 3°, van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen (1964) (artikel 228 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen
1992) volstond om de bepalingen van het hoofdstuk waarin artikel 1 van de wet van 17
juli 1975 opgenomen was, van toepassing te verklaren op de eiseres.
Het hof (van beroep) heeft aldus de artikelen 5 en 7 geschonden van de overeenkomst
die op 28 augustus 1978 tussen het Koninkrijk België en de Zwitserse Bondsstaat gesloten
werd tot het vermijden van dubbele belasting inzake belastingen naar het inkomen en het
vermogen, alsook de Belgische wet tot goedkeuring van deze overeenkomst, aangezien
het de eiseres onderworpen heeft aan een wettelijke regeling die volgens die artikelen niet
op haar van toepassing was.
Het hof (van beroep) schendt tevens artikel 140, §2, 3°, van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen (1964) (artikel 228 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen
1992), aangezien dat artikel, in strijd met wat het hof (van beroep) verklaart, niet tot ge-
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volg heeft dat de buitenlandse ondernemingen die op het Belgisch grondgebied over een
vaste inrichting beschikken, onderworpen zijn aan de bepalingen van het hoofdstuk waarin artikel 1 van de wet van 17 juli 1975 opgenomen is.
Ten slotte schendt het hof (van beroep) tevens artikel 1, tweede lid, van de wet van 17
juli 1975 door de gezamenlijke bepalingen van het hoofdstuk waarin dat artikel 1 opgenomen is, op de eiseres toe te passen zonder vooraf te hebben nagegaan of de eiseres wel degelijk beschikte over een op het Belgisch grondgebied gelegen bijkantoor of centrum van
werkzaamheden.
Het arrest is dus niet naar recht verantwoord en schendt bijgevolg de bovengenoemde
bepalingen.
...

III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Eerste onderdeel
Het arrest stelt vast dat de eiseres, een vennootschap naar Zwitsers recht, bij
notariële akte van 18 juni 1991, een villa verhuurd heeft die zij met het oog op
verhuur gekocht had, dat de huurprijs werd vastgesteld op het forfaitaire bedrag
van vijftien miljoen frank, dat de eiseres onmiddellijk in handen kreeg, en dat de
belastingadministratie dat bedrag integraal wil belasten als een inkomen van het
jaar 1991.
Krachtens artikel 1, tweede lid, van de wet van 17 juli 1975 met betrekking tot
de boekhouding en de jaarrekeningen van de ondernemingen, zijn de ondernemingen naar buitenlands recht, zoals de handelsvennootschappen of de vennootschappen die de rechtsvorm van een handelsvennootschap hebben aangenomen,
enkel aan de bepalingen van het eerste hoofdstuk van de wet onderworpen voor
de bijkantoren en centra van werkzaamheden die zij in België opgericht hebben.
Opdat een buitenlandse vennootschap in België een bijkantoor of een centrum
van werkzaamheden zou hebben, dient zij er geregeld handelingen te verrichten
die binnen het kader van haar werkzaamheden vallen en dient zij er vertegenwoordigd te zijn door een lasthebber die bekwaam is haar jegens derden te verbinden.
Het arrest vermeldt dat de eiseres "in België wel degelijk over een vaste inrichting van productieve aard beschikte in de zin van artikel 140, §2, 3°, van het
Wetboek van de Inkomstenbelastingen (1964) (228 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992), zulks alleen al omdat zij eigenares was van een in
België gelegen onroerend goed en dit verhuurde", maar het stelt niet vast dat de
inrichting waarover de eiseres in België beschikte aan de bovengenoemde voorwaarden voldeed.
Het arrest dat beslist dat de eiseres om de reden die het vermeldt onderworpen
was aan de bepalingen van bovengenoemde wet en "verplicht was een boekhouding te voeren voor haar verrichtingen in België, wat zij niet gedaan heeft" en dat
de (eiseres), aangezien zij die boekhouding niet heeft gevoerd en derhalve de
boekhoudkundige regels voor de boeking van de litigieuze vooraf geïnde huurgelden niet in acht genomen heeft, zich niet kan beroepen op een boekhoudkundig regularisatiegeschrift, dat zij niet heeft opgemaakt teneinde belast te worden
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op een gedeelte van de huur", verantwoordt niet naar recht zijn beslissing dat het
bedrag dat de eiseres als huur vooraf geïnd heeft moet worden aangemerkt als
een belastbaar inkomen van het jaar van inning.
In zoverre is het onderdeel 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 uitspraak daaromtrent aan de feitenrechter over.
Verwijst de zaak naar het Hof van Beroep te Luik.
30 april 2009 – 1° kamer – Voorzitter en Verslaggever: de h. Mathieu, afdelingsvoorzitter – Gelijkluidende conclusie van de h. Henkes, advocaat-generaal – Advocaten: mrs.
Van Damme, Brussel en De Bruyn.

Nr. 289
1° KAMER - 30 april 2009

1º INKOMSTENBELASTINGEN — PERSONENBELASTING —
BEROEPSINKOMSTEN — STOPZETTINGSVERGOEDINGEN - FORFAITAIRE
VERGOEDING WEGENS CONCURRENTIEBEDING - BEDRIJFSINKOMEN - GEVOLG
2º CASSATIEMIDDELEN — BELASTINGZAKEN — ONDUIDELIJK MIDDEL ONDERSCHEIDEN GRIEVEN - AFZONDERLIJKE VERMELDING - ONTVANKELIJKHEID
1º Het arrest dat, na te hebben vastgesteld dat de echtgenoot van de belastingplichtige
zich na de beëindiging van zijn arbeidsovereenkomst ertoe verbonden heeft zijn gewezen
werkgever geen concurrentie aan te doen en dat hij in ruil hiervoor een forfaitaire
vergoeding gekregen heeft, op grond van de niet bekritiseerde feiten die het vermeldt,
oordeelt dat die vergoeding is verkregen uit hoofde of naar aanleiding van het stopzetten
van de beroepswerkzaamheid die de echtgenoot als bediende verricht heeft en dat die
beroepswerkzaamheid de doorslaggevende oorzaak van die vergoeding, beslist dat die
vergoeding krachtens artikel 31, tweede lid, 3°, van het Wetboek van de
Inkomstenbelastingen 1992 belastbaar is als bedrijfsinkomen en niet als diverse
inkomsten, is naar recht verantwoord.
2º Het middel dat, inzake inkomstenbelastingen, in globo de schending van een aantal
wetsbepalingen aanvoert maar niet voor elk van de onderdelen afzonderlijk aanwijst
welke wetsbepalingen geschonden zijn, is vaag en derhalve niet ontvankelijk1.
(J.C. T. BELGISCHE STAAT, minister van Financiën)

ARREST (vertaling)

(AR F.07.0093.F)
1 Cass., 20 feb. 2003, AR F.02.0008.F, AC, 2003, nr 123; Cass., 31 jan. 2000, AR F.99.0054.F, nr 80
(met toepassing van het oud artikel 388 WIB 1992, dat is opgeheven bij art. 34 W. 15 maart 1999).
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I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest, op 27 juni 2007 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
- de artikelen 6, 23, §1, 4°, 90, 1° en 171, 1°, a), van het Wetboek van de Inkomsten-belastingen 1992.
Aangevochten beslissingen
Het bestreden arrest dat de beslissing bevestigt van de door de gewestelijk directeur van
de directe belastingen te Namen gemachtigde ambtenaar, verwerpt het beroep van de eiseres dat strekt tot vernietiging van de beroepen beslissing die haar benadeelt, tot vernietiging van de aanvullende aanslag in de personenbelasting voor het aanslagjaar 1995 en tot
veroordeling van de Belgische Staat in de kosten. Het verantwoordt die beslissing met alle
redenen ervan die geacht worden hier weergegeven te zijn, inzonderheid met de volgende
overwegingen:
-"de litigieuze niet-concurrentievergoeding is belastbaar op grond van artikel 31 van het
Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992, aangezien zij kennelijk is verkregen uit
hoofde of naar aanleiding van het stopzetten van de beroepswerkzaamheid die de h. D. als
bediende verricht heeft voor de firma Kodak en de uitoefening van die beroepswerkzaamheid de doorslaggevende oorzaak van de vergoeding is".
- "Dat besluit wordt uiteindelijk gewettigd door het feit dat de overeenkomst (...) na
maandenlange onderhandelingen is gesloten (...), dat de litigieuze vergoeding 'die betrekking heeft op een duur van 36 maanden, overeenkomt met de brutobezoldiging die hij ontving op het ogenblik van het ontslag' (...) en dat de hier bedoelde duur van 36 maanden
met terugwerkende kracht inging (...) op het ogenblik zelf van de beëindiging van de arbeidsovereenkomst".
Eerste onderdeel
Het Hof van Cassatie beslist in twee arresten van 22 september 2003 een 4 september
2006 dat op de vergoeding die betaald wordt ter uitvoering van een niet-concurrentieovereenkomst geen socialezekerheidsbijdragen verschuldigd zijn, omdat zij niet toegekend
wordt uit hoofde van de vroegere arbeidsovereenkomst of de beëindiging ervan, maar uit
hoofde van de latere overeenkomst en dat het feit dat de werkgever aan de werknemer een
lagere vergoeding toekent dan het wettelijk minimum geen aanwijzing is dat het hier gaat
om een verdoken opzeggingsvergoeding waarop sociale zekerheidsbijdragen verschuldigd
zijn.
Tweede onderdeel
Het bestreden arrest beslist dat de litigieuze vergoeding onder toepassing valt van artikel 31, tweede lid, van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992, terwijl artikel 6
van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992 een onderscheid maakt tussen bedrijfsinkomen en diverse inkomsten en dat de vergoeding in werkelijkheid onder toepassing valt van artikel 90 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992 dat het begrip
diverse inkomsten omschrijft, waardoor deze niet onderworpen is aan de socialezekerheidsbijdragen en aan de bedrijfsvoorheffing, maar enkel belastbaar is tegen de aanslagvoet van 33 pct. volgens artikel 171 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992.
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III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Eerste onderdeel
Het middel voert in globo de schending van een aantal wetsbepalingen aan
maar wijst voor dit onderdeel niet afzonderlijk aan welke wetsbepalingen het arrest schendt.
Het onderdeel is niet-ontvankelijk wegens onnauwkeurigheid.
Tweede onderdeel
Artikel 31, tweede lid, 3°, van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992
bepaalt dat de bezoldigingen van werknemers, die belastbaar zijn krachtens artikel 23, §1, van dit wetboek, de vergoedingen omvatten verkregen uit hoofde of
naar aanleiding van het stopzetten van de arbeid of het beëindigen van een arbeidsovereenkomst.
Het arrest stelt vast dat de echtgenoot van de eiseres zich na de beëindiging
van zijn arbeidsovereenkomst ertoe verbonden heeft zijn gewezen werkgever
geen concurrentie aan te doen en dat hij in ruil hiervoor een forfaitaire vergoeding gekregen heeft.
Op grond van de feiten die het vermeldt en die de eiseres niet bekritiseert oordeelt het arrest dat die vergoeding "kennelijk is verkregen uit hoofde of naar aanleiding van het stopzetten van de beroepswerkzaamheid die de (echtgenoot van
de eiseres) als bediende verricht heeft (...) en dat de uitoefening van die beroepswerkzaamheid de doorslaggevende oorzaak van die vergoeding was".
Het arrest verantwoordt aldus naar recht zijn beslissing dat die vergoeding
krachtens voormeld artikel 31, tweede lid, 3° belastbaar is als bedrijfsinkomen en
niet als diverse inkomsten.
Het onderdeel kan niet worden aangenomen.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiseres in de kosten.
30 april 2009 – 1° kamer – Voorzitter en Verslaggever: de h. Mathieu, afdelingsvoorzitter – Gelijkluidende conclusie van de h. Henkes, advocaat-generaal – Advocaten: mrs.
J.-P. Mommens, Brussel en T' Kint.

Nr. 290
1° KAMER - 30 april 2009

1º INKOMSTENBELASTINGEN — AANSLAGPROCEDURE — ALGEMEEN INVORDERING - VERKRIJGEN VAN EEN UITVOERBARE TITEL TEGEN EEN BELASTINGSCHULDIGE STAAT, VERTEGENWOORDIGD DOOR DE MINISTER VAN FINANCIËN - ONTVANGER DER DIRECTE
BELASTINGEN - BEVOEGDHEID
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2º INKOMSTENBELASTINGEN — AANSLAGPROCEDURE —
AANSLAGTERMIJNEN - INVORDERING - VERJARING VAN DE BELASTING - STUITING DAGVAARDING IN RECHTE - AFGEWEZEN EIS - GEVOLG
1º De Staat kan enkel optreden door tussenkomst van de minister tot wiens bevoegdheden
het voorwerp van het geschil behoort; voor de eis tot het verkrijgen van een uitvoerbare
titel tegen een belastingschuldige wordt de Staat enkel rechtsgeldig vertegenwoordigd
door de minister van Financiën1; noch artikel 298 van het Wetboek van de
Inkomstenbelastingen 1992, noch de artikelen 147 en 148 van het koninklijk besluit van
27 augustus 1993 tot uitvoering van dat wetboek, noch artikel 66 van het koninklijk
besluit van 17 juli 1991 houdende coördinatie van de wetten op de Rijkscomptabiliteit
kennen aan de ontvanger van de directe belastingen de bevoegdheid toe om te dien
einde in rechte op te treden2.
2º De dagvaarding waarbij een door de rechter afgewezen rechtsvordering wordt ingesteld,
stuit de vijfjarige verjaring van de belastingen niet, aangezien krachtens artikel 145,
derde lid, van het koninklijk besluit van 27 augustus 1993 tot uitvoering van het Wetboek
van de Inkomstenbelastingen 1992, artikel 2247 van het Burgerlijk Wetboek, krachtens
hetwelk de stuiting van de verjaring voor niet bestaande wordt beschouwd indien de bij
die dagvaarding ingestelde eis wordt afgewezen, van toepassing is inzake
inkomstenbelastingen. (Art. 2247, B.W.; Art. 145, K.B. Uitvoering W.I.B. 1992)
(BELGISCHE STAAT, minister van Financiën e.a. T. MULTIPHARMA cv e.a.)

ARREST (vertaling)

(AR F.07.0100.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest, op 29 juni 2007 gewezen door
het Hof van Beroep te Brussel.
Afdelingsvoorzitter Paul Mathieu heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal André Henkes heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDELEN
De eisers voeren twee middelen aan:
Eerste middel
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 298 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992, zoals het van
kracht was voor de wijziging ervan bij de wet van 6 maart 1999;
- de artikelen 1121 en 2244 van het Burgerlijk Wetboek;
- de artikelen 146 tot 175 van het koninklijk besluit van 27 augustus 1993 tot uitvoering
van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992;
- artikel 66, inzonderheid eerste lid, van het koninklijk besluit van 17 juli 1991 houdende coördinatie van de wetten op de Rijkscomptabiliteit;
Aangevochten beslissing
Het hof van beroep diende uitspraak te doen over het geschil van de eerste verweerster
over de aanslagen nrs. 15 en 16, namelijk a) de aanslag in de vennootschapsbelasting die
voor het aanslagjaar 1989 onder het artikel 095 76 68 van het kohier is vastgesteld op het
1 Zie Cass., 21 april 1989, AR 6123, AC, 1988-89, nr 399; D. LINDEMANS, “De schatkist als
procespartij”, AFT, 1981, p. 255, inz. 259 tot 262.
2 Zie Cass., 30 mei 1997, AR C.95.0066.N, AC, 1997, nr 248.
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bedrag van 3.895.173 Belgische frank en b) de aanslag in de vennootschapsbelasting die
voor het bijzonder aanslagjaar 1989 (balans afgesloten op 30 november 1990) onder het
artikel 185 08 58 van het kohier is vastgesteld op het bedrag van 551.993 frank, welke
aanslagen op 17 december 1990 en 19 juni 1991 werden ingekohierd ten laste van de
"s.c.. Pharmacie de l'Etuve c/o Bertinchamps Léon, avenue de la Pintade 7 te 1640 RhodeSaint-Genèse", welke apotheek, die een coöperatieve vennootschap was, door haar algemene vergadering bij beslissing van 29 december 1989 ontbonden verklaard en in vereffening gesteld werd, waarbij Bertichamps Léon aangewezen werd als vereffenaar en in die
hoedanigheid door dezelfde vergadering ermee werd belast "alle activa en passiva van de
vennootschap in te brengen in de coöperatieve vennootschap 'Société coopérative des
Pharmacies Populaires", waarvan de benaming achteraf werd gewijzigd en die de eerste
verweerster was. Het hof van beroep stelt vast dat de eerste verweerster aldus de Pharmacie de l'Etuve, coöperatieve vennootschap, waarvan de vereffening onmiddellijk afgesloten was, overgenomen heeft. Het bestreden arrest dat uitspraak doet over het hoger beroep
dat de eerste verweerster had ingesteld tegen het vonnis waarbij zij door de Rechtbank
van Eerste Aanleg te Brussel op verzoek van de tweede eiser werd veroordeeld na de door
laatstgenoemde bij exploot van 20 november 1995 uitgebrachte dagvaarding, verklaart die
aanslagen verjaard en wijst de eis van de tweede eiser tot veroordeling van de eerste verweerster af.
Het hof van beroep grondt zijn beslissing onder meer op de volgende redenen:
"Wat betreft de aanslagen nrs. 15 en 16
1. De aanslagbiljetten voor de twee aanslagen in de vennootschapsbelasting, die ingekohierd zijn ten name van de 's.c. Pharmacie de l'Etuve, c/o Bertinchamps Léon, avenue
de la Pintade 7 te 1640 Rhode-Saint-Genèse' (laatstgenoemde was de vereffenaar), werden
verzonden op 21 december 1990 en 2 juli 1991, zodat, behoudens verjaringstuitende daad,
de verjaring ingetreden was op 21 februari 1996 en 2 september 1996.
2. De bevoegde ontvanger heeft geen enkele verjaringstuitende akte doen betekenen
aan de qualitate qua optredende vereffenaar van de belastingplichtige, die een reeds vereffende vennootschap was.
3. Op 20 november 1995 dagvaardde hij uitsluitend de overnemende vennootschap
Multipharma (de eerste [verweerster]) opdat deze 'schuldenaar zou worden verklaard voor
de gehele belastingschuld die oorspronkelijk ten name van de coöperatieve vennootschap
Pharmacie de l'Etuve ingekohierd was (...)' en opdat zij veroordeeld zou worden om de litigieuze aanslagen te betalen.
4. De (verweersters) betogen dat die rechtsvordering niet ontvankelijk is en dat zij dus gelet op het bepaalde in artikel 2247 van het Burgerlijk Wetboek - geen verjaringstuitende
daad is in de zin van artikel 2244 van het Burgerlijk Wetboek, omdat zij door 'de heer ontvanger van de directe belastingen te Brussel 6, wiens kantoren gevestigd zijn in de rue des
Palais 48 te 1210 Schaarbeek' (thans de [tweede eiser] is ingesteld tegen een vennootschap (Multipharma) te wiens name de aanslagen niet zijn ingekohierd.
5. De ontvanger der directe belastingen die de belastingen invordert op grond van een
hem door de wet zelf toegekende bevoegdheid, handelt als orgaan van de Staat en niet op
grond van een administratieve opdracht.
Artikel 298 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992 (voor de wijziging ervan in maart 1999) bepaalt dat 'de dwangschriften worden uitgevaardigd door de met de
invordering belaste ontvangers van de belastingen'.
Een dwangschrift is 'de akte waarbij de belastingontvanger de gerechtsdeurwaarder of
de deurwaarder van de directe belastingen ermee belast tegen welbepaalde belastingschuldigen vervolgingen in te stellen en op grond waarvan de deurwaarder een bevel kan betekenen om de verschuldigde belastingen te betalen op straffe van tenuitvoerlegging door
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beslag'.
Artikel 147 van het besluit tot uitvoering van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992 bepaalt dat 'de vervolgingen rechtstreeks of onrechtstreeks zijn: de eerste zijn
gericht tegen de belastingschuldigen die bij name in het kohier worden genoemd of tegen
hun vertegenwoordiger; de tweede worden krachtens het bij de wet toegestane verhaal tegen derden ingesteld (...)'.
De 'derden' bedoeld in de bovenaangehaalde bepaling zijn, naar luid van artikel 164,
§1, van het uitvoeringsbesluit, 'alle pachters, huurders, ontvangers, agenten, huismeesters,
notarissen, gerechtsdeurwaarders, griffiers, curatoren, vertegenwoordigers en andere bewaarnemers en schuldenaars van aan een belastingschuldige verschuldigde of toebehorende inkomsten, sommen en zaken'. De wet, met name artikel 298 van het Wetboek van de
Inkomstenbelastingen 1992 (voor de wijziging ervan in maart 1999) kent aldus aan de
ontvanger, die handelt als orgaan van de Staat, een beperkte bevoegdheid toe; hij kan bij
wege van een dwangbevel, de niet-betaalde belastingen invorderen door zich ofwel rechtstreeks te wenden tot de in het kohier met name genoemde belastingschuldige ofwel door
zich te wenden tot de derden, die bewaarnemers en schuldenaars zijn van aan een belastingschuldige verschuldigde of toebehorende inkomsten, sommen of zaken.
6. Voor de inwerkingtreding van de wet van 29 juni 1993 tot wijziging, wat de fusies en
splitsingen van vennootschappen betreft, die in deze zaak niet van toepassing is, vertegenwoordigt de overnemende vennootschap (te dezen Multipharma) de overgenomen vennootschap niet (de belastingschuldige die te dezen in het kohier met name genoemd
wordt) en evenmin zet zij de rechtspersoonlijkheid van laatstgenoemde vennootschap
voort.
De overnemende vennootschap mag dus niet door de ontvanger worden vervolgd, omdat zij noch de in het kohier aangewezen belastingschuldige noch diens vertegenwoordiger, noch een derde in de zin van artikel 164, §1, van het uitvoeringsbesluit is.
Zij kan derhalve enkel door de 'Belgische Staat, vertegenwoordigd door de minister van
Financiën', worden vervolgd en schuldenaar verklaard van een belastingschuld die ingekohierd is ten name van de door haar overgenomen vennootschap, en zulks enkel krachtens het gemeen recht, dat is te dezen, op grond van artikel 1122 van het Burgerlijk Wetboek volgens hetwelk men wordt geacht te hebben bedongen voor zichzelf en voor zijn
erfgenamen en rechtverkrijgenden, tenzij het tegendeel uitdrukkelijk bepaald is.
Een dergelijke rechtsvordering van gemeen recht die ertoe strekt (tegen de overnemende vennootschap) een nieuwe uitvoerbare titel te verkrijgen voor de belastingschuldvordering die ten name van de overgenomen vennootschap is ingekohierd, is geen daad van
rechtstreekse of onrechtstreekse vervolging van een derde, houder van sommen of zaken
die aan de in het kohier met name genoemde belastingschuldige toebehoren, welke daad
door een ontvanger qualitate qua, in zijn hoedanigheid van orgaan van de Staat zou kunnen worden verricht.
Een dergelijke rechtsvordering kan enkel worden ingesteld door de Belgische Staat,
vertegenwoordigd door de minister van Financiën, wat te dezen niet het geval was.
7. De eerste rechter bij wiens argumenten de (eisers) zich aansluiten, beslist derhalve
ten onrechte dat het feit dat wettelijke en verordenende bepalingen aan de ontvanger bepaalde bijzondere bevoegdheden toekennen 'niet uitsluit dat de ontvanger bij de vervulling
van die opdracht, met het oog op de invordering prerogatieven uitoefent die, ook al worden ze in die bepalingen zelf niet vermeld, niettemin rechtsmiddelen zijn waarover de
Staat beschikt zoals iedere schuldeiser. Dat is het geval wanneer de ontvanger een uitvoerbare titel verkrijgt tegen een derde die in de rechten en verplichtingen treedt van de in het
kohier aangewezen belastingschuldige. De uitoefening van dat prerogatief behoort dus tot
de vorderingen en vervolgingen die tot de opdracht van de ontvanger behoren'.
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De ontvanger mag immers het kader van de wetten en verordeningen niet te buiten gaan
wanneer hij zijn prerogatieven aanwendt met het oog op de invordering van een belasting.
Overigens erkent het vonnis, enerzijds, dat de ontvanger de overnemende vennootschap
rechtsgeldig dagvaardt teneinde tegen haar een uitvoerbare titel te verkrijgen, terwijl het
anderzijds toegeeft dat het geval waarin de Staat een dergelijke uitvoerbare titel verkrijgt
een van de 'rechtsmiddelen is waarover de Staat beschikt'. Die bewoordingen zijn onderling onverenigbaar als ervan wordt uitgegaan - zoals dat hoort - dat de ontvanger een 'orgaan' van de Staat is. Zij zijn enkel verenigbaar als - ten onrechte - ervan wordt uitgegaan
dat de ontvanger de 'gevolmachtigde' is van de Staat.
Het vonnis moet dus worden gewijzigd, in zoverre het betrekking heeft op de aanslagen
nrs. 15 en 16, aangezien de verjaring in werkelijkheid niet rechtsgeldig is gestuit door de
dagvaarding van 20 november1995, noch door een andere verjaringstuitende daad van
voor 21 februari 1996 en 2 september 1996, data waarop die twee aanslagen verjaard zijn.
8. Het bedrag van 103.997,62 euro is betaald in november 2003, onder het voorbehoud
dat de verjaring reeds ingetreden zou zijn. Het staat vast dat de verjaring wel degelijk verkregen was.
Het hoger beroep is op dat punt gegrond".
Grieven
Voor de inwerkingtreding van de wet van 29 juni 1993, die de artikelen 174/1 tot
174/52 heeft opgenomen in de gecoördineerde wetten op de handelsvennootschappen kon,
wanneer blijkens een notariële akte een vennootschap werd overgenomen en de overnemende vennootschap de verbintenis had aangegaan het passief van de overgenomen vennootschap te vereffenen, de gedwongen invordering (bevel, beslag) niet geschieden door
rechtstreekse vervolging van de overnemende vennootschap.
Volgens de leer van Uw arrest van 30 april 1970 (AC, 1970, 805 en 806) kon immers,
gelet op het feit dat de overnemende vennootschap niet kon worden geacht de overgenomen vennootschap voort te zetten, de betaling van de ten name van de overgenomen vennootschap ingekohierde belastingschuld niet van de overnemende vennootschap worden
gevorderd zonder een vonnis waarbij laatstgenoemde daartoe werd veroordeeld.
Daaruit volgt dat de ontvanger in een dergelijk geval alvorens vervolgingen in te stellen, een uitvoerbare titel bij de rechtbank diende te krijgen.
Dat was het doel van de dagvaarding die de tweede eiser op 20 november 1995 had uitgebracht.
De toestand is gewijzigd sedert de inwerkingtreding van de wet van 29 juni 1993 op 1
oktober 1993.
Artikel 174/10 van de vennootschappenwet voert immers gelijktijdig met de ontbinding
zonder vereffening van de overgenomen vennootschap, het beginsel in dat het gehele vermogen, zowel rechten als verplichtingen van de overgenomen vennootschap, van rechtswege en zonder formaliteiten overgaat op de overnemende vennootschap (P. van Ommeslaghe, "Les principes généraux relatifs à la fusion et à la scission selon les directives et
selon la loi nouvelle", Les fusions et scissions internes de sociétés en droit commercial et
en droit fiscal, Brussel, Ed. du Jeune Barreau, 1993, p. 5, nr. 4).
Aldus wordt de overnemende vennootschap de algemene rechtverkrijgende van de
overgenomen vennootschap.
Daaruit volgt dat het uitvoerbare kohier van de ten name en ten laste van de overgenomen vennootschap vastgestelde aanslag thans geldt als uitvoerbare titel tegen de overnemende vennootschap (P. van Ommeslaghe, op. cit., p. 149, nr. 20).
Sedert de inwerkingtreding van de nieuwe teksten mag de ontvanger, zonder formalitei-
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ten in acht te moeten nemen, rechtstreeks vervolgingen instellen tegen de overnemende
vennootschap,
Voor de fusies die, zoals te dezen, hebben plaatsgevonden voor de inwerkingtreding
van de wet van 29 juni 1993, dient de ontvanger een vonnis te verkrijgen tegen de overnemende vennootschap, tenzij zij vrijwillig de schulden van de overgenomen vennootschap
voldoet.
Alleen de uitvoerbare titel is veranderd: met andere woorden, voor de wet van 1993 is
de uitvoerbare titel het vonnis, na de inwerkingtreding van de wet het kohier.
Op het vlak van de invordering van de belasting is de bevoegdheid van de ontvanger
der directe belastingen onveranderd gebleven.
De eisers voeren ten bewijze hiervan het feit aan dat de bepalingen van de belastingwet
niet zijn gewijzigd.
Te dezen blijkt uit de akten die in het Belgisch Staatsblad van 26 januari 1990 zijn bekendgemaakt (stukken 23bis en 24 van het dossier van de verweersters) dat de overnemende vennootschap zich binnen het kader van de fusie van vennootschappen ertoe verbonden heeft "het gehele passief van de overgenomen vennootschap te dragen, al haar
verbintenissen en verplichtingen na te komen, alle kosten, belastingen en lasten ten gevolge van de fusie en de vereffening van de overgenomen vennootschap te betalen en te dragen en haar samen met haar vereffenaars te vrijwaren tegen alle rechtsvorderingen".
Daaruit volgt noodzakelijkerwijs dat de eerste verweerster, de overnemende vennootschap, zich ertoe verbonden heeft het passief, de belastingschulden incluis, van de overgenomen coöperatieve vennootschap, Pharmacie de l'Etuve, aan te zuiveren. Die verbintenis
die vervat ligt in de aangehaalde akten en die een beding ten behoeve van een derde is,
verantwoordt naar recht dat de tweede eiser de eerste verweerster, in haar hoedanigheid
van overnemende vennootschap, gedagvaard heeft tot betaling.
Door hem dat recht te ontzeggen verantwoordt het arrest zijn beslissing niet naar recht
(schending van artikel 1121 van het Burgerlijk Wetboek).
Uit de vaststellingen alleen van het arrest kan hoe dan ook worden afgeleid, enerzijds,
dat de algemene vergadering van 29 december 1989 van de coöperatieve vennootschap,
Pharmacie de l'Etuve, de vereffenaar ermee belast heeft "alle activa en passiva van de
vennootschap in te brengen" in de eerste verweerster (toen "Société coopérative des Pharmacies Populaires"), en dat de eerste verweerster wel degelijk de coöperatieve vennootschap Pharmacie de l'Etuve heeft overgenomen, dat de eerste verweerster zich aldus in de
hoedanigheid van overnemende vennootschap ertoe verbonden heeft het passief, met inbegrip van de door de overgenomen vennootschap verschuldigde belastingen, aan te zuiveren.
Anders dan in het geval waarover het Hof [van Cassatie] in zijn arrest van 30 mei 1997
(AC, 1997, nr. 248) uitspraak moest doen, strekt de vordering - waarop de door de tweede
eiser op 20 november 1995 uitgebrachte dagvaarding betrekking heeft - tot betaling van
de belasting en in geen geval tot betaling van schadevergoeding.
De dagvaarding is op verzoek van de ontvanger betekend, niet binnen het kader van een
aansprakelijkheidsvordering waarvoor de ontvanger der directe belastingen niet bevoegd
is, maar binnen het kader van een rechtsvordering die ertoe strekt de overnemende vennootschap te doen erkennen als de schuldenaar van de belastingen van de overgenomen
vennootschap:
Een dergelijke rechtsvordering die niet ertoe strekt de overnemende vennootschap te
doen veroordelen tot betaling van schadevergoeding, maar enkel tot doel heeft een vonnis
te verkrijgen waarin haar hoedanigheid van schuldenaar wordt vastgesteld, behoort wel
degelijk tot de bevoegdheid van de ontvanger.
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Hoewel de bevoegdheid van de ontvanger wettelijk beperkt is tot de heffing van de belastingen en het toebehoren ervan, is de ontvanger te dezen zijn opdracht niet te buiten gegaan.
Wegens de verbintenis om de schulden van de overgenomen vennootschap te betalen,
kunnen haar schuldeisers zich wenden tot een tweede schuldenaar, namelijk de overnemende vennootschap, en zijn zij derhalve gerechtigd om tegen de overnemende vennootschap een rechtsvordering in te stellen teneinde tegen haar een uitvoerbare titel te verkrijgen.
In het voormelde arrest van 30 mei 1997 heeft het Hof [van Cassatie] zijn beslissing
volgens welke de ontvanger niet bevoegd is om een aansprakelijkheidsvordering in te stellen, gegrond op de overweging dat een dergelijke rechtsvordering niet strekte tot betaling
van belastingen, maar wel van een schadevergoeding.
A contrario kan hieruit worden afgeleid dat de ontvanger bevoegd is om een rechtsvordering in te stellen tot betaling van de belastingen en toebehoren, zoals dat te dezen ontegensprekelijk het geval is.
De eerste rechter drukt zich hierover als volgt uit: "Het feit dat sommige van die bepalingen" - de artikelen 298 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992 en 146 en
volgende, alsook 164, van het uitvoeringsbesluit ervan - "aan de ontvanger sommige bijzondere bevoegdheden toekennen, sluit niet uit dat de ontvanger bij de vervulling van zijn
opdracht met het oog op de invordering prerogatieven uitoefent die, ook al worden ze in
die bepalingen zelf niet vermeld, niettemin rechtsmiddelen zijn waarover de Staat beschikt zoals iedere schuldeiser. Dat is het geval wanneer de ontvanger een uitvoerbare titel
verkrijgt tegen een derde die in de rechten en verplichtingen treedt van de in het kohier
aangewezen belastingschuldige. De uitoefening van dat prerogatief behoort dus tot de vorderingen en vervolgingen die tot de opdracht van de ontvanger behoren".
Daar het bestreden arrest uit de artikelen 298 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992, als bovenvermeld, 146 tot 175 van het besluit van 27 augustus 1993 tot uitvoering van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992 een beperking afleidt van de
bevoegdheden van de ontvanger, geeft het bestreden arrest hieraan een onjuiste uitlegging
en schendt ze bijgevolg. Het schendt tevens artikel 66 van het koninklijk besluit van 17
juli 1991 houdende coördinatie van de wetten op de Rijkscomptabiliteit, inzonderheid het
eerste lid, krachtens hetwelk de ontvanger instaat voor de invordering van de belastingen.
De dagvaarding van 20 november 1995 heeft dus de verjaring gestuit en, aangezien de
rechtsvordering van de ontvanger die ertoe strekt de overnemende vennootschap als
schuldenaar te doen erkennen, is ingesteld voor de verjaring van de aanslagen, had zij ontvankelijk moeten worden verklaard.
Het arrest schendt daarenboven artikel 2244 van het Burgerlijk Wetboek, daar het de
rechtsvordering van de tweede eiser tot betaling van de litigieuze aanslagen verwerpt door
om alle bekritiseerde redenen te beslissen dat zij verjaard zijn.

Tweede middel
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 2244 en 2247, inzonderheid derde lid, van het Burgerlijk wetboek;
- de artikelen 12, 13, 19, 807, 1050 en 1068 van het Gerechtelijk Wetboek;
- artikel 145 van het koninklijk besluit ter uitvoering van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992;
- algemeen rechtsbeginsel volgens hetwelk de rechter gebonden is door de vordering
van de partij, beschikkingsbeginsel genaamd.
Aangevochten beslissingen
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Het hof van beroep diende uitspraak te doen over het geschil betreffende de aanslagen
in de roerende voorheffing, die voor het aanslagjaar 1987 onder de artikelen 09 087 en
029 088 van het kohier, voor het aanslagjaar 1988 onder de artikelen 029 090, 029 091 en
010 158 van het kohier en voor het aanslagjaar 1989 onder het artikel 029 089 van het kohier (aanslagen nrs. 17 tot 22) waren vastgesteld. Het hof stelt hieromtrent vast dat zij
"alle op 21 november 1990 werden ingekohierd ten laste van de 'cv Pharmacies Populaires
de Bruxelles, c/o Monsieur L. Bertinchamps - liquidateur de la société coopérative Pharmacie de l'Etuve, rue de la Consolation 70 à 1030 Schaerbeek', dat is ten laste van de eerste (verweerster), wat door alle partijen erkend en door de eerste rechter bevestigd is". Het
arrest stelt immers vast dat 'Pharmacies Populaires de Bruxelles' de vroegere maatschappelijke benaming is van de eerste verweerster die deze benaming op 10 maart 1994 samen
met het adres van haar vestiging heeft gewijzigd. Na erop te hebben gewezen dat de tweede eiser de eerste verweerster op 20 november 1995 voor de Rechtbank van Eerste Aanleg
te Brussel heeft gedagvaard om haar met name te doen veroordelen tot betaling van die
aanslagen, dat het beroepen vonnis "die rechtsvordering (...) niet-ontvankelijk heeft verklaard, in zoverre zij tegen de (eerste verweerster) gericht is in verband met de aanslagen
nrs. 17 tot 22, aangezien die aanslagen ingekohierd zijn ten name van de (eerste verweerster,) zodat de Staat tegen die vennootschap reeds over een uitvoerbare titel beschikt en er
dus geen belang bij heeft om voor dezelfde schuldvordering een andere titel te
verkrijgen", dat de verweersters "overigens aan het hof [van beroep] vragen de niet-ontvankelijkheid van de rechtsvordering van de Staat voor de aanslagen 17 tot 22 te bevestigen, daar deze gericht waren tegen de (eerste verweerster) te wiens name de aanslagen ingekohierd waren" en dat de eisers "geen tegenberoep hebben ingesteld" tegen de op dat
punt gewezen beslissing van de eerste rechter, verklaart het hof van beroep in het dictum
van het arrest "met betrekking tot de 'aanslagen nrs. 17 tot 22 - Pharmacie de l'Etuve' het
hoofdberoep gegrond. Bijgevolg veroordeelt het de (eerste eiser) en, voor zoveel nodig,
(de tweede eiser) om aan de tweede [verweerster]", die blijkens de vaststelling van het arrest in de rechten en verplichtingen van de eerste verweerster getreden is, "het bedrag van
205.278,68 euro", verhoogd met de interest, terug te betalen, zijnde het bedrag dat van de
litigieuze aanslagen moet worden afgetrokken en dat door de tweede verweerster onder
voorbehoud betaald is. Het hof beslist aldus om de volgende redenen:
"Wat betreft de aanslagen nrs. 17 tot 22
1. Het wordt niet betwist dat die aanslagen in de roerende voorheffing op 21 november
1990 werden ingekohierd ten laste van de eerste (verweerster), zodat ze op 21 november
1995 wel moesten verjaard zijn.
Daags voor de verjaring, namelijk 20 november 1995, heeft de ontvanger qualitate qua
de eerste (verweerster) gedagvaard teneinde haar te doen veroordelen tot betaling van de
belastingschuld 'die oorspronkelijk was ingekohierd te name van de coöperatieve vennootschap Pharmacie de l'Etuve', hoewel de belasting in werkelijkheid ingekohierd is ten laste
van de eerste (verweerster).
2. De eerste rechter heeft derhalve beslist dat 'de (eerste verweerster) terecht aanvoert
dat de Belgische Staat reeds over een uitvoerbare titel beschikt tegen die vennootschap, en
dat zij er dus geen belang bij heeft om voor dezelfde belastingschuldvordering een andere
titel te verkrijgen' en hij heeft bijgevolg 'de vordering van de Belgische Staat in de zaak
Ar. 95/13.862/A niet-ontvankelijk verklaard in zoverre zij (...) betrekking heeft op de laatste zes aanslagen (de aanslagen nrs. 17 tot 22) die ten name van de (eerste verweerster)
zelf ingekohierd zijn onder de artikelen 029087 tot 029091 en 010158'.
3. De Belgische Staat heeft tegen die beslissing geen tegenberoep ingesteld. Hij vraagt
het hof 'het beroepen vonnis te bevestigen'.
4. Een rechtsvordering die definitief niet-ontvankelijk verklaard is en dus is verworpen,
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stuit de verjaring niet in de zin van artikel 2244 van het Burgerlijk Wetboek. Artikel 2247
van dat wetboek preciseert immers dat '(...) indien zijn eis (van de eiser) wordt afgewezen,
de stuiting voor niet bestaande wordt gehouden'.
De aanslagen nrs. 17 tot 22 waren aldus reeds verjaard eind november 1995.
5. Het bedrag van 205.275,68 euro werd betaald in november 2003, onder het voorbehoud dat de verjaring reeds verkregen was. Het staat vast dat de verjaring wel degelijk
verkregen was.
Het hoger beroep is gegrond op dat punt".
Grieven
Uit de vaststellingen van het arrest kan worden afgeleid dat de ontvanger in het bezit
was van een uitvoerbare titel (het kohier), maar dat hij, in plaats van een bevel te betekenen om de verjaring van vijf jaar te stuiten, de belastingschuldige vennootschap in rechte
gedagvaard heeft.
Er is dus wel degelijk door de gerechtsdeurwaarder aan de belastingschuldige vennootschap een akte betekend om de betaling van de betrokken belastingen te vorderen.
De rechtsvordering is door de eerste rechter niet-ontvankelijk verklaard, in zoverre zij
betrekking heeft op de litigieuze aanslagen, op grond dat de ontvanger reeds over een uitvoerbare titel beschikte tegen de belastingschuldige vennootschap.
Het hof van beroep beslist evenwel - wat niet hetzelfde is - dat de dagvaarding de verjaring niet heeft kunnen stuiten en dat de aanslagen verjaard zijn.
Het arrest wijst er nochtans op dat de eisers hebben gevraagd om het "beroepen vonnis
te bevestigen", wat juist is.
Daarenboven volgt uit het appelverzoekschrift van de verweersters (bladzijde 39) dat
zij de bevestiging van het beroepen vonnis vorderden in zoverre het op de voormelde aanslagen betrekking had en daarenboven en, "voor zoveel nodig" vorderden dat de eisers
zouden worden veroordeeld tot terugbetaling, aan de tweede verweerster, van het door
haar onder voorbehoud betaalde en van de litigieuze aanslagen af te trekken bedrag.
De verweersters hebben geen hoger beroep ingesteld in de door hen voor het hof van
beroep genomen conclusie (hun tweede aanvullende conclusie die, blijkens de bewoordingen ervan, "de vroegere conclusie", die dagtekent van 17 oktober 2006, "teniet doet en
vervangt").
Hoewel de verweersters in die conclusie, naast de bevestiging van het beroepen vonnis,
in dezelfde termen als in hun appelverzoekschrift, het hof van beroep vroegen "voor recht
te zeggen dat die aanslagen verjaard waren op het ogenblik van de betaling ervan" kan het
hier niet gaan om een hoger beroep, maar wel om een nieuwe aanvullende vordering in de
zin van artikel 807 van het Gerechtelijk Wetboek.
De passages in het vonnis die op die zes aanslagen betrekking hebben, zijn de volgende:
- "Zes aanslagen waarvan de belastbare grondslag bestond in de inkomsten die waren
verkregen of verdeeld door de vennootschap Pharmacie de l'Etuve zijn ook ingekohierd
ten name van de overnemende vennootschap, de (eerste verweerster). In totaal bedragen
zij de hoofdsom van 233.711,47 euro. Volgens de Belgische Staat is de verjaring hiervan,
die ten vroegste is ingetreden op 21 november 1995, door de dagvaarding van 20 november 1995 gestuit".
- "Wat betreft de zes aanslagen, voert de (eerste verweerster) terecht aan dat de Belgische Staat reeds over een uitvoerbare titel beschikt tegen die vennootschap, en dat zij er
dus geen belang bij heeft om voor dezelfde belastingschuldvordering een andere titel te
verkrijgen".
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- "Uit het bovenstaande volgt dat de vordering van de Belgische Staat in de zaak AR.
95/13862/A, in zoverre zij ontvankelijk is, gegrond is, met dien verstande evenwel dat het
niet aan de rechtbank staat 'de ingekohierde aanslagen te bevestigen', zoals de Belgische
Staat vraagt". (De zaak die op de rol van de rechtbank van eerste aanleg ingeschreven is
onder het nummer 95/13862/A is de zaak die de vordering betreffende de zes litigieuze
aanslagen bevat).
Op geen enkel ogenblik verklaart het beroepen vonnis die zes aanslagen verjaard. Uit
de laatste hierboven weergegeven passage volgt blijkbaar zelfs dat de vordering van de eisers met betrekking tot die aanslagen niet alleen ontvankelijk maar ook gegrond zou zijnwat noodzakelijkerwijs impliceert dat zij niet verjaard was.
....
Vierde onderdeel
Het arrest verwart de verjaring van een vordering in rechte met de verjaring van het uitvoerbare kohier dat de belastingen vaststelt.
Aangezien de ontvanger de betaling van de belastingen vordert en optreedt teneinde de
verjaring te stuiten, is de dagvaarding van 20 november 1995 wel degelijk een verjaringstuitende daad in de zin van de artikelen 145 van het koninklijk besluit tot uitvoering
van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992 en 2244 van het Burgerlijk Wetboek.
Binnen het kader van deze procedure heeft de ontvanger klaar en duidelijk zijn voornemen te kennen gegeven om die aanslagen in te vorderen van de eerste verweerster.
Hoewel de door de gerechtsdeurwaarder betekende dagvaarding niet rechtsgeldig was
als gedinginleidende akte, aangezien de ontvanger niet over een vorderingsrecht beschikt,
blijft ze niettemin haar waarde als verjaringstuitende daad behouden wat de ingekohierde
aanslagen betreft.
De dagvaarding beantwoordt immers aan het vereiste van artikel 145 van het koninklijk
besluit tot uitvoering van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992 volgens hetwelk de vijfjarige verjaringstermijn van een belasting kan worden gestuit op de wijze bepaald in de artikelen 2244 en volgende van het Burgerlijk Wetboek.
Het hof van beroep motiveert zijn beslissing enkel ten opzichte van de artikelen 2244
en 2247 van het Burgerlijk Wetboek zonder evenwel rekening te houden met artikel 145
van het koninklijk besluit tot uitvoering van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen
1992, dat een bepaling van openbare orde is.
Artikel 2247 van het Burgerlijk Wetboek bepaalt dat, indien de eis wordt afgewezen, de
stuiting voor niet bestaande gehouden wordt.
De verjaring die hier bedoeld wordt, is die van de eis, de rechtsvordering.
De afwijzing van de eis heeft voor de stuiting van de verjaring dezelfde gevolgen als de
afstand van de eis (artikel 2247, tweede lid, van het Burgerlijk Wetboek): de stuiting van
de verjaring wordt voor niet bestaande gehouden.
Niet de akte zelf is nietig, maar alleen de afgewezen eis.
Is artikel 2247 van het Burgerlijk Wetboek, in zoverre het doelt op de "eis", van toepassing op de uitvoerbare titel die vervat ligt in het kohier waarover de ontvanger beschikt?
De eisers denken van niet: artikel 2247 van het Burgerlijk Wetboek heeft het enkel over
de verjaring van de eis, en niet over de verjaring van het kohier.
De vraag rijst dan of de aan de belastingschuldige betekende akte, hoewel deze geen
bevel of beslag is, toch de verjaring blijft stuiten, daar hij toch hetzelfde doel heeft als een
daad van stuiting, namelijk de belastingschuldige op de hoogte te brengen van het feit dat
hij nog altijd belasting verschuldigd is.
Dit geval moet worden onderscheiden van het arrest (van het Hof) van 10 oktober 2002
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dat in de volgende bewoordingen is gesteld:
"(...) inzake inkomstenbelastingen is het bevel tot betaling een daad van rechtsvervolging die een uitvoerbare titel veronderstelt en aan het uitvoerend beslag voorafgaat;
(...) bijgevolg stuit het door de verweerder betekende bevel tot betaling, bij ontstentenis
van een onbetwistbaar verschuldigde belasting, de verjaring niet".
De toepassing van de artikelen 409 en 410 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992 (en bij ontstentenis van specifieke bepalingen) verklaart waarom het bevel tot
betaling, als eerste daad van rechtsvervolging, de verjaring niet heeft kunnen stuiten.
Te dezen is artikel 145 van het koninklijk besluit tot uitvoering van het Wetboek van de
Inkomstenbelastingen 1992 in acht genomen. Dat artikel verwijst naar artikel 2244 van
het Burgerlijk Wetboek.
Artikel 2247 van het Burgerlijk Wetboek, inzonderheid het tweede en het derde lid, is
niet van toepassing op het geval waarin de verjaring inzake inkomstenbelastingen is gestuit.
Daarentegen lijkt het onbetwistbaar dat de akte, die nietig is uit hoofde van een gebrek
in de vorm (artikel 2247, eerste lid) de verjaring niet kan stuiten.
In die zin zou, zelfs indien de in de dagvaarding vervatte eis op alle punten niet ontvankelijk zou worden verklaard als vorderingen in rechte, de dagvaarding ten aanzien van de
eerste verweerster de verjaring toch blijven stuiten voor de zes bedoelde aanslagen.
Dat is hier het geval, te meer daar het hof van beroep bepaalde punten van de eis uit de
dagvaarding van 20 november 2005 ontvankelijk verklaart, zoals met name volgt uit de
hierboven weergegeven uittreksels uit het beroepen vonnis.
In zoverre het hof van beroep de rechtsvordering tot betaling van de zes litigieuze aanslagen verjaard verklaart, verantwoordt het zijn beslissing dus niet naar recht (schending
van de artikelen 2244 en 2247 van het Burgerlijk Wetboek en 145 van het koninklijk besluit tot uitvoering van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992).

III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Eerste middel
Het arrest stelt vast dat de aanslagen nrs. 15 en 16 in de vennootschapsbelasting waren ingekohierd ten name van de coöperatieve vennootschap 'Pharmacie
de l'Ecluse', die achteraf werd overgenomen door de coöperatieve vennootschap
"Pharmacies populaires", de latere "Multipharma", eerste verweerster, en dat de
notariële akte betreffende die fusie vermeldt dat de overnemende vennootschap
zich met name ertoe verbindt alle passiva van de overgenomen vennootschap te
dragen, al haar verbintenissen en verplichtingen na te komen en alle kosten, belastingen en lasten die voortvloeien uit de fusie en de vereffening van de overgenomen vennootschap, te betalen.
Het wijst erop dat de tweede eiser tegen de eerste verweerster een "rechtsvordering heeft ingesteld tot het verkrijgen van een nieuwe uitvoerbare titel [...]
voor de belastingschuldvordering, die ten name van de overgenomen vennootschap is ingekohierd".
Artikel 703, eerste lid, van het Gerechtelijk Wetboek bepaalt dat rechtspersonen in rechte optreden door tussenkomst van hun bevoegde organen.
De Staat kan enkel optreden door tussenkomst van de minister tot wiens be-
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voegdheden het onderwerp van het geschil behoort.
Voor de eis tot het verkrijgen van een uitvoerbare titel tegen een belastingschuldige wordt de Staat enkel rechtsgeldig vertegenwoordigd door de minister
van Financiën.
Noch artikel 298 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992, noch de
artikelen 147 en 148 van het koninklijk besluit van 27 augustus 1993 tot uitvoering van dat wetboek, noch artikel 66 van het koninklijk besluit van 17 juli 1991
houdende coördinatie van de wetten op de Rijkscomptabiliteit kennen aan de
ontvanger van de directe belastingen de bevoegdheid toe om te dien einde in
rechte op te treden.
Het arrest dat oordeelt dat de eerste verweerster "enkel door de 'Belgische
Staat, vertegenwoordigd door de minister van Financiën' kon worden vervolgd
en schuldenaar verklaard van een belastingschuld die ingekohierd is ten name
van de door haar overgenomen vennootschap", verantwoordt naar recht zijn beslissing dat de door de tweede eiser ingestelde rechtsvordering niet ontvankelijk
is en dat derhalve die rechtsvordering de verjaringstermijn van de litigieuze aanslagen niet heeft kunnen stuiten.
Voor het overige ontzegt het arrest de tweede eiser niet het recht zich te beroepen op het in de akten van fusie van de vennootschappen opgenomen beding ten
behoeve van derden, maar ontzegt het hem de hoedanigheid, nodig om zelf de
bovengenoemde rechtsvordering in te stellen.
Het middel kan niet worden aangenomen.
Tweede middel
...
Vierde onderdeel
Artikel 145, eerste lid, van het koninklijk besluit van 27 augustus 1993 tot uitvoering van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992 bepaalt dat directe
belastingen verjaren door verloop van vijf jaren vanaf de datum waarop zij moeten worden betaald.
Het derde lid bepaalt dat die termijn kan worden gestuit op de wijze bepaald in
de artikelen 2244 en volgende van het Burgerlijk Wetboek.
Deze bepaling doelt op de invordering van de belasting die verjaart bij het verstrijken van de aangegeven termijn, tenzij de verjaring gestuit is onder de in het
Burgerlijk Wetboek bepaalde voorwaarden.
Artikel 2247 van het Burgerlijk Wetboek bepaalt dat, indien de dagvaarding
nietig is uit hoofde van een gebrek in de vorm, indien de eiser afstand doet van
zijn eis of indien zijn eis wordt afgewezen, de stuiting voor niet bestaande gehouden wordt.
Daaruit volgt dat, aangezien artikel 2247 van het Burgerlijk Wetboek krachtens het bovenaangehaalde artikel 145 van toepassing is inzake inkomstenbelastingen, de dagvaarding de verjaring niet stuit, indien de bij de dagvaarding ingestelde rechtsvordering door de rechter wordt afgewezen.
Het arrest dat oordeelt dat "een rechtsvordering die definitief niet-ontvankelijk

1166

HOF VAN CASSATIE

30.4.09 - Nr. 290

verklaard is en dus wordt afgewezen, de verjaring niet stuit in de zin van artikel
2244 van het Burgerlijk Wetboek", verantwoordt naar recht zijn beslissing dat de
aanslagen nrs. 17 tot 22 verjaard waren.
Het onderdeel kan niet worden aangenomen.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eisers in de kosten.
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