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1º RECHTBANKEN — BURGERLIJKE ZAKEN — ALGEMEEN - GEEN CONCLUSIE TAAK VAN DE RECHTER - MOTIVERINGSPLICHT - DRAAGWIJDTE
2º REDENEN VAN DE VONNISSEN EN ARRESTEN — GEEN CONCLUSIE —
BURGERLIJKE ZAKEN (HANDELSZAKEN EN SOCIALE ZAKEN
INBEGREPEN) - TAAK VAN DE RECHTER - MOTIVERINGSPLICHT - DRAAGWIJDTE
3º ARBEIDSOVEREENKOMST — BEGRIP. BESTAANSVEREISTEN. VORM —
ALLERLEI - BEWIJS VAN HET AL DAN NIET BESTAAN VAN EEN ARBEIDSOVEREENKOMST BEVOEGDHEID VAN DE R.S.Z. - TAAK VAN DE RECHTER
1º en 2° Bij ontstentenis van een daartoe strekkende conclusie, dient de rechter niet alle
feitelijke gegevens te vermelden die zijn beslissing naar recht verantwoorden, zodat uit
het enkel feit dat een gegeven niet in een vonnis is vermeld niet volgt dat de rechter dit
niet heeft onderzocht. (Art. 149, Gw. 1994)
3º De rechtmatigheid van de door de R.S.Z. krachtens de artikelen 5, 9, 22 en 40 van de
R.S.Z.-wet genomen beslissing om het voordeel van de wet te ontzeggen aan degenen
die de voorwaarden ervan niet vervullen en bijgevolg ambtshalve over het al dan niet
bestaan van een arbeidsovereenkomst te beslissen, houdt in dat, wanneer partijen hun
overeenkomst hebben gekwalificeerd als een arbeidsovereenkomst voor bedienden, het
bewijs wordt geleverd dat de feitelijke elementen van de zaak het bestaan van dergelijke
overeenkomst uitsluiten. Het is de taak van de rechter na te gaan of de gegevens die
aangevoerd worden om het bestaan van een arbeidsovereenkomst uit te sluiten, hetzij
afzonderlijk, hetzij in hun geheel genomen de afwezigheid van gezagsuitoefening of van
mogelijkheid tot gezagsuitoefening aantonen. (Artt. 5, 9, 22 en 40, RSZ-wet 1969)
(RECON nv e.a. T. RIJKSDIENST VOOR SOCIALE ZEKERHEID)

ARREST

(AR S.09.0005.N)

RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 18 september 2008 gewezen
door het arbeidshof te Brussel.
Raadsheer Alain Smetryns heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Ria Mortier heeft geconcludeerd.
CASSATIEMIDDEL
De eiseressen voeren in hun verzoekschrift een middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
artikel 149 van de gecoördineerde Grondwet van 17 februari 1994;
de artikelen 1, §1, eerste lid, 14, 21, 22, 23, §1 en §2, 28, §1, en 40 van de wet van 27
juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders;
de artikelen 1, §1, 2, §1, eerste lid, en 23 van de wet van 29 juni 1981 houdende de algemene beginselen van de sociale zekerheid voor werknemers;
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de artikelen 1, eerste lid, 2 en 3 van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeids-overeenkomsten;
artikel 1134, eerste lid, van het Burgerlijk Wetboek;
artikel 53, 54 en 55 van boek I, titel IX, van het Wetboek van Koophandel, vóór de opheffing van die titel door artikel 17 van de wet van 7 mei 1999 houdende het Wetboek van
Vennootschappen;
de artikelen 517, 518 en 552 van het Wetboek van Vennootschappen.
Aangevochten beslissing
In de bestreden beslissing verklaart het arbeidshof het hoger beroep van de eiseressen
ontvankelijk doch ongegrond. Het arbeidshof bevestigt het vonnis van de arbeidsrechtbank van 16 september 2005, dat onder meer (...) de hoofdvordering van de eiseressen ongegrond verklaart en de partijen ervan afwijst op het motief dat de kwalificatie van de
overeenkomst tussen de partijen als arbeidsovereenkomst in de litigieuze periode niet kan
worden bevestigd. Het arbeidshof neemt die beslissing (...) 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:
"In deze zaak hebben (de eiseressen) in het kader van de samenwerkingsplicht rond het
bewijs de elementen voorgebracht waarop zij hun conventionele kwalificatie hebben gesteund.
Terecht heeft (de verweerder) op basis van deze elementen beslist dat de gezagsverhouding niet aanwezig was, zodat het bestaan van een bediendencontract uitgesloten was.
Uit het verhoor van (de tweede eiseres) volgt immers dat zij een leidinggevende functie
had, waardoor zij zich bezighield met het management van de zaak, waaronder het opstellen van een businessplan, contacten met fabrieken en algemeen beheer; zij volgt daarbij
de instructies van de opdrachtgever, met name Volvo, en zij doet daarbij hetzelfde van
wat zij verricht bij de nv Automobilia Roeselare, waar zij afgevaardigd bestuurder is; zij
licht toe dat zij bij de bestellingen van nieuwe auto's, afhankelijk van de verkoopsstrategie, gelijktijdig doet voor de vier firma's waarin zij betrokken is.
Het gezag wordt alleszins niet uitgeoefend door haar echtgenoot die afgevaardigde bestuurder is, in haar verklaring zegt (de tweede eiseres) dat haar man de grote beslissingen
treft naar investeringen toe, maar zij maakt nergens melding van enige gezagsuitoefening.
De heer C. S. geeft in zijn verklaring als afgevaardigd bestuurder aan dat het grote verschil tussen de activiteiten van zijn echtgenote bij (de eerste eiseres) als bediende en haar
activiteiten als bestuurder bij de andere vennootschappen ligt in het feit dat de (eerste eiseres) het grootste bedrijf is en ook het grootste deel van het werk meebrengt.
Waar vastgesteld wordt dat de wijze van uitoefenen van dit werk elders buiten elke gezagsverhouding (als bestuurder of afgevaardigd bestuurder) plaatsvindt, wordt dus aangetoond dat er ook bij de (eerste eiseres) geen gezagsverhouding aanwezig is en de heer S.
beweert ook niet dat dit gezag door hem wordt uitgeoefend.
(De eiseressen) laten in hun beroepsbesluiten gelden dat de schoonouders van (de tweede eiseres), L. S. en M. W. als oprichters nog dagelijks in de (eerste eiseres) aanwezig zijn
en aldus toezicht zouden uitoefenen.
Het uitoefenen van het voor een arbeidsovereenkomst kenmerkende gezag gebeurt in
de regel niet door de aandeelhouders.
Een aandeelhouder doet een financiële participatie in de onderneming en kan via de algemene vergadering mee beslissen in de aanduiding van de raad van bestuur en/of het dagelijks bestuur dat de leiding van de vennootschap uitoefent; de dagelijkse leiding gebeurt
dan ook niet door de aandeelhouder en er wordt niet betwist dat de schoonouders van (de
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tweede eiseres) zich uit de leiding van (de eerste eiseres) hebben teruggetrokken, wat niet
wegneemt dat zij wellicht nog graag in de onderneming vertoeven.
Anders dan (de eiseressen) voorhouden, komen zij in de gegeven omstandigheden dan
ook niet in aanmerking voor de gezagsuitoefening.
Er werd dan ook door niemand hiërarchische controle over (de tweede eiseres) uitgeoefend wat betreft haar werkzaamheden bij (de eerste eiseres).
Te snel willen (de eiseressen) uit de cassatiearresten van 14 november 1994 (JTT 1995,
68) en 9 januari 1995 (Pas. 1995, 1, 25) afleiden dat het voldoende is dat het gezag "kan"
worden uitgeoefend om voor te houden dat de mogelijkheid van gezag zou volstaan.
Het woord kunnen heeft in het Nederlands echter een dubbele betekenis en beduidt
naast mogelijk zijn ook: "de bevoegdheid hebben tot".
De gezagsuitoefening moet derhalve reëel zijn in de zin dat er binnen de onderneming
iemand moet zijn die bevoegdheid heeft om de controle uit te oefenen.
Dit is hier niet het geval, daar (de tweede eiseres) volledig zelfstandig handelde juist op
dezelfde wijze als in de andere vennootschappen waar zij bestuursbevoegdheden had.
De familiale verhoudingen versterken dit en (de tweede eiseres) geeft overigens zelf
aan dat men gekozen heeft voor een bediendenovereenkomst voor het geval dat er iets zou
gebeuren met haar echtgenoot of dat zij zouden scheiden; bovendien was zij volledig vrij
in de organisatie van haar werktijd, zelfs in die mate dat zij niet eens kon zeggen hoeveel
dagen verlof ze had.
De bijkomende beschouwingen van (de eiseressen) doen aan het ontbreken van de gezagsrelatie geen afbreuk, zodat (de verweerder) terecht beslist heeft dat de kwalificatie als
bediendenovereenkomst uitgesloten wordt door de feitelijke elementen.
Grieven
Overeenkomstig artikel 1, §1, eerste lid, van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van
de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders, hieronder afgekort als RSZ-wet, vindt die wet toepassing op de werknemers en de
werkgevers die door een arbeidsovereenkomst zijn verbonden.
Artikel 1, §1, van de wet van 29 juni 1981 houdende de algemene beginselen van de sociale zekerheid voor werknemers, hieronder afgekort als Algemene Beginselenwet Sociale
Zekerheid, bepaalt dat onder werknemer wordt verstaan, de persoon die met een werkgever door een arbeidsovereenkomst is verbonden. Artikel 2, §1, eerste lid, van die wet van
29 juni 1981 bepaalt dat zij van toepassing is op de werknemers en werkgevers.
Krachtens artikel 21 van RSZ-wet moet iedere verzekeringsplichtige werkgever zich bij
de verweerder laten inschrijven en aan deze een aangifte doen met verantwoording van
het bedrag van de verschuldigde bijdragen (...). Op grond van de artikelen 14, 22, 23, §1
en 2, 28 en 40 van dezelfde wet en de artikelen 1, §1, 2, §1, eerste lid, en 23 van de Algemene Beginselenwet Sociale Zekerheid is de verweerder belast met de invordering van de
socialezekerheidsbijdragen die de werkgever gehouden is op het loon te betalen en in te
houden en die in voorkomend geval ambtshalve vast te stellen, alsook over te gaan tot invordering van de bijdrageopslag en de verwijlinterest.
Krachtens de artikelen 1, eerste lid, 2 en 3 van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten, is de arbeidsovereenkomst de overeenkomst waarbij de werknemer
zich verbindt tegen loon arbeid te verrichten onder het gezag van de werkgever.
Krachtens artikel 1134, eerste lid, van het Burgerlijk Wetboek strekken alle overeenkomsten die wettig zijn aangegaan, diegenen die ze hebben aangegaan, tot wet. De afspraken die de partijen hebben gemaakt met betrekking tot de rechtsregels die zij wel of niet
op hun overeenkomst wensen toegepast te zien (de kwalificatie), hebben, als onderdeel
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van de overeenkomst, verbindende kracht tussen de partijen, althans indien ze wettig zijn
gemaakt. Indien de rechter de door de partijen gegeven kwalificatie ter zijde schuift terwijl die kwalificatie de werkelijke wil van de partijen weergeeft en de aan zijn beoordeling voorgelegde feitelijke elementen die kwalificatie niet uitsluiten, miskent hij dan ook
artikel 1134, eerste lid, van het Burgerlijk Wetboek.
Uit wat voorafgaat, volgt dat de rechter weliswaar niet gebonden is door de kwalificatie
die de partijen aan de tussen hen gesloten overeenkomst hebben gegeven. Maar wanneer
de partijen hun overeenkomst hebben gekwalificeerd als een arbeidsovereenkomst en bij
ontstentenis van een tegen die kwalificatie ingaand wettelijk vermoeden, kan de feitenrechter die kwalificatie niet ter zijde schuiven wanneer de feitelijke gegevens waarop hij
zich steunt, afzonderlijk of (geheel of gedeeltelijk) samen genomen, de door de partijen
aan hun overeenkomst gegeven kwalificatie niet uitsluiten. Het bewijs van de afwezigheid
van een gezagsrelatie is dan niet geleverd wanneer de door de rechter vastgestelde feiten
evenzeer passen in het kader van een arbeidsovereenkomst en daarmee niet onverenigbaar
zijn.
Het arbeidshof stelt in het bestreden arrest vast dat "(de eerste eiseres) en (de tweede eiseres) (voorhouden) dat zij van bij de aanvang van de tewerkstelling op 1 januari 1974
een bediendenovereenkomst hebben afgesloten; omtrent de kwalificatie als dusdanig is er
dus geen betwisting" (blz. 6, derde alinea, van het bestreden arrest). Uit die vaststelling
van het arbeidshof blijkt dat de eiseressen de tussen hen bestaande arbeidsverhouding
kwalificeerden als een arbeidsovereenkomst voor bedienden.
Het arbeidshof stelt niet vast en uit de vaststellingen van het arbeidshof blijkt niet dat
op de rechtsverhoudingen tussen de betrokkenen een wettelijk vermoeden van toepassing
zou zijn dat tegen de kwalificatie als arbeidsovereenkomst ingaat.
1. Eerste onderdeel
Ingeval de partijen de tussen hen bestaande arbeidsverhouding hebben gekwalificeerd
als een arbeidsovereenkomst, is het omtrent de gegevens die aangevoerd worden om de
afwezigheid van een gezagsrelatie te staven, de taak van de rechter na te gaan of die gegevens onverenigbaar zijn met het bestaan van een arbeidsovereenkomst.
De feitenrechter die vaststelt dat de feitelijke elementen wijzen op een zelfstandige
werkverhouding en op de afwezigheid van een toepassing of van de mogelijkheid tot toepassing van gezag op de uitvoering van de arbeid, dient aan te geven hoe en waardoor die
elementen, elk afzonderlijk of in hun geheel beschouwd, onverenigbaar zijn met de uitvoering van arbeid in het kader van een arbeidsovereenkomst.
Het arbeidshof overweegt dat de verweerder op basis van de door de eiseressen naar
voren gebrachte elementen terecht heeft beslist dat een gezagsverhouding tussen de eiseressen niet aanwezig was, zodat het bestaan van een bediendencontract uitgesloten was en
dat de kwalificatie als bediendenovereenkomst uitgesloten wordt door de feitelijke elementen van het onderzoek van de verweerder, die verwijzen naar een zelfstandige werkverhouding.
Het arbeidshof leidt de afwezigheid van een gezagsverhouding tussen de eiseressen en
dus het bestaan van een overeenkomst van zelfstandige samenwerking in essentie af uit de
volgende feitelijke elementen en overwegingen:
- de verklaring van de tweede eiseres dat zij een leidinggevende functie had, waardoor
zij zich bezighield met het management van de zaak, waaronder het opstellen van een businessplan, het onderhouden van contacten met de fabrieken en het algemeen beheer,
waarbij zij de instructies volgt van opdrachtgever Volvo en hetzelfde doet als voor de nv
Automobilia Roeselare, waarvan zij gedelegeerd bestuurder is (blz. 6, voorlaatste alinea,
van het bestreden arrest) en de toelichting van de tweede eiseres dat zij de bestellingen
van nieuwe auto's, afhankelijk van de verkoopsstrategie, gelijktijdig doet voor de vier fir-
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ma's waarin zij betrokken is;
- de omstandigheid dat het gezag alleszins niet wordt uitgeoefend door de echtgenoot
van de tweede eiseres, die gedelegeerd bestuurder van de eerste eiseres is (blz. 6, laatste
alinea, van het bestreden arrest), aangezien de tweede eiseres in haar verklaring zegt dat
haar man de grote beslissingen neemt m.b.t. investeringen, maar zij nergens melding
maakt van enige gezagsuitoefening (blz. 6, laatste alinea, van het bestreden arrest) en de
heer C. S. in zijn verklaring als gedelegeerd bestuurder aangeeft dat het grote verschil tussen de activiteiten van zijn echtgenote bij de eerste eiseres als bediende en haar activiteiten als bestuurder bij de andere vennootschappen ligt in het feit dat de eerste eiseres het
grootste bedrijf is en ook het grootste gedeelte van het werk meebrengt (blz. 7, eerste alinea, van het bestreden arrest);
- het gegeven dat, waar vastgesteld wordt dat de wijze van uitoefenen van dat werk elders buiten elke gezagsverhouding (als bestuurder of gedelegeerd bestuurder) plaatsvindt,
dus wordt aangetoond dat ook bij de eerste eiseres geen gezagsverhouding aanwezig is en
de heer S. ook niet beweert dat dit gezag door hem zou worden uitgeoefend (blz. 7, tweede alinea, van het arrest);
- het feit dat de schoonouders van de eerste eiseres, omtrent wie de eiseressen lieten
gelden dat zij als oprichters nog dagelijks in de onderneming aanwezig zijn, in de gegeven
omstandigheden niet in aanmerking komen voor de gezagsuitoefening, aangezien de dagelijkse leiding niet gebeurt door de aandeelhouder en niet wordt betwist dat de schoonouders van de tweede eiseres zich uit de leiding van de eerste eiseres hebben teruggetrokken, wat niet wegneemt dat zij wellicht nog graag in de onderneming vertoeven (blz. 7,
vijfde en zesde alinea, van het bestreden arrest)
- de overweging dat dan ook niemand hiërarchische controle uitoefende over de tweede
eiseres wat betreft haar werkzaamheden bij de eerste eiseres en niemand binnen de onderneming de bevoegdheid had de controle uit te oefenen, aangezien de tweede eiseres volledig zelfstandig handelde op precies dezelfde wijze als in de andere vennootschappen
waarin zij bestuursbevoegdheden had (blz. 7, zevende, tiende en elfde alinea, van het bestreden arrest);
- de overweging dat de familiale verhoudingen dat versterken en de tweede eiseres overigens zelf aangeeft dat men gekozen heeft voor een arbeidsovereenkomst voor bedienden
voor het geval iets met haar echtgenoot zou gebeuren of zij zouden scheiden (blz. 7, laatste alinea, van het bestreden arrest);
- de omstandigheid dat de tweede eiseres volledig vrij was in de organisatie van haar
werktijd, zelfs in die mate dat zij niet kon zeggen hoeveel dagen verlof ze had (blz. 8, eerste alinea, van het bestreden arrest).
Hoewel het arbeidshof overweegt dat de door de partijen gekozen kwalificatie maar kan
worden gewijzigd indien de elementen die voorgebracht worden, die kwalificatie uitsluiten (blz. 5, zesde alinea, van het bestreden arrest - waar manifest, als gevolg van een materiële vergissing, het woord niet is toegevoegd), geeft het met geen enkele van de voornoemde, noch met enige andere in het bestreden arrest voorkomende vaststelling of overweging aan hoe en waardoor de feitelijke elementen die het voor het bewijs van de afwezigheid van een gezagsverhouding in aanmerking neemt, elk afzonderlijk dan wel geheel
of gedeeltelijk samen genomen, onverenigbaar zijn met gezag en een arbeidsovereenkomst.
1. 1. Eerste subonderdeel
Aangezien het arbeidshof niet aangeeft hoe en waardoor de elementen die het in aanmerking neemt, van die aard zijn dat zij, elk afzonderlijk dan wel geheel of gedeeltelijk
samen beschouwd, onverenigbaar zijn met een arbeidsovereenkomst, oordeelt het niet
wettig dat de verweerder terecht heeft beslist dat de gezagsverhouding niet aanwezig was,
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zodat het bestaan van een bediendencontract uitgesloten was (schending van de artikelen
1, eerste lid, 2 en 3 van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten) en
beslist het evenmin wettig dat de kwalificatie van de overeenkomst tussen de eiseressen
als bediendenovereenkomst uitgesloten wordt door de feitelijke elementen van het onderzoek van de verweerder, die verwijzen naar een zelfstandige werkverhouding (schending
van artikel 1134, eerste lid, van het Burgerlijk Wetboek).
Het arbeidshof verklaart dienvolgens evenmin, door ongegrondverklaring van het hoger
beroep van de eiseressen, wettig de vordering van de eiseressen ongegrond die ertoe strekt
te horen zeggen voor recht dat de verweerder ten onrechte is overgegaan tot ambtshalve
schrapping van de voor de tweede eiseres aangegeven prestaties voor de periode van april
1998 tot en met 20 januari 2004 (schending van de artikelen 1, §1, eerste lid, 14, 21, 22,
23, §1 en §2, 28, §1, en 40 van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet
van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders en van de
artikelen 1, §1, 2, §1, eerste lid, en 23 van de wet van 29 juni 1981 houdende de algemene
beginselen van de sociale zekerheid voor werknemers).
1.2. Tweede subonderdeel
Minstens maakt het arbeidshof, door niet aan te geven hoe en waardoor de elementen
die het in aanmerking neemt, van die aard zijn dat zij, elk afzonderlijk dan wel geheel of
gedeeltelijk samen beschouwd, onverenigbaar zijn met een arbeidsovereenkomst, het door
uw Hof uit te oefenen wettigheidstoezicht onmogelijk. Daardoor schendt het arbeidshof
artikel 149 van de gecoördineerde Grondwet van 17 februari 1994.
2. Tweede onderdeel
Het arbeidshof beslist tot het ontbreken van een gezagsrelatie, zodat de verweerder terecht beslist heeft dat de kwalificatie als bediendenovereenkomst uitgesloten wordt door
de feitelijke elementen van het onderzoek van de verweerder, die verwijzen naar een zelfstandige werkverhouding.
2. 1. Eerste subonderdeel
2.1.1. Het arbeidshof beslist tot de ontstentenis van gezagsverhouding (onder meer) op
het motief
- dat ("er werd dan ook" - blz. 7, 7de alinea van het arrest) door niemand hiërarchische
controle over de tweede eiseres werd uitgeoefend",
- en dat het niet zo is ("Dit is hier niet het geval") dat er iemand binnen de onderneming
was die de bevoegdheid had om de controle uit te oefenen,
op grond van zijn voorafgaande vaststellingen, overwegingen of beslissingen dat:
- het gezag alleszins niet werd uitgeoefend door haar echtgenoot, gedelegeerd bestuurder van de eerste eiseres,
- de tweede eiseres elders, met name bij andere vennootschappen, buiten elke gezagsuitoefening werkte,
- de schoonouders van de tweede eiseres, oprichters en aandeelhouders, in de gegeven
omstandigheden niet in aanmerking komen voor de gezagsuitoefening.
Op grond van de artikelen 53 en 55 van boek I, titel IX, van het Wetboek van Koophandel, vóór de opheffing van die titel door artikel 17 van de wet van 7 mei 1999 tot invoering van het Wetboek van Vennootschappen, en de artikelen 517 en 518 van het Wetboek
van Vennootschappen wordt iedere naamloze vennootschap bestuurd door een raad van
bestuur. Krachtens artikel 54, eerste lid, van boek I, titel IX, van het Wetboek van Koophandel, vóór de opheffing van die titel door artikel 17 van de wet van 7 mei 1999 tot invoering van het Wetboek van Vennootschappen, en artikel 522, §1, van het Wetboek van
Vennootschappen is de raad van bestuur bevoegd om alle handelingen te verrichten die
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nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, behoudens
die waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is; een eventuele
beperking van zijn bevoegdheden door de statuten kan, evenmin als de eventuele verdeling van de taken door de bestuurders overeengekomen, aan derden worden tegengeworpen, ook al is die beperking of verdeling openbaar gemaakt. Krachtens het tweede lid van
het voornoemde artikel 54 en §2 van het voornoemde artikel 522 vertegenwoordigt de
raad van bestuur de vennootschap jegens derden; de statuten kunnen aan deze bevoegdheid beperkingen aanbrengen, maar deze beperkingen kunnen, evenmin als de eventuele
verdeling van de taken door de bestuurders overeengekomen, niet aan derden worden tegengeworpen, ook al is die beperking of verdeling openbaar gemaakt.
Uit de voornoemde wettelijke bepalingen blijkt dat de raad van bestuur van een naamloze vennootschap in rechte het geëigende orgaan is om gezag uit te oefenen over de
werknemers van de vennootschap, die derden zijn.
De rechter is gehouden het geschil te beslechten overeenkomstig de rechtsregel die
daarop van toepassing is, zodat hij ertoe verplicht is om, met eerbiediging van de rechten
van verdediging, op de regelmatig aan zijn beoordeling voorgelegde feiten, zonder het
voorwerp noch de oorzaak van de vordering te wijzigen, de rechtsregel toe te passen op
grond waarvan hij op de vordering zal ingaan of ze zal afwijzen. De rechter mag en moet
dus de hem voorgelegde feiten aan de erop toepasselijke wetten toetsen.
Het arbeidshof stelt vast dat de eerste eiseres, voor wie de tweede eiseres werkzaam
was, de rechtsvorm heeft van een naamloze vennootschap. Het beslist tot het ontbreken
van een gezagsverhouding op het motief dat het niet zo was dat er binnen de onderneming
iemand was die de bevoegdheid had om de controle uit te oefenen, na te hebben onderzocht of de gedelegeerd bestuurder van de eerste eiseres en de schoonouders van de tweede eiseres in hun hoedanigheid van aandeelhouders gezag uitoefenden, maar zonder rekening te houden met het feit dat de eerste eiseres als een naamloze vennootschap van
rechtswege wordt bestuurd door een raad van bestuur die het geëigende orgaan is om het
werkgeversgezag namens de vennootschap uit te oefenen, noch, eventueel na heropening
van de debatten, te onderzoeken of, dan wel vast te stellen dat de raad van bestuur dat niet
kon doen of deed. Aldus schendt het arbeidshof de artikelen 53, 54 en 55 van boek I, titel
IX, van het Wetboek van Koophandel, vóór de opheffing van die titel door artikel 17 van
de wet van 7 mei 1999 houdende het Wetboek van Vennootschappen, en de artikelen 517,
518 en 522 van het Wetboek van Vennootschappen.
Door zonder rekening te houden met de wettelijke bevoegdheden van de raad van bestuur van de eerste eiseres te beslissen tot het ontbreken van een gezagsrelatie en zonder
te onderzoeken of noch vast te stellen dat die bevoegdheden niet konden worden of niet
werden uitgeoefend, te beslissen dat het niet zo was dat er binnen de onderneming iemand
was die de bevoegdheid had om de controle uit te oefenen, schendt het arbeidshof tevens
de artikelen 1, eerste lid, 2 en 3 van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten, de artikelen 1, §1, eerste lid, 14, 21, 22, 23, §1 en §2, 28, §1, en 40 van de wet
van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de
maatschappelijke zekerheid der arbeiders en de artikelen 1, §1, 2, §1, eerste lid, en 23 van
de wet van 29 juni 1981 houdende de algemene beginselen van de sociale zekerheid voor
werknemers).
2. 2. Tweede subonderdeel
Het arbeidshof beslist tot het ontbreken van een gezagsrelatie, zodat de verweerder terecht heeft beslist dat de kwalificatie van de overeenkomst die de partijen sloten als arbeidsovereenkomst, uitgesloten wordt, op (onder meer) de in het eerste onderdeel vermelde en hier als hernomen beschouwde motieven.
2.2.1. Het arbeidshof stelt in het bestreden arrest vast dat "(de tweede eiseres) een lei-
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dinggevende functie had, waardoor zij zich bezighield met het management van de zaak,
waaronder het opstellen van een businessplan, contacten met fabrieken en algemeen beheer; zij (...) daarbij de instructies (volgt) van de opdrachtgever, met name Volvo, en zij
(...) daarbij hetzelfde (doet) van wat zij verricht bij de nv Automobilia Roeselare, waar zij
afgevaardigd bestuurder is; zij (toelicht) (...) dat zij (...) de bestellingen van nieuwe auto's,
afhankelijk van de verkoopsstrategie, gelijktijdig doet voor de vier firma's waarin zij betrokken is."
Het uitoefenen van een leidinggevende functie is niet onverenigbaar met een gezagsverhouding en met het bestaan van een arbeidsovereenkomst. Ook het uitoefenen van dezelfde werkzaamheden als een gedelegeerd bestuurder, is daarmee niet onverenigbaar.
Tussen een naamloze vennootschap en een persoon belast met het dagelijks bestuur van
de vennootschap of het management van de onderneming, kan een arbeidsovereenkomst
bestaan.
2.2.2. Het arbeidshof stelt in het bestreden arrest vast dat het gezag alleszins niet wordt
uitgeoefend door de echtgenoot van de tweede eiseres, die gedelegeerd bestuurder van de
eerste eiseres is. Het arbeidshof verwijst daarvoor naar de verklaring van de tweede eiseres dat haar man de grote beslissingen neemt m.b.t. investeringen, maar nergens melding
maakt van enige gezagsuitoefening en, verder, naar de omstandigheid dat de heer C. S.,
echtgenoot van de tweede eiseres, niet beweert dat door hem gezag zou worden uitgeoefend.
De omstandigheid dat de echtgenoot van een persoon die met een vennootschap een
contractuele arbeidsverhouding heeft, gehuwd is met die persoon en gedelegeerd bestuurder is van die vennootschap en dat hij de grote beslissingen neemt m.b.t. de investeringen,
is niet onverenigbaar met het bestaan van gezag en van een arbeidsovereenkomst.
Ook de omstandigheid dat een persoon in zijn verklaring nergens melding maakt van
enige gezagsuitoefening, sluit niet uit dat hij onder gezag werkt en door een arbeidsovereenkomst verbonden is, zoals dat evenmin wordt uitgesloten door het feit dat de gedelegeerd bestuurder van een vennootschap, al dan niet echtgenoot van die persoon, niet beweert dat door hem gezag zou worden uitgeoefend.
2.2.3. Het arbeidshof overweegt dat "de heer C. S. (...) in zijn verklaring als afgevaardigd bestuurder (aangeeft) dat het grote verschil tussen de activiteiten van zijn echtgenote
bij (de eerste eiseres) als bediende en haar activiteiten als bestuurder bij de andere vennootschappen ligt in het feit dat de (eerste eiseres) het grootste bedrijf is en ook het grootste deel van het werk meebrengt " en dat "waar vastgesteld wordt dat de wijze van uitoefenen van dit werk elders buiten elke gezagsverhouding (als bestuurder of afgevaardigd
bestuurder) plaatsvindt, (...) dus (wordt) aangetoond dat er ook bij de (eerste eiseres) geen
gezagsverhouding aanwezig is en de heer S. (...) ook niet (beweert) dat dit gezag door
hem wordt uitgeoefend."
De omstandigheid dat een persoon die met een vennootschap een contractuele arbeidsverhouding heeft, in andere vennootschappen bestuurder of gedelegeerd bestuurder is, is
niet onverenigbaar met het bestaan van gezag en van een arbeidsovereenkomst tussen die
persoon en de eerstgenoemde vennootschap. Het vervullen van een mandaat van bestuurder van een vennootschap, sluit niet uit dat in diezelfde vennootschap een andere functie
wordt uitgeoefend in het kader van een arbeidsovereenkomst. Ook tussen een naamloze
vennootschap en een gedelegeerd bestuurder kan een arbeidsovereenkomst bestaan, zelfs
uitsluitend m.b.t. de taak van gedelegeerd bestuurder. A fortiori is de omstandigheid dat
iemand bestuurder of gedelegeerd bestuurder is in een welbepaalde vennootschap, niet onverenigbaar met het bestaan van gezag en van een arbeidsovereenkomst tussen die persoon en een andere vennootschap.
2.2.4. Het arbeidshof overweegt dat, anders dan de eiseressen voorhouden, de schoon-
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ouders van de tweede eiseres, van wie de eiseressen aanvoerden dat zij als oprichters nog
dagelijks in de onderneming van de eerste eiseres aanwezig zijn, in de gegeven omstandigheden niet in aanmerking komen voor de gezagsuitoefening, aangezien het uitoefenen
van het voor een arbeidsovereenkomst kenmerkend gezag in de regel niet gebeurt door de
aandeelhouders, evenmin als de dagelijkse leiding, en niet wordt betwist dat de schoonouders van de tweede eiseres zich uit de leiding van de eerste eiseres hebben teruggetrokken,
wat niet wegneemt dat zij wellicht nog graag in de onderneming vertoeven.
De omstandigheid dat de dagelijkse leiding niet gebeurt door de aandeelhouders en dat
niet wordt betwist dat bepaalde aandeelhouders zich uit de leiding van een vennootschap
hebben teruggetrokken, is niet onverenigbaar met het bestaan van gezag en van een arbeidsovereenkomst tussen de vennootschap en een persoon die daarvoor arbeid verricht.
2.2.5. Het arbeidshof overweegt dat de tweede eiseres volledig zelfstandig handelde,
juist op dezelfde wijze als in de andere vennootschapen waarin zij bestuursbevoegdheden
had, wat versterkt wordt door de familiale verhoudingen, daarmee verwijzend naar het feit
dat haar echtgenoot gedelegeerd bestuurder en haar schoonouders aandeelhouders waren.
Gezag en een arbeidsovereenkomst zijn niet onverenigbaar met het zelfstandig handelen, zelfs niet het volledig zelfstandig handelen, van de persoon die arbeid verricht, evenmin als het feit dat dergelijk persoon in andere vennootschappen, waarin hij bestuursbevoegdheden heeft, volledig zelfstandig handelt, noch met het bestaan van familiale relaties tussen die persoon en de gedelegeerd bestuurder en aandeelhouders van de vennootschap waarvoor hij werkt.
2.2.6. Het arbeidshof overweegt dat de tweede eiseres zelf aangeeft dat men gekozen
heeft voor een bediendenovereenkomst voor het geval iets zou gebeuren met haar echtgenoot of dat zij zouden scheiden.
De omstandigheid dat de partijen ervoor kiezen een arbeidsovereenkomst te sluiten omwille van de sociale bescherming welke die overeenkomst met zich brengt voor de persoon die de arbeid verricht, sluit het bestaan van gezag en van een arbeidsovereenkomst
niet uit.
2.2.7. Ten slotte overweegt het arbeidshof dat de tweede eiseres volledig vrij was in de
organisatie van haar werktijd, zelfs in de mate dat zij niet eens kon zeggen hoeveel dagen
verlof zij had.
De omstandigheid dat de persoon die arbeid verricht voor een contractpartij, volledig
vrij is in de organisatie van zijn arbeidstijd, sluit gezag en het bestaan van een arbeidsovereenkomst niet uit.
Conclusie
Aangezien de door het arbeidshof in aanmerking genomen feitelijke gegevens, afzonderlijk dan wel geheel of gedeeltelijk samen genomen, niet onverenigbaar zijn met het bestaan van gezag en met een arbeidsovereenkomst en de door de partijen aan hun overeenkomsten gegeven kwalificatie als arbeidsovereenkomst niet uitsluiten, sluit het arbeidshof
niet wettig de door de partijen aan hun overeenkomsten gegeven kwalificatie als bediendenovereenkomst uit (schending van artikel 1134, eerste lid, van het Burgerlijk Wetboek)
en beslist het dienvolgens niet wettig dat de eiseressen verbonden waren door een overeenkomst van zelfstandige samenwerking (schending van de artikelen 1, eerste lid, 2 en 3
van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten).
Het arbeidshof verklaart dienvolgens evenmin, door ongegrondverklaring van het hoger
beroep van de eiseressen, wettig de vordering van de eiseressen ongegrond die ertoe strekt
te horen zeggen voor recht dat de verweerder ten onrechte is overgegaan tot ambtshalve
schrapping van de voor de tweede eiseres aangegeven prestaties voor de periode van april
1998 tot en met 20 januari 2004 (schending van de artikelen 1, §1, eerste lid, 14, 21, 22,
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23, §1 en §2, 28, §1, en 40 van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet
van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders en van de
artikelen 1, §1, 2, §1, eerste lid, en 23 van de wet van 29 juni 1981 houdende de algemene
beginselen van de sociale zekerheid voor werknemers).

BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Eerste onderdeel
Eerste en tweede subonderdeel
De appelrechters oordelen dat:
de eiseressen hun verhouding hebben gekwalificeerd als een arbeidsovereenkomst voor bedienden;
deze kwalificatie slechts kan standhouden, wanneer er een daadwerkelijke gezagsverhouding is, die moet worden aangetoond;
het ontbreken van een gezagsverhouding immers de kwalificatie van de voorgehouden arbeidsovereenkomst voor bedienden uitsluit;
uit het verhoor van de tweede eiseres, bevestigd door dat van haar echtgenoot,
volgt dat zij bij de eerste eiseres hetzelfde doet als wat zij bij de nv Automobilia
Roeselare verricht, al waar zij, als afgevaardigd bestuurder, buiten elke gezagsverhouding haar werkzaamheden uitoefent;
de tweede eiseres naar aanleiding van haar verhoor ook geen gewag maakte
van een gezagsuitoefening door haar echtgenoot;
waar de schoonouders van de tweede eiseres zich uit de leiding van de vennootschap hebben teruggetrokken en als aandeelhouders de dagelijkse leiding
niet waarnemen, deze evenmin in aanmerking komen voor gezagsuitoefening;
er dan ook door niemand hiërarchische controle wordt uitgeoefend op de tweede eiseres in het kader van haar werkzaamheden bij de eerste eiseres;
waar de tweede eiseres in het kader van haar werkzaamheden bij de eerste eiseres volledig zelfstandig handelde, zoals zij dit deed in de andere vennootschappen alwaar zij bestuursbevoegdheden had, geen reële gezagsuitoefening over
haar werd uitgeoefend en binnen de onderneming ook niemand de bevoegdheid
had om de controle uit te oefenen;
de familiale verhoudingen de afwezigheid van gezagsverhouding komen bevestigen, terwijl de tweede eiseres zelf aangeeft dat voor een bediendenovereenkomst werd geopteerd voor het geval er iets zou gebeuren met haar echtgenoot of
voor het geval ze zouden scheiden;
de eiseres bovendien volledig vrij was in de organisatie van haar werktijd,
zelfs in die mate dat zij niet eens kon zeggen hoeveel dagen vakantie zij had;
de verweerder op grond van de elementen van de zaak dan ook terecht besliste
dat de gezagsverhouding niet aanwezig was, zodat het bestaan van een arbeidsovereenkomst voor bedienden uitgesloten was.
Het onderdeel dat er in zijn beide subonderdelen van uitgaat dat de appelrechters niet aangeven hoe en waardoor de elementen die zij in aanmerking nemen
onverenigbaar zijn met een arbeidsovereenkomst, mist feitelijke grondslag.
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Tweede onderdeel
Eerste subonderdeel
Bij ontstentenis van een daartoe strekkende conclusie, dient de rechter niet alle
feitelijke gegevens te vermelden die zijn beslissing naar recht verantwoorden.
Uit het enkele feit dat een gegeven in een vonnis niet is vermeld, volgt niet dat
de rechter dit niet heeft onderzocht.
Uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan blijkt niet dat de eiseressen voor de appelrechters hebben aangevoerd dat het werkgeversgezag over de
tweede eiseres werd uitgeoefend door de raad van bestuur van de eerste eiseres.
Het arrest dat vaststelt dat over de werkzaamheden van de tweede eiseres bij
de eerste eiseres door niemand hiërarchische controle werd uitgeoefend en ook
niemand die bevoegdheid had binnen de onderneming, diende aldus niet te zeggen dat ook de raad van bestuur van de eerste eiseres dit niet kon doen.
Het subonderdeel kan niet worden aangenomen.
Tweede subonderdeel
Krachtens de artikelen 5, 9, 22 en 40 van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke
zekerheid der arbeiders, is de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid bevoegd om
het voordeel van de wet te ontzeggen aan degenen die de voorwaarden ervan niet
vervullen en bijgevolg ambtshalve over het al dan niet bestaan van een in het
eerste artikel van de wet bedoelde arbeidsovereenkomst te beslissen.
De rechtmatigheid van deze beslissing houdt in dat, wanneer partijen hun
overeenkomst hebben gekwalificeerd als een arbeidsovereenkomst voor bedienden, het bewijs wordt geleverd dat de feitelijke elementen van de zaak het bestaan van dergelijke overeenkomst uitsluiten.
Omtrent de gegevens die worden aangevoerd om het bestaan van een arbeidsovereenkomst uit te sluiten, is het de taak van de rechter na te gaan of deze gegevens hetzij afzonderlijk, hetzij in hun geheel genomen de afwezigheid van gezagsuitoefening of van mogelijkheid tot gezagsuitoefening aantonen.
Op grond van de onder randnummer 1 aangehaalde feitelijke elementen, vermochten de appelrechters te oordelen dat deze in hun geheel genomen de afwezigheid van gezagsuitoefening of van mogelijkheid tot gezagsuitoefening aantonen en dan ook het bestaan van een arbeidsovereenkomst uitsluiten.
Het subonderdeel kan niet worden aangenomen.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiseressen in de kosten.
4 januari 2010 – 3° kamer – Voorzitter: de h. Boes, afdelingsvoorzitter – Verslaggever:
de h. Smetryns – Gelijkluidende conclusie van mevr.Mortier, advocaat-generaal – Advo-
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caten: mrs. van Eeckhoutte en De Bruyn.

Nr. 2
2° KAMER - 5 januari 2010

1º CASSATIE — BEVOEGDHEID VAN HET HOF — ALGEMEEN - STRAFZAKEN STRAFVORDERING - VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS - REDELIJKE TERMIJN - VONNISGERECHT BEOORDELING - MARGINALE TOETSING
2º RECHTEN VAN DE MENS — VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS —
ARTIKEL 6 — ARTIKEL 6.1 - REDELIJKE TERMIJN - VONNISGERECHT - BEOORDELING TOEZICHT VAN HET HOF
3º STRAFVORDERING - VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS - REDELIJKE TERMIJN VONNISGERECHT - BEOORDELING - TOEZICHT VAN HET HOF
4º STEDENBOUW — HERSTEL VAN PLAATS IN DE VORIGE STAAT.
BETALING VAN EEN MEERWAARDE - HERSTELVORDERING - VORDERING TOT HERSTEL
IN DE OORSPRONKELIJKE TOESTAND - WETTELIJKE VERPLICHTING - BEOORDELING DOOR DE
RECHTER

1º, 2° en 3° Het staat de rechter, in het licht van de omstandigheden van de zaak en met inachtneming van de complexiteit ervan, het gedrag van de beklaagde en van de
gerechtelijke overheden, in feite te oordelen of de redelijke termijn tussen de beschuldiging en het vonnis is overschreden; het Hof gaat enkel na of de rechter uit de vaststellingen die hij verricht, geen gevolgtrekking afleidt die deze niet kunnen verantwoorden1.
4º Wanneer het bestuur bij het instellen van de herstelvordering wettelijk gebonden is het
herstel in de oorspronkelijke toestand te vorderen en over geen verdere keuze beschikt,
mag de strafrechter niet oordelen over de opportuniteit van de gevorderde herstelmaatregel. (Art. 149, §1, derde lid, Decr. Vl. R. 18 mei 1999)
(J. e.a. T. GEWESTELIJK STEDENBOUWKUNDIG INSPECTEUR)

ARREST

(AR P.09.0486.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
De cassatieberoepen zijn gericht tegen het arrest van het hof van beroep te
Antwerpen, correctionele kamer, van 25 februari 2009.
De eiser voert geen middel aan.
De eiseres voert in een memorie die aan dit arrest wordt gehecht, drie middelen aan.
Raadsheer Etienne Goethals heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Marc Timperman heeft geconcludeerd.
1 Cass., 5 mei 1987, AR 1059, AC, 1986-1987, nr. 517; Cass., 12 april 2000, AR P.00.0136.F, AC,
2000, nr. 247; Cass., 8 feb. 2005, AR P.04.1317.N, AC, 2005, nr. 77; Cass., 26 sept. 2006, AR
P.06.0604.N, AC, 2006, nr. 439; R. DECLERCQ, Beginselen van Strafrechtspleging, Mechelen, Kluwer,
2007, nr. 1642 e.v.
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II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Eerste middel
Eerste onderdeel
1. Het onderdeel voert schending aan van artikel 6.1 EVRM en artikel 14.1
IVBPR: op grond van de elementen die zij aanhalen, vermochten de appelrechters niet te oordelen dat een termijn van meer dan 23 jaar tussen de eerste vaststelling en de uitspraak, respectievelijk meer dan 18 jaar tussen de kennisgeving
van de herstelvordering en deze uitspraak, nog als redelijk kon worden beschouwd; dat de herstelvordering een legitiem doel nastreefde, dat de rechtsvoorgangers van eiseres bij de inkennisstelling van de herstelvordering geen verklaring wensten af te leggen, dat tot tweemaal toe getracht werd een regularisatievergunning te krijgen, vormen geen pertinente feitelijke overwegingen die zouden toelaten te besluiten dat de redelijke termijn niet is overschreden.
2. Het staat de rechter in het licht van de omstandigheden van de zaak en met
inachtneming van de complexiteit ervan, het gedrag van de beklaagde en van de
gerechtelijke overheden, in feite te oordelen of de redelijke termijn tussen de beschuldiging en het vonnis is overschreden. Het Hof gaat enkel na of de rechter
uit de vaststellingen die hij verricht, geen gevolgtrekking afleidt die deze niet
kunnen verantwoorden.
3. De bekritiseerde motivering betreft feitelijke gegevens die niet vreemd zijn
aan gedragingen of tussenkomsten van de eisers en die een vertraging bij de afhandeling van de strafzaak en een uitstel van de uitspraak kunnen verantwoorden. Of deze feitelijke gegevens effectief een verlenging van de redelijke termijn
verantwoorden, betreft een feitelijke beoordeling waarvoor het Hof niet bevoegd
is.
Het onderdeel kan niet worden aangenomen.
(...)
Derde middel in zijn geheel
8. Het middel voert schending aan van artikel 65 Stedenbouwwet, artikel 68
Stedenbouwdecreet 1996, artikel 149 Stedenbouwdecreet 1999, artikel 6.1
EVRM en artikel 14 IVBPR: het bestreden arrest oordeelt ten onrechte dat de
strafrechter niet mag oordelen over de opportuniteit van de gevorderde herstelmaatregel tot afbraak en deze niet mag vervangen door een veroordeling tot betaling van een meerwaarde; dit is in strijd met het intrinsiek strafrechtelijk karakter
van de vordering tot afbraak in de zin van artikel 6.1 EVRM en 14 IVBPR, waarbij de rechter deze maatregel, als intrinsiek strafrechtelijke sanctie, moet kunnen
beoordelen of hervormen op alle punten, zowel in rechte als in feite (eerste onderdeel); minstens houdt deze beslissing, in verband met een betwisting omtrent
het eigendomsgebruik en eigendomsbeperking, dit is die het patrimonium van de
burger aanbelangt, miskenning in van diens recht op een toetsing met volle
rechtsmacht door de rechter (tweede onderdeel).
9. Het middel in zijn beide onderdelen gaat uit van de onderstelling dat de bevoegdheid van het bestuur bij het instellen van de herstelvordering wettelijk niet
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gebonden is, het bestuur over een keuzemogelijkheid beschikt wat de op te leggen maatregel betreft, welke keuze de strafrechter bijgevolg krachtens zijn 'volle
rechtsmacht' ook op het vlak van de opportuniteit moet kunnen wijzigen.
10. Sinds het arrest van het Grondwettelijk Hof nr. 14/2005 van 19 januari
2005 bepaalt artikel 149, §1, eerste lid, Stedenbouwdecreet 1999: "Naast de straf
kan de rechtbank bevelen de plaats in de oorspronkelijke toestand te herstellen of
het strijdige gebruik te staken, en/of bouw- of aanpassingswerken uit te voeren
en/of een geldsom te betalen gelijk aan de meerwaarde die het goed door het
misdrijf heeft verkregen. Dit gebeurt op de vordering van de stedenbouwkundig
inspecteur of van het college van burgemeester en schepenen op wier grondgebied de werken, handelingen of wijzigingen, bedoeld in artikel 146, werden uitgevoerd. Indien deze inbreuken dateren van [...] is voorafgaand een eensluidend
advies van de Hoge Raad voor het Herstelbeleid vereist."
Artikel 149 Stedenbouwdecreet 1999 geeft aan het bestuur de bevoegdheid om
een herstelbeleid te voeren: het bestuur beslist of het al dan niet een herstelmaatregel zal vorderen; indien het beslist een herstelmaatregel te vorderen, beschikt
het over de keuze tussen drie mogelijke herstelmaatregelen, evenwel enkel binnen de grenzen en de modaliteiten die nader bij artikel 149 zijn bepaald.
11. Artikel 149, §1, derde lid, Stedenbouwdecreet 1999 bepaalt: "Voor de misdrijven waarvan de eigenaar kan aantonen dat ze werden gepleegd voor 1 mei
2000, kan in principe steeds het middel van de meerwaarde worden aangewend,
tenzij in één van de volgende gevallen: (...) 3° indien het misdrijf een zwaarwichtige en onherstelbare inbreuk vormt op de essentiële stedenbouwkundige
voorschriften inzake de bestemming krachtens het ruimtelijk uitvoeringsplan of
plan van aanleg."
Uit die bepaling volgt dat bij een dergelijke inbreuk het bestuur het herstel in
de oorspronkelijke toestand moet vorderen en over geen verdere keuze beschikt.
12. De appelrechters (arrest, p. 11, r.o. c.3.) oordelen dat "de uitgevoerde werken en de handelingen (...) een zwaarwichtige en onherstelbare inbreuk op de essentiële bestemmingsvoorschriften van het gewestplan [vormen] zodat de herstelvordering niet disproportioneel is ten aanzien van het beoogde doel van de
ruimtelijke ordening met name het vrijwaren van de bufferzone."
Die reden volstaat om het door hen bevolen herstel in de oorspronkelijk staat
naar recht te verantwoorden.
Het middel dat in zijn geheel is gericht tegen een overtollig motief, kan niet tot
cassatie leiden. Het is niet ontvankelijk.
Ambtshalve onderzoek van de beslissing over de herstelvordering
13. De substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen
zijn in acht genomen en de beslissing is overeenkomstig de wet gewezen.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt de cassatieberoepen.
Veroordeelt de eisers in de kosten van hun cassatieberoep.
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5 januari 2010 – 2° kamer – Voorzitter: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: de h. Goethals – Gelijkluidende conclusie van de h. Timperman, advocaat-generaal –
Advocaat: mr. R. Verstraeten, Brussel.

Nr. 3
2° KAMER - 6 januari 2010

1º INDEPLAATSSTELLING - STRAFZAKEN - BURGERLIJKE RECHTSVORDERING - SCHADE TEN
GEVOLGE VAN EEN MISDRIJF - HERSTELVORDERING - RECHTSVORDERING VAN HET SLACHTOFFER
VOOR DE STRAFRECHTER - VORDERING VAN EEN IN DE RECHTEN VAN HET SLACHTOFFER
GESUBROGEERDE PARTIJ - VONNIS DAT OP DE STRAFVORDERING BESLIST DAT HET MISDRIJF NIET
BEWEZEN IS - VONNIS DAT DE RECHTBANK VERVOLGENS ONBEVOEGD VERKLAART OM KENNIS TE
NEMEN VAN BURGERLIJKE RECHTSVORDERING VAN GESUBROGEERDE PARTIJ - DRAAGWIJDTE VAN DE
BESLISSING OP DIE RECHTSVORDERING

2º RECHTERLIJK GEWIJSDE — GEZAG VAN GEWIJSDE — STRAFZAKEN VOORWAARDE
1º Wanneer een verzekeringsinstelling zich door tussenkomst voor het strafgerecht burgerlijke partij heeft gesteld en daar van de aansprakelijke derde de terugbetaling heeft
gevorderd van de bedragen die zij in haar hoedanigheid van arbeidsongevallenverzekeraar van de werkgever van het slachtoffer had uitgekeerd, en het strafgerecht heeft beslist
dat het misdrijf dat de schade van de subrogant zou hebben veroorzaakt niet bewezen is,
heeft die beslissing over haar burgerlijke rechtsvordering bij ontstentenis van hoger
beroep vanwege de gesubrogeerde voor haar kracht van gewijsde; de nietigverklaring
naderhand van de beslissing waarbij de aansprakelijke derde buiten het geding wordt
gesteld, heeft niet tot gevolg dat het geschil opnieuw bij de rechter aanhangig kan worden gemaakt; dat geschil dat tussen de aansprakelijke derde en de gesubrogeerde bestond over de burgerlijke belangen van laatstgenoemde, is immers definitief beslecht1.
(Art. 47, Arbeidsongevallenwet; Art. 23, Ger.W.)
2º Om te beslissen of een beslissing gezag van gewijsde heeft, dient met name onderzocht
te worden of de nieuwe aanspraak kan worden ingewilligd zonder het voordeel van de
vroegere beslissing ongedaan te maken2. (Art. 23, Ger.W.)
(ETHIAS nv T. Y. e.a.)

ARREST (vertaling)

(AR P.09.0020.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep te Bergen,
jeugdkamer, van 3 november 2008.
De eiseres voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, twee middelen
aan.
Raadsheer Pierre Cornelis heeft verslag uitgebracht.
1 Zie Cass., 21 sept. 1990, AR 6996, AC, 1990-1991, nr 35; zie ook Cass., 3 sept. 2003, AR
P.03.0256.F, AC, 2003, nr 410, waar de gesubrogeerde voor het eerst in hoger beroep tussenkwam.
2 Zie Cass., 27 mei 2004, AR C.03.0069.N, AC, 2004, nr 290; DE PAGE, Traité élémentaire de droit
civil belge, dl. III, Brussel, p. 1008 en 1009.
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Advocaat-generaal Raymond Loop heeft geconcludeerd.
II. FEITEN
De eerste verweerder werd voor de jeugdrechtbank gedagvaard wegens als opzettelijke slagen en verwondingen omschreven feiten, die zijn gepleegd ten nadele van de bediende van een transportonderneming. De ouders van de minderjarige, de tweede en derde verweerders, werden voor dit rechtscollege gedagvaard in
de hoedanigheid van civielrechtelijk aansprakelijke partijen.
Het slachtoffer en de eiseres, in haar hoedanigheid van arbeidsongevallen-verzekeraar van de werkgever, hebben zich burgerlijke partij gesteld tegen de vervolgde personen en hebben hun verzekeraar, de vierde verweerster, gedaagd tot
tussenkomst en vrijwaring.
Bij vonnis van 9 december 1996 heeft de jeugdrechtbank de feiten niet bewezen verklaard, zich onbevoegd verklaard om van de burgerlijke rechtsvorderingen kennis te nemen en de dagvaarding tot tussenkomst niet ontvankelijk verklaard.
De eiseres heeft tegen dat vonnis geen hoger beroep ingesteld. Het vonnis
werd alleen aangevochten door de bediende aan wie de slagen werden toegebracht.
Bij arrest van 1 april 1997 heeft het hof van beroep de beslissing tenietgedaan,
voor recht gezegd dat de eerste verweerder de klaagster opzettelijk slagen en verwondingen had toegebracht en voor het overige de heropening van het debat bevolen. Vervolgens werden nog verschillende tussenarresten gewezen, alvorens
het deskundigenverslag op 26 mei 2005 werd neergelegd.
Met een verzoekschrift dat op 18 juni 2008 op de griffie van het hof van beroep werd neergelegd, is de eiseres tussengekomen in haar hoedanigheid van gesubrogeerde ten einde de verweerders te doen veroordelen haar de bedragen terug te betalen die zij aan het slachtoffer heeft uitgekeerd nadat het hoger beroep
had ingesteld tegen de beslissing van de jeugdrechtbank.
Het bestreden arrest verklaart die tussenkomst niet ontvankelijk.
III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
(...)
Tweede middel
Eerste onderdeel
Ter verantwoording van de ontvankelijkheid van haar tussenkomst voor het
hof van beroep, heeft de eiseres aangevoerd dat deze gegrond was op rechten die
de indeplaatssteller na de beslissing van de eerste rechter gekregen heeft en die
dus noodzakelijkerwijs verschillen van die welke in de door de jeugdrechtbank
afgewezen vordering zijn bedoeld.
Het arrest antwoordt op dat middel dat ten aanzien van de eiseres onherroepelijk is beslist dat het geweld waarvan de indeplaatssteller slachtoffer was, niet ten
laste kan worden gelegd van de eerste verweerder, tegen wie zij met name haar
vordering heeft gericht.
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Het onderdeel mist feitelijke grondslag.
Tweede onderdeel
De eiseres voert aan dat zij door de subrogatie waarin artikel 47 Arbeids-ongevallenwet voorziet, haar rechtsvordering kon enten op die welke de getroffene,
door haar hoger beroep, regelmatig voor het hof van beroep had gebracht. Zij
stelt dat de indeplaatsgestelde geen vrijspraak kan worden tegengeworpen waartegen de indeplaatssteller beroep heeft aangetekend, vermits de rechten die ze
wil invorderen bij de indeplaatssteller zijn ontstaan na diens hoger beroep.
Uit de stukken van de rechtspleging blijkt dat de eiseres zich door tussenkomst
voor de jeugdrechtbank burgerlijke partij heeft gesteld en daar van de aansprakelijke derde de terugbetaling heeft gevorderd van de bedragen die zij in haar hoedanigheid van arbeidsongevallenverzekeraar had uitgekeerd.
De rechtbank heeft evenwel beslist dat het door de eiseres aangevoerde misdrijf dat volgens haar de schade van de indeplaatssteller heeft veroorzaakt en de
reden was waarom de verweerders deze schade dienen te vergoeden, niet bewezen was.
Aangezien de eiseres geen hoger beroep heeft ingesteld, heeft de beslissing
over haar burgerlijke rechtsvordering kracht van gewijsde verkregen ten aanzien
van haarzelf. Bijgevolg kan zij, binnen de grenzen van de door haar voor de
strafrechter ingestelde vordering, niet meer doen gelden dat de eerste verweerder
het hem ten laste gelegde misdrijf heeft gepleegd. Bijgevolg kan zij, zonder die
grondslag, haar hoger beroep niet meer daarop baseren.
De vernietiging van de beslissing waarbij de minderjarige buiten het geding
wordt gesteld, heeft niet tot gevolg dat het geschil dat tussen de verweerders en
de eiseres bestond over de burgerlijke belangen van laatstgenoemde, opnieuw bij
de rechter aanhangig kan worden gemaakt. Dat geschil is immers definitief beslecht.
De appelrechters die oordelen dat de beslissing waarbij de eerste rechter zich
niet bevoegd verklaart ten aanzien van de eiseres, jegens haar gezag van gewijsde heeft en dat deze exceptie, aangezien zij persoonlijk is, haar kan worden tegengeworpen niettegenstaande de aangevoerde subrogatie, schenden artikel 47
Arbeidsongevallenwet niet.
Het onderdeel kan niet worden aangenomen.
Derde onderdeel
De eiseres voert aan dat het arrest artikel 23 Gerechtelijk Wetboek schendt
door haar het gezag van gewijsde van de beslissing van de jeugdrechtbank tegen
te werpen. Zij stelt dat dit gezag onmogelijk kan bestaan vermits de vorderingen
een verschillend voorwerp hebben. Voor de appelrechters immers heeft zij alleen
vergoeding gevorderd van de schade die na voorvermeld vonnis is ontstaan.
Om te beslissen of er gezag van gewijsde is, moet de rechter met name onderzoeken of de nieuwe aanspraak kan worden ingewilligd zonder het voordeel van
de vroegere beslissing teniet te doen.
De appelrechters konden de verweerders niet veroordelen om de eiseres schadeloos te stellen, zonder in tegenspraak te komen met de beslissing dat de straf-

18

HOF VAN CASSATIE

6.1.10 - Nr. 3

rechter onbevoegd is om uitspraak te doen over de burgerlijke rechtsvordering
die zij tegen hen had ingesteld.
Het door het middel aangevoerde verschil in voorwerp bestaat niet, vermits
beide rechtsvorderingen strekken tot herstel van de schade die is veroorzaakt
door het als misdrijf omschreven feit dat de eerste verweerder wordt tenlastegelegd.
Het onderdeel kan niet worden aangenomen.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiseres in de kosten.
6 januari 2010 – 2° kamer – Voorzitter: de h. de Codt, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: de h. Cornelis – Gelijkluidende conclusie van de h. Loop, advocaat-generaal – Advocaat: mr. Mahieu.

Nr. 4
2° KAMER - 6 januari 2010

1º CASSATIEBEROEP — STRAFZAKEN — TERMIJNEN VOOR
CASSATIEBEROEP EN BETEKENING — BURGERLIJKE
RECHTSVORDERING — EINDBESLISSING - IN DE RECHTEN VAN HET SLACHTOFFER
GESUBROGEERDE PARTIJ - BURGERLIJKE RECHTSVORDERING VAN DE SUBROGANT - GEEN
EINDBESLISSING - BURGERLIJKE RECHTSVORDERING VAN DE GESUBROGEERDE - GEVOLG ONTVANKELIJKHEID
2º INDEPLAATSSTELLING - STRAFZAKEN - BURGERLIJKE RECHTSVORDERING - SCHADE TEN
GEVOLGE VAN EEN MISDRIJF - BURGERLIJKE PARTIJEN - SLACHTOFFER - IN DE RECHTEN VAN HET
SLACHTOFFER GESUBROGEERDE VERZEKERAAR - BURGERLIJKE RECHTSVORDERING VAN DE
SUBROGANT - GEEN EINDBESLISSING - BURGERLIJKE RECHTSVORDERING VAN DE GESUBROGEERDE GEVOLG
1º en 2° Het niet definitieve karakter van de beslissing over de burgerlijke rechtsvordering
van de subrogant, strekt zich in de regel uit tot de beslissing over de burgerlijke
rechtsvordering van de gesubrogeerde1.
(VIVIUM nv T. S. e.a.)

ARREST (vertaling)

(AR P.09.0503.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep, dat in het Duits is gesteld, is gericht tegen een vonnis dat
de correctionele rechtbank te Eupen op 25 februari 2009 in dezelfde taal in hoger
1 Zie Cass., 2 mei 2001, AR P.00.1703.F, AC, 2001, nr 247; Cass., 28 mei 1996, AR P.95.1378.N,
AC, 1996, nr 193.
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beroep heeft gewezen.
Bij beschikking van 2 april 2009 heeft de eerste voorzitter van het Hof beslist
dat de rechtspleging vanaf de rechtszitting in het Frans zal worden gevoerd.
De eiseres voert in een memorie een middel aan.
Raadsheer Gustave Steffens heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Raymond Loop heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
De eiseres doet, zonder te berusten, afstand van haar cassatieberoep, op grond
dat de beslissing geen eindbeslissing is in de zin van artikel 416 van het Wetboek
van Strafvordering.
De eiseres die in haar hoedanigheid van arbeidsongevallenverzekeraar in de
rechten van de getroffene is gesubrogeerd, heeft geen onderscheiden burgerlijke
rechtsvordering ingesteld maar oefent, bij wege van een aparte rechtsvordering,
de vordering van de getroffene zelf uit.
Het vonnis houdt evenwel de uitspraak over een gedeelte van de door de getroffene aangevoerde schade aan.
Het niet-definitieve karakter van de beslissing over de burgerlijke rechtsvordering van de subrogant, strekt zich in de regel uit tot de beslissing over de burgerlijke rechtsvordering van de gesubrogeerde.
Daaruit volgt dat de reden van de afstand is onderzocht.
Dictum
Het Hof,
Verleent akte van de afstand van het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiseres in de kosten.
6 januari 2010 – 2° kamer – Voorzitter: de h. de Codt, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: de h. Steffens – Gelijkluidende conclusie van de h. Loop, advocaat-generaal – Advocaat: mr. Geinger.

Nr. 5
2° KAMER - 6 januari 2010

1º ARBEIDSONGEVAL — VERGOEDING — ALGEMEEN - LICHAMELIJKE SCHADE VERGOEDING VOLGENS HET GEMEEN RECHT EN VOLGENS DE REGELS DIE VOORTVLOEIEN UIT DE
ARBEIDSONGEVALLENWET - VERGELIJKING - VERPLICHTING VAN DE RECHTER
2º AANSPRAKELIJKHEID BUITEN OVEREENKOMST — SCHADE —
MATERIËLE SCHADE. ELEMENTEN EN GROOTTE - ELEMENTEN EN GROOTTE KOSTEN EN HONORARIUM VAN EEN TECHNISCH ADVISEUR - BESTANDDEEL VAN DE SCHADE VOORWAARDEN
3º AANSPRAKELIJKHEID BUITEN OVEREENKOMST — HERSTELPLICHT —
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ALLERLEI - SCHADE VEROORZAAKT DOOR EEN MOTORRIJTUIG - SCHADELOOSSTELLING DOOR
HET GEMEENSCHAPPELIJK MOTORWAARBORGFONDS - OMVANG - KOSTEN EN HONORARIUM VAN
EEN TECHNISCH ADVISEUR

4º AANSPRAKELIJKHEID BUITEN OVEREENKOMST — SCHADE —
ALGEMEEN - HERSTEL - VOORWAARDE
1º Het slachtoffer van een arbeidsongeval kan van de derde die voor het ongeval
aansprakelijk is, alleen de vergoeding van zijn lichamelijke schade eisen in zoverre zijn
gemeenrechtelijke vergoeding hoger is dan de vergoedingen die de arbeidsongevallenwet hem toekent; aangezien die regel van openbare orde is, moet de rechter, desnoods
ambtshalve, de gemeenrechtelijke vergoedingen vergelijken met de vergoedingen krachtens de arbeidsongevallenwet. (Art. 46, §2, tweede lid, Arbeidsongevallenwet)
2º De kosten en het honorarium van een technisch adviseur die de benadeelde van een
strafrechtelijke fout heeft betaald, kunnen een te vergoeden bestanddeel van zijn schade
uitmaken, in zoverre ze noodzakelijk zijn om de benadeelde de mogelijkheid te bieden
om zijn recht op vergoeding van zijn schade te doen gelden1.
3º Uit geen enkele wettelijke bepaling noch uit de opdracht van algemeen belang van het
Algemeen Motorwaarborgfonds, volgt dat dit fonds de volledige schade niet dient te betalen die door een motorrijtuig is veroorzaakt, met inbegrip van de kosten en het honorarium van de technisch adviseur wiens tussenkomst noodzakelijk is gebleken voor de raming van de schade van het slachtoffer van het ongeval. (Art. 19bis-11, W.A.M.-wet 1989)
4º Krachtens de artikelen 1382 en 1383 Burgerlijk Wetboek heeft de schadelijder alleen
recht op het herstel van de schade die hij werkelijk en persoonlijk heeft geleden. (Artt.
1382 en 1383, B.W.)
(GEMEENSCHAPPELIJK MOTORWAARBORGFONDS T. V. e.a.)

ARREST (vertaling)

(AR P.09.1152.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het vonnis in hoger beroep van de correctionele rechtbank te Luik, van 19 mei 2009.
De eiser voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, drie middelen aan.
Afdelingsvoorzitter Frédéric Close heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Raymond Loop heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
A. Cassatieberoep
Eerste middel
Uit artikel 46, §2, tweede lid, van de wet van 10 april 1971 betreffende de arbeidsongevallen volgt dat het slachtoffer van de aansprakelijke derde voor het
ongeval alleen de vergoeding van zijn lichamelijke schade kan vorderen, in zo1 Zie Cass., 2 sept. 2004, AR C.01.0186.F, AC, 2004, nr 375, met concl. adv.-gen. HENKES, meer
bepaald betreffende de kosten en het honorarium van een technisch raadsman die door de benadeelde
van een contractuele fout zijn betaald; en Cass., 28 maart 2007, AR P.06.1595.F, AC, 2007, nr 156,
inzake de invorderbaarheid van de kosten en het honorarium van een advocaat.
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verre de volgens het gemeen recht toegekende vergoeding hoger is dan de vergoedingen die hem met toepassing van de wet zijn toegekend.
Aangezien deze regel van openbare orde is, moet de rechter, desnoods ambtshalve, de vergoedingen die volgens het gemeen recht zijn berekend vergelijken
met die welke uit de arbeidsongevallenwet voortvloeien.
Het bestreden vonnis kent de verweerder vergoedingen toe, enerzijds, voor
zijn administratieve kosten en verplaatsingskosten en, anderzijds, voor de bijstand van derde, zonder dat het nagaat in hoeverre de "arbeidsongeval" verzekeraar die schade eventueel reeds had vergoed met toepassing van de artikelen 24
en 33 van de voormelde wet. Hoewel deze schadeposten niet voor hen werden
betwist, omkleden de appelrechters hun beslissing aldus niet regelmatig met redenen en verantwoorden haar evenmin naar recht.
Het middel is gegrond.
Tweede middel
De kosten en het honorarium van een technisch adviseur die het slachtoffer
van een strafrechtelijke fout heeft betaald, kunnen een te vergoeden bestanddeel
van zijn schade uitmaken, in zoverre ze noodzakelijk zijn om het slachtoffer de
mogelijkheid te bieden om zijn rechten op vergoeding van zijn schade te doen
gelden.
Het middel oordeelt dat alleen de personen die gebonden zijn door een contractuele verplichting of een verbintenis uit onrechtmatige daad, de voormelde
kosten dienen terug te betalen, aangezien zij als dusdanig de volledige schade
moeten vergoeden. Volgens de eiser is de verplichting van het Motorwaarborgfonds om de schade van het slachtoffer van het ongeval te vergoeden, geen contractuele verplichting en evenmin een verbintenis uit een onrechtmatige daad,
maar vloeit zij uitsluitend voort uit artikel 80, §1, van de wet van 9 juli 1975 betreffende de controle der verzekeringsondernemingen, zoals dit van toepassing
was ten tijde van het ongeval, en uit artikel 19bis-11, §1, van de wet van 21 november 1989 betreffende de verplichte aansprakelijkheids-verzekering inzake
motorvoertuigen. De eiser besluit daaruit dat het vonnis hem niet zonder schending van deze bepalingen kon veroordelen om de kosten en het honorarium van
de geneesheer-adviseur van de verweerder te betalen.
Noch uit de voormelde bepalingen, noch uit de opdracht van algemeen belang
die de eiser is toevertrouwd, volgt evenwel dat deze de volledige schade niet
dient te betalen, met inbegrip van de kosten en het honorarium van de technisch
adviseur wiens tussenkomst noodzakelijk is gebleken voor de raming van de
schade.
Het middel faalt naar recht.
Derde middel
Eerste onderdeel
De verweerder heeft ter vergoeding van de morele schade die hij heeft geleden
tijdens de van 15 juni 2000 tot 31 maart 2003 opgelopen tijdelijke arbeidsongeschiktheid, waarvan de percentages verschillen, een vergoeding gevorderd die is
berekend op grond van twee dagforfaits, vermenigvuldigd met het aantal dagen
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waaruit de verschillende tijdvakken bestaan die tussen beide voormelde data in
liggen en met het percentage van arbeidsongeschiktheid dat de deskundige voor
ieder van die tijdvakken in aanmerking heeft genomen.
De eiser heeft ingestemd met de berekening van de beide forfaits maar heeft
wel aangevoerd dat het percentage dat erop toegepast dient te worden niet het arbeidsongeschiktheidspercentage mocht zijn maar wel het invaliditeits-percentage. Hij heeft wat dat betreft opgeworpen dat de morele schade voortvloeide uit
de aantasting van de fysieke integriteit en niet uit de aantasting van zijn verdienvermogen.
Het vonnis verwerpt de door de eiser voorgestelde berekeningswijze en kent
de verweerder de door hem gevorderde schadeloosstelling toe.
De toepassing van de graad van arbeidsongeschiktheid, veeleer dan de graad
van invaliditeit, wordt gemotiveerd door de bewering dat, enerzijds, de voor de
burgerlijke partij meest voordelige graden en tijdvakken in aanmerking moeten
worden genomen en dat, anderzijds, voor de beoordeling van de morele schade,
niet verwezen wordt naar de fysieke integriteit of het verdienvermogen.
De eerste overweging verantwoordt de beslissing niet naar recht. Uit het feit
alleen dat de berekening die door het slachtoffer wordt voorgesteld, voor hem
voordeliger uitvalt dan de berekening die is voorgesteld door de schadeplichtige,
kan niet worden afgeleid dat de eerste raming boven de tweede moet worden verkozen.
De tweede overweging verantwoordt de beslissing evenmin naar recht want zij
legt niet uit waarom de graad van arbeidsongeschiktheid, die te dezen voor de
verweerder voordeliger is, boven de graad van invaliditeit werd verkozen voor
de berekening van de ten gevolge van de tijdelijke arbeidsongeschiktheid van 15
juni 2000 tot 31 maart 2003 opgelopen morele schade.
Het onderdeel is gegrond.
Tweede onderdeel
Krachtens de artikelen 1382 en 1383 Burgerlijk Wetboek heeft de schadelijder
alleen recht op het herstel van de schade die hij werkelijk en persoonlijk heeft
geleden.
Het vonnis omkleedt bijgevolg zijn beslissing met betrekking tot de huishoudelijke schade die de verweerder tijdens diens ziekenhuisopname geleden heeft,
niet regelmatig met redenen en verantwoordt haar niet naar recht, door te oordelen dat zij hem, niet ten koste van hemzelf maar ten koste van zijn gezin, had
verhinderd om huishoudelijke klussen te klaren.
Het onderdeel is gegrond.
B. Vordering tot bindendverklaring van het arrest
Uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan blijkt niet dat de eiser zijn
cassatieberoep aan de verweerster heeft doen betekenen.
De vordering is niet ontvankelijk.
Dictum
Het Hof,
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Vernietigt het bestreden vonnis in zoverre het de eiser veroordeelt om de verweerder A. V. een vergoeding te betalen voor de administratieve kosten en verplaatsingskosten, een vergoeding voor de bijstand van een derde, een vergoeding
tot herstel van de huishoudelijke schade tijdens de ziekenhuisopname, en een
vergoeding voor de tijdens de tijdelijke arbeidsongeschiktheid geleden morele
schade.
Verwerpt het cassatieberoep voor het overige, alsook de vordering tot bindendverklaring van het arrest.
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het gedeeltelijk vernietigde vonnis.
Veroordeelt de eiser in de helft van de kosten van zijn cassatieberoep en de
verweerder A. V. in de andere helft ervan.
Verwijst de aldus beperkte zaak naar de correctionele rechtbank te Hoei, zitting houdende in hoger beroep.
6 januari 2010 – 2° kamer – Voorzitter: de h. de Codt, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: de h. Close – Gelijkluidende conclusie van de h. Loop, advocaat-generaal – Advocaat: mr. Mahieu.

Nr. 6
2° KAMER - 6 januari 2010

1º REGELING VAN RECHTSGEBIED — STRAFZAKEN — TUSSEN
ONDERZOEKSGERECHT EN VONNISGERECHT — ALGEMEEN TERRITORIALE ONBEVOEGDHEID VAN DE RECHTBANK
2º REGELING VAN RECHTSGEBIED — STRAFZAKEN — TUSSEN
ONDERZOEKSGERECHT EN VONNISGERECHT — ALGEMEEN - GESCHIL
OVER RECHTSMACHT TUSSEN EEN BESCHIKKING VAN DE RAADKAMER EN EEN VONNIS VAN DE
CORRECTIONELE RECHTBANK

- VERZOEK TOT REGELING VAN RECHTSGEBIED - BEVOEGDHEID

3º BEVOEGDHEID EN AANLEG — STRAFZAKEN — BEVOEGDHEID CORRECTIONELE RECHTBANK - TERRITORIALE BEVOEGDHEID - PLAATS WAAR DE BEKLAAGDE WERD
AANGETROFFEN - BEGRIP
1º Wanneer het vonnisgerecht, op een beschikking van de raadkamer, zich ratione loci onbevoegd verklaart en uit de processtukken blijkt dat het onderzoeksgerecht ratione loci
onbevoegd was om de inverdenkinggestelde naar het vonnisgerecht te verwijzen, beslist
het Hof van Cassatie tot regeling van rechtsgebied, en, nadat het heeft vastgesteld dat
tegen de beschikking van de raadkamer vooralsnog geen rechtsmiddel openstaat en dat
de beslissing van het vonnisgerecht in kracht van gewijsde is gegaan, vernietigt het de
beschikking van de raadkamer en verwijst het de zaak naar de kamer van inbeschuldigingstelling die bevoegd lijkt te zijn1 (Artt. 23 en 526, Sv.)
2º Ofschoon het verzoek tot regeling van rechtsgebied wijst op een geschil over rechtsmacht tussen een beschikking van de raadkamer en een vonnis van de correctionele
rechtbank, verbiedt geen enkele wettelijke bepaling dat het openbaar ministerie in hoger
1 Cass., 11 juli 2000, AR P.00.0846.F, AC, 2000, nr 426.
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beroep dat verzoek indient2 (Art. 525bis, Sv.)
3º De territoriale bevoegdheid van de correctionele rechtbank wordt in de regel bepaald
door, ofwel de plaats van het misdrijf, ofwel de plaats waar de beklaagde werkelijk verblijft op het ogenblik waarop de strafvordering op gang wordt gebracht, of de plaats waar de
beklaagde werd aangetroffen; de plaats waarnaar de voormelde beklaagde zich, na een
oproeping te hebben ontvangen, heeft begeven om er door de politie te worden gehoord,
is geen plaats waar de beklaagde werd aangetroffen3. (Artt. 23 en 139, Sv.)
(PROCUREUR - GENERAAL BIJ HET HOF VAN BEROEP TE BRUSSEL, in zake D.)

ARREST (vertaling)

(AR P.09.1441.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
In een verzoekschrift, waarvan een eensluidend afschrift aan dit arrest is gehecht, verzoekt de procureur-generaal bij het hof van beroep te Brussel om regeling van rechtsgebied op grond van een beschikking van 10 juni 2008 van de
raadkamer van de rechtbank van eerste aanleg te Brussel en van een vonnis van
de correctionele rechtbank van dit rechtsgebied van 16 maart 2009.
Afdelingsvoorzitter Frédéric Close heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Raymond Loop heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Bij de voormelde beschikking werd M. D., met woonplaats te Tubeke, dit is in
het gerechtelijk arrondissement Nijvel, naar de correctionele rechtbank te Brussel verwezen wegens feiten die geacht worden in het gerechtelijk arrondissement
Nijvel te zijn gepleegd, op de grond dat "hij in het gerechtelijk arrondissement
Brussel was aangetroffen".
Bij vonnis van 16 maart 2009 heeft de rechtbank waarbij de vervolgingen zijn
ingesteld, zich evenwel ratione loci onbevoegd verklaard, op de grond dat de
zaak geen enkele territoriale band heeft met het gerechtelijk arrondissement
Brussel.
Tegen de beschikking van 10 juni 2008 staat vooralsnog geen rechtsmiddel
open en het vonnis van 16 maart 2009 heeft kracht van gewijsde.
De tegenstrijdigheid van die beslissingen doet een geschil over rechtsmacht
ontstaan dat de rechtsgang belemmert, zodat er grond is tot regeling van rechtsgebied.
De territoriale bevoegdheid van de correctionele rechtbank wordt in de regel
bepaald door, ofwel de plaats van het misdrijf, de plaats waar de beklaagde werkelijk verblijft op het ogenblik waarop de strafvordering op gang wordt gebracht,
of de plaats waar de beklaagde werd aangetroffen.
Uit de rechtspleging blijkt dat de feiten in het gerechtelijk arrondissement Nijvel zijn gepleegd, waar de beklaagde verbleef op het ogenblik van de instelling
2 Zie Cass., 24 aug. 2004, AR P.04.0994.N, AC, 2004, nr 373, Rev.dr.pén., 2005, p. 205, noot 2.
3 Zie Cass., 30 mei 1989, AR 3395, AC, 1989, nr 556.
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van de vervolgingen. Overigens blijkt niet dat de beklaagde, die zich, na een oproeping te hebben ontvangen, naar het gerechtelijk arrondissement Brussel heeft
begeven om er door de politie te worden verhoord, in dat arrondissement is aangetroffen in de zin van artikel 23 van het Wetboek van Strafvordering. Het criterium van de plaats waar de inverdenkinggestelde of de beklaagde kan worden
gevonden rechtvaardigt de bevoegdheid van de procureur des Konings of van de
onderzoeksrechter omdat zijn onderschepping handelingen vereist die de tussenkomst van het gerecht vereisen.
Daaruit volgt dat de raadkamer van de rechtbank van eerste aanleg te Brussel
de inverdenkinggestelde niet naar de correctionele rechtbank van dat rechtsgebied kon verwijzen, aangezien die rechtbank territoriaal niet bevoegd is.
Dictum
Het Hof,
Beslissende tot regeling van rechtsgebied,
Vernietigt de beschikking van de raadkamer van de rechtbank van eerste aanleg te Brussel van 10 juni 2008, behalve in zoverre het de buitenvervolgingstelling van twee mede-inverdenkinggestelden beveelt.
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van de gedeeltelijk vernietigde beslissing.
Verwijst de aldus beperkte zaak naar het hof van beroep te Brussel, kamer van
inbeschuldigingstelling.
6 januari 2010 – 2° kamer – Voorzitter: de h. de Codt, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: de h. Close – Gelijkluidende conclusie van de h. Loop, advocaat-generaal.

Nr. 7
2° KAMER - 6 januari 2010

VREEMDELINGEN - VRIJHEIDSBEROVING - HECHTENIS - VERLENGING - BESLISSING AUTONOME TITEL
Wanneer tegen de vreemdeling een beslissing is genomen tot gevangenhouding op een
welbepaalde plaats in afwachting van zijn uitdrijving uit het grondgebied, en de
gemachtigde van de bevoegde minister heeft beslist om de hechtenis van de vreemdeling met twee maanden te verlengen, is die beslissing geen autonome titel van vrijheidsberoving1. (Art. 74-5, §3, 1°, Vreemdelingenwet)
(B.)

ARREST (vertaling)

(AR P.09.1756.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep te Luik,
1 Zie Cass., 1 okt. 2008, AR P.08.1355.F, AC, 2008, nr 518.
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kamer van inbeschuldigingstelling, van 26 november 2009.
De eiser voert in een memorie een middel aan.
Afdelingsvoorzitter Frédéric Close heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Raymond Loop heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Ambtshalve aangevoerd middel: schending van artikel 74-5, §3, 1°, van de wet
van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf,
de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen
Uit het dossier blijkt dat de gevangenhouding van de eiser op een welbepaalde
plaats, waartoe op 26 september 2009 met toepassing van artikel 74-5, §1, van de
voormelde wet was besloten, op 18 november 2009, door de gevolmachtigde van
de minister met twee maanden is verlengd.
Aangezien de appelrechters oordelen dat de eiser van zijn vrijheid was beroofd
ter uitvoering van een met toepassing van paragraaf 1 van het voormelde artikel
74-5 verleende autonome titel, en het geen verlenging betreft waartoe met toepassing van paragraaf 3 van dat artikel is besloten, verantwoorden zij hun
beslissing dat het beroep geen bestaansreden meer had, niet naar recht.
Er is geen grond om het middel van de eiser te onderzoeken, daar het niet tot
cassatie kan leiden in andere dan in de hierna gestelde bewoordingen.
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest.
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het vernietigde arrest.
Laat de kosten ten laste van de Staat.
Verwijst de zaak naar het hof van beroep te Luik, kamer van inbeschuldigingstelling, anders samengesteld.
6 januari 2010 – 2° kamer – Voorzitter: de h. de Codt, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: de h. Close – Gelijkluidende conclusie van de h. Loop, advocaat-generaal – Advocaat: mr. D. Andrien, Luik.

Nr. 8
2° KAMER - 6 januari 2010

1º EUROPEES AANHOUDINGSBEVEL - TENUITVOERLEGGING VAN EEN EUROPEES
AANHOUDINGSBEVEL, UITGAANDE VAN EEN ANDERE LIDSTAAT - PERSOON DIE OM EEN ANDERE
REDEN IS AANGEHOUDEN - WETTIGHEID
2º EUROPEES AANHOUDINGSBEVEL - TENUITVOERLEGGING VAN EEN EUROPEES
AANHOUDINGSBEVEL, UITGAANDE VAN EEN ANDERE LIDSTAAT - TOEZICHT - TOEZENDING VAN HET
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EUROPEES AANHOUDINGSBEVEL OF VAN HET EENSLUIDEND AFSCHRIFT ERVAN

1º Geen enkele wettelijke bepaling verbiedt de tenuitvoerlegging van een Europees aanhoudingsbevel ten aanzien van iemand die om een andere reden is aangehouden, binnen de termijn van vierentwintig uur die volgt op zijn vrijheidsbeneming. (Artt. 10 en 11,
§1, 3 en 7, Wet 19 dec. 2003)
2º Art. 9, §2, Wet Europees Aanhoudingsbevel, bepaalt niet dat het origineel van het Europees aanhoudingsbevel of een eensluidend afschrift ervan moeten worden overgezonden op straffe van nietigheid; de rechter kan op grond van een faxbericht nagaan of de
hem ter kennis gebrachte inlichtingen beantwoorden aan de voorwaarden die bij de artt.
3 tot 5 van deze wet zijn bepaald1. (Artt. 2, §4, en 9, §2, Wet 19 dec. 2003)
(D.)

ARREST (vertaling)

(AR P.09.1879.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
De cassatieberoepen zijn gericht tegen het arrest van het hof van beroep te
Brussel, kamer van inbeschuldigingstelling, van 22 december 2009.
De eiser voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, twee middelen aan.
Raadsheer Benoît Dejemeppe heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Raymond Loop heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Het Hof vermag geen acht te slaan op de aanvullende memorie die op 6 januari
2010 is neergelegd, i.e. buiten de termijn van vijf dagen die bij artikel 18, §2,
van de wet van 19 december 2003 betreffende het Europees aanhoudingsbevel is
bepaald.
A. Het cassatieberoep dat op 23 december 2009 is ingesteld met een verklaring
van de raadsman van de eiser, afgelegd op de griffie van het hof van beroep
Eerste middel
Eerste onderdeel
De eiser verwijt het arrest dat het de artikelen 2 Voorlopige Hechteniswet, en
10 Wet Europees Aanhoudingsbevel schendt.
In zoverre het onderdeel kritiek uitoefent op de omstandigheden van zijn aanhouding, vereist het onderzoek ervan dat het Hof feitelijke gegevens nagaat, iets
waarvoor het niet bevoegd is, en is het bijgevolg niet ontvankelijk.
Geen enkele wettelijke bepaling verbiedt de tenuitvoerlegging van een Europees aanhoudingsbevel ten aanzien van iemand die om een andere reden is aangehouden, binnen de termijn van vierentwintig uur die volgt op zijn vrijheidsbeneming.
Met verwijzing naar de stukken van het dossier vermeldt het arrest dat de eiser
op 1 december 2009 is gevat in het kader van een Belgisch dossier betreffende
1 Zie Cass., 8 dec. 2004, AR P.04.1540.F, AC, 2004, nr 601.
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een onderzoek naar feiten met betrekking tot een vereniging van boosdoeners en
heling, dat de onderzoeksrechter van het "tribunal de grande instance de Paris"
tevens tegen hem een ambtelijke opdracht heeft bevolen, dat hij ten gevolge van
de uitvaardiging en de toezending van een Europees aanhoudingsbevel ter beschikking van de onderzoeksrechter te Brussel werd gesteld en dat de beschikking tot handhaving van de hechtenis hem op 2 december 2009 werd betekend,
binnen de termijn van vierentwintig uur na zijn aanhouding.
Met deze overwegingen verantwoorden de appelrechters hun beslissing naar
recht.
In zoverre kan het onderdeel niet worden aangenomen.
Tweede onderdeel
De eiser verwijt de appelrechters dat zij de tenuitvoerlegging van het Europees
aanhoudingsbevel hebben bevolen ofschoon het dossier, op de dag van zijn aanhouding, geen Schengen signalement bevat zoals in artikel 9, §1, van de wet van
19 december 2003 is bepaald en evenmin het origineel van het voormelde bevel
of het eensluidend afschrift ervan.
Volgens het arrest werd de eiser niet ter beschikking van de onderzoeksrechter
gesteld op grond van een internationaal signalement, maar op grond van een Europees aanhoudingsbevel.
Artikel 9, §2, van de wet van 19 december 2003 bepaalt niet dat het origineel
van het Europees aanhoudingsbevel of een eensluidend afschrift ervan moeten
worden overgezonden op straffe van nietigheid. Daaruit volgt dat de rechter, op
grond van een faxbericht, kan nagaan of de hem ter kennis gebrachte inlichtingen
beantwoorden aan de voorwaarden die bij de artikelen 3 tot 5 van deze wet zijn
bepaald.
Het onderdeel faalt naar recht.
(...)
Dictum
Het Hof,
Verwerpt de cassatieberoepen.
Veroordeelt de eiser in de kosten.
6 januari 2010 – 2° kamer – Voorzitter: de h. de Codt, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: de h. Dejemeppe – Gelijkluidende conclusie van de h. Loop, advocaat-generaal – Advocaat: mr. H. Talbi, Brussel.

Nr. 9
1° KAMER - 7 januari 2010

1º LASTGEVING - TOESTEMMING VAN DE LASTGEVER - RECHTSHANDELING DOOR FEITELIJK
WILSONBEKAME LASTHEBBER - GEBREK - GEVOLG
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2º OVEREENKOMST — BESTANDDELEN — TOESTEMMING - LASTGEVING RECHTSHANDELING DOOR FEITELIJK WILSONBEKAME LASTHEBBER - GEBREK - GEVOLG
1º en 2° De lastgever kan wegens een gebrek in zijn toestemming de nietigheid vorderen
van de rechtshandeling die door de lasthebber is gesteld op een ogenblik dat deze feitelijk wilsonbekwaam was geworden terwijl hij het niet was bij zijn aanstelling. (Artt. 1108,
tweede lid, en 1984, B.W.)
(HATOKA nv T. K. e.a.)

ARREST

(AR C.08.0594.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een vonnis, op 5 mei 2008 in hoger beroep
gewezen door de rechtbank van eerste aanleg te Tongeren.
Raadsheer Alain Smetryns heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal met opdracht André Van Ingelgem heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDEL
De eiseres voert in haar verzoekschrift een middel aan.
Geschonden wetsbepalingen
- De artikelen 1108, 1234, 1304, eerste lid, 1984, 1990 en 1998 van het Burgerlijk Wetboek;
- de artikelen 61, §1, 525, 526 en 527 van het Wetboek van Vennootschappen.
Aangevochten beslissing
De rechtbank van eerste aanleg te Tongeren verklaart in het bestreden vonnis van 5 mei
2008 het door de eiseres tegen het vonnis, gewezen door de vrederechter van het kanton
Genk op 26 juni 2007, ingestelde hoger beroep ontvankelijk, doch ongegrond en het incidenteel beroep, ingesteld door de verweerders, ontvankelijk en deels gegrond. De rechtbank van eerste aanleg vernietigt het voornoemd vonnis van de vrederechter van het kanton Genk, waarbij de handelshuurovereenkomst van 26 oktober 2005 nietig werd verklaard en de eiseres veroordeeld werd om aan de verweerders een schadevergoeding van
26.015,00 euro te betalen, en verklaart de oorspronkelijke eis van de verweerders ontvankelijk en deels gegrond.
Opnieuw rechtsprekend stelt de rechtbank van eerste aanleg vast dat de handelshuurovereenkomst die op 26 oktober 2005 tussen partijen werd aangegaan betreffende het handelspand gelegen te 3600 Genk, (...) (gelijkvloers + kelder) beëindigd werd op 30 juni
2006 en veroordeelt zij de eiseres tot betaling aan de verweerders van een schadevergoeding wegens contractuele wanprestatie ten bedrage van 26.015,00 euro, te vermeerderen
met de gerechtelijke interest aan de wettelijke rentevoet vanaf de inleidende dagvaarding
van 16 november 2006 evenals in de gerechtskosten van beide aanleggen.
Met herneming van de feiten, zoals uiteengezet door de eerste rechter, aanvaardt de
rechtbank van eerste aanleg in het bestreden vonnis volgende feitelijke gegevens als bewezen:
"(De verweerders) sloten via hun vastgoedmakelaar te Hasselt op 26 oktober 2005 een
handelshuurovereenkomst met (de eiseres) en met de nv Nestor, beiden met zetel te 2460
Kasterlee (Tielen), Walravens 14. Beide naamloze vennootschappen werden vertegenwoordigd door hun afgevaardigde bestuurder N.S. , geboren te (...) op (...) en wonende te
(...).
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De handelshuurovereenkomst werd gesloten voor de duur van 27 jaar en ging in op 1
december 2005. De huurprijs werd bepaald op 3.925,00 euro per maand, te verhogen met
de onroerende voorheffing en jaarlijks aan te passen aan de schommelingen van het indexcijfer van de consumptieprijzen.
De nv Nestor, met zetel te 2460 Kasterlee (Tielen), Walravens 14, met ondernemingsnummer 0430.891.420, werd bij vonnis van de rechtbank van koophandel te Turnhout van
10 januari 2006 failliet verklaard. Curator Tom Robeyns heeft op 26 oktober 2006 meegedeeld dat de schuldvordering van de verhuurders werd opgenomen in het bevoorrecht passief van het faillissement voor 31.400,00 euro, maar dat er geen dividend kon worden uitgekeerd bij gebrek aan goederen in het verhuurde handelspand.
(De eiseres), met zetel te 2460 Kasterlee, Walravens 14, met ondernemingsnummer
0443.062.445, werd door N.S. en zijn echtgenote A.J. opgericht bij akte verleden op 17
januari 1991 voor mr. Remi Fagard, notaris te Genk, Bochtlaan 29. Het betrof een patrimoniumvennootschap. Op de algemene vergadering van de aandeelhouders van 1 juni
2003 werden N.S. , zijn echtgenote A.J. en hun zoon T.S. herbenoemd tot bestuurders,
waarop deze nieuwe raad van bestuur dezelfde dag N.S. tot afgevaardigde bestuurder
heeft herbenoemd. De raad van bestuur heeft echter op 29 december 2005 het mandaat
van N.S. met onmiddellijke ingang ontnomen 'gezien zijn gezondheidstoestand'.
A.J. heeft op 23 december 2005 ter griffie van het kanton Lier een verzoekschrift neergelegd om een voorlopig bewindvoerder voor haar echtgenoot aan te duiden, waarop de
vrederechter bij beschikking van 12 januari 2006 (rolnummer 05A2211) haar tot zijn
voorlopige bewindvoerder heeft benoemd".
(...)
De rechtbank van eerste aanleg stoelt zijn beslissing op de volgende gronden:
"2.2. Is de handelshuurovereenkomst nietig?
De vrederechter kan worden bijgetreden in zijn oordeel dat de heer N.S. als niet-toerekeningsvatbaar dient beschouwd te worden op de datum van het ondertekenen van de handelshuurovereenkomst met (de verweerders), nl. op 26 oktober 2005. Blijkens de voorgelegde medische attesten en verslagen leed de heer S. 'minstens sedert 11 oktober 2005 aan
een duidelijke en ernstige psychopathologie die zijn oordeelsvermogen in zeer belangrijke
mate aantast'. (attest huisarts M.B. van 25 december 2005). Deze diagnose werd op 23 december 2005 bevestigd door de geraadpleegde psychiater, Dr. F.M. , en heeft geleid tot de
onmiddellijke opname van de heer S. in een psychiatrisch centrum, gevolgd door een gedwongen opname in een gesloten afdeling vanaf 1 december 2005. De door de rechtbank
van eerste aanleg te Mechelen in een andere, gelijkaardige gerechtsprocedure aangestelde
gerechtspsychiater, Dr. S.W., is tot dezelfde conclusie gekomen (ernstig manisch toestandsbeeld reeds aanwezig vanaf september 2005 en verergerd in de daaropvolgende weken).
Gelet op de psychische ziekte waar de heer S. aan leed en tengevolge waarvan hij niet
helder van geest was en geen redelijke en afgewogen beslissing kon nemen, is de toestemming die hij heeft gegeven om de handelshuurovereenkomst te sluiten manifest aangetast
door een (intern) wilsgebrek. Hierbij wordt opgemerkt dat de heer S. pas bij beslissing
van de vrederechter van Lier van 12 januari 2006 onder voorlopig bewind werd geplaatst
en vanaf dan in rechte handelingsonbekwaam is geworden.
In tegenstelling tot wat de vrederechter heeft aangenomen, heeft de wilsonbekwaamheid in hoofde van de afgevaardigd bestuurder van een vennootschap niet automatisch de
nietigheid tot gevolg van de rechtshandelingen die hij in naam en voor rekening van de
vennootschap heeft gesteld.
De afgevaardigd bestuurder van een vennootschap treedt op in naam en voor rekening
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van de vennootschap en is dus de lasthebber van de vennootschap.
Krachtens artikel 20 van de statuten van (de eiseres) wordt de vennootschap ten aanzien
van derden rechtsgeldig verbonden door de afgevaardigd bestuurder die alleen mag optreden. Overeenkomstig artikel 3, d. van de statuten bestaat het doel van de vennootschap
ondermeer uit het huren en verhuren van onroerende goederen. Het optreden van de heer
S. bij het aangaan van de handelshuur met (de verweerders) kaderde dus wel degelijk binnen de grenzen van zijn mandaat en binnen het statutair doel van de vennootschap.
Volgens constante rechtspraak en rechtsleer heeft het feit dat een lasthebber wilsonbekwaam is of wordt, geen enkele invloed op de gehoudenheid van de lastgever, in casu de
vennootschap, ten aanzien van de met de lasthebber handelende derde, op voorwaarde dat
de lasthebber binnen de grenzen van zijn mandaat gehandeld heeft. De lasthebber neemt
immers geen persoonlijke verbintenissen op zich; het contract komt rechtstreeks tot stand
tussen de derde medecontractant en de lastgever. In de verhouding tussen de onbekwame
lasthebber en degene die hij ten aanzien van de lastgever verbindt, doet de noodzaak tot
bescherming van de onbekwame niet ter zake, vermits hij, handelend in naam en voor rekening van de lastgever, geenszins zijn eigen vermogen verbindt (A. Wylleman, Contracteren en procederen met wilsonbekwamen en wilsgestoorden, Kluwer, p. 359-360; B. Tilleman, Lastgeving, Story 1997, p. 52-53).
Derhalve is de handelshuurovereenkomst tussen (de eiseres) en (de verweerders)
rechtsgeldig tot stand gekomen en is er geen reden om deze overeenkomst nietig te verklaren. Het incidenteel beroep is op dit vlak gegrond".
Grieven
Luidens artikel 1984 van het Burgerlijk Wetboek is lastgeving een handeling, waarbij
een persoon aan een ander de macht geeft om iets voor de lastgever en in zijn naam te
doen. Het contract komt slechts tot stand door de aanneming van de lasthebber.
Ingevolge artikel 1998 van het Burgerlijk Wetboek is de lastgever gehouden de verbintenissen na te komen, die de lasthebber overeenkomstig de hem verleende macht heeft
aangegaan. Hij is niet gehouden tot hetgeen daarbuiten mocht zijn gedaan, dan voor zover
hij zulks uitdrukkelijk of stilzwijgend heeft bekrachtigd.
Overeenkomstig artikel 1990 van het Burgerlijk Wetboek kunnen ontvoogde minderjarigen tot lasthebber worden gekozen, maar de lastgever heeft geen vorderingen tegen zodanige lasthebber dan overeenkomstig de algemene regels betreffende de verbintenissen
van minderjarigen.
Algemeen wordt aanvaard dat, ingevolge artikel 1990 van het Burgerlijk Wetboek, niet
alleen ontvoogde minderjarigen maar alle handelingsonbekwamen tot lasthebber kunnen
worden gekozen. De lasthebber handelt immers in naam en voor rekening van de lastgever, zodat de beschermingsregeling voor handelingsonbekwamen geen toepassing dient te
vinden, vermits de lasthebber in principe enkel de lastgever en niet zichzelf bindt.
Uit het artikel 1990 van het Burgerlijk Wetboek vloeit bijgevolg voort dat de lastgeving, toevertrouwd aan een handelingsonbekwame, geen invloed heeft op de verplichtingen van de lastgever tegenover de derde met wie de handelingsonbekwame lasthebber,
binnen de perken van zijn mandaat, heeft gehandeld. De lastgever draagt inderdaad het risico wanneer hij een handelingsonbekwame als lasthebber kiest.
Het artikel 1990 van het Burgerlijk Wetboek is echter niet van toepassing wanneer de
lastgever een handelingsbekwame lasthebber aanstelt die, in de loop van de uitvoering
van zijn mandaat, feitelijk onbekwaam of "wilsonbekwaam" wordt om nog rechtshandelingen te stellen.
Tot de geldigheid van een overeenkomst is, ingevolge het artikel 1108 van het Burgerlijk Wetboek, inderdaad de toestemming vereist van de partij die zich verbindt.
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Wordt de overeenkomst aangegaan door een persoon die handelingsbekwaam is maar
die, bij gebrek aan voldoende intellectuele capaciteiten, feitelijk onbekwaam is om zich
een volwaardige wil te vormen en dus "wilsonbekwaam" is, dan is die overeenkomst, ingevolge artikel 1108 van het Burgerlijk Wetboek, relatief nietig bij afwezigheid van toestemming van de partij die zich verbindt.
Bij lastgeving wordt de lastgever verbonden door de toestemming van de lasthebber die
binnen de perken van zijn mandaat met een derde contracteert en zulks ingevolge de artikelen 1984 en 1998 van het Burgerlijk Wetboek.
Om te onderzoeken of de overeenkomst, aangegaan door een handelingsbekwaam lasthebber, al dan niet relatief nietig is wegens afwezigheid van toestemming, dient bijgevolg,
in beginsel, de wil van de lasthebber in acht te worden genomen en niet de wil van de lastgever vermits het, ingevolge de vertegenwoordiging, de wil van de lasthebber is die rechtens geldt als de wil van de lastgever en vermits artikel 1990 van het Burgerlijk Wetboek
niet van toepassing is op een handelingsbekwame lasthebber.
Een overeenkomst, gesloten door een handelingsbekwaam lasthebber, handelend binnen de perken van zijn mandaat, zal bijgevolg relatief nietig zijn wanneer die lasthebber,
op het ogenblik van de wilsuiting, mentaal niet in staat is zich een volwaardige wil te vormen in de zin van artikel 1108 van het Burgerlijk Wetboek.
Met overname van de feiten, zoals uiteengezet door de eerste rechter, stelden de appelrechters vast dat de heer N.S. op de algemene vergadering van de eiseres van 1 juni 2003
werd herbenoemd tot bestuurder en tevens tot afgevaardigde bestuurder (1) en dat de verweerders op 26 oktober 2005 een handelshuurovereenkomst sloten met de eiseres, daarbij
vertegenwoordigd door de heer N.S. als haar afgevaardigde bestuurder (2) (bestreden vonnis p. 1, nr. 1.2 en vonnis van de eerste rechter, p. 2, voorlaatste lid en p. 3, tweede lid).
De appelrechters stelden tevens vast dat het optreden van de heer N.S. , bij het aangaan
van de handelshuur met de verweerders, kaderde binnen de grenzen van zijn mandaat en
binnen het statutair doel van de vennootschap (3) en dat hij aldus was opgetreden als lasthebber van de vennootschap (bestreden vonnis p. 3, derde laatste en voorlaatste lid).
De naamloze vennootschap kan inderdaad, ingevolge de artikelen 61, §1, en 525 van
het Wetboek van Vennootschappen, wat haar dagelijks bestuur aangaat, worden vertegenwoordigd door de persoon aan wie het dagelijks bestuur is opgedragen. Zij is, overeenkomstig artikel 526 van het Wetboek van Vennootschappen, verbonden door de handelingen van deze persoon die, luidens artikel 527 van hetzelfde wetboek, overeenkomstig het
gemeen recht verantwoordelijk is voor de vervulling van zijn opdracht. De aansprakelijkheid uit hoofde van het dagelijks bestuur wordt bijgevolg ten aanzien van hem aan wie het
is opgedragen, bepaald overeenkomstig de regels van de lastgeving, zoals beslist door de
appelrechters.
Zoals blijkt uit de vaststellingen van het bestreden vonnis dient de heer N.S. als niettoerekeningsvatbaar te worden beschouwd op de datum van het ondertekenen van de handelshuurovereenkomst met de verweerders, nl. op 26 oktober 2005, gelet op de psychische ziekte waar hij aan leed en tengevolge waarvan hij niet helder van geest was en geen
redelijke en afgewogen beslissing kon nemen zodat de toestemming die hij heeft gegeven
om de handelshuurovereenkomst te sluiten, manifest is aangetast door een intern wilsgebrek, waarbij door de appelrechters tevens wordt opgemerkt dat de heer N.S. pas bij
beslissing van de vrederechter van Lier van 12 januari 2006 onder voorlopig bewind werd
geplaatst en pas vanaf dan in rechte handelingsonbekwaam is geworden (bestreden vonnis
p. 3, nr. 2.2, eerste en tweede lid).
Uit die vaststellingen vloeit voort dat de heer N.S. handelingsbekwaam was op het
ogenblik dat hij werd aangesteld als lasthebber in zijn hoedanigheid van afgevaardigde
bestuurder van de eiseres (nl. op 1 juni 2003) en bij het aangaan van de litigieuze handels-
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huurovereenkomst (nl. op 26 oktober 2005), maar dat de toestemming gegeven door hem
als lasthebber om die handelshuurovereenkomst te sluiten, manifest is aangetast door een
intern wilsgebrek.
De appelrechters beslisten bijgevolg ten onrechte dat het feit dat een lasthebber "wilsonbekwaam" is of wordt, geen enkele invloed heeft op de gehoudenheid van de lastgever
(de eiseres) ten aanzien van de met de lasthebber handelende derde (de verweerder) omdat
in de verhouding tussen de "onbekwame" lasthebber en de derde de noodzaak tot bescherming van de onbekwame niet ter zake doet.
De heer N.S. was immers, naar de vaststellingen van de appelrechters, handelingsbekwaam op het ogenblik dat hij als lasthebber door de eiseres werd aangesteld zodat de eiseres niet diende in te staan voor het risico van de aanstelling van een handelingsonbekwame lasthebber conform artikel 1990 van het Burgerlijk Wetboek. Uit de vaststellingen
van de appelrechters blijkt bovendien dat de toestemming op 26 oktober 2005 gegeven
door de heer N.S. om de handelshuurovereenkomst te sluiten, "manifest aangetast (was)
door een (intern) wilsgebrek".
De appelrechters konden bijgevolg niet wettelijk beslissen dat deze handelshuurovereenkomst rechtsgeldig is totstandgekomen vermits een overeenkomst, gesloten door een
handelingsbekwame lasthebber, handelend binnen de perken van zijn mandaat, relatief
nietig is wanneer die lasthebber, zoals in casu, op het ogenblik van de wilsuiting niet meer
in staat was zich een volwaardige wil te vormen.
Door op grond van de concrete omstandigheden, vastgesteld in het bestreden vonnis en
weergegeven in het middel, niettemin te beslissen dat er geen reden is om de handelshuurovereenkomst van 26 oktober 2005 nietig te verklaren, schenden de appelrechters de artikelen 1108, 1984, 1990 en 1998, en voor zoveel als nodig 1234, 1304, eerste lid, van het
Burgerlijk Wetboek evenals de artikelen 61, §1, 525, 526 en 527 van het Wetboek van
Vennootschappen.

III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
1. Krachtens artikel 1984 van het Burgerlijk Wetboek is lastgeving een handeling, waarbij een persoon aan een ander de macht geeft om iets voor de lastgever
en in zijn naam te doen.
Krachtens artikel 1108, tweede lid, van het Burgerlijk Wetboek is de toestemming van de partij die zich verbindt, vereist tot de geldigheid van een overeenkomst.
2. Hieruit volgt dat de lastgever wegens een gebrek in zijn toestemming, de
nietigheid kan vorderen van de rechtshandeling die door de lasthebber is gesteld
op een ogenblik dat deze feitelijk wilsonbekwaam was geworden terwijl hij het
niet was bij zijn aanstelling.
3. De appelrechters oordelen dat:
- de toestemming die N.S., afgevaardigd bestuurder van de eiseres, heeft gegeven om de handelshuurovereenkomst te sluiten manifest aangetast was door een
intern wilsgebrek gelet op de psychische ziekte waaraan hij leed en tengevolge
waarvan hij niet helder van geest was en geen redelijke en afgewogen beslissing
kon nemen;
- het feit dat een lasthebber wilsonbekwaam is of wordt, geen enkele invloed
heeft op de gehoudenheid van de lastgever, in casu de eiseres, ten aanzien van de
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met de lasthebber handelende derde, op voorwaarde dat de lasthebber binnen de
grenzen van zijn mandaat heeft gehandeld.
4. De appelrechters, die op deze gronden oordelen dat de handelshuurovereenkomst tussen de eiseres en de verweerders rechtsgeldig tot stand is gekomen en
de eiseres niet vermocht aan te voeren dat de handelshuurovereenkomst nietig
was, schenden de voormelde wetsbepalingen.
Het middel is gegrond.
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden vonnis.
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het vernietigde vonnis.
Houdt de kosten aan en laat de beslissing daaromtrent aan de feitenrechter
over.
Verwijst de zaak naar de rechtbank van eerste aanleg te Hasselt, zitting houdende in hoger beroep.
7 januari 2010 – 1° kamer – Voorzitter: de h. Verougstraete, voorzitter – Verslaggever:
de h. Smetryns – Gelijkluidende conclusie van de h. Van Ingelgem, advocaat-generaal
met opdracht – Advocaat: mr. Geinger.

Nr. 10
1° KAMER - 7 januari 2010

1º REDENEN VAN DE VONNISSEN EN ARRESTEN — OP CONCLUSIE —
BURGERLIJKE ZAKEN (HANDELSZAKEN EN SOCIALE ZAKEN
INBEGREPEN) - AMBTSHALVE TOEPASSELIJK VERKLAREN VAN WETTELIJKE BEPALING - TAAK
VAN DE RECHTER - REDEN - OPDRACHT VAN HET HOF
2º GRONDWET — GRONDWET 1994 (ART. 100 TOT EINDE) — ARTIKEL 149
- AMBTSHALVE TOEPASSELIJK VERKLAREN VAN WETTELIJKE BEPALING - TAAK VAN DE RECHTER REDEN - OPDRACHT VAN HET HOF
3º CASSATIE — ALGEMEEN. OPDRACHT EN BESTAANSREDEN VAN HET
HOF. AARD VAN HET CASSATIEGEDING - AMBTSHALVE TOEPASSELIJK VERKLAREN
VAN WETTELIJKE BEPALING - TAAK VAN DE RECHTER - REDEN - WETTIGHEIDSTOETSING
1º, 2° en 3° Wanneer de rechter ambtshalve een wettelijke bepaling toepasselijk verklaart
op de voorgelegde betwisting moet hij de gegevens vermelden waarop die beoordeling
berust, zodat het Hof zijn wettigheidstoetsing kan doen. (Art. 149, Gw. 1994)
(VLAAMSE GEMEENSCHAP, VLAAMSE MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN T. REGIE DER
GEBOUWEN, MINISTER VAN FINANCIËN)

ARREST

(AR C.08.0611.N)
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I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 29 april 2008 gewezen door
het hof van beroep te Brussel.
Raadsheer Alain Smetryns heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal met opdracht André Van Ingelgem heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDEL
De eiseres voert in haar verzoekschrift een middel aan.
Het verzoekschrift is aan dit arrest gehecht.
III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Ontvankelijkheid van het cassatieberoep in zoverre gericht tegen de tweede
verweerster
1. Het arrest doet geen uitspraak over enige vordering van de eiseres tegen de
tweede verweerster, noch over enige vordering van de tweede verweerster tegen
de eiseres, zodat het cassatieberoep in zoverre gericht tegen de tweede verweerster geen belang vertoont.
2. Het cassatieberoep kan, in zoverre gericht tegen de tweede verweerster,
evenwel gelden als vordering tot bindendverklaring.
Eerste onderdeel
3. Wanneer de rechter ambtshalve een wettelijke bepaling toepasselijk
verklaart op de voorgelegde betwisting moet hij de gegevens vermelden waarop
die beoordeling berust, zodat het Hof zijn wettigheidstoetsing kan doen.
4. De appelrechters oordelen dat de eiseres gehouden is tot de lasten die voortvloeien uit de overheidsopdracht die aan de verweerster sub 2 werd gegund en
zulks met toepassing van de artikelen 5 van de bijzondere wet van 8 augustus
1980 tot hervorming van de instellingen en 1 van de wet van 5 maart 1984 betreffende de saldi en de lasten van het verleden van de gemeenschappen en de
gewesten en de nationale economische sectoren, en dat zij derhalve verplicht is
de verweerster sub 1 te vrijwaren. Uit de stukken waarop het Hof vermag acht te
slaan blijkt niet dat een of andere partij zich beroepen had op de wet van 5 maart
1984.
De appelrechters vermelden in hun beslissing over de toepassing van de wet
van 5 maart 1984 enkel dat het beheer van de gebouwen van het Koningin Elisabethinstituut niet behoorde tot de statutaire opdracht van de Regie der Gebouwen, dat irrelevant is dat de gebouwen staatsdomein zijn en dat de Minister van
Sociale zaken hierover een noot geschreven heeft.
5. Die enkele gegevens die niet rechtstreeks relevant zijn voor de toepassing
van de wet van 5 maart 1984, laten niet toe aan het Hof zijn wettigheidscontrole
uit te oefenen op de bestreden beslissing.
Het onderdeel is in zoverre gegrond.
Overige grieven
6. De overige grieven kunnen niet tot ruimere cassatie leiden.
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Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest in zoverre het uitspraak doet over de vordering
in tussenkomst en vrijwaring van de eerste verweerster tegen de eiseres.
Verklaart het arrest bindend voor de tweede verweerster.
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het gedeeltelijk vernietigde arrest.
Houdt de kosten aan en laat de beslissing daaromtrent aan de feitenrechter
over.
Verwijst de aldus beperkte zaak naar het hof van beroep te Antwerpen.
7 januari 2010 – 1° kamer – Voorzitter: de h. Verougstraete, voorzitter – Verslaggever:
de h. Smetryns – Gelijkluidende conclusie van de h. Van Ingelgem, advocaat-generaal
met opdracht – Advocaten: mrs. Geinger en Verbist.

Nr. 11
1° KAMER - 8 januari 2010

HUUR VAN GOEDEREN — PACHT — EINDE (OPZEGGING. VERLENGING.
TERUGKEER. ENZ) - OPZEGGING OM HET VERPACHTE GOED ZELF TE EXPLOITEREN OPZEGGING DOOR EEN BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID GELDIGHEID
Een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid waarvan de enige vennoten
kapitaalsvennootschappen zijn, zoals naamloze vennootschappen, mag geen opzegging
geven om het verpachte goed zelf te exploiteren. (Art. 9, vijfde lid, Pachtwet)
(SOCIETE AGRICOLE DE GERPINNES bvbaT. D. e.a.)

ARREST (vertaling)

(AR C.07.0303.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het vonnis dat de rechtbank van eerste aanleg te Dinant op 31 januari 2007 in hoger beroep gewezen heeft.
Raadsheer Sylviane Velu heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Thierry Werquin heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDEL
De eiseres voert een middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 7, inzonderheid 1°, 8, §1, en 9 van de wet van 4 november 1969, zijnde
afdeling 3 van hoofdstuk II van titel VIII van boek III van het Burgerlijk Wetboek houdende de regels betreffende de pacht in het bijzonder, gewijzigd bij de wet van 7 november 1988;
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- de artikelen 1833 en 1845 van het Burgerlijk Wetboek;
- de artikelen 1, 2, inzonderheid §2, 210, 223, tweede lid, 2°, 232, 249, 250, 251, 252,
253, 350, 437 en 654 van het Wetboek van vennootschappen;
- algemeen rechtsbeginsel "fraus omnia corrumpit".
Aangevochten beslissing
Het bestreden vonnis dat de beroepen beslissing bevestigt, verwerpt het hoger beroep
van de eiseres, wijst haar rechtsvordering tot geldigverklaring van de opzeggingen die ze
aan de verweerders betekend af, en veroordeelt haar in de appelkosten. Het beslist aldus
op de volgende gronden:
"Bij een akte van 30 november 2001 werd (de eiseres) opgericht door twee naamloze
vennootschappen: de naamloze vennootschap Frère-Bourgeois en de naamloze vennootschap Financière de la Sambre. De verweerders voeren aan dat (de eiseres) in werkelijkheid een kapitaalsvennootschap is die uitsluitend is opgericht met het oogmerk de strikte
regels van de pachtwet inzake de opzegging die gegeven wordt voor de persoonlijke exploitatie van het goed te omzeilen.
Terecht schrijft de eerste rechter dat, bij ontstentenis van een nauwkeurige wettelijke
definitie van het begrip 'personenvennootschap', de wil van de wetgever moet worden nagegaan.
Zoals de eerste rechter op passende wijze gedaan heeft, dient hier herinnerd te worden
aan de volgende passage uit de parlementaire voorbereiding (...): 'Wanneer de toekomstige exploitant een rechtspersoon is, moet deze opgericht zijn overeenkomstig de wet van
12 juli 1979 tot instelling van de landbouwvennootschap of zijn opgericht in de vorm van
een personenvennootschap. De personenvennootschap werd vermeld omdat er zowel in de
tuinbouw als in de landbouw kapitaalsvennootschappen bestaan. Meteen zal bedoelde opzeggingsmogelijkheid kunnen worden aangewend door elke vennootschapsvorm die een
gezinsbedrijf exploiteert. De naamloze vennootschappen en de vennootschappen op aandelen in het algemeen worden uitgesloten' (Senaat, Verslag uitgebracht namens de werkgroep (...)).
Uiteraard volgt de oprichting van de (eiseres) uit een poging van haar twee aandeelhouders om de verbodsbepalingen van de pachtwet te omzeilen omdat zij en haar aandeelhouders helemaal niet van plan zijn een 'gezinsbedrijf' te exploiteren".
Grieven
Volgens artikel 7 van de pachtwet van 4 november 1969, dat is ingevoegd bij artikel 5
van de wet van 7 november 1988 kan de verpachter bij het verstrijken van elke pachtperiode van negen jaar een einde maken aan de pacht, met name om zelf het verpachte goed te
exploiteren. Artikel 8 voegt hieraan toe dat de verpachter eveneens te allen tijde opzegging kan geven vanaf het einde van de tweede periode van negen jaar en om dezelfde reden.
Krachtens artikel 9 hoeft de exploitatie die de in de artikelen 7 en 8 bedoelde opzegging
verantwoordt en die gedurende ten minste negen jaar "persoonlijk" moet gebeuren, niet
noodzakelijk te worden voortgezet door de verpachter, een natuurlijk persoon, hijzelf of
een lid van zijn familie; als die verpachter een rechtspersoon is, mag zij immers eveneens
aan de pacht een einde maken om het verpachte goed persoonlijk te exploiteren, dus voor
haar eigen rekening, mits zij geschiedt door haar verantwoordelijke organen of bestuurders, met dien verstande dat de rechtspersoon zich niet ertoe mag beperken de exploitatie
alleen aan een of meer aangestelden toe te vertrouwen.
Wat dat betreft bepaalt voornoemd artikel 9, vijfde lid, uitdrukkelijk het volgende: "de
rechtspersonen bedoeld in dit artikel moeten opgericht zijn overeenkomstig de wet van 12
juli 1979 tot instelling van de landbouwvennootschap of in de vorm van een personenven-
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nootschap of een eenpersoonsvennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Daarenboven
moeten degenen die als bestuurder of zaakvoerder de leiding hebben van de activiteit die
in de vennootschap wordt gevoerd, daadwerkelijke arbeid verrichten op het landbouwbedrijf".
Eerste onderdeel
Alleen de opzegging waarvan de verpachter, die een kapitaalsvennootschap is, kennis
gegeven heeft met het oog op directe en persoonlijke exploitatie van het verpachte goed,
kan ongeldig worden verklaard op grond van de artikelen 7, 8 en 9 van de pachtwet. Zodra evenwel de verpachter een rechtspersoon is die opgericht is in de vorm van een personenvennootschap, kan de opzegging waarvan hij kennis geeft overeenkomstig die wetsbepalingen niet ongeldig worden verklaard op grond van de juridische hoedanigheid of de
bekwaamheid van zijn vennoten, ongeacht of het gaat om natuurlijke personen dan wel
om rechtspersonen en, in dit geval, geheel of gedeeltelijk, om kapitaals-vennootschappen.
Artikel 9 legt daaromtrent geen andere beperking op dan dat de rechtspersoon die opzegging geeft, de vorm van een personenvennootschap moet hebben en dat de exploitatie
ook in feite en daadwerkelijk moet geschieden door haar zaakvoerders of bestuurders die
aan de bekwaamheidsvereisten dienen te voldoen; meer bepaald vereist het niet dat de
personenvennootschap zou bestaan uit natuurlijke personen, die leden van een "gezin"
vormen of het beroep van landbouwer uitoefenen of hebben uitgeoefend.
Weliswaar omschrijft het artikel het begrip "personenvennootschap" niet, maar, wanneer de wet een term gebruikt zonder die nader te omschrijven, gebruikt zij die in de
gangbare en gewone betekenis ervan, zoals hij moet worden verstaan niet alleen in de omgangstaal, maar ook en vooral, wanneer het een juridisch begrip betreft, in de juridische
betekenis van het woord.
De personenvennootschap is zowel in de gewone als in de juridische betekenis van het
woord die welke, in tegenstelling tot de kapitaalsvennootschappen, (naamloze vennootschap en commanditaire vennootschap op aandelen) voornamelijk een karakter intuitu
personae bezit; dit is het geval met de besloten vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid, de coöperatieve vennootschappen en de gewone commanditaire vennootschappen.
De eiseres is dus zeker en vast een "personenvennootschap" zowel volgens het vennootschapsrecht als volgens de pachtwet die de mogelijkheid om rechtsgeldig opzegging
te geven niet uitsluitend beperkt tot de vennootschappen, die bestaan uit natuurlijke personen, die een "gezin" kunnen vormen.
Overigens mag de parlementaire voorbereiding van een wet of een verordening alleen
gebruikt worden als de bewoordingen van de tekst niet duidelijk zijn maar dubbelzinnig
of onnauwkeurig. De uitdrukking "personenvennootschap" die de wetgever zonder enige
beperking gebruikt, inzonderheid voor de hoedanigheid van de vennoten waaruit die vennootschap bestaat, is niet onnauwkeurig en vaag.
Daaruit volgt dat het bestreden vonnis dat, met bevestiging van de beslissing van de
vrederechter, de door de eiseres aan de verweerders ter kennis gebrachte opzeggingen ongeldig verklaart op grond dat de vennoten van die eiseres, besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid en, bijgevolg, personenvennootschap, naamloze vennoot-schappen zijn, zijn beslissing niet naar recht verantwoordt en de artikelen 7, 1°, 8 en 9 van de
pachtwet van 4 november 1969 schendt.
...

III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
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Eerste onderdeel
Krachtens artikel 9, vijfde lid, van de wet van 4 november 1969, zijnde afdeling 3 van hoofdstuk II van titel VIII van boek III van het Burgerlijk Wetboek
houdende de regels betreffende de pacht in het bijzonder moeten de rechtspersonen waarvan de verantwoordelijke organen of bestuurders met toepassing van artikel 7, 1° opzegging mogen geven om het verpachte goed zelf te exploiteren, opgericht zijn overeenkomstig de wet van 12 juli 1979 tot instelling van de landbouwvennootschap of opgericht zijn in de vorm van een personenvennootschap
of een eenpersoonsvennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Daarenboven
moeten degenen die als bestuurder of zaakvoerder de leiding hebben van de activiteit die in de vennootschap wordt gevoerd, daadwerkelijke arbeid verrichten op
het landbouwbedrijf.
Uit de tekst en de parlementaire voorbereiding van die bepaling volgt dat een
besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid waarvan de enige vennoten kapitaalsvennootschappen zijn, zoals naamloze vennootschappen, een dergelijke opzegging niet kan geven.
Het onderdeel dat het tegendeel betoogt, faalt naar recht.
...
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep;
Veroordeelt de eiseres in de kosten.
8 januari 2010 – 1° kamer – Voorzitter: de h. Storck, voorzitter – Verslaggever: mevr.
Velu – Gelijkluidende conclusie van de h. Werquin, advocaat-generaal – Advocaten: mrs.
T'Kint en Simont.

Nr. 12
1° KAMER - 8 januari 2010

1º BEWIJS — BURGERLIJKE ZAKEN — GESCHRIFTEN — BEWIJSWAARDE INHOUD VAN DE BOEKEN VAN KOOPLIEDEN - VOORWERP VAN HET BEWIJS
2º KOOPHANDEL. KOOPMAN - BEWIJS - INHOUD VAN DE BOEKEN VAN KOOPLIEDEN VOORWERP VAN HET BEWIJS
1º en 2° Artikel 1330 van het Burgerlijk Wetboek dat de toestand regelt van een derde die
zich op het bestaan van een schuldvordering op een koopman beroept, vermeldt dat die
derde het bewijs van die schuldvordering kan leveren door zich te baseren op de inhoud
van de boeken van de koopman1. (Art. 1330, B.W.)
(LARBIKA nv T. G. in de hoedanigheid van de curator van de failliete BASKET FASHION nv)

ARREST (vertaling)

1 Zie Cass., 3 dec. 2007, AR C.07.0015.F, AC, 2007, nr. 604.
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(AR C.08.0593.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest, op 26 juni 2008 gewezen door
het hof van beroep te Luik.
Raadsheer Christine Matray heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Thierry Werquin heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDEL
De eiseres voert een middel aan:
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 1315, 1330 en 1354 van het Burgerlijk Wetboek;
- artikel 870 van het Gerechtelijk Wetboek.
Aangevochten beslissing
Het arrest stelt in hoofdzaak vast dat de naamloze vennootschap Basket Fashion op 20
januari 2004 failliet verklaard werd; dat de laatste balans van de vennootschap, die op 30
juni 2003 was opgemaakt, onder de benaming schuldvorderingen van ten hoogste één
jaar, twee posten bevatte "rekening-courant Larbika nv" en "voorschot Larbika nv", van
respectievelijk 9.183,43 en 16.238 euro; dat het, gelet op de rubriek waaronder die posten
geboekt zijn, geen twijfel lijdt dat het hier bedragen betreft die de eiseres aan de failliete
vennootschap verschuldigd is; dat K.B. eigenares was van haast alle aandelen van de failliete vennootschap en de afgevaardigd bestuurster van die vennootschap en van de eiseres,
Vervolgens veroordeelt het arrest de eiseres om aan de verweerder qualitate qua het bedrag van 25.376, 43 euro plus de interest te betalen.
Die beslissing steunt onder meer op de volgende gronden:
"De balans van een handelsvennootschap die is goedgekeurd door de algemene vergadering van de aandeelhouders of vennoten, bindt de vennootschap tot de onjuistheid ervan
wordt aangetoond en de handelsboekhouding mag te allen tijde worden aangevoerd tegen
degene die ze voert en ten aanzien van wie zij de waarde van een bekentenis heeft;
In haar hoedanigheid van afgevaardigd bestuurster van de failliete vennootschap, heeft
K.B. in feite de boekhouding gevoerd die geleid heeft tot de balans. Wanneer zij opkomt
voor de belangen van (de eiseres) voor wie zij tevens de hoofdverantwoordelijke is, past
het niet dat zij de juistheid van de door haar goedgekeurde balans betwist en, bij ontstentenis van een bewijs dat zij betalingen heeft verricht met de rekening-courant van (de eiseres) of door de gefailleerde aan (de eiseres) gedane voorschotten heeft terugbetaald, worden de door de curator aangevoerde schuldvorderingen geacht waarheidsgetrouw te zijn.
Het bewijs van een onjuistheid wordt niet geleverd en er bestaat zelfs geen ernstig begin
van bewijs".
Grieven
De rechtsvordering van de verweerder qualitate qua strekte ertoe de eiseres te doen veroordelen om een bedrag van 25.376, 43 euro te betalen.
Krachtens de artikelen 1315, eerste lid, van het Burgerlijk Wetboek en 870 van het Gerechtelijk Wetboek diende de verweerder qualitate qua te bewijzen dat de failliete vennootschap schuldeiseres was van de eiseres.
Tot staving van zijn vordering tot betaling van het bedrag van 25.3376,43 euro legde de
verweerder qualitate qua de op 30 juni 2003 opgemaakte balans over van de failliete vennootschap.
Het arrest beslist dat de schuldvordering van de failliete vennootschap bewezen wordt
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aan de hand van die balans en dat het aan de eiseres staat de onjuistheid ervan te bewijzen,
op grond dat, "de balans van een handelsvennootschap die is goedgekeurd door de algemene vergadering van de aandeelhouders of vennoten, de vennootschap bindt tot de onjuistheid wordt aangetoond en dat de handelsboekhouding altijd mag worden aangevoerd
tegen degene die ze voert en ten aanzien van wie zij de waarde van een bekentenis heeft".
Krachtens artikel 1330 van het Burgerlijk Wetboek leveren de balans en de boekhouding van een vennootschap bewijs op tegen haar.
De eiseres is evenwel een vennootschap die los staat van de failliete vennootschap
waarvan de balans werd aangevoerd.
Het arrest heeft derhalve niet wettig kunnen beslissen dat de balans van de failliete vennootschap het bewijs van haar schuldvordering opleverde tegen de eiseres (schending van
de artikelen 1315, 1330 en 1354 van het Burgerlijk Wetboek en 870 van het Gerechtelijk
Wetboek).

III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Artikel 1330 van het Burgerlijk Wetboek bepaalt dat de boeken van kooplieden bewijs opleveren tegen hen.
Deze bepaling, die de toestand regelt van een derde die zich op het bestaan van
een schuldvordering op een koopman beroept, vermeldt dat die derde het bewijs
van die schuldvordering kan leveren door zich te baseren op de inhoud van de
boeken van de koopman.
Uit het arrest blijkt dat de naamloze vennootschap Basket Fashion op 20 januari 2004 faillietverklaard is en dat de rechtsvordering van de (verweerder qualitate qua) ertoe strekt (de eiseres) te doen veroordelen tot betaling van twee bedragen van respectievelijk 9.138, 43 euro en 16.238,00 euro.
Het arrest wijst erop dat de actiefzijde van de balans van 30 juni 2003 van de
(failliete vennootschap) "onder de benaming schuldvorderingen van ten hoogste
één jaar twee posten bevatte: 'R/C (de eiseres)' en 'Voorschot (eiseres)' van respectievelijk 9.138,43 euro en 16.238,00 euro".
Het arrest dat oordeelt dat "de balans van een handelsvennootschap die is
goedgekeurd door de algemene vergadering van de aandeelhouders of vennoten,
de vennootschap bindt tot de onjuistheid (ervan) wordt aangetoond en (dat) de
handelsboekhouding te allen tijde mag worden aangevoerd tegen degene die ze
voert en ten aanzien van wie zij de waarde van een bekentenis heeft", verantwoordt niet naar recht de beslissing dat "de door (de verweerder qualitate qua)
aangevoerde schuldvorderingen geacht worden waarheidsgetrouw te zijn" en dat
"de rechtsvordering (van de verweerder qualitate qua) dus gegrond is".
Het middel is gegrond.
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest, behalve in zoverre het het hoger beroep ontvankelijk verklaart.
Beveelt dat van het arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het gedeeltelijk vernietigde arrest.
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Houdt de kosten aan en laat de uitspraak daaromtrent over aan de feitenrechter.
Verwijst de aldus beperkte zaak naar het hof van beroep te Bergen.
8 januari 2010 – 1° kamer – Voorzitter: de h. Storck, voorzitter – Verslaggever: mevr.
Matray – Gelijkluidende conclusie van de h. Werquin, advocaat-generaal – Advocaat: mr.
Kirkpatrick.

Nr. 13
1° KAMER - 8 januari 2010

HOGER BEROEP — BURGERLIJKE ZAKEN (HANDELSZAKEN EN SOCIALE
ZAKEN INBEGREPEN) — GEVOLGEN. BEVOEGDHEID VAN DE RECHTER BESLISSING VAN DE EERSTE RECHTER - ONDERZOEKSMAATREGEL - UITVOERING VAN HET WERK
BINNEN EEN WELBEPAALDE TERMIJN - VASTSTELLING VAN DE EFFECTIEVE EINDDATUM VAN DE
WERKEN - DESKUNDIGE AANGEZOCHT DOOR DE MEEST GEREDE PARTIJ - AARD
De beslissing waarbij de eerste rechter, na een van de partijen te hebben veroordeeld om
het werk op straffe van een dwangsom uit te voeren binnen een welbepaalde termijn,
voor recht zegt dat, bij gebrek aan een akkoord van de partijen over de effectieve einddatum van de werken, die vaststelling moet gebeuren door een gerechtsdeskundige die
daartoe door de meest gerede partij zal worden aangezocht, is geen onderzoeksmaatregel. (Art. 1068, tweede lid, Ger.W.)
(GEMEENTE SENEFFE T. D. e.a.)

ARREST (vertaling)

(AR C.09.0002.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest, op 10 september 2008 gewezen
door het hof van beroep te Bergen.
Raadsheer Albert Fettweis heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Thierry Werquin heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDELEN
De eiseres voert twee middelen aan:
Eerste middel
Geschonden wettelijke bepaling
- artikel 1068, tweede lid, van het Gerechtelijk Wetboek.
Aangevochten beslissing
Het arrest stelt eerst vast dat "(het beroepen vonnis) (de eiseres) veroordeelde om tegen
uiterlijk 15 oktober 2007 een zuiveringsstation te bouwen om een einde te maken aan de
vervuiling van de vijvers door het wooncomplex Saint-Georges, en dit op straffe van een
dwangsom van 500 euro per dag vertraging met ingang van 16 oktober 2007, zegt vervolgens voor recht dat, bij gebrek aan een akkoord van de partijen over de effectieve einddatum van dat werk, die vaststelling moet gebeuren door de gerechtsdeskundige Françoise
Sanglier, die daartoe door de meest gerede partij zal worden aangezocht en die de beide
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partijen hiervoor zal dienen op te roepen", en bevestigt het (beroepen) vonnis in zijn geheel, houdt de uitspraak over de overige punten van de vorderingen aan, heropent het debat en verwijst de zaak naar de bijzondere rol. Het beslist aldus op de volgende gronden:
"Uit de historiek van de bouw van een zuiveringsstation en van collectoren te Graty van
6 juni 2007, blijkt dat de intercommunale I.D.E.A. op 16 december 2002, hetzij meer dan
twee jaar na de gedinginleidende dagvaarding, als ontwerper werd aangewezen; (...) het
college heeft op 9 november 2004 beslist het werk niet toe te wijzen (...); nochtans keurde
de gemeenteraad op de zitting van 5 december 2005 het definitieve project voor de bouw
van het zuiveringsstation goed (...); het college belastte op zijn zitting van 11 mei 2007 de
tijdelijke vereniging Wanty-Denul met dat werk voor het bedrag van 856.747,06 euro (...);
de vertraging bij de bouw van het zuiveringsstation wijst op een fout aan de zijde van (de
eiseres) (...); terecht merkt de eerste rechter op dat in november 2003 een dading werd ondertekend waarbij de gerechtsdeskundige de opdracht kreeg om uiterlijk op 1 juni 2005 de
voltooiing van het werk te komen vaststellen; (...) bij de vaststelling van de zaak voor de
eerste rechter, schatte (de eiseres), uitgaande van een uitvoeringstermijn van 120 werkdagen, dat het werk zou voltooid zijn bij het begin van oktober 2007; (...) tijdens de pleidooien in hoger beroep is gebleken dat het werk zou voltooid zijn in de loop van het derde
kwartaal van het jaar 2008; (...) gelet hierop dient voor recht te worden gezegd dat het
werk voor de bouw van het zuiveringsstation niet is ontworpen en uitgevoerd binnen een
redelijke termijn".
Grieven
Artikel 1068, eerste lid, van het Gerechtelijk Wetboek bepaalt weliswaar 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", maar het tweede lid preciseert dat "(de appelrechter) de zaak alleen dan naar de eerste rechter verwijst, indien hij, zelfs gedeeltelijk,
een in het aangevochten vonnis bevolen onderzoeksmaatregel bevestigt".
Krachtens die tekst moet de appelrechter die een door het (beroepen) vonnis bevolen
onderzoeksmaatregel, zelfs gedeeltelijk, uitdrukkelijk of stilzwijgend bevestigt, de zaak
naar de eerste rechter verwijzen en kan hij niet wettelijk kennis nemen van het verder verloop van de rechtspleging.
Hoger beroep tegen een vonnis alvorens recht te doen maakt immers het geschil zelf
niet aanhangig bij de appelrechter wanneer die rechter de door de eerste rechter bevolen
onderzoeksmaatregel bevestigt, zelfs als het beroepen vonnis een eindbeslissing bevat en
het hoger beroep niet tegen de onderzoeksmaatregel gericht is.
In dit geval moet de gehele zaak, met inbegrip van de punten van de vordering waarop
de onderzoeksmaatregel geen betrekking heeft, naar de eerste rechter worden verwezen,
indien zij wordt bevestigd.
Te dezen heeft de eerste rechter de eiseres veroordeeld om een zuiveringsstation te bouwen, de einddatum vastgesteld waarop het werk af moet zijn op 15 oktober 2007, en vervolgens de gerechtsdeskundige Sanglier de bijkomende opdracht gegeven om, bij ontstentenis van een akkoord tussen de partijen, de voltooiing van het werk voor de bouw van het
zuiveringsstation te komen vaststellen op verzoek van de meest gerede partij en nadat de
partijen naar behoren zijn opgeroepen en gehoord.
Het arrest bevestigt alle beschikkingen van het beroepen vonnis, dus ook de beschikking waarbij de eerste rechter de gerechtsdeskundige de opdracht gegeven heeft na te
gaan of het werk voor de bouw van het zuiveringsstation wel degelijk voltooid is en op
welke datum, wat bovendien de mogelijkheid moet bieden om, enerzijds, het verschuldigde bedrag van de dwangsom vast te stellen en, anderzijds, om de door de eiseres nog verschuldigde schadeloosstelling te bepalen. Het moest dus de zaak in haar geheel verwijzen
naar de eerste rechter. Het arrest waarin het hof beslist kennis te zullen nemen van het
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verder verloop van de rechtspleging, schendt artikel 1068, tweede lid, van het Gerechtelijk Wetboek.
...

III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Eerste middel
Krachtens artikel 1068, tweede lid, van het Gerechtelijk Wetboek verwijst de
appelrechter de zaak alleen dan naar de eerste rechter, indien hij, zelfs gedeeltelijk, een in het aangevochten vonnis bevolen onderzoeksmaatregel bevestigt.
De beslissing waarbij de eerste rechter een van de partijen heeft veroordeeld
om het werk op straffe van een dwangsom uit te voeren binnen een welbepaalde
termijn, en vervolgens voor recht zegt dat, bij gebrek aan een akkoord van de
partijen over de effectieve einddatum van het werk, die vaststelling moet gebeuren door een gerechtsdeskundige die daartoe door de meest gerede partij zal worden aangezocht, kan niet worden aangemerkt als een onderzoeksmaatregel in de
zin van artikel 1068 van het Gerechtelijk Wetboek.
Het middel kan niet worden aangenomen.
...
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest in zoverre het, met bevestiging van het beroepen vonnis, de eiseres veroordeelt om aan de verweerders een provisionele vergoeding van één euro te betalen wegens de niet-uitvoering van het werk dat nodig was wegens het lozen van afvalwater uit de chaussée de Familleureux.
Verwerpt het cassatieberoep voor het overige.
Beveelt dat van het arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het gedeeltelijk vernietigde arrest.
Veroordeelt de eiseres in de helft van de kosten en houdt de kosten voor het
overige aan voor uitspraak daarover door de feitenrechter.
Verwijst de aldus beperkte zaak naar het hof van beroep te Brussel.
8 januari 2010 – 1° kamer – Voorzitter: de h. Storck, voorzitter – Verslaggever: de h.
Fettweis – Gelijkluidende conclusie van de h. Werquin, advocaat-generaal – Advocaat:
mr. T'Kint.

Nr. 14
1° KAMER - 8 januari 2010

1º CASSATIEMIDDELEN — BURGERLIJKE ZAKEN — NIEUW MIDDEL - EERSTE
ARREST DAT DE HEROPENING VAN HET DEBAT BEVEELT - TWEEDE ARREST DAT UITSPRAAK DOET
OVER HET VOORWERP VAN DE HEROPENING VAN HET DEBAT - CASSATIEBEROEP TEGEN BEIDE
ARRESTEN - MIDDEL DAT OPKOMT TEGEN HET TWEEDE ARREST - MIDDEL DAT DE MISKENNING
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- ONPARTIJDIGHEID - RECHTER DIE ZIJN
-

MENING OVER DE OPLOSSING VAN HET GESCHIL REEDS TE KENNEN GEGEVEN HEEFT

ONTVANKELIJKHEID
2º WRAKING - CASSATIEMIDDEL - NIEUW MIDDEL - EERSTE ARREST DAT DE HEROPENING VAN
HET DEBAT BEVEELT - TWEEDE ARREST DAT UITSPRAAK DOET OVER HET VOORWERP VAN DE
HEROPENING VAN HET DEBAT - CASSATIEBEROEP TEGEN BEIDE ARRESTEN - MIDDEL DAT OPKOMT
TEGEN HET TWEEDE ARREST - MIDDEL DAT DE MISKENNING AANVOERT VAN EEN GROND TOT
WRAKING VAN DE RECHTER - ONPARTIJDIGHEID - RECHTER DIE ZIJN MENING OVER DE OPLOSSING
VAN HET GESCHIL REEDS TE KENNEN GEGEVEN HEEFT - ONTVANKELIJKHEID
1º en 2° Wanneer een middel gegrond is op een wrakingsgrond die niet voor de feitenrechter is aangevoerd, hoewel dat mogelijk was geweest, kan het voor het Hof enkel worden voorgedragen als de medewerking van de rechter aan de bestreden beslissing een
regel miskent die beantwoordt aan de objectieve vereisten van de rechterlijke organisatie
en daarom van essentieel belang is voor de rechtsbedeling; dat is niet het geval wanneer
het middel betoogt dat die rechter zijn mening over de oplossing van het geschil reeds te
kennen gegeven heeft; dat middel is derhalve niet ontvankelijk1.
(BUREAU D'ETUDES INFORMATIQUES ET DE RECHERCHES nvT. BUROGEST nv)

ARREST (vertaling)

(AR C.09.0013.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen de arresten, op 13 maart en 27 november
2007 gewezen door het hof van beroep te Luik.
Raadsheer Albert Fettweis heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Thierry Werquin heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDEL
De eiseres voert een middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
- algemeen rechtsbeginsel volgens hetwelk de rechtstreeks toepasselijke regels van het
internationale verdragsrecht voorrang hebben op de regels van het nationaal recht, zoals
het met name is vastgelegd in de artikelen 1, 6, 19, 41, 46, 50 en 60 van het Verdrag tot
bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden, op 4 november
1950 ondertekend te Rome en goedgekeurd bij de wet van 13 mei 1955, en bij de artikelen 2 en 14 van het Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten, op
19 december 1966 opgemaakt te New York en goedgekeurd bij de wet van 15 mei 1981;
- artikel 6.1 van het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden, ondertekend op 4 november 1950 te Rome en goedgekeurd bij de wet
van 13 mei 1955;
- artikel 14.1 van het Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten,
ondertekend op 19 december 1966 te New York en goedgekeurd bij de wet van 15 mei
1981;
- algemeen rechtsbeginsel van de onpartijdigheid van de rechter, zoals het met name
1 Zie Cass., 13 okt. 1975, AC, 1976, 191 en de noten (1) tot (7), get. J.V.; Cass., 29 april 1991, AR
8957, AC, 1990-1991, nr. 450; Cass., 19 dec. 2002, AR C.02.0285.F, AC, 2002, nr. 685; Cass., 10
april 2003, AR C.02.0220.F, AC, 2003, nr. 243; Cass., 5 dec. 2003, AR C.01.0046.F, AC, 2003, nr.
625.
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kan worden afgeleid uit de artikelen 292, 293, 297, 304, 648, 649, 828, 8°, en 831 van het
Gerechtelijk Wetboek en, bovendien, voor zoveel als nodig, van laatstgenoemde bepalingen;
- artikel 1072bis, tweede en derde lid, ingevoegd bij artikel 52 van de wet van 3 augustus 1992 en gewijzigd bij artikel 3 van de wet van 26 juni 2000, voor de opheffing ervan
bij artikel 28 van de wet van 26 april 2007 tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek
met het oog op het bestrijden van de gerechtelijke achterstand.
Aangevochten beslissing
Het bestreden arrest van 13 maart 2007, dat gewezen is door mevrouw de raadsheer Viviane Rabine, beveelt de verschijning van de partijen opdat zij gehoord zouden worden
over de toepassing van artikel 1072bis, tweede en derde lid, van het Gerechtelijk Wetboek. Het beslist aldus om de volgende redenen: "tegen een vonnis dat haar duidelijke informatie verstrekte en hoewel zij geen wettige reden had om te verwachten dat de
beslissing van dat vonnis over de ongegrondheid van haar rechtsvordering zou worden gewijzigd, heeft de eiseres lichtzinnig en roekeloos hoger beroep ingesteld door valse stukken aan te wenden, waarvan zij wist dat ze vals of fictief waren; (de eiseres) die aan de
oorsprong lag van het valse stuk waarvan zij gebruik maakt voor de rechter, kon zich niet
vergissen over haar eigen onbehoorlijk gedrag; de toedracht van de zaak verantwoordt dat
aan de (eiseres)wegens het door haar op 14 december 2005 ingestelde roekeloos hoger beroep een geldboete wordt opgelegd op grond van artikel 1072bis, tweede en derde (lid),
van het Gerechtelijk Wetboek (...); de partijen moeten over dat punt worden gehoord".
Het bestreden arrest van 27 november 2007, dat eveneens door mevrouw de raadsheer
Viviane Rabine is gewezen op grond van artikel 1072bis, tweede en derde lid, van het Gerechtelijk Wetboek, veroordeelt de eiseres tot betaling van een geldboete van 3.750 euro
wegens tergend en roekeloos hoger beroep op de volgende gronden:
"(De eiseres) wist heel goed dat het door haar neergelegde stuk vals was, dat het een
ernstig vergrijp was dat valse stuk in rechte te gebruiken en dat de leugenachtige vermelding in het stuk relevant was; de leugenachtige vermelding in het stuk staafde de vordering van (de eiseres) tot betaling van de voor prestaties van 1997 verschuldigde bedragen,
terwijl de juiste vermelding op het exemplaar dat nog in het bezit van (de verweerster)
was, tegen (de eiseres) die het had opgemaakt het bewijs opleverde 'dat alle, door haar tot
25 december 1997 verrichte prestaties zijn betaald'; de door (de eiseres) aangebrachte leugenachtige vermelding was een 'onverschoonbare kunstgreep (...) die bedoeld was om de
buitengerechtelijke bekentenis van haar factuur van 25 december 1997 te doen verdwijnen
en haar laattijdige factuur van 31 januari 2003 te staven (...) door een valse kopie van de
factuur van 25 december 1997 over te leggen'; (...) de eiseres heeft tegen een vonnis dat
haar duidelijke informatie verstrekte en hoewel zij geen wettige reden had om te verwachten dat de beslissing van dat vonnis zou worden gewijzigd, lichtzinnig en roekeloos hoger
beroep ingesteld door vrijwillig, bewust en opzettelijk een vals stuk op te maken en het te
gebruiken teneinde het hof van beroep te misleiden en een onrechtmatige titel te bemachtigen; (...) de toedracht van de zaak verantwoordt dat aan de (eiseres) wegens het door
haar op 14 december 2005 ingestelde roekeloos hoger beroep, een geldboete wordt opgelegd op grond van artikel 1072bis, tweede en derde lid, van het Gerechtelijk Wetboek; (...)
het bedrag van de geldboete wordt, binnen de perken van de wet, aan het oordeel van het
hof van beroep overgelaten; de geldboete is evenredig zowel met de vermogenstoestand
van (de eiseres) aan wie die boete is opgelegd als, vooral, met de graad van roekeloosheid
van het hoger beroep en de onrechtmatigheid van de aangewende middelen; het geheel
van de gegevens van de zaak verantwoordt de geldboete zoals zij in het dictum is vastgesteld".
Grieven
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Artikel 1072bis van het Gerechtelijk Wetboek dat is ingevoegd bij artikel 52 van de wet
van 3 augustus 1992 en gewijzigd bij artikel 3 van de wet van 26 juni 2000, voor de opheffing ervan bij de wet van 26 april 2007 tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek met
het oog op het bestrijden van de gerechtelijke achterstand, luidde als volgt:
"Wanneer de rechter in hoger beroep het hoofdberoep afwijst, doet hij in dezelfde
beslissing uitspraak over de eventueel gevorderde schadevergoeding wegens tergend of
roekeloos hoger beroep. Indien daarenboven een geldboete wegens tergend of roekeloos
hoofdberoep verantwoord kan zijn, wordt bij dezelfde beslissing een rechtsdag bepaald op
nabije datum waarop alleen dit punt zal worden behandeld. De griffier roept bij gerechtsbrief de partijen op om te verschijnen op de rechtsdag. De geldboete bedraagt 125 euro tot
2500 euro. De Koning mag het minimum- en maximumbedrag om de vijf jaar aanpassen
aan de kosten van het levensonderhoud.
De geldboete wordt geïnd door de Administratie der Registratie en Domeinen met aanwending van alle middelen van recht".
Artikel 6 van het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden alsook artikel 14 van het Internationaal Verdrag inzake burgerrechten
en politieke rechten waarborgen een ieder, onder meer bij het vaststellen van zijn burgerlijke rechten en verplichtingen, het recht op behandeling van zijn zaak door een onafhankelijke en onpartijdige rechterlijke instantie.
Het algemeen rechtsbeginsel van de onpartijdigheid van de rechter alsook de artikelen
292, 293, 297, 304, 648, 649, 828, 8°, en 831 van het Gerechtelijk Wetboek bieden dezelfde waarborg.
Op grond van die verdragsrechtelijke bepalingen, die algemene rechtsbeginselen en die
wettelijke regels, is het de rechter verboden kennis te nemen van een zaak als blijkt dat hij
zich reeds vroeger in de uitoefening van zijn ambt over de feitelijke en juridische kwesties
waarover hij uitspraak moet doen, een mening heeft gevormd die onverenigbaar is met het
onpartijdigheidsvereiste waaraan hij moet voldoen. De toestand waarin een rechter verkeert als hij tweemaal in dezelfde zaak uitspraak moet doen kan twijfel doen rijzen aangaande zijn onpartijdigheid en zijn geschiktheid om bij zijn tweede beslissing op onbevooroordeelde wijze uitspraak te doen, wanneer hij in de eerste beslissing een mening te
kennen gegeven heeft over de tweede, nog te wijzen beslissing.
Te dezen heeft de magistraat van het hof van beroep in het tweede bestreden arrest uitspraak gedaan over het bedrag van de aan eiseres op te leggen geldboete, na in het eerste
bestreden arrest te hebben beslist dat het hoofdberoep van de eiseres roekeloos was, dat
dit roekeloos beroep een geldboete verantwoordde op grond van artikel 1072bis, tweede
en derde lid, van het Gerechtelijk Wetboek en dat de partijen over dat punt dienden te
worden gehoord.
Het tweede arrest is aldus gewezen door een rechter die zich reeds vooraf een mening
had gevormd en deze te kennen had gegeven, niet alleen in rechte over de voorwaarden
voor de toepassing van artikel 1072bis van het Gerechtelijk Wetboek maar bovendien, in
feite, over het roekeloze karakter van het hoger beroep en over de in deze zaak op te leggen geldboete, bedoeld in artikel 1072bis van het Gerechtelijk Wetboek. Het miskent aldus de regel van de onpartijdigheid van de rechter. Op zijn minst hebben de overwegingen
van het eerste bestreden arrest bij de eiseres gewettigde twijfel kunnen wekken aangaande
de onpartijdigheid van de magistraat van het hof van beroep en aangaande zijn geschiktheid om het tweede bestreden arrest te wijzen. De bestreden arresten schenden bijgevolg
de in het middel aangegeven verdragsrechtelijke bepalingen, algemene rechtsbeginselen
en wettelijke bepalingen waarin die regel is vastgelegd.

III. BESLISSING VAN HET HOF
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Beoordeling
Enerzijds preciseert het middel niet waarom het bestreden arrest van 13 maart
2007 de wettelijke en verdragsrechtelijke bepalingen schendt of de algemene
rechtsbeginselen die het vermeldt, miskent.
Anderzijds voert het middel in wezen een wrakingsgrond aan van de magistraat van het hof van beroep die het bestreden arrest van 27 november 2007
heeft gewezen.
Wanneer een middel gegrond is op een wrakingsgrond die niet voor de feitenrechter is opgeworpen, hoewel die grond had kunnen worden opgeworpen, kan
het voor het Hof enkel worden aangevoerd als de medewerking van de rechter
aan de bestreden beslissing een regel schendt die betrekking heeft op de objectieve vereisten van de rechterlijke organisatie en daarom van essentieel belang is
voor de rechtsbedeling.
Dat is niet het geval wanneer die rechter, zoals het middel voorhoudt, zijn mening over de oplossing van het geschil reeds te kennen gegeven heeft.
Uit geen enkel stuk waarop het Hof vermag acht te slaan blijkt dat de eiseres
voor het hof van beroep, voor de uitspraak van het bestreden arrest van 27 november 2007, heeft aangevoerd dat de zitting houdende magistraat wegens de
voordien door hem genomen beslissing niet meer geschikt was om op onpartijdige wijze uitspraak te doen over het voorwerp van de heropening van het debat,
zodat het middel, in zoverre het tegen dit arrest gericht is, nieuw is.
Het middel is niet ontvankelijk.
Dictum
Het Hof
Verwerpt het cassatieberoep;
Veroordeelt de eiseres in de kosten.
8 januari 2010 – 1° kamer – Voorzitter: de h. Storck, voorzitter – Verslaggever: de h.
Fettweis – Gelijkluidende conclusie van de h. Werquin, advocaat-generaal – Advocaat:
mr. Mahieu.

Nr. 15
1° KAMER - 8 januari 2010

1º VERWIJZING VAN EEN RECHTBANK NAAR EEN ANDERE —
BURGERLIJKE ZAKEN - GEWETTIGDE VERDENKING - HOF VAN CASSATIE - BUREAU VOOR
RECHTSBIJSTAND - TOEPASSELIJKHEID
2º RECHTSBIJSTAND - VERWIJZING VAN EEN RECHTBANK NAAR EEN ANDERE - BURGERLIJKE
ZAKEN - GEWETTIGDE VERDENKING - HOF VAN CASSATIE - BUREAU VOOR RECHTSBIJSTAND TOEPASSELIJKHEID
3º HOGER BEROEP — BURGERLIJKE ZAKEN (HANDELSZAKEN EN
SOCIALE ZAKEN INBEGREPEN) — ALGEMEEN - BESLISSING VAN HET BUREAU
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HOF VAN CASSATIE - AFWIJZING

4º RECHTSBIJSTAND - HOGER BEROEP - BURGERLIJKE ZAKEN (HANDELSZAKEN EN SOCIALE
ZAKEN INBEGREPEN) - ALGEMEEN - BESLISSING VAN HET BUREAU VOOR RECHTSBIJSTAND VAN HET
HOF VAN CASSATIE - AFWIJZING
5º CASSATIEBEROEP — BURGERLIJKE ZAKEN — ALGEMEEN - BESLISSING
VAN HET BUREAU VOOR RECHTSBIJSTAND VAN HET HOF VAN CASSATIE - AFWIJZING
6º BETICHTING VAN VALSHEID - BUREAU VOOR RECHTSBIJSTAND VAN HET HOF VAN
CASSATIE - AANVRAAG VAN RECHTSBIJSTAND - AFWIJZING - VAN VALSHEID BETICHT ADVIES VAN DE
ADVOCAAT BIJ HET HOF VAN CASSATIE - CASSATIEBEROEP - GEVOLG
7º RECHTSBIJSTAND - BETICHTING VAN VALSHEID - BUREAU VOOR RECHTSBIJSTAND VAN HET
HOF VAN CASSATIE - AANVRAAG VAN RECHTSBIJSTAND - AFWIJZING - VAN VALSHEID BETICHT
ADVIES VAN DE ADVOCAAT BIJ HET HOF VAN CASSATIE - CASSATIEBEROEP - GEVOLG
1º en 2° Geen enkele wetsbepaling biedt de mogelijkheid om de procedure tot verwijzing
wegens gewettigde verdenking toe te passen op het Hof van Cassatie of op het bij dat
Hof opgerichte bureau voor rechtsbijstand1. (Artt. 648, 2° en 670, tweede lid, Ger.W.)
3º, 4° en 5°De wet voorziet in geen enkel rechtsmiddel tegen de beslissing waarbij het bureau voor rechtsbijstand van het Hof van Cassatie een aanvraag van rechtsbijstand voor
het instellen van cassatieberoep afwijst. (Art. 670, tweede lid, Ger.W.)
6º en 7° Aangezien geen cassatiegeding hangende is, kan de verzoeker het advies van de
advocaat bij het Hof van Cassatie op grond waarvan het bureau voor rechtsbijstand geoordeeld heeft dat zijn aanspraak om zich in cassatie te voorzien niet rechtmatig leek, niet
van valsheid betichten. (Artt. 667, 670, tweede lid, en 907, Ger.W.)
(B.)

ARREST (vertaling)

(AR C.09.0636.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Bij een op 16 december 2009 op de griffie van het Hof neergelegde akte vordert de verzoeker dat de zaak G.09.0190.F wegens gewettigde verdenking zou
worden onttrokken aan het bureau voor rechtsbijstand van het Hof van Cassatie,
stelt hij een tussenvordering wegens valsheid in burgerlijke zaken in tegen meester John Kirkpatrick, advocaat bij het Hof van Cassatie, vraagt hij rechtsbijstand
en vordert hij de vernietiging van het vonnis dat de rechtbank van eerste aanleg
te Dinant, op 20 mei 2009, in hoger beroep gewezen heeft in de zaak tussen hem
enerzijds en Y. I. en J.-P. B. anderzijds.
Voorzitter Christian Storck heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Thierry Werquin heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Geen enkele wetsbepaling biedt de mogelijkheid om de procedure tot verwijzing wegens gewettigde verdenking toe te passen op het Hof van Cassatie of op
het bij dat Hof opgerichte bureau voor rechtsbijstand.
1 Zie Cass., 23 maart 1988, AR 6617, AC, 1987-88, nr. 464.
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In zoverre is het verzoek kennelijk niet ontvankelijk.
Voor het overige blijkt uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan dat
het bureau voor rechtsbijstand van het Hof van Cassatie op 3 december 2009 beslist heeft de aanvraag van rechtsbijstand te verwerpen die de verzoeker had ingediend teneinde cassatieberoep te kunnen instellen tegen het vonnis dat de
rechtbank van eerste aanleg te Dinant in hoger beroep op 20 mei 2009 had gewezen.
Enerzijds voorziet de wet in geen enkel rechtsmiddel tegen een dergelijke
beslissing van het bureau voor rechtsbijstand.
Anderzijds kan de verzoeker, aangezien geen cassatiegeding hangende is, het
advies van de advocaat bij het Hof van Cassatie op grond waarvan het bureau geoordeeld heeft dat zijn aanspraak om zich in cassatie te voorzien niet rechtmatig
leek in de zin van artikel 667 van het Gerechtelijk Wetboek, niet van valsheid
betichten op grond van artikel 907 van het Gerechtelijk Wetboek.
In zoverre is het verzoek niet ontvankelijk.
Dictum
Het Hof,
Wijst het verzoek af.
Veroordeelt de eiser in de kosten.
8 januari 2010 – 1° kamer – Voorzitter en Verslaggever: de h. Storck, voorzitter – Gelijkluidende conclusie van de h. Werquin, advocaat-generaal.

Nr. 16
3° KAMER - 11 januari 2010

1º VERZEKERING — LANDVERZEKERING - VERZEKERING BURGERRECHTELIJKE
AANSPRAKELIJKHEID PRIVÉLEVEN - OUDERS - MINDERJARIG KIND - VERZEKERDE - BEGRIP
2º VERZEKERING — LANDVERZEKERING - VERZEKERING BURGERRECHTELIJKE
AANSPRAKELIJKHEID PRIVÉLEVEN - OUDERS - MINDERJARIG KIND - VERZEKERDE - DERDE BEGRIP
1º De bij zijn ouders inwonende minderjarige die een opzettelijke daad heeft begaan en die
als verzekerde wordt aangewezen in de door zijn ouders gesloten verzekeringsovereenkomst burgerrechtelijke aansprakelijkheid privéleven, is een verzekerde in de
zin van artikel 88, eerste lid, van de wet van 25 juni 1992, zelfs als de verzekeraar geen
dekking aan hem heeft verleend, maar alleen bedragen heeft uitgekeerd tot dekking van
de aansprakelijkheid van zijn ouders1. (Art. 88, eerste lid, Wet Landverzekeringsovereenkomst)
2º Uit het feit dat de minderjarige geen verzekerde is voor wie de verzekeraar de uitkeringen heeft betaald die verschuldigd zijn op grond van een door zijn ouders gesloten
verzekeringsovereenkomst burgerrechtelijke aansprakelijkheid privéleven, kan niet worden afgeleid dat die minderjarige een derde is in de zin van artikel 41, eerste lid, van de
1 Zie andersluidende concl. O.M. in Pas., 2010, nr. 16.
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wet van 25 juni 19922. (Art. 41, eerste lid, Wet Landverzekeringsovereenkomst)
(AXA BELGIUM nv T. B.)

ARREST (vertaling)

(AR C.07.0434.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest, op 13 juni 2007 gewezen door
het hof van beroep te Bergen.
Bij beschikking van 19 november 2009 heeft de eerste voorzitter de zaak naar
de derde kamer verwezen.
Raadsheer Christine Matray heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Jean-Marie Genicot heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDEL
De eiseres voert een middel aan
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 149 van de Grondwet;
- de artikelen 41 en 88, eerste en tweede lid, inzonderheid 88, tweede lid, van de wet
van 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst.
Aangevochten beslissingen
Het arrest bevestigt het beroepen vonnis, verklaart de rechtsvordering van de eiseres tegen de verweerster tot terugbetaling van de bedragen die zij had uitgekeerd aan degene
die ten gevolge van een opzettelijke daad van de verweerder schade geleden heeft niet
ontvankelijk, en veroordeelt de eiseres bijgevolg in de kosten van beide instanties om de
volgende redenen:
"De opzettelijke fout van een minderjarige betreft enkel de minderjarige en de aansprakelijkheid van de ouders blijft gedekt op grond van artikel 1384, tweede lid, van het Burgerlijk Wetboek;
De verzekeraar BA Gezin dient dus de benadeelde derde schadeloos te stellen;
Het minderjarig kind, zoals (de verweerder), dat thuis woont bij zijn ouders die een polis BA Gezin hebben afgesloten, heeft de hoedanigheid van verzekerde ten aanzien van
die polis;
Het verhaal dat op grond van artikel 41 van de wet van 25 juni 1992 wordt ingesteld op
de minderjarige die een opzettelijke fout heeft begaan, mag niet als een vordering tot indeplaatsstelling worden aangemerkt daar de minderjarige, (de verweerder), zelf gedekt
was door de door zijn ouders gesloten verzekeringsovereenkomst;
Het argument volgens hetwelk de minderjarige, die wegens zijn opzettelijke fout van
dekking uitgesloten is, om die reden de hoedanigheid van derde krijgt, is juridisch gezien
onjuist: de hoedanigheid van verzekerde wordt door de overeenkomst toegekend voor de
gehele duur van de dekking en de groep verzekerden kan niet variëren naargelang van de
omstandigheden, eigen aan het schadegeval (zie B. Dubuisson, op. cit., p. 27);
Derhalve is de rechtsvordering die de verzekeraar B.A. Gezin tegen die minderjarige
instelt tot terugbetaling van de bedragen die hij uitgekeerd heeft aan degene die ten gevolge van een opzettelijke daad van de minderjarige schade geleden heeft, een regresvorde2 Ibid.
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ring die gegrond is op de verzekeringsovereenkomst (Bergen, 21 maart 2005, JLMB,
2007, p. 426 en de noot Joëlle Tinant);
Krachtens artikel 88, tweede lid, van de wet van 25 juni 1992 is de verzekeraar derhalve, op straffe van verval van zijn recht van verhaal, verplicht de verzekeringnemer of, in
voorkomend geval, de verzekerde die niet de verzekeringnemer is, kennis te geven van
zijn voornemen om verhaal in te stellen zodra hij op de hoogte is van de feiten waarop dat
besluit gegrond is;
(De eiseres) toont te dezen niet aan dat zij haar voornemen om een dergelijk verhaal in
te stellen ter kennis gebracht heeft (van de verweerder), ofschoon zij de bewijslast draagt
(Cass., 7 juni 2002, nr. C.01.0177.F, Juridat);
Gelet hierop heeft de eerste rechter de vordering terecht niet ontvankelijk verklaard".
Grieven
Eerste onderdeel
In haar "syntheseconclusie in hoger beroep" betoogde de eiseres het volgende:
"Zij grondt haar verhaal op artikel 41 van de wet van 25 juni 1992 volgens hetwelk de
verzekeraar in de rechten van de verzekerde treedt tegen de aansprakelijke derde.
Die indeplaatsstelling is mogelijk tegen een afstammeling wanneer deze met kwaad opzet heeft gehandeld.
Dat is noodzakelijkerwijs het geval als het opzettelijke daden betreft die, zoals te dezen,
hebben geleid tot een veroordeling in het kader van de jeugdbescherming (...).
Artikel 8 van de wet van 25 juni 1992 vermeldt immers dat de verzekeraar niet verplicht kan worden dekking te geven aan hem die het schadegeval opzettelijk heeft veroorzaakt.
Die tekst betekent dat de verzekeraar in geval van een opzettelijke daad geen dekking
dient te geven (althans niet aan de persoon die schuldig is aan die opzettelijke daad); artikel 88 van de wet van 25 juni 1992 heeft betrekking op de regresvordering, dat is het geval waarin de verzekeraar een vergoeding heeft betaald voor de verzekerde en zich achteraf tegen hem keert.
De rechtsvordering van (de eiseres) is dus wel degelijk een subrogatoire vordering en
geen regresvordering, daar degene die een opzettelijke daad begaat niet als een 'verzekerde' kan worden beschouwd (...).
Zoals hierboven aangetoond is (de eiseres) in de rechten van haar verzekerden getreden, namelijk de ouders wier vermoede burgerrechtelijke aansprakelijkheid zij gedekt
heeft, terwijl zij de persoonlijke aansprakelijkheid van de minderjarige niet heeft gedekt.
(De verweerder) betwist deze indeplaatsstelling als bepaald in artikel 41, aangezien zijn
kwaad opzet niet gericht was tegen zijn ouders, verzekerden, maar tegen een derde.
Dat argument overtuigt niet (...).
Er moet aan worden herinnerd dat, inzake verzekeringen B.A. privéleven, de schade die
wordt toegebracht aan de verzekeringnemer en aan diens echtgenoot in beginsel nooit
wordt gedekt (artikel 6,2°, van het koninklijk besluit van 12 januari 1984), zodat het vereiste dat het kwaad opzet tegen een verzekerde gericht moet zijn opdat de verzekeraar zijn
subrogatoire vordering zou kunnen instellen, in feite elke betekenis ontneemt aan de uitzondering van artikel 41 (...).
(De eiseres) beschikt dus over een subrogatoire vordering tegen (de verweerder) en is
gerechtigd deze in te stellen.
Het betreft hier wel degelijk een subrogatoire vordering en geen regresvordering die
immers veronderstelt dat de persoonlijke aansprakelijkheid van de verzekerde gedekt is,
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quod non.
Artikel 88 van de wet van 25 juni 1992 diende derhalve niet in acht genomen te worden
door (de eiseres), daar die bepaling enkel van toepassing is op de regresvordering (...).
De regresvordering heeft (...) enkel zin wanneer de verzekeraar de aansprakelijkheid
van een persoon dekt omdat de wet het hem gebiedt, zelfs als die persoon zich niet meer
met goed gevolg kon beroepen op de dekking van de verzekeraar (...).
De regresvordering veronderstelt dus dat de aansprakelijkheid van de persoon tegen
wie die rechtsvordering wordt ingesteld, gedekt is ten aanzien van derden.
Dat is te dezen niet het geval, aangezien (de eiseres) nooit de aansprakelijkheid (van de
verweerder) maar die van zijn ouders heeft gedekt (zij heeft enkel de vermoede aansprakelijkheid gedekt van de ouders in hun hoedanigheid van burgerrechtelijk aansprakelijke
partijen en (niet) de persoonlijke aansprakelijkheid van de minderjarige) (...).
In dit geval kan het begrip regresvordering niet worden gehanteerd.
De regresvordering veronderstelt dat de aansprakelijkheid (van de verweerder) gedekt
is door (de eiseres), wat nooit het geval geweest is en evenmin had kunnen zijn, daar er
hier sprake is van opzettelijke daden".
Het arrest dat stelt dat de verweerder de hoedanigheid van verzekerde had in de door
zijn ouders gesloten verzekeringsovereenkomst, dat die hoedanigheid de gehele duur van
de dekking blijft bestaan en dat de eiseres derhalve van haar voornemen om tegen hem
een regresvordering in te stellen tot beloop van de door haar aan de benadeelde derde uitgekeerde bedragen kennis diende te geven aan de verweerder, antwoordt niet op de voormelde conclusie waarin de eiseres betoogde dat haar rechtsvordering niet "het verhaal op
de verzekerde" is in de zin van artikel 88, tweede lid, van de wet van 25 juni 1992 op de
landverzekeringsovereenkomst en dat evenmin kan zijn, maar noodzakelijkerwijs de subrogatoire vordering is waarbij de verzekeraar in de rechten treedt van de ouders van de
verweerder van wie de eiseres de burgerrechtelijke aansprakelijkheid contractueel gedekt
heeft; de regresvordering in de zin van artikel 88 zou immers veronderstellen dat de verzekeraar dekking heeft verleend - wat in casu niet het geval is (artikel 8 van de wet van 25
juni 1992) - om de persoonlijke aansprakelijkheid van de verzekerde, te dezen de verweerder, te dekken.
Nergens in de motivering antwoordt het arrest op dat omstandig verweer.
Het arrest is derhalve niet regelmatig met redenen omkleed (schending van artikel 149
van de Grondwet).
Tweede onderdeel
Artikel 41, eerste lid, van de bovenvermelde wet van 25 juni 1992 luidt als volgt:
"De verzekeraar die de schadevergoeding betaald heeft, treedt ten belope van het bedrag van die vergoeding in de rechten en rechtsvorderingen van de verzekerde of de begunstigde tegen de aansprakelijke derden".
Het tweede lid van dat artikel luidt als volgt:
"Indien, door toedoen van de verzekerde of de begunstigde, de indeplaatsstelling geen
gevolg kan hebben ten voordele van de verzekeraar, kan deze van hem de terugbetaling
vorderen van de betaalde schadevergoeding in de mate van het geleden nadeel".
Artikel 88, tweede lid, bepaalt het volgende:
"De verzekeraar is op straffe van verval van zijn recht van verhaal verplicht de verzekeringnemer of, in voorkomend geval, de verzekerde die niet de verzekeringnemer is, kennis
te geven van zijn voornemen om verhaal in te stellen zodra hij op de hoogte is van de feiten waarop dat besluit gegrond is".
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Het arrest dat opmerkt dat "de opzettelijke fout van een minderjarige enkel betrekking
heeft op de minderjarige en dat de persoonlijke aansprakelijkheid van de ouders gedekt
blijft op grond van artikel 1384, tweede lid, van het Burgerlijk Wetboek", erkent dat de
rechtsvordering van de eiseres strekte tot terugbetaling van de bedragen die de eiseres had
uitgekeerd, niet om de aansprakelijkheid van de verweerder te dekken maar wel die van
zijn ouders.
De rechtsvordering van de eiseres was dus geen rechtsvordering tegen de verzekerde in
de zin van artikel 88.
De verzekerde in de zin van artikel 88 is de persoon voor wie de verzekeraar dekking
heeft verleend en tegen wie hij in voorkomend geval "verhaal" instelt.
De rechtsvordering die de verzekeraar die de vergoeding heeft betaald, krachtens artikel
41 van de wet van 25 juni 1992 kan instellen tegen de aansprakelijke derde valt niet samen met het verhaal op "de verzekerde" bedoeld in artikel 88, maar zij is, naar de bewoordingen van artikel 41, de rechtsvordering waarbij de verzekeraar door indeplaatsstelling
"in de rechten en rechtsvorderingen van de verzekerde of de begunstigde" treedt tegen de
voor de schade aansprakelijke derden.
Te dezen kan de verweerder in de door de eiseres tegen hem ingestelde rechtsvordering
niet worden beschouwd als de verzekerde aan wie krachtens de overeenkomst dekking
verschuldigd was en in wiens rechten de eiseres trad omdat de eiseres de terugbetaling
vorderde van de bedragen die zij had betaald om de aansprakelijkheid van zijn ouders te
dekken en zij bijgevolg in de rechten van laatstgenoemden getreden was.
De verweerder was met andere woorden niet de verzekerde voor wie de litigieuze vergoedingen zijn betaald en tegen wie de eiseres zich vervolgens gekeerd heeft op grond dat
zij "haar prestaties volgens de wet of de verzekeringsovereenkomst kon weigeren of verminderen" (cf. artikel 88, eerste lid), maar de "aansprakelijke derde" tegen wie de verzekeraar, die het slachtoffer schadeloos gesteld heeft, " op grond van artikel 41 van de wet
van 25 juni 1992", een subrogatoire vordering heeft ingesteld.
De beslissing volgens welke de eiseres op grond van artikel 88, tweede lid, van de wet
van 25 juni 1992 verplicht was aan de verweerder in diens hoedanigheid van "verzekerde"
kennis te geven van haar voornemen om een rechtsvordering in te stellen tot terugbetaling
van de aan de benadeelde derde uitgekeerde bedragen en volgens welke, aangezien zij dat
niet gedaan heeft, haar rechtsvordering niet ontvankelijk is, is bijgevolg niet naar recht
verantwoord (schending van de artikelen 41 en 88, eerste en tweede lid, van de wet van 25
juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst).

III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Eerste onderdeel
Met de in het middel aangegeven overwegingen waaruit blijkt dat de verweerder een verzekerde is in de zin van artikel 88 van de wet van 25 juni 1992 op de
landverzekeringsovereenkomst, beantwoordt het arrest, door ze tegen te spreken,
de conclusie waarin de eiseres die hoedanigheid betwistte en aanvoerde dat de
verweerder een derde was om te bewijzen dat een op grond van artikel 41 van
deze wet ingestelde subrogatoire vordering ontvankelijk was.
Het onderdeel mist feitelijke grondslag.
Tweede onderdeel
Artikel 88, eerste lid, van de wet van 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst bepaalt dat de verzekeraar, voor zover hij volgens de wet op de verze-
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keringsovereenkomst de prestaties had kunnen weigeren of verminderen, zich
een recht van verhaal kan voorbehouden tegen de verzekeringnemer en, indien
daartoe grond bestaat, tegen de verzekerde die niet de verzekeringnemer is.
Artikel 41, eerste lid, van deze wet bepaalt dat de verzekeraar die de schadevergoeding betaald heeft, ten belope van het bedrag van die vergoeding, in de
rechten en rechtsvorderingen van de verzekerde of de begunstigde tegen de aansprakelijke derden treedt.
Enerzijds is de bij zijn ouders wonende minderjarige die een opzettelijke daad
heeft begaan en die een verzekerde is in het kader van de door hen gesloten verzekeringsovereenkomst burgerrechtelijke aansprakelijkheid privéleven, een verzekerde in de zin van het bovenvermelde artikel 88, eerste lid, zelfs als de verzekeraar geen dekking aan hem heeft verleend maar uitsluitend bedragen heeft uitgekeerd tot dekking van de burgerrechtelijke aansprakelijkheid van zijn ouders.
Anderzijds kan uit het feit dat hij geen verzekerde is voor wie de verzekeraar
de vergoedingen heeft betaald, niet worden afgeleid dat die minderjarige een derde is in de zin van het bovenvermelde artikel 41, eerste lid.
Het middel faalt naar recht.
Dictum
Het Hof
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiseres in de kosten.
11 januari 2010 – 3° kamer – Voorzitter: de h. Mathieu, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: mevr. Matray – Andersluidende conclusie van de h. Genicot, advocaat-generaal –
Advocaat: mr. De Bruyn.

Nr. 17
3° KAMER - 11 januari 2010

1º BEVOEGDHEID EN AANLEG — BURGERLIJKE ZAKEN — BEVOEGDHEID
— VOLSTREKTE BEVOEGDHEID (MATERIËLE. PERSOONLIJKE) POLITIERECHTBANK - VERKEERSONGEVAL - AAN SPOORSTAVEN GEBONDEN MOTORRIJTUIG PASSAGIER - PERRON
2º VERZEKERING — W.A.M.-VERZEKERING - ARTIKEL 29BIS - AAN SPOORSTAVEN
GEBONDEN MOTORRIJTUIG - VERKEERSONGEVAL - BEGRIP
3º VERZEKERING — W.A.M.-VERZEKERING - ARTIKEL 29BIS - AAN SPOORSTAVEN
GEBONDEN MOTORRIJTUIG - N.M.B.S. - EIGEN VERZEKERAAR - GEVOLG - PLAATSELIJKE
BEVOEGDHEID

4º BEVOEGDHEID EN AANLEG — BURGERLIJKE ZAKEN — BEVOEGDHEID
— PLAATSELIJKE BEVOEGDHEID - W.A.M.-VERZEKERING - ARTIKEL 29BIS - AAN
SPOORSTAVEN GEBONDEN MOTORRIJTUIG - N.M.B.S. - EIGEN VERZEKERAAR - UITWERKING
1º Het ongeval dat de passagier overkomt als hij uit een trein op het perron stapt, is een
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verkeersongeval waarvoor de politierechtbank bevoegd is1. (Art. 601bis, Ger.W.)
2º Artikel 29bis, §1, tweede lid, van de wet van 21 november 1989 doelt op elk verkeersongeval waarbij een aan spoorstaven gebonden motorrijtuig betrokken is en waarvan
een zwakke weggebruiker het slachtoffer was, ongeacht de plaats waar een dergelijk
ongeval zich voordoet2. (Art. 29bis, §1, tweede lid, W.A.M.-wet 1989)
3º en 4° Wanneer de N.M.B.S. haar eigen burgerrechtelijke aansprakelijkheid dekt krachtens artikel 10, §1, van de wet van 21 november 1989, moet zij worden beschouwd als
verzekeraar in de zin van artikel 15 van genoemde wet dat het slachtoffer het recht geeft
haar te dagvaarden voor de rechter van zijn woonplaats3. (Artt. 10, §1, en 15, W.A.M.-wet
1989)
(N.M.B.S. nv T. R. e.a.; t.a.v. N.M.B.S. Holding nv naar publiek recht)

ARREST (vertaling)

(AR C.09.0165.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het vonnis, op 3 september 2008 in hoger
beroep gewezen door de rechtbank van eerste aanleg te Luik.
Bij beschikking van 17 december 2009 heeft de eerste voorzitter de zaak naar
de derde kamer verwezen.
Raadsheer Christine Matray heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Jean-Marie Genicot heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDEL
De eiseres voert een middel aan:
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 601bis en 624, 1° en 2°, van het Gerechtelijk Wetboek;
- de artikelen 1, 2, §1, en 15 van de wet van 21 november 1989 betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen, de artikelen 2, §1, en 15, zoals zij
respectievelijk zijn gewijzigd bij het koninklijk besluit van 8 januari 1993 en vervangen
door de wet van 22 augustus 2002;
- artikel 29bis, §1, tweede lid, van de wet van 21 november 1989 betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen, ingevoegd bij artikel 45 van
de wet van 30 maart 1994, zoals het is gewijzigd bij de wet van 13 april 1995 en bij de
wet van 19 januari 2001.
Aangevochten beslissingen
De appelrechters verklaren het principaal beroep "niet gegrond", het incidenteel beroep
van de eerste verweerster ontvankelijk en gegrond, en bevestigen het vonnis van de eerste
rechter met de enige wijziging dat de eiseres jegens de eerste verweerster moet worden
veroordeeld tot betaling van het voorlopige bedrag van 5000 euro. Ze beslissen aldus om
de volgende redenen:
"1.De (eiseres) en (de tot bindendverklaring van het arrest opgeroepen partij) (hierna de
NMBS) zijn van mening dat het aan de politierechtbank voorgelegde geschil tot de bevoegdheid van de rechtbank van eerste aanleg behoort, daar het hier niet om een verkeers1 Zie de schriftelijke concl. O.M. in Pas., 2010, nr. 17.
2 Ibid.
3 Ibid.
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ongeval gaat.
De NMBS is van oordeel dat een verkeersongeval samenvalt met een verkeersongeval
op de weg, dat is een gebeurtenis die eventueel valt onder de categorieën zoals ze zijn omschreven in het Wegverkeersreglement, het algemeen reglement op de politie van het
wegverkeer, ja zelfs de verordeningen tot regeling van het verkeer op de openbare weg.
Zij oordeelt dus dat de val van een reiziger die uit een trein stapt, niet als een verkeersongeval kan worden omschreven, aangezien zijn beweging niet omschreven wordt in de
voormelde regelgevingen die betrekking hebben op de regeling van het verkeer op de
openbare weg.
2. Artikel 601bis van het Gerechtelijk Wetboek bepaalt dat, 'de politierechtbank, ongeacht het bedrag, kennis neemt van alle vorderingen tot vergoeding van schade ontstaan uit
een verkeersongeval zelfs indien het zich heeft voorgedaan op een plaats die niet toegankelijk is voor het publiek'.
Die bevoegdheid behoort bij uitsluiting tot die van de politierechtbank (Cass., 5 januari
1996, JLMB, 119; Cass., 27 februari 1997, Bull. Ass., 298).
Artikel 29bis van de wet van 21 november 1989 geeft aan de zwakke weggebruikers
die het slachtoffer zijn van een verkeersongeval waarbij een of meer motorrijtuigen betrokken zijn, de mogelijkheid om vergoeding van hun schade te krijgen.
Deze vorderingen vallen dus onder de nieuwe bevoegdheid van de politierechtbank (H.
de Stexhe, Compétence et procédure, L'indemnisation des usagers faibles de la route, Les
dossiers du Journal des Tribunaux, Larcier, 2002, p. 18).
3.1 De wetgever heeft het begrip 'verkeersongeval' niet omschreven.
Dit begrip wordt in de conclusie van advocaat-generaal Werquin die voorafgaat aan een
arrest van het Hof van Cassatie van 9 januari 2004 als volgt omschreven (Cass., 9 januari
2004, RGAR, 2004, nr. 13904): 'Pour qu'il y ait accident de la circulation, il faut que l'accident se rattache à la circulation des véhicules. La notion de circulation doit être interprétée de façon très large; le principe a été confirmé au cours des travaux préparatoires : la
circulation vise non seulement les véhicules en mouvement, mais aussi les véhicules immobilisés, abandonnés, à l'arrêt ou en stationnement. Il résulte du critère d'accident de la
circulation qu'il faut au moins que l'un des véhicules ou l'une des parties circule au sens
où l'on entend normalement ce terme (H. De Rode, L'indemnisation des victimes faibles
d'accidents de la circulation. L'article 29bis, Droit des assurances, Anthémis, 2008, p. 17;
N. Estienne, RGAR, 2004, nr. 13904 en de verwijzingen aldaar)'.
Daaruit volgt dat een ongeval dat plaatsvindt wanneer het voertuig geparkeerd is of stilstaat, zoals in casu, als een verkeersongeval wordt beschouwd.
Zoals de NMBS betoogt hoeft bovendien voor de omschrijving van het begrip verkeersongeval niet te worden verwezen naar het wegverkeersreglement (de verwijzing naar de
woorden 'accidents de roulage' in de Franse versie is op verzoek van de minister vervangen door de woorden 'accidents de la circulation'). Dit begrip vereist immers niet noodzakelijk dat het bij het ongeval betrokken voertuig de regels inzake de veiligheid op de weg
of op het spoor overtreedt (N. Estienne en D. de Callatay, Le point sur l'indemnisation automatique des usagers faibles de la route après la loi du 19 janvier 2001, Développements
récents du droit des accidents de la circulation, Formation permanente C.U.P, p. 132 en de
verwijzingen aldaar; J. Laenens, Wet van 11 juli 1994 betreffende de politierechtbanken,
J.J.P., 1995, 8; zie verder E. Brewaeys, Problèmes de compétence en matière de circulation, Dr. Cir., 1996, 83).
3.2. Artikel 29bis, §1, tweede lid, van de wet van 21 november 1989, dat bij de wet van
19 januari 2001 is ingevoegd na het arrest van het Arbitragehof van 15 juli 1998 (Arbitragehof, 15 juli 1998, R.D.C., 1998, 652) is voortaan uitdrukkelijk van toepassing op het
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verkeersongeval waarin een aan spoorstaven gebonden motorrijtuig betrokken is en legt
aan de eigenaar van de trein of van de tram de verplichting op de door de slachtoffers of
hun rechthebbenden geleden schade te vergoeden.
Een ongeval waarbij een trein betrokken is, wordt dus als een verkeersongeval beschouwd.
3.3 De NMBS betoogt dat artikel 2, §1, van de wet van 21 november 1989 impliciet
verwijst naar het begrip verkeer op de openbare weg. Zij is van oordeel dat (de eiseres)
geen aanspraak kan maken op de hoedanigheid van zwakke weggebruiker in de zin van
artikel 29bis van voormelde wet, aangezien zij op het perron van het station stond en niet
blootstond aan de specifieke gevaren van het verkeer.
Dit argument kan niet in aanmerking genomen worden, aangezien voormeld artikel 29bis, §1, tweede lid, dat betrekking heeft op het verkeersongeval waarin een trein betrokken is, in strijd met het eerste lid, niet verwijst naar de plaatsen, bedoeld in artikel 2, §1,
van de wet, namelijk 'de terreinen die toegankelijk zijn voor het publiek of slechts voor
een zeker aantal personen die het recht hebben om er te komen'.
Daaruit volgt dat de regeling van de automatische schadevergoeding van toepassing is
ongeacht de plaats van het ongeval, wat de plaatsen insluit waar de spoorbaan over een
zogeheten 'eigen bedding' loopt (N. Estienne en D. de Callatay, op. cit., p. 131 en de verwijzingen aldaar; N. Estienne, RGAR, 2004, nr. 13894,3). De parlementaire voorbereiding
van de wet van 19 januari 2001 preciseert trouwens uitdrukkelijk dat 'niet alleen ongevallen met trams of treinen op de oversteekplaats maar ook buiten de oversteekplaats voor
voetgangers en fietsers, onder de toepassing van artikel 29bis vallen' (Gedrukte Stukken,
1999-2000, nr. 0210/005, p. 11).
Een ongeval met een trein die, zoals in casu, stilstaat naast het perron van een station, is
dus wel degelijk een verkeersongeval in de zin van artikel 29bis, §1, tweede lid, van bovengenoemde wet.
3.4. Opdat het stelsel van schadevergoeding, bedoeld in artikel 29bis van de wet van 21
november 1989, van toepassing zou zijn, moeten één of meer voertuigen betrokken zijn
bij het ongeval, maar dit begrip wordt in de wet niet omschreven.
De memorie van toelichting bij de wet van 30 maart 1994, die artikel 29bis ingevoegd
heeft in de wet van 21 november 1989, preciseert dat het niet noodzakelijk is dat die persoon (de bestuurder) de een of andere fout begaat en evenmin dat het ongeval wordt veroorzaakt door de aanraking met een voertuig. Het is evenmin noodzakelijk dat het voertuig op het ogenblik van het ongeval in beweging is. Zelfs als het zich in regelmatige stilstand bevindt, kan een voertuig beschouwd worden als betrokken bij een ongeval. Het
voertuig is hier nauwelijks meer dan een aanknopingspunt voor de schadevergoeding' (H.
De Rode, op. cit., p. 24; Gedrukte Stukken Senaat, zitting 1993-1994, nr. 980-I, p. 32).
Volgens de rechtsleer moet het voertuig geacht worden bij het ongeval betrokken te
zijn wanneer het een rol gespeeld heeft in het ongeval of op enigerlei wijze of uit welke
hoofde ook een invloed heeft gehad op het ongeval (zie dienaangaande de verschillende
definities die worden voorgesteld in Th. Papart, Champ d'application de l'article 29bis: véhicule automoteur, accident de la circulation, implication : essai de définitions, in L'indemnisation des usagers faibles de la route, Les dossiers du Journal des Tribunaux, p. 98).
Zo is beslist dat, wanneer de inzittende gewond raakt bij het in- of uitstappen van een
voertuig, het voertuig bij het ongeval betrokken is (zie de door H. De Rode geciteerde
rechtspraak, op. cit., p. 26, zoals met name corr. Hasselt, 18 januari 1999).
Sedert de wijziging van artikel 29bis, §1, bij de wet van 19 januari 2001 kan deze oplossing voortaan in aanmerking genomen worden wanneer een passagier, zoals in casu,
gewond raakt bij het uitstappen uit de trein (in die zin betreffende een bus: pol. Verviers,
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6 oktober 2003, JLMB, 2004, 133; pol. Aarlen (1e kamer), 7 oktober 1999, AR. 25/98;
pol. Brussel (12e kamer), 29 februari 2000, niet gepubliceerd, AR. 98/N15526; ongeval
van een passagier die op de trein stapt: pol. Brugge, 25 november 2004, C.R.A., 2005/3,
153; val tussen het perron en de trein die het station binnenrijdt: rb. Bergen, 25 oktober
2006, RGAR, 2007, 14250-1).
4. Uit het bovenstaande volgt dat het ongeval dat (de eerste verweerster) op het perron
van het station van Ottignies overkwam toen zij uit de trein stapte, moet worden vergoed
op grond van artikel 29bis van de wet van 29 november 1989.
De politierechtbank was dus wel degelijk ratione materiae bevoegd om van een dergelijke vordering kennis te nemen.
Bovendien bepaalt artikel 15 van de wet van 29 november 1989 dat de benadeelde zich
kan wenden tot de rechtbank van zijn woonplaats, wat hier het geval is, daar (de eerste
verweerster) haar woonplaats heeft te Luik. De politierechtbank te Luik was dus territoriaal bevoegd.
(De eerste verweerster) heeft incidenteel beroep ingesteld waarbij zij eist dat de (eiseres) zou worden veroordeeld om haar een provisioneel bedrag van 5000 euro te betalen op
een schade, die geraamd wordt op 80.000 euro. Zij legt een kostenstaat over voor een periode tussen 19 mei en 17 juli (men veronderstelt 2006) waaruit blijkt dat zij 6.467,75
euro heeft moeten betalen, waarvan 2.359,58 euro door het ziekenfonds is terugbetaald,
wat maakt zij nog een saldo van 4.108,17 euro verschuldigd is. Bijgevolg moet die eis
worden toegewezen en moet het beroepen vonnis op dat punt worden gewijzigd.
Het beroepen vonnis moet voor het overige worden bevestigd, in zoverre het aan (de
tweede verweerster) een provisioneel bedrag van één euro toekent en een geneesheer-deskundige aanwijst om de schade van (de eerste verweerster) te ramen.
Aangezien (de tot bindendverklaring van het arrest opgeroepen partij) geen eigenaar is
van het rollend spoorwegmaterieel, dat eigendom is van de (eiseres), heeft de eerste rechter de vordering (van de verweersters) terecht ontvankelijk maar te haren aanzien niet gegrond verklaard.
5. Daar de door de eerste rechter bevolen onderzoeksmaatregel wordt bevestigd rijst de
vraag of artikel 1068, tweede lid, van het Gerechtelijk Wetboek dat een uitzondering bevat op de devolutieve kracht van het hoger beroep, wel van toepassing is.
Dit artikel preciseert immers dat de rechter in hoger beroep de zaak alleen dan naar de
eerste rechter verwijst, indien hij, zelfs gedeeltelijk, een in het aangevochten vonnis bevolen onderzoeksmaatregel bevestigt. Zoals voor het eerste lid heeft het Hof van Cassatie
beslist dat artikel 1068, tweede lid, de openbare orde raakt (Cass., 5 januari 2006, AC,
2006, nr. 13) en dat de appelrechter geen recht kan doen over een akkoord van de partijen
opdat de rechter uitspraak zou doen over de zaak zelf.
In casu is het eerste vonnis een gemengd vonnis, daar het zowel eindbeschikkingen
over de zaak zelf als een onderzoeksmaatregel bevat.
Als de in een gemengd vonnis bevolen onderzoeksmaatregel wordt bevestigd, moet
volgens de vaste rechtspraak van het Hof van Cassatie artikel 1068, tweede lid, van het
Gerechtelijk Wetboek worden toegepast en moet de zaak naar de eerste rechter worden
verwezen (Cass., 24 december 1987, AC, 1987-88, nr. 256 ; Cass., 11 januari 1990, RW,
1990-1991, 259).
De toepassing van artikel 1068, tweede lid, van het Gerechtelijk Wetboek heeft dus tot
gevolg dat het geschil wordt opgesplitst tussen twee aanleggen.
Krachtens het eerste lid van deze bepaling immers is de appelrechter ertoe verplicht om
met devolutieve kracht uitspraak te doen over het definitieve gedeelte dat kan worden afgescheiden van de onderzoeksmaatregel, terwijl hij krachtens het tweede lid de onder-
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zoeksmaatregel naar de eerste rechter moet verwijzen en geen kennis kan nemen van het
gedeelte van het geschil dat van die onderzoeksmaatregel afhangt en zijn eigen beslissing
niet mag gronden op de bevindingen ervan (Cass., 9 november 1995, AC, 1995-96, nr.
484; Cass., 20 oktober 2000, AC, 2000, nr. 566); G. Closset-Marchal, S. Uhlig, A. Decroes, Examen de jurisprudence, (1993 tot 2005) - Droit judiciaire privé. Les voies de recours, RCJB, 2006, nrs. 279 e.v.).
Te dezen moet de zaak dus naar de eerste rechter worden verwezen wat het afscheidbare gedeelte van het vonnis betreft dat betrekking heeft op de maatregel waarbij de deskundige werd aangewezen om de schade van (de eerste verweerster) te ramen ".
Grieven
Eerste onderdeel
1. Artikel 601bis van het Gerechtelijk Wetboek bepaalt dat, "de politierechtbank, ongeacht het bedrag, kennis neemt van alle vorderingen tot vergoeding van schade ontstaan uit
een verkeersongeval zelfs indien het zich heeft voorgedaan op een plaats die niet toegankelijk is voor het publiek".
Die wetsbepaling vormt de grondslag voor de bevoegdheid ratione materiae van de burgerlijke afdeling van de politierechtbank.
2. De eiseres betwistte de bevoegdheid ratione materiae van de eerste rechter met het
argument dat "artikel 601bis van het Gerechtelijk Wetboek de politierechtbank bij uitsluiting bevoegd maakt voor verkeersongevallen" en dat "een verkeersongeval kennelijk samenvalt met een verkeersongeval op de weg, dat is een gebeurtenis die eventueel valt onder de categorieën zoals ze zijn omschreven in het Wegverkeersreglement, het algemeen
reglement op de politie van het wegverkeer, ja zelfs de verordeningen tot regeling van het
verkeer op de openbare weg".
De eiseres had aldus betoogd dat "de val van een reiziger die uit een trein stapt, niet als
een verkeersongeval kan worden omschreven", dat "het hier niet gaat om een verkeersongeval op de weg" en dat de beweging van een reiziger of van de trein niet onder toepassing valt van het wegverkeersreglement van of van enigerlei verordening "tot regeling van
het verkeer op de openbare weg".
3. Het "verkeersongeval" in de zin van artikel 601bis van het Gerechtelijk Wetboek valt
samen met het verkeersongeval op de weg waarbij voetgangers en dieren of middelen van
vervoer over de
weg betrokken zijn, en valt eveneens samen met het ongeval waarbij vervoermiddelen,
voetgangers of dieren als bedoeld in het Wegverkeersreglement betrokken zijn, met uitsluiting derhalve van de ongevallen met treinen.
4. Het bestreden vonnis leidt evenwel de bevoegdheid ratione materiae van de politierechtbank af uit het feit dat het hier gaat om een "verkeersongeval zoals het omschreven
wordt in artikel 29bis, §1, tweede lid, van de wet (van 21 november 1989)" en niet om een
verkeersongeval in de zin van artikel 601bis van het Gerechtelijk Wetboek. Laatstgenoemd artikel is in voormeld wetboek ingevoegd bij de wet van 11 juli 1994 betreffende
de politierechtbanken en houdende een aantal bepalingen betreffende de versnelling en de
modernisering van de strafrechtspleging.
De appelrechters hebben op grond van de vaststelling dat het hier een "ongeval betrof
dat (de eerste verweerster) overkwam op het perron van het station (...) toen zij uit de trein
stapte", niet zonder het begrip verkeersongeval, zoals het in deze wetsbepaling omschreven wordt te miskennen, kunnen beslissen dat haar vordering strekte tot vergoeding van
de schade ten gevolge van een "verkeersongeval" in de zin van artikel 601bis van het Gerechtelijk Wetboek en, derhalve, dat de politierechtbank bevoegd was ratione materiae,
zonder hierdoor het begrip verkeersongeval, zoals het in deze wetsbepaling omschreven
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wordt, te miskennen.
Het bestreden vonnis schendt bijgevolg artikel 601bis van het Gerechtelijk Wetboek.
Tweede onderdeel
1. Naar luid van de artikelen 624, 1° en 2°, van het Gerechtelijk Wetboek kan, met uitzondering van de gevallen waarin de wet uitdrukkelijk bepaalt welke rechter bevoegd is
om kennis te nemen van de vordering, deze naar keuze van de eiser worden gebracht:
1° voor de rechter van de woonplaats van de verweerder of van één der verweerders;
2° voor de rechter van de plaats waar de verbintenissen, waarover het geschil loopt, of
een ervan zijn ontstaan.
Artikel 2, §1, van de wet van 21 november 1989 betreffende de verplichte aansprakelijk-heidsverzekering inzake motorrijtuigen bepaalt dat de verplichting tot het sluiten van
een verzekering die beantwoordt aan de bepalingen van deze wet, rust op de eigenaar van
het motorrijtuig zoals het in artikel 1 van de wet wordt omschreven, namelijk het voertuig
dat dient om zich op de grond voort te bewegen en door een mechanische krachtbron kan
worden aangedreven, zonder dat het aan spoorstaven gebonden is. Artikel 2, §1, laatste
lid, zoals het is gewijzigd bij het koninklijk besluit van 8 januari 1993 bepaalt dat de verzekering moet zijn gesloten bij een verzekeraar die daartoe is toegelaten of van toelating
is vrijgesteld op grond van de wet van 9 juli 1975 betreffende de controle der verzekeringsondernemingen.
Artikel 15 van bovenvermelde wet van 21 november 1989 bepaalt ten slotte dat, voor
de toepassing van de bepalingen van deze wet, de verzekeraar in België door de benadeelde kan worden gedagvaard, hetzij voor de rechter van de plaats van het feit waaruit de
schade is ontstaan, hetzij voor de rechter van de woonplaats van de benadeelde, hetzij
voor de rechter van de zetel van de verzekeraar.
2. De eiseres betwistte de territoriale bevoegdheid van de Luikse gerechten met het argument dat "het ongeval is gebeurd in het station van Ottignies" en dat "volgens de in het
Gerechtelijk Wetboek vastgestelde criteria inzake bevoegdheid, alleen de rechtbanken te
Nijvel (plaats waar de verbintenissen zijn ontstaan) of te Brussel (oorspronkelijke woonplaats van de verweerster) bevoegd konden zijn".
3. De appelrechters beslissen dat de politierechtbank te Luik - dus de eerste rechter territoriaal bevoegd was op grond dat "artikel 15 van de wet van 29 november 1989 bepaalt dat het slachtoffer zich tot de rechtbank van zijn woonplaats kan wenden, wat hier
het geval is, aangezien (de eerste verweerster) haar woonplaats heeft te Luik".
4. De appelrechters stellen vast dat het hier "een ongeval betrof dat (de eerste verweerster) op het perron van het station overkwam (...), toen zij uit de trein stapte", dat de vordering van de verweersters gegrond is op artikel 29bis, tweede lid, van de wet van 21 november 1989 en dat "de eigenaar van het rollend spoorwegmaterieel" partij in het geschil
is. De appelrechters stellen aldus impliciet doch onmiskenbaar vast dat de eiseres niet de
hoedanigheid heeft van verzekeraar, met wie de eigenaar van een motorrijtuig, zoals het
in artikel 1 van bovenvermelde wet omschreven wordt, de verplichting heeft een contract
te sluiten, aangezien de appelrechters hebben aangenomen dat de eiseres zelf eigenaar van
het rollend spoorwegmaterieel is en dat overigens voor haar de verzekeringsplicht niet
geldt als bedoeld in artikel 2, §1, van de voormelde wet van 21 november 1989.
5. De appelrechters die de territoriale bevoegdheid van de politierechtbank te Luik
gronden op de vaststelling dat (de eerste verweerster) haar "woonplaats heeft te Luik" en
op artikel 15 van de wet van 21 november 1989 dat de benadeelde het recht geeft om "de
verzekeraar" te dagvaarden onder meer voor de rechter van de woonplaats van de benadeelde, en die aldus de eiseres gelijkstellen met een verzekeraar als bedoeld in voormeld
artikel 15, schenden de artikelen 624, 1° en 2°, van het Gerechtelijk Wetboek, 1, 2, §1, en
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15 van de wet van 21 november 1989 betreffende de verplichte aansprakelijk-heidsverzekering inzake motorrijtuigen, zoals ze, in zoverre het de artikelen 2, §1, en 15 van voormelde wet betreft, respectievelijk gewijzigd zijn bij het koninklijk besluit van 8 januari
1993 en vervangen door de wet van 22 augustus 2002.
Derde onderdeel
1. Artikel 29bis, §1, tweede lid, van de wet van 21 november 1989 betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen bepaalt dat bij een verkeersongeval waarbij een aan spoorstaven gebonden motorrijtuig betrokken is, de verplichting
tot schadevergoeding die in het voorgaande lid is bepaald, rust op de eigenaar van dat
voertuig.
2. Met verwijzing, onder meer, naar de redenen van een arrest van het Grondwettelijk
Hof van 10 december 2003 had de eiseres aangevoerd dat "de personen die zich op een
perron bevinden, niet kunnen worden beschouwd als zwakke weggebruikers die beschermd worden door artikel 29bis van de wet van 21 november 1989", aangezien "zij immers niet blootstaan aan de specifieke gevaren van het verkeer van de motorrijtuigen" en
dat "zij zelfs een bijzondere bescherming genieten, daar op het perron geen voertuigen rijden". Zij had daaruit afgeleid dat "weliswaar over dat punt nog discussie bestaat wanneer
de sporen de openbare weg dwarsen, maar dat elke discussie hierover uitgesloten is ten
aanzien van een persoon die op een stationsperron loopt".
3. Hoewel de appelrechters oordelen dat "de regeling van de automatische schadevergoeding (als bedoeld in artikel 29bis, §1, tweede lid) van toepassing is ongeacht de plaats
van het ongeval, wat de plaatsen insluit waar de sporen over een zogeheten eigen bedding
lopen" en dat "een ongeval met een trein die, zoals in casu, stilstaat naast het perron van
een station, dus wel degelijk een verkeersongeval is in de zin van artikel 29bis, §1, tweede
lid, van voormelde wet", hebben zij te dezen niet vastgesteld dat de trein de openbare weg
gevolgd of gedwarst heeft en hebben zij bijgevolg niet wettig kunnen beslissen dat het
hier "een verkeersongeval betrof in de zin van artikel 29bis, §1, tweede lid, van de wet
van 21 november 1989".
Het bestreden vonnis schendt derhalve artikel 29bis, §1, tweede lid, van de wet van 21
november 1989 betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen, dat is ingevoegd bij artikel 45 van de wet van 30 maart 1994, zoals het is gewijzigd bij de wet van 13 april 1995 en bij de wet van 19 januari 2001.

III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Eerste onderdeel
Artikel 601bis van het Gerechtelijk Wetboek bepaalt dat de politierechtbank,
ongeacht het bedrag, kennis neemt van alle vorderingen tot vergoeding van schade ontstaan uit een verkeersongeval, zelfs indien het zich heeft voorgedaan op
een plaats die niet toegankelijk is voor het publiek.
In de zin van die bepaling is het ongeval dat de passagier overkomt als hij uit
de trein op het perron stapt, een verkeersongeval.
Het onderdeel dat op de tegenovergestelde bewering berust, faalt naar recht.
Derde onderdeel
Krachtens artikel 29bis, §1, tweede lid, van de wet van 21 november 1989 betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen rust
bij een verkeersongeval waarbij een motorrijtuig betrokken is dat aan spoorstaven gebonden is, de verplichting tot schadevergoeding die in het voorgaande lid
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is bepaald, op de eigenaar van dat voertuig.
Uit de parlementaire voorbereiding van de wet van 19 januari 2001 tot wijziging van diverse bepalingen betreffende de regeling inzake automatische vergoeding van de schade, geleden door zwakke weggebruikers en passagiers van motorrijtuigen, die het voormelde tweede lid ingevoegd heeft in artikel 29bis van de
wet van 21 november 1989 blijkt dat de wetgever doelt op elk ongeval waarbij
een aan spoorstaven gebonden motorrijtuig betrokken is en waarvan een zwakke
weggebruiker het slachtoffer was, ongeacht de plaats waar een dergelijk ongeval
zich voordoet.
Het onderdeel volgens hetwelk die wetsbepaling enkel doelt op de ongevallen
die zich voordoen op een plaats waar het aan spoorstaven gebonden voertuig de
openbare weg volgt of dwarst, faalt naar recht.
Tweede onderdeel
Artikel 15 van de wet van 21 november 1989 vermeldt dat de benadeelde de
verzekeraar in België kan dagvaarden, hetzij voor de rechter van de plaats van
het feit waaruit de schade is ontstaan, hetzij voor de rechter van zijn eigen woonplaats, hetzij voor de rechter van de zetel van de verzekeraar.
Krachtens artikel 10, §1, van die wet is de eiseres niet verplicht een verzekering aan te gaan voor motorrijtuigen die haar toebehoren of op haar naam zijn ingeschreven; als er geen verzekering is, dekt zij zelf in de regel overeenkomstig
de voormelde wet de burgerrechtelijke aansprakelijkheid waartoe het motorrijtuig aanleiding kan geven.
Wanneer de eiseres overeenkomstig de bovenvermelde wetsbepaling haar eigen burgerrechtelijke aansprakelijkheid dekt, moet zij als een verzekeraar worden beschouwd voor de toepassing van artikel 15 van de wet van 21 november
1989 dat de eerste verweerster het recht geeft haar te dagvaarden voor de rechter
van haar woonplaats.
Het bestreden vonnis dat vaststelt dat de eerste verweerster haar woonplaats
heeft te Luik en dat, zonder rechtsgeldig te worden bekritiseerd, beslist dat zij
een zwakke weggebruiker was in de zin van artikel 29bis van de wet van 21 november 1989, verantwoordt naar recht zijn beslissing dat de politierechtbank te
Luik op grond van het bovenvermelde artikel 15 territoriaal bevoegd was om
kennis te nemen van de vordering tot schadevergoeding van de eerste verweerster.
Het onderdeel kan niet worden aangenomen.
En ten gevolge van de verwerping van het cassatieberoep heeft de vordering
tot bindendverklaring van het arrest geen belang meer.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep en de vordering tot bindendverklaring van het arrest.
Veroordeelt de eiseres in de kosten.
11 januari 2010 – 3° kamer – Voorzitter: de h. Storck, voorzitter – Verslaggever: mevr.
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Matray – Gelijkluidende conclusie van de h. Genicot, advocaat-generaal – Advocaten:
mrs. Maes, Mahieu en Geinger.

Nr. 18
3° KAMER - 11 januari 2010

1º ECHTSCHEIDING EN SCHEIDING VAN TAFEL EN BED — GEVOLGEN
T.A.V. DE PERSONEN — T.A.V. DE ECHTGENOTEN - KINDEREN - VOORLOPIGE
MAATREGELEN - NIEUWE OMSTANDIGHEDEN - NA DE ONTBINDING VAN HET HUWELIJK - GEVOLGEN VOORZITTER VAN DE RECHTBANK - BEVOEGDHEID
2º ECHTSCHEIDING EN SCHEIDING VAN TAFEL EN BED — GEVOLGEN
T.A.V. DE GOEDEREN - ECHTGENOTEN - KINDEREN - VOORLOPIGE MAATREGELEN NIEUWE OMSTANDIGHEDEN - NA DE ONTBINDING VAN HET HUWELIJK - GEVOLGEN - VOORZITTER
VAN DE RECHTBANK - BEVOEGDHEID
3º LEVENSONDERHOUD - ECHTSCHEIDING EN SCHEIDING VAN TAFEL EN BED - GEVOLGEN
VAN DE ECHTSCHEIDING - ECHTGENOTEN - KINDEREN - VOORLOPIGE MAATREGELEN - NIEUWE
OMSTANDIGHEDEN - NA DE ONTBINDING VAN HET HUWELIJK - VOORZITTER VAN DE RECHTBANK BEVOEGDHEID
4º KORT GEDING - ECHTSCHEIDING EN SCHEIDING VAN TAFEL EN BED - GEVOLGEN T.A.V. DE
GOEDEREN - ECHTGENOTEN - KINDEREN - VOORLOPIGE MAATREGELEN - NIEUWE
OMSTANDIGHEDEN - NA DE ONTBINDING VAN HET HUWELIJK - GEVOLGEN - VOORZITTER VAN DE
RECHTBANK - BEVOEGDHEID
5º BEVOEGDHEID EN AANLEG — BURGERLIJKE ZAKEN — BEVOEGDHEID
— VOLSTREKTE BEVOEGDHEID (MATERIËLE. PERSOONLIJKE) ECHTSCHEIDING EN SCHEIDING VAN TAFEL EN BED - GEVOLGEN VAN DE ECHTSCHEIDING ECHTGENOTEN - KINDEREN - VOORLOPIGE MAATREGELEN - NIEUWE OMSTANDIGHEDEN - NA DE
ONTBINDING VAN HET HUWELIJK - VOORZITTER VAN DE RECHTBANK - BEVOEGDHEID
1º, 2°, 3°, 4° en 5° In het kader van voorlopige maatregelen betreffende de persoon, het
levensonderhoud en de goederen zowel van de partijen als van de kinderen, zijn de
voorzitter van de rechtbank of het hof van beroep niet bevoegd om uitspraak te doen
over een vordering met betrekking tot wijzigingen in hun toestand die zich na ontbinding
van het huwelijk hebben voorgedaan1. (Art. 1280, eerste en negende lid, Ger.W.)
(S. T. S.)

ARREST (vertaling)

(AR C.09.0303.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest, op 4 februari 2009 gewezen door
het hof van beroep te Bergen.
Bij beschikking van 17 december 2009 heeft de eerste voorzitter de zaak naar
1 Zie Cass., 19 april 2002, AR C.00.0267.F, AC, 2002, nr. 238; Quentin FISCHER, Divorce, uitg. Kluwer, 2004, p. 58 e.v.; Cass., 9 sept. 1988, AC, 1988-89, nr. 19; D. Pire, "L'intervention du juge des
référés en matière familiale", in Le référé judiciaire, 2003, p. 286, nr. 40.
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de derde kamer verwezen.
Raadsheer Martine Regout heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Jean-Marie Genicot heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDEL
De eiseres voert een middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 9, 556, 569, 1°, 602, 807, 1042, 1068 en 1280, inzonderheid eerste en negende lid, van het Gerechtelijk Wetboek.
Aangevochten beslissingen
Het hof (van beroep) verklaart zich in zijn arrest niet bevoegd om kennis te nemen van
het verder verloop van de rechtspleging en verwijst de zaak naar de jeugdkamer van het
hof van beroep om kennis te nemen van het geschil tussen de partijen over de huisvesting
van hun gemeenschappelijk kind. Het beslist aldus om de volgende redenen:
"Hoewel de voorzitter van de rechtbank of het hof van beroep bevoegd blijven om kennis te nemen van de vorderingen tot het treffen van voorlopige maatregelen die rechtsgeldig bij hen aanhangig gemaakt zijn voor de ontbinding van het huwelijk omdat de bevoegdheid beoordeeld wordt naar het tijdstip waarop de rechter is geadieerd, moet niettemin uit de leer van het Hof van Cassatie worden afgeleid dat de voorzitter van de rechtbank of het hof van beroep, om het aan hen voorgelegde geschil, zelfs over een lange periode, te beslechten, geen acht mogen slaan op de vorderingen betreffende de wijzigingen
in hun toestand die zich na die ontbinding hebben voorgedaan. Die overweging verplicht
de partijen, die na de ontbinding van het huwelijk pleiten, hun vorderingen te beperken tot
de periodes van voor de wijzigingen die zich na die ontbinding in hun toestand hebben
voorgedaan".
Grieven
Krachtens artikel 1280 van het Gerechtelijk Wetboek, neemt de voorzitter van de rechtbank, rechtsprekend in kort geding, in iedere stand van het geding, tijdens het echtscheidingsgeding en tot de ontbinding van het huwelijk, kennis van de voorlopige maatregelen
die betrekking hebben op de persoon, op het levensonderhoud en op de goederen zowel
van de partijen als van de kinderen.
Aangenomen wordt dat de bevoegdheid wordt beoordeeld naar het tijdstip waarop de
vordering wordt ingesteld (Cass., 9 januari 1989, AC, 1988-89, nr. 21; Cass., 9 september
1988, AC, 1988-89, nr. 266) en dat, indien zij ingesteld is voor de overschrijving van de
echtscheiding, de geadieerde rechter in kort geding, zowel in eerste aanleg als in hoger beroep, bevoegd blijft ondanks die overschrijving.
Uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan, meer bepaald uit de conclusie die
de verweerder heeft neergelegd voor het door het hof (van beroep) bevolen deskundigenonderzoek blijkt dat de verweerder zijn vordering tot toewijzing van de voornaamste huisvesting had ingesteld voor de overschrijving van de echtscheiding van de partijen en dat
zij trouwens daarover reeds een debat hadden gevoerd voor de eerste rechter.
Hoewel de rechter in kort geding niet langer bevoegd is na de ontbinding van het huwelijk, zoals a contrario blijkt uit artikel 1280 van het Gerechtelijk Wetboek, blijft hij evenwel bevoegd om kennis te nemen van de maatregelen die de partijen voor die datum voor
hem hebben gevorderd (Didier Pire, L'intervention du juge des référés en matière familiale, in Le référé juridiciaire, uitg. J.B., 2003, p. 283, nr. 38; A.-Ch. Van Gijsel, Précis de
droit de la famille, Bruylant, 2004, p. 285; Cass., 9 september 1988, AC, 1988-89, nr. 266;
Q. Fischer, Divorce, 2004, p. 59 e.v.).
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Het door het hof (van beroep) geciteerde arrest van 19 april 2002 is met deze bevindingen niet in strijd.
In het kader van de procedure die tot dit arrest heeft geleid, heeft het Hof een beslissing
vernietigd waarbij het hof van beroep zich bevoegd verklaard had om kennis te nemen
van een vordering tot het treffen van voorlopige maatregelen die na de overschrijving van
de echtscheiding van de partijen was ingesteld.
Dat was in casu niet het geval omdat de verweerder de conclusie waarin hij zijn vordering had ingesteld had neergelegd voor de overschrijving van de echtscheiding, zodat het
hof (van beroep), om zijn bevoegdheid te beoordelen, acht diende te slaan op het feit dat
het geadieerd was op een tijdstip waarop het nog bevoegd was en dat ook gebleven was
volgens het hierboven vermelde beginsel. Het feit dat bepaalde gegevens die na deze vordering aan het licht gekomen zijn, meer bepaald de bevindingen van het deskundigenonderzoek dat het hof (van beroep) zelf bevolen had voor de overschrijving van de echtscheiding, voor het hof informatie konden bevatten nuttig voor de beoordeling van de gegrondheid van die vordering, had niet tot gevolg dat het hof zijn vroegere bevoegdheid
verloor.
Het hof (van beroep) dat zich onbevoegd verklaart, schendt bijgevolg alle, in het middel aangegeven wetsbepalingen.

III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Krachtens artikel 1280, eerste en negende lid, van het Gerechtelijk Wetboek
neemt de voorzitter van de rechtbank of de rechter die het ambt van voorzitter
waarneemt, rechtsprekend in kort geding, in iedere stand van het geding, kennis
van de voorlopige maatregelen die betrekking hebben op de persoon, op het levensonderhoud en op de goederen, zowel van de partijen als van de kinderen, en
blijft de zaak tot de ontbinding van het huwelijk, tijdens de hele echtscheidingsprocedure, bij hem aanhangig.
Uit die bepaling blijkt dat de voorzitter van de rechtbank of het hof van beroep
niet bevoegd zijn om uitspraak te doen over een vordering betreffende de wijzigingen in de toestand van de partijen die zich na de ontbinding van het huwelijk
hebben voorgedaan.
Het arrest stelt vast dat de partijen uit de echt gescheiden zijn bij een vonnis
dat werd uitgesproken in maart 2007 en overgeschreven in juni 2007, en dat zij
op de terechtzitting van 28 januari 2009 een debat hebben gevoerd over de bevoegdheid van het hof van beroep.
Het beslist dat "het hof van beroep geen acht mag slaan op de vorderingen betreffende de wijzigingen in de toestand van de partijen die zich na die ontbinding
hebben voorgedaan", dat "die overweging de partijen, die na de ontbinding van
het huwelijk pleiten, dus verplicht hun vorderingen te beperken tot de periodes
van voor de wijzigingen die zich na die ontbinding in hun toestand hebben voorgedaan", wat niet mogelijk is voor "de eisen betreffende de huisvesting van de
kinderen, daar de regeling ervan enkel voor de toekomst kan worden
vastgesteld". "Uit het geheel van die overwegingen" leidt het af dat het hof van
beroep "niet bevoegd is om uitspraak te doen over het geschil over de huisvesting van het gemeenschappelijk kind" van de partijen.
Het arrest schendt aldus geen van de in het middel aangegeven bepalingen.
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Voor het overige zou het middel dat betoogt dat bepaalde gegevens die na verweerders vordering betreffende de huisvesting aan het licht gekomen zijn, enkel
konden dienen om het hof van beroep meer informatie te verschaffen over de gegrondheid van deze eis, het Hof nopen tot een onderzoek van feiten, waarvoor
het niet bevoegd is.
Het middel kan niet worden aangenomen.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiseres in de kosten.
11 januari 2010 – 3° kamer – Voorzitter: de h. Storck, voorzitter – Verslaggever: mevr.
Regout – Gelijkluidende conclusie van de h. Genicot, advocaat-generaal – Advocaat: mr.
Heenen.

Nr. 19
2° KAMER - 12 januari 2010

1º STEDENBOUW — HERSTEL VAN PLAATS IN DE VORIGE STAAT.
BETALING VAN EEN MEERWAARDE - HERSTELVORDERING VAN HET BEVOEGD
BESTUUR - WIJZE VAN INLEIDING - ARTIKEL 4, TWEEDE EN DERDE LID, V.T.SV. TOEPASSELIJKHEID
2º STEDENBOUW — HERSTEL VAN PLAATS IN DE VORIGE STAAT.
BETALING VAN EEN MEERWAARDE - HERSTELMAATREGEL - DOEL - GEVOLG
1º en 2° De stedenbouwkundige inspecteur kan geen herstelvordering inleiden op de wijze
bepaald door artikel 4, tweede en derde lid, Voorafgaande Titel Wetboek van Strafvordering, aangezien de herstelmaatregel niet, zoals de schadevergoeding, de vergoeding van
schade aan particuliere belangen beoogt, maar het ongedaan maken van de gevolgen
van het misdrijf in het algemeen belang1.
(GEWESTELIJK STEDENBOUWKUNDIG INSPECTEUR e.a. T. V. e.a.)

ARREST

(AR P.09.1066.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
De cassatieberoepen zijn gericht tegen het arrest van het hof van beroep te
Antwerpen, correctionele kamer, van 3 juni 2009.
De eisers voeren in een memorie die aan dit arrest is gehecht, twee middelen
aan.
Raadsheer Etienne Goethals heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Patrick Duinslaeger heeft geconcludeerd.
1 Zie Cass., 8 sept. 2009, AR P.09.0341.N, AC, 2009, nr. 483 met concl. eerste adv.-gen. DE SWAEF.
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II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
(...)
Tweede middel
12. Het middel voert schending aan van de artikelen 3 en 4 Voorafgaande Titel
Wetboek van Strafvordering en de artikelen 149, §1, eerste lid, en 151 Stedenbouwdecreet 1999: de appelrechters oordelen onterecht dat de door de stedenbouwkundige inspecteurs behartigde belangen bij de uitoefening van de herstelvordering geen burgerlijke belangen zijn in de zin van artikel 4, tweede lid,
Voorafgaande titel Wetboek van Strafvordering en weigeren onterecht op die
grond de burgerlijke belangen aan te houden.
13. Krachtens artikel 4, eerste lid, Voorafgaande Titel Wetboek van Strafvordering kan de burgerlijke rechtsvordering voortspruitend uit een misdrijf voor de
strafgerechten worden vervolgd indien zij tezelfdertijd en voor dezelfde rechter
als de strafvordering wordt ingesteld.
Overeenkomstig het tweede lid van dit artikel houdt de rechter bij wie de strafvordering aanhangig is gemaakt, ambtshalve de burgerlijke belangen aan, zelfs
bij ontstentenis van burgerlijke partijstelling, wanneer de zaak wat die belangen
betreft niet in staat van wijzen is.
Het derde lid van hetzelfde artikel bepaalt dat, onverminderd het recht om de
zaak bij de burgerlijke rechter aanhangig te maken, eenieder die door het strafbaar feit schade heeft geleden, nadien door middel van een ter griffie neergelegd
verzoekschrift, in zoveel exemplaren als er betrokken partijen zijn, kosteloos kan
verkrijgen dat het gerecht dat uitspraak heeft gedaan over de strafvordering, uitspraak doet over de burgerlijke belangen.
Het vierde lid van het vermelde artikel bepaalt dat dit verzoekschrift als burgerlijke partijstelling geldt.
14. Die bepalingen beogen de benadeelde die zijn burgerlijke rechtsvordering
tot schadevergoeding uit een misdrijf niet tezelfdertijd en voor dezelfde rechter
als de strafvordering heeft ingesteld, toe te laten zich vooralsnog voor die strafrechter burgerlijke partij te stellen, zelfs na de beoordeling van de strafvordering,
teneinde ook over zijn vordering een uitspraak te verkrijgen.
15. Artikel 149, §1, Stedenbouwdecreet 1999 bepaalt: "Naast de straf kan de
rechtbank bevelen de plaats in de oorspronkelijke toestand te herstellen of het
strijdige gebruik te staken, en/of bouw- of aanpassingswerken uit te voeren en/of
een geldsom te betalen gelijk aan de meerwaarde die het goed door het misdrijf
heeft verkregen. Dit gebeurt op vordering van de stedenbouwkundig inspecteur
of van het college van burgemeester en schepenen op wier grondgebied de werken, handelingen en wijzigingen, bedoeld in artikel 146, werden uitgevoerd. Indien deze inbreuken dateren van ... is voorafgaand een eensluidend advies van de
Hoge Raad voor het Herstelbeleid vereist."
Artikel 149, §2, Stedenbouwdecreet 1999 bepaalt: "De herstelvordering wordt
bij het parket ingeleid bij gewone brief, in naam van het Vlaamse Gewest of van
het college van burgemeester en schepenen, door de stedenbouwkundige inspec-
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teurs en de aangestelden van het college van burgemeester en schepenen."
16. De herstelmaatregel beoogt niet zoals de schadevergoeding, de vergoeding
van schade aan particuliere belangen, maar het ongedaan maken van de gevolgen
van het misdrijf in het algemeen belang.
17. Het middel faalt naar recht.
Ambtshalve onderzoek van de beslissing op de strafvordering
18. 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 eisers in de kosten.
12 januari 2010 – 2° kamer – Voorzitter: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: de h. Goethals – Gelijkluidende conclusie van de h. Duinslaeger, advocaat-generaal –
Advocaat: mr. Geinger.

Nr. 20
2° KAMER - 12 januari 2010

1º VERJARING — STRAFZAKEN — STRAFVORDERING — BURGERLIJKE
VORDERING VOOR DE STRAFRECHTER - BURGERLIJKE PARTIJSTELLING VOOR DE
STRAFRECHTER - GEVOLG
2º BURGERLIJKE RECHTSVORDERING - VERJARING - BURGERLIJKE PARTIJSTELLING
VOOR DE STRAFRECHTER - GEVOLG
3º VERJARING — ALGEMEEN - DAGVAARDING - BURGERLIJKE STUITING - DRAAGWIJDTE
VAN DE GEVOLGEN VAN DE STUITING

4º VERJARING — STRAFZAKEN — STRAFVORDERING — BURGERLIJKE
VORDERING VOOR DE STRAFRECHTER - BURGERLIJKE PARTIJSTELLING VOOR DE
STRAFRECHTER - BURGERLIJKE PARTIJSTELLING TOT VERGOEDING VAN EEN DEEL VAN DE SCHADE
VEROORZAAKT DOOR HET MISDRIJF - STUITING VAN DE VERJARING - GEVOLG
1º en 2° Krachtens artikel 2244 Burgerlijk Wetboek vormt een dagvaarding voor het
gerecht, betekend aan hem die men wil beletten de verjaring te verkrijgen, burgerlijke
stuiting; met een dagvaarding voor het gerecht wordt ook een burgerlijke partijstelling
voor de strafrechter bedoeld1.
3º en 4° Een dagvaarding stuit de verjaring voor de vordering die ze inleidt en voor de
vorderingen die daarin virtueel begrepen zijn, zodat een vordering ingesteld tot vergoeding van een deel van de schade die door een misdrijf is veroorzaakt, de verjaring stuit ten
aanzien van het deel van de schade uit datzelfde misdrijf, dat niet onmiddellijk het voorwerp is van de vordering2.
1 Cass., 12 maart 2008, AR P.07.1523.F, AC, 2008, nr. 171.
2 Zie Cass., 24 april 1992, AR 7673, AC, 1991-92, nr. 447.
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(S. e.a. T. ZEEBRUGSE BEHANDELINGSMAATSCHAPPIJ nv)

ARREST

(AR P.09.1266.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep te Gent,
correctionele kamer, van 25 juni 2009.
De eisers voeren in een memorie die aan dit arrest is gehecht, vier middelen
aan.
Raadsheer Koen Mestdagh heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Patrick Duinslaeger heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Eerste middel
Ontvankelijkheid
1. De verweerster werpt een grond van niet-ontvankelijkheid van het middel
op: het middel is nieuw.
2. Het middel voert onder meer schending aan van artikel 2244 Burgerlijk
Wetboek.
Met de redenen vermeld onder de randnummers 1 tot 4 (arrest, p. 4), geven de
appelrechters te kennen dat de verjaring van de vordering tot vergoeding van de
materiële schade niet werd gestuit door de burgerlijke partijstelling.
3. Het middel waarin een schending wordt aangevoerd van een wetsbepaling
waarvan de feitenrechter toepassing heeft gemaakt, is niet nieuw.
De grond van niet-ontvankelijkheid kan niet worden aangenomen.
Middel zelf
4. Het middel voert schending aan van artikel 2244 Burgerlijk Wetboek en artikel 807 Gerechtelijk Wetboek: het arrest dat onterecht oordeelt dat de gevorderde morele schade en de gevorderde materiële schade een verschillende oorzaak
hebben, houdt ten onrechte geen rekening met het stuitend karakter van de burgerlijke partijstelling.
5. Krachtens artikel 26 Voorafgaande Titel Wetboek van Strafvordering verjaart de burgerlijke rechtsvordering volgend uit een misdrijf volgens de regels
van het Burgerlijk Wetboek of van de bijzondere wetten die van toepassing zijn
op de rechtsvordering tot vergoeding van schade. Zij kan echter niet verjaren
vóór de strafvordering.
Krachtens artikel 2244 Burgerlijk Wetboek vormt een dagvaarding voor het
gerecht, betekend aan hem die men wil beletten de verjaring te verkrijgen, burgerlijke stuiting.
Met een dagvaarding voor het gerecht wordt ook een burgerlijke partijstelling
voor de strafrechter bedoeld.
6. Een dagvaarding stuit de verjaring voor de vordering die ze inleidt, en voor
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de vorderingen die daarin virtueel begrepen zijn.
Een vordering ingesteld tot vergoeding van een deel van de schade die door
het misdrijf is veroorzaakt, stuit de verjaring ten aanzien van het deel van de
schade dat niet onmiddellijk het voorwerp is van de vordering.
7. De stuiting door de burgerlijke partijstelling strekt zich niet uit tot een eis
met een andere oorzaak.
De oorzaak van de vordering is het geheel van feiten en handelingen waarop
de partij die ze instelt, haar vordering laat steunen.
De oorzaak van een burgerlijke rechtsvordering volgend uit een misdrijf is aldus het schadeverwekkend misdrijf waarop de burgerlijke partijstelling is gesteund.
8. Het arrest oordeelt dat de verjaring van de vordering tot vergoeding van de
materiële schade niet werd gestuit door de burgerlijke partijstelling, op grond dat
de vordering die door de burgerlijke partijstelling werd ingeleid, alleen de vergoeding van morele schade tot voorwerp heeft en de morele schade die de eisers
ingevolge het misdrijf lijden, een andere oorzaak heeft dan de materiële schade
die zij ingevolge hetzelfde misdrijf lijden.
Het arrest dat met miskenning van het rechtsbegrip "oorzaak van de
vordering", niet wettig oordeelt dat de burgerlijke partijstelling de verjaring van
de vordering tot vergoeding van de materiële schade niet heeft gestuit, verantwoordt zijn beslissing niet naar recht.
Het middel is in zoverre gegrond.
(...)
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest in zoverre het de vordering van de eisers verjaard verklaart wat de eis tot betaling van de materiële schade betreft 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 eisers in de helft van de kosten en de verweerster in de overige
helft.
Verwijst de aldus beperkte zaak naar het hof van beroep te Brussel.
12 januari 2010 – 2° kamer – Voorzitter: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: de h. Mestdagh – Gelijkluidende conclusie van de h. Duinslaeger, advocaat-generaal
– Advocaten: mrs. J. Persyn, Brugge, Y. Tavernier, Brussel en M. Ryckman, Brussel.

Nr. 21
2° KAMER - 12 januari 2010
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1º GRONDWETTELIJK HOF - PREJUDICIËLE VRAAG - VRAAG DIE HET ONDERSCHEID
AANKLAAGT TUSSEN KENNELIJK TOTAAL VERSCHILLENDE RECHTSTOESTANDEN - VERPLICHTING VAN
HET HOF VAN CASSATIE - GRENZEN
2º PREJUDICIEEL GESCHIL - PREJUDICIËLE VRAAG - GRONDWETTELIJK HOF - VRAAG DIE
HET ONDERSCHEID AANKLAAGT TUSSEN KENNELIJK TOTAAL VERSCHILLENDE RECHTSTOESTANDEN VERPLICHTING VAN HET HOF VAN CASSATIE - GRENZEN
3º ONDERZOEK IN STRAFZAKEN - RECHTSPLEGING IN TOEPASSING VAN ARTIKEL
61QUATER WETBOEK VAN STRAFVORDERING - RECHTSPLEGING IN TOEPASSING VAN ARTIKEL
235BIS WETBOEK VAN STRAFVORDERING - ONDERSCHEID
1º, 2° en 3° Het Hof van Cassatie dient geen prejudiciële vraag aan het Grondwettelijk Hof
te stellen, wanneer deze vraag enkel een onderscheid aanklaagt tussen twee procedures
die kennelijk totaal verschillende rechtstoestanden betreffen die met elkaar niet vergelijkbaar zijn, met name tussen, enerzijds, de rechtspleging gevolgd met toepassing van artikel 61quater Wetboek van Strafvordering, die enkel een incident binnen de strafprocedure betreft, en, anderzijds, de rechtspleging gevolgd met toepassing van artikel 235bis
van hetzelfde wetboek die betrekking heeft op onregelmatigheden, verzuimen of nietigheden als bedoeld in artikel 131, §1, van voormeld wetboek of met betrekking tot de verwijzingsbeschikking of op een grond van niet-ontvankelijkheid of van verval van de
strafvordering welke alle een invloed kunnen hebben op de regelmatigheid van de bewijsgaring of van de strafvordering als dusdanig1.
(G.)

ARREST

(AR P.09.1324.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep te Gent,
kamer van inbeschuldigingstelling, van 23 juni 2009.
De eiser voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, een middel aan.
Raadsheer Paul Maffei heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Patrick Duinslaeger heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Ontvankelijkheid van het cassatieberoep
1. Het arrest doet uitspraak over het hoger beroep tegen de beschikking van de
onderzoeksrechter waarbij het verzoek van de eiser tot het opheffen van een onderzoekshandeling met betrekking tot de goederen, ingesteld met toepassing van
artikel 61quater Wetboek van Strafvordering, wordt afgewezen.
Aldus bevat het arrest geen eindbeslissing en doet het geen uitspraak in een der
gevallen bedoeld in artikel 416, tweede lid, van hetzelfde wetboek.
Het cassatieberoep is bijgevolg voorbarig, mitsdien niet ontvankelijk.
Prejudiciële vraag
1 Zie Cass., 5 nov. 1996, AR P.95.1428.N, AC, 1996, nr. 417 met concl. adv.-gen. DUBRULLE; Cass.,
18 jan. 2002, AR P.01.0033.F, AC, 2002, nr. 45; Cass., 28 jan. 2003, AR P.02.0431.N, AC, 2003, nr.
62; Cass., 26 mei 2006, AR C.05.0150.F, AC, 2006, nr. 292.
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2. De eiser verzoekt de volgende prejudiciële vraag te stellen aan het Grondwettelijk Hof:
"Schendt artikel 416 van het Wetboek van Strafvordering de artikelen 10 en 11
van de Grondwet, in samenhang gelezen met artikel 6 EVRM en het recht van
verdediging, in de mate dat deze wetsbepaling een onmiddellijk cassatieberoep
tegen een arrest van de kamer van inbeschuldigingstelling, dat een schending inroept van de wettelijkheid en de regelmatigheid van de in beroep gevolgde procedure zoals uitdrukkelijk voorgeschreven door artikel 61quater, §5, Wetboek
van Strafvordering, niet toelaat en onontvankelijk maakt wegens voorbarigheid,
terwijl het onmiddellijk cassatieberoep tegen een arrest van de kamer van inbeschuldigingstelling dat in een procedure ex artikel 61quater Wetboek van Strafvordering in toepassing van artikel 235bis Wetboek van Strafvordering uitspraak
doet over de wettelijkheid en de regelmatigheid van een onderzoeksmaatregel,
wel toegelaten en ontvankelijk is?"
3. Ook wanneer de kamer van inbeschuldigingstelling ter gelegenheid van een
procedure bepaald bij artikel 61quater Wetboek van Strafvordering toepassing
maakt van artikel 235bis van dat wetboek, is de uitspraak die zij doet over de onregelmatigheden, verzuimen of nietigheden als bedoeld in artikel 131, §1, van
voormeld wetboek of met betrekking tot de verwijzingsbeschikking of over een
grond van niet-ontvankelijkheid of van verval van de strafvordering, beheerst
door de procedure bepaald bij artikel 235bis en blijft ze vreemd aan de procedure
gevolgd met toepassing van artikel 61quater.
4. De rechtspleging gevolgd met toepassing van artikel 61quater Wetboek van
Strafvordering betreft enkel een incident binnen de strafprocedure. Daarentegen
heeft de rechtspleging gevolgd met toepassing van artikel 235bis van hetzelfde
wetboek betrekking op onregelmatigheden, verzuimen of nietigheden als bedoeld
in artikel 131, §1, van voormeld wetboek of met betrekking tot de verwijzingsbeschikking of over een grond van niet-ontvankelijkheid of van verval van de strafvordering welke alle een invloed kunnen hebben op de regelmatigheid van de bewijsgaring of van de strafvordering als dusdanig.
Die twee procedures betreffen kennelijk totaal verschillende rechtstoestanden
die met elkaar niet vergelijkbaar zijn.
Er is bijgevolg geen grond tot het stellen van de prejudiciële vraag.
Middel
5. Het middel houdt geen verband met de ontvankelijkheid van het cassatieberoep en behoeft dus geen antwoord.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiser in de kosten.
12 januari 2010 – 2° kamer – Voorzitter: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: de h. Maffei – Gelijkluidende conclusie van de h. Duinslaeger, advocaat-generaal –

74

HOF VAN CASSATIE

12.1.10 - Nr. 21

Advocaat: mr. B. Spriet, Turnhout.

Nr. 22
2° KAMER - 12 januari 2010

1º HELING - WITWAS - VERMOGENSVOORDEEL RECHTSTREEKS UIT MISDRIJF VERKREGEN WITWASSEN VAN HET VERMOGENSVOORDEEL - WITGEWASSEN VERMOGENSVOORDEEL - AARD
2º HELING - WITWAS - VERMOGENSVOORDEEL RECHTSTREEKS UIT MISDRIJF VERKREGEN WITWASSEN VAN HET VERMOGENSVOORDEEL - WITGEWASSEN VERMOGENSVOORDEEL - GOED DAT
DOOR HET WITGEWASSEN VERMOGENSVOORDEEL WORDT VERWORVEN - AARD - GEVOLG
3º STRAF — ANDERE STRAFFEN - BIJZONDERE VERBEURDVERKLARING - WITWASMISDRIJF
- VERMOGENSVOORDEEL RECHTSTREEKS UIT MISDRIJF VERKREGEN - WITWASSEN VAN HET
VERMOGENSVOORDEEL - WITGEWASSEN VERMOGENSVOORDEEL - GOED DAT DOOR HET
WITGEWASSEN VERMOGENSVOORDEEL WORDT VERWORVEN - AARD - GEVOLG
4º RECHTBANKEN — STRAFZAKEN — STRAFVORDERING - CORRECTIONELE OF
POLITIERECHTBANK - KWALIFICATIE VAN DE FEITEN - VERPLICHTING VAN DE RECHTER
5º ONAANTASTBARE BEOORDELING DOOR DE FEITENRECHTER STRAFZAKEN - STRAFVORDERING - HERKWALIFICATIE VAN DE FEITEN - BEOORDELING OF DIE
FEITEN WERKELIJK HET VOORWERP UITMAKEN VAN DE VERVOLGING

6º STRAF — ANDERE STRAFFEN - BIJZONDERE VERBEURDVERKLARING - WITWASSEN VAN
VERMOGENSVOORDELEN - WITGEWASSEN VERMOGENSVOORDELEN BESTAANDE UIT GELDSOMMEN MET DEZE GELDSOMMEN OVEREENSTEMMENDE BEDRAGEN TERUG TE VINDEN IN HET PATRIMONIUM
VAN DE DADER - GEVOLG
7º HELING - WITWASSEN VAN VERMOGENSVOORDELEN - BIJZONDERE VERBEURDVERKLARING WITGEWASSEN VERMOGENSVOORDELEN BESTAANDE UIT GELDSOMMEN - MET DEZE GELDSOMMEN
OVEREENSTEMMENDE BEDRAGEN TERUG TE VINDEN IN HET PATRIMONIUM VAN DE DADER - GEVOLG
8º STRAF — ALGEMEEN. STRAF EN MAATREGEL. WETTIGHEID - BIJZONDERE
VERBEURDVERKLARING - WITWASSEN VAN VERMOGENSVOORDELEN - WITGEWASSEN
VERMOGENSVOORDELEN BESTAANDE UIT GELDSOMMEN - MET DEZE GELDSOMMEN
OVEREENSTEMMENDE BEDRAGEN TERUG TE VINDEN IN HET PATRIMONIUM VAN DE DADER VERBEURDVERKLARING VAN DEZE GELDSOMMEN - WETTIGHEID
9º HELING - WITWASSEN VAN VERMOGENSVOORDELEN - BIJZONDERE VERBEURDVERKLARING WITGEWASSEN VERMOGENSVOORDELEN BESTAANDE UIT GELDSOMMEN - MET DEZE GELDSOMMEN
OVEREENSTEMMENDE BEDRAGEN TERUG TE VINDEN IN HET PATRIMONIUM VAN DE DADER VERBEURDVERKLARING VAN DEZE GELDSOMMEN - WETTIGHEID
1º, 2° en 3° Uit artikel 505, derde lid, Strafwetboek, zoals van toepassing vóór de wijziging
ervan door de wet van 10 mei 2007, dat bepaalt dat de zaken bedoeld in 1°, 2°, 3° en 4°
van dit artikel het voorwerp uitmaken van de misdrijven die gedekt zijn door deze bepaling, in de zin van artikel 42, 1° Strafwetboek, volgt dat een witgewassen vermogensvoordeel als bedoeld in artikel 42, 3°, Strafwetboek, het voorwerp van het misdrijf witwassen uitmaakt in de zin van artikel 42, 1°, van dat wetboek; daarentegen is het goed
dat door de witwasoperatie is verkregen, ook al is het verkrijgen van dat vermogensvoordeel de finaliteit van de witwasoperatie, niet het voorwerp van het misdrijf witwassen,
maar wel een vermogensvoordeel dat voortkomt uit dat misdrijf als bedoeld in artikel 42,

Nr. 22 - 12.1.10

HOF VAN CASSATIE

75

3°, Strafwetboek, zodat de verbeurdverklaring van een dergelijk uit het witwasmisdrijf
verkregen vermogensvoordeel enkel mogelijk is op grond van de artikelen 42, 3°, en
43bis Strafwetboek1.
4º In correctionele of politiezaken maakt de verwijzingsbeschikking van het onderzoeksgerecht of de dagvaarding om voor het vonnisgerecht te verschijnen niet de daarin vervatte kwalificatie of omschrijving bij het vonnisgerecht aanhangig maar wel de feiten
zoals zij blijken uit de stukken van het onderzoek en die aan de verwijzingsbeschikking of
de dagvaarding ten grondslag liggen; die eerste kwalificatie en omschrijving is voorlopig
en het vonnisgerecht heeft, ook in hoger beroep, het recht en de plicht om, mits
eerbiediging van het recht van verdediging, aan de ten laste gelegde feiten hun juiste
omschrijving te geven2. (Art. 182, Sv.)
5º Op grond van de gegevens van de verwijzingsbeschikking of de dagvaarding en deze
van het strafdossier oordeelt de rechter onaantastbaar of de feiten die hij onder de verbeterde omschrijving bewezen verklaart, werkelijk deze zijn die het voorwerp uitmaken van
de vervolgingen of daaraan ten grondslag liggen3.
6º, 7°, 8° en 9° Wanneer de witgewassen vermogensvoordelen geldsommen zijn waarvan
ermee overeenstemmende bedragen in het patrimonium van de dader van de witwasoperatie worden aangetroffen, kan de rechter oordelen dat die bedragen de witgewassen
geldsommen zijn die zich steeds in het patrimonium van de dader bevinden; het patrimonium van de witwasser wordt immers als een geheel beschouwd en het is bijgevolg irrelevant dat de geldsommen op bepaalde bankrekeningen van de witwasser worden
teruggevonden alhoewel zij aanvankelijk op andere bankrekeningen werden
overgeschreven4.
(L. e.a. T. IMMALEC nv e.a.)

ARREST

(AR P.09.1458.N)

RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
De cassatieberoepen zijn gericht tegen het arrest van het hof van beroep te
Antwerpen, correctionele kamer, van 2 september 2009.
In memories die aan dit arrest zijn gehecht, voeren de eiser I een middel, de eiser II vijf middelen, de eiser III drie middelen en de eiser IV een middel aan.
Raadsheer Paul Maffei heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Patrick Duinslaeger heeft geconcludeerd.
BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Ontvankelijkheid van de cassatieberoepen
Het arrest spreekt de eisers vrij voor een aantal telastleggingen.
In zoverre tegen die beslissingen gericht, zijn de cassatieberoepen niet ontvan1 Cass., 6 nov. 2007, AR P.07.0627.N, AC, 2007, nr. 527.
2 Cass., 23 sept. 1987, AR 6005, nr. 51; Cass., 8 dec. 1992, AR 5908, nr. 774; Cass., 7 sept. 1994,
AR P.94.1051.F, nr. 364; Cass., 28 jan. 1997, AR P.96.0039.N, nr. 51; Cass., 25 nov. 1997, AR
P.95.1350.N, nr. 500; Cass., 21 juni 2000, AR P.00.0446.F, nr. 389, Cass., 23 okt. 2002, AR
P.02.0958.F, nr. 561; Cass., 13 sept. 2005, AR P.05.0657.N, AC, 2005, nr. 430.
3 Cass., 13 sept. 2005, AR P.05.0657.N, AC, 2005, nr. 430.
4 Cass., 6 juni 2006, AR P.06.0274.N, AC, 2006, nr. 311; VANDERMEERSCH, D., "Controverse à propos
de la confiscation de l'objet du blanchiment", JT, 2004, p. 502.

76

HOF VAN CASSATIE

12.1.10 - Nr. 22

kelijk.
Middel van de eiser I
Het middel voert schending aan van de artikelen 42, 1°, 505, eerste lid, en 505,
derde lid (oud), Strafwetboek: het arrest verklaart ten onrechte verbeurd het onroerend goed als voorwerp van het misdrijf witwassen; enkel de witgewassen
gelden waarmede het onroerend goed is aangekocht, zijn het voorwerp van het
misdrijf witwassen.
Artikel 505, derde lid (oud), Strafwetboek dat hier van toepassing is, bepaalt
dat de zaken bedoeld in 1°, 2°, 3° en 4° van dit artikel het voorwerp uitmaken
van de misdrijven die gedekt zijn door deze bepaling, in de zin van artikel 42, 1°,
Strafwetboek.
Hieruit volgt dat een witgewassen vermogensvoordeel als bedoeld in artikel
42, 3°, Strafwetboek, het voorwerp van het misdrijf witwassen uitmaakt in de zin
van artikel 42, 1°, van dat wetboek.
Daarentegen is het goed dat door de witwasoperatie is verkregen, niet het
voorwerp van het misdrijf witwassen, maar wel een vermogensvoordeel dat
voortkomt uit dat misdrijf als bedoeld in artikel 42, 3°, Strafwetboek. Het feit dat
het verkrijgen van dat vermogensvoordeel de finaliteit is van de witwasoperatie,
doet hieraan geen afbreuk. Een verbeurdverklaring van het uit het witwasmisdrijf
verkregen vermogensvoordeel is dus enkel mogelijk op grond van de artikelen
42, 3°, en 43bis Strafwetboek.
Het arrest verklaart ten laste van de eiser de tegenwaarde in euro verbeurd van
9.590.081 US dollar en 2.700.000 US dollar wegens respectievelijk de bewezen
verklaarde telastleggingen A.IV en A.V. Daarin is, volgens het arrest, het appartementsgebouw gelegen te 2018 Antwerpen, Maria-Theresialaan 2-4, begrepen,
in de mate dat het gefinancierd is met de cheques ten bedrage van 33.600.000
frank en 978.746 US dollar afkomstig van de verkoop van ACLN aandelen. Het
arrest oordeelt aldus dat dit appartementsgebouw werd verkregen door het witwassen van illegale vermogensvoordelen.
Dit appartementsgebouw is bijgevolg niet het voorwerp van het misdrijf witwassen bedoeld in de telastleggingen A.IV en A.V, maar het vermogensvoordeel
dat erdoor is verkregen.
Hieruit volgt dat de verbeurdverklaring van dit appartementsgebouw door het
arrest met toepassing van de artikelen 42, 1°, Strafwetboek en 505, derde lid,
Strafwetboek, in de hier toepasbare versie, niet naar recht verantwoord is.
Het middel is gegrond.
Eerste middel van de eiser II
Eerste onderdeel
Het onderdeel voert schending aan van artikel 12, tweede lid, Grondwet, artikel 1 Voorafgaande Titel Wetboek van Strafvordering en de artikelen 130, 182,
211 en 231 Wetboek van Strafvordering alsmede miskenning van het algemeen
rechtsbeginsel houdende de eerbiediging van het recht van verdediging: het arrest veroordeelt de eiser ten onrechte wegens feiten van witwassen van vermogensvoordelen afkomstig van de verkoop van aandelencertificaten genoteerd op
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de NASDAQ; hierdoor breidt het arrest het voorwerp van de telastleggingen
A.II, A.III, B.I en B.II uit tot andere feiten dan deze die door de verwijzingsbeschikking voor de rechter zijn aanhangig gemaakt en die enkel betrekking hadden op aandeelcertificaten genoteerd op de NYSE.
In correctionele of politiezaken maakt de verwijzingsbeschikking van het onderzoeksgerecht of de dagvaarding om voor het vonnisgerecht te verschijnen niet
de daarin vervatte kwalificatie of omschrijving bij het vonnisgerecht aanhangig
maar wel de feiten zoals zij blijken uit de stukken van het onderzoek en die aan
de verwijzingsbeschikking of de dagvaarding ten grondslag liggen. Die eerste
kwalificatie en omschrijving is voorlopig en het vonnisgerecht heeft, ook in hoger beroep, het recht en de plicht om, mits eerbiediging van het recht van verdediging, aan de ten laste gelegde feiten hun juiste omschrijving te geven.
Op grond van de gegevens van de verwijzingsbeschikking of de dagvaarding
en deze van het strafdossier oordeelt de rechter onaantastbaar of de feiten die hij
onder de verbeterde omschrijving bewezen verklaart, werkelijk deze zijn die het
voorwerp uitmaken van de vervolgingen of daaraan ten grondslag liggen.
Hiertoe kan de rechter oordelen dat de telastlegging gekwalificeerd als het
misdrijf bepaald in artikel 505, eerste lid, 3°, Strafwetboek, gelet op de gegevens
van het strafdossier, ook betrekking heeft op feiten van witwassen van vermogensvoordelen verkregen door een ander basismisdrijf dan datgene dat in de oorspronkelijke omschrijving van de telastlegging is vermeld. De rechter kan bijgevolg de omschrijving van de telastlegging in die zin rechtzetten, zonder dat zulks
als dusdanig miskenning van het recht van verdediging oplevert.
In zoverre het onderdeel uitgaat van een andere rechtsopvatting, faalt het naar
recht.
Het arrest oordeelt dat "uit het geheel van de in het strafdossier opgenomen en
aan de beklaagden ten laste gelegde feiten - waaronder feiten van witwas die dateren van vóór 18 juli 2001 - blijkt dat zij onmiskenbaar ook werden vervolgd
voor het witwassen van nader geïdentificeerde vermogensvoordelen, voortspruitend uit bedrieglijke beurskoersmanipulatie van ACLN Ltd op de NASDAQ".
Het stelt eveneens vast dat de eiser voorafgaandelijk van de rechtzetting in die
zin van de omschrijving van de telastleggingen van witwassen van wederrechtelijke vermogensvoordelen is in kennis gesteld.
Op grond van die redenen verklaart het arrest de eiser schuldig aan de telastleggingen A.II, A.III, B.I en B.II, omschreven als betrekking hebbende op het
witwassen van de wederrechtelijke vermogensvoordelen afkomstig van het te
gelde maken van de aandelencertificaten of aandelen ACLN Ltd. genoteerd op
de beurzen van New York. Die beslissing is naar recht verantwoord.
Het onderdeel kan in zoverre niet aangenomen worden.
Voor het overige komt het onderdeel op tegen het onaantastbare oordeel door
het arrest dat de telastleggingen A.II, A.III, B.I en B.II, betrekking hebben op het
witwassen van de wederrechtelijke vermogensvoordelen afkomstig van het te
gelde maken van de aandelencertificaten of aandelen ACLN Ltd. genoteerd op
de beurzen van New York, wat niet alleen de NYSE maar ook de NASDAQ impliceert.
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In zoverre is het onderdeel niet ontvankelijk.
(...)
Vijfde middel van de eiser II
Het middel voert schending aan van artikel 149 Grondwet, de artikelen 42, 1°
en 42, 3° Strafwetboek, artikel 505 Strafwetboek, zoals van toepassing vóór de
wijziging ervan door de wet van 10 mei 2007 en de artikelen 1319, 1320 en 1322
Burgerlijk Wetboek: het arrest verklaart ten onrechte dat de tegoeden op de rekeningen van de eiser bij KBC en Citibank deel uitmaken van de verbeurd verklaarde vermogensvoordelen.
(...)
Tweede onderdeel
Het onderdeel voert aan dat het arrest niet vaststelt dat de som van
11.429.425,27 euro zich op de vier KBC rekeningen en de twee Citibank rekeningen bevindt of bevonden heeft; het arrest stelt integendeel vast dat de vermelde geldsom op andere rekeningen werd overgeschreven en dat het enige illegale
vermogensvoordeel waarvan ze vaststellen dat het langs een der voormelde rekeningen is gekomen, namelijk 2.000.000 euro, dezelfde dag naar de rekening van
een medebeklaagde is overgeschreven.
Uit het arrest (p. 156, eerste alinea) blijkt dat het bedrag van 2.000.000 euro
dat van een der KBC rekeningen van de eiser naar de bankrekening van medebeklaagde De Ridder werd overgeschreven, betrekking heeft op andere bewezen
verklaarde telastleggingen, met name de telastleggingen A.III.n en A.III.o. Het is
dus een ander verbeurd bedrag dat geen deel uitmaakt van het bedrag van
11.429.425,27 euro dat deel uitmaakt van het bedrag van 17.000.000 US dollar
dat ten laste van de eiser is verbeurd wegens de telastlegging A.II. l, 6de, 7de en
8ste rij.
In zoverre mist het onderdeel feitelijke grondslag.
Wanneer de witgewassen vermogensvoordelen geldsommen zijn waarvan ermee overeenstemmende bedragen in het patrimonium van de dader van de witwasoperatie worden aangetroffen, kan de rechter oordelen dat die bedragen de
witgewassen geldsommen zijn die zich steeds in het patrimonium van de dader
bevinden. Het patrimonium van de witwasser wordt immers als een geheel beschouwd.
Het is bijgevolg irrelevant dat de geldsommen op bepaalde bankrekeningen
van de witwasser worden teruggevonden alhoewel zij aanvankelijk op andere
bankrekeningen werden overgeschreven. De verschillende rekeningen maken
immers deel uit van hetzelfde patrimonium. De rechter moet bijgevolg niet vaststellen dat de witgewassen geldsommen zich steeds op dezelfde bankrekeningen
als deze waar ze aanvankelijk zijn gestort, bevinden. Hij moet enkel vaststellen
dat ze steeds in het vermogen van de witwasser terug te vinden zijn.
Het arrest stelt vast dat van het verbeurdverklaarde bedrag van 17.000.000 US
dollar, 11.429.425,27 euro terechtgekomen is in het vermogen van de eiser, dat
tot dat bedrag de positieve saldi behoren van de vier KBC rekeningen en de twee
Citibank rekeningen en dat de eiser zijn witgewassen vermogen verspreid heeft
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over meerdere bankrekeningen. Hierdoor stelt het arrest vast dat van de witgewassen vermogensvoordelen die het wegens de bewezen verklaarde telastleggingen A.II,l, 6de, 7de en 8ste rij verbeurd verklaart, 11.429.425,25 euro zich steeds
in het vermogen van de eiser bevindt. Aldus is de beslissing naar recht verantwoord.
Het onderdeel kan niet worden aangenomen.
(...)
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest in zoverre het ten laste van de eiser I de verbeurdverklaring uitspreekt van het appartement gelegen te 2018 Antwerpen, Maria-Theresiastraat 2-4.
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het gedeeltelijk vernietigde arrest.
Verwerpt voor het overige de cassatieberoepen.
Veroordeelt de eiser I in drie vierden van de kosten van zijn cassatieberoep en
laat het overige vierde ten laste van de Staat.
Veroordeelt de eisers II, III en IV in de kosten van hun cassatieberoep.
Verwijst de aldus beperkte zaak naar het hof van beroep te Gent.
12 januari 2010 – 2° kamer – Voorzitter: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: de h. Maffei – Gelijkluidende conclusie van de h. Duinslaeger, advocaat-generaal –
Advocaten: mrs. R. Verstraeten, Brussel, D. De Wandeleer, Brussel, P. Traest, Brussel, L.
Arnou, Brugge, A. Flieger, Antwerpen en D. De Maeseneer, Brussel.

Nr. 23
2° KAMER - 12 januari 2010

ONDERZOEK IN STRAFZAKEN - BIJZONDERE OPSPORINGSMETHODEN - OBSERVATIE MACHTIGING TOT OBSERVATIE - VERPLICHTE VERMELDINGEN - BESCHRIJVING VAN HET VOORWERP
VAN DE OBSERVATIE - DRAAGWIJDTE
Uit artikel 47sexies, §1 en 3, 3°, Wetboek van Strafvordering volgt dat van zodra met betrekking tot bepaalde misdrijven waarvan vastgesteld wordt dat er ernstige aanwijzingen
tot het plegen ervan bestaan, een onderzoek is ingesteld, een machtiging tot observatie
kan worden verleend voor het waarnemen van de strafbare gedragingen van de personen die bij die misdrijven betrokken zijn op de plaatsen waar die strafbare gedragingen
worden gepleegd, wat inhoudt dat de observatie kan worden toegestaan voor alle strafbare feiten door een organisatie en haar leden begaan, alle feiten en omstandigheden ter
voorbereiding of voltrekking van die misdrijven en op alle plaatsen waar de leden van de
organisatie kunnen worden aangetroffen en waar strafbare feiten worden gepleegd of
vermoed; wanneer er aanwijzingen zijn dat de vervolgde misdrijven gepleegd worden
door meerdere nog niet-geïdentificeerde personen op uitgestrekte gebieden, levert een
algemene beschrijving van de geobserveerde personen, zaken, plaatsen of gebeurtenissen bedoeld in artikel 47sexies, §3, 3°, Wetboek van Strafvordering, geen miskenning op
van de door dat artikel bepaalde specificiteit.
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(V. T. VREYSEN HOLDING nv)

ARREST

(AR P.09.1666.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep te Antwerpen, kamer van inbeschuldigingstelling, van 2 november 2009.
De eiser voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, twee middelen aan.
Raadsheer Paul Maffei heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Patrick Duinslaeger heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Eerste middel
1. Het middel voert schending aan van artikel 47sexies, §3, 3°, Wetboek van
Strafvordering: het arrest oordeelt ten onrechte dat de oorspronkelijke machtiging tot observatie verleend door de onderzoeksrechter geen blanco machtiging
is en bijgevolg niet nietig is; aldus miskent het arrest de specificiteitvereiste
waaraan de machtiging tot observatie moet voldoen.
2. Artikel 47sexies, §3, 3°, Wetboek van Strafvordering bepaalt: "De machtiging tot observatie is schriftelijk en vermeldt (...) 3°, de naam of indien dit niet
bekend is, een zo nauwkeurig mogelijke beschrijving van de geobserveerde persoon of personen, alsmede van de zaken, plaatsen of gebeurtenissen bedoeld in
§1". Het eerste lid van de eerste paragraaf van datzelfde artikel bepaalt: "Observatie in de zin van dit wetboek is het stelselmatig waarnemen door een politieambtenaar van één of meerdere personen, hun aanwezigheid of gedrag, of van
bepaalde zaken, plaatsen en gebeurtenissen."
3. Uit deze bepalingen volgt dat van zodra met betrekking tot bepaalde misdrijven waarvan vastgesteld wordt dat er ernstige aanwijzingen tot het plegen ervan bestaan, een onderzoek is ingesteld, een machtiging tot observatie kan worden verleend voor het waarnemen van de strafbare gedragingen van de personen
die bij die misdrijven betrokken zijn op de plaatsen waar die strafbare gedragingen worden gepleegd. Dit houdt in dat de observatie kan worden toegestaan voor
alle strafbare feiten door een organisatie en haar leden begaan, alle feiten en omstandigheden ter voorbereiding of voltrekking van die misdrijven en op alle
plaatsen waar de leden van de organisatie kunnen worden aangetroffen en waar
strafbare feiten worden gepleegd of vermoed. Wanneer er aanwijzingen zijn dat
de vervolgde misdrijven gepleegd worden door meerdere nog niet-geïdentificeerde personen op uitgestrekte gebieden, levert een algemene beschrijving van de
geobserveerde personen, plaatsen of gebeurtenissen bedoeld in artikel 47sexies,
§3, 3°, Wetboek van Strafvordering, geen miskenning op van de door dat artikel
bepaalde specificiteit.
4. Zoals blijkt uit eisers conclusie die in het middel is weergegeven, stelt de
machtiging vast dat er ernstige aanwijzingen bestaan van mededaderschap aan
invoer, handel en bezit van verdovende middelen en dat er contacten zijn vastge-
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steld met personen uit het drugmilieu en met personen uit het maritieme milieu
en het havenbedrijf. Verder zegt de machtiging dat de contactpersonen dienen te
worden geïdentificeerd en de verdachten, de illegale goederen en opslagruimten
dienen te worden gelokaliseerd evenals de gebruikte voertuigen. De machtiging
wordt dan verleend teneinde een observatie te doen op alle strafbare feiten door
een organisatie en haar leden begaan, alle feiten en omstandigheden ter voorbereiding of voltrekking van die delicten, alle plaatsen waar de leden der organisatie kunnen worden aangetroffen en waar strafbare feiten kunnen worden gepleegd en vermoed en alle omstandigheden die kunnen bijdragen tot de waarheidsvinding.
5. Het arrest oordeelt: "Rekening houdende op het ogenblik van de verlening
van de machtiging tot observatie, met het grootschalig, georganiseerd en internationaal karakter van de invoer van verdovende middelen, te weten de invoer van
grote hoeveelheden verdovende middelen via de haven van Antwerpen, het groot
aantal betrokken personen waarvan een groot aantal nog nader diende te worden
geïdentificeerd, en de uitgestrektheid in duur en plaats, is in casu de door de onderzoeksrechter gehanteerde omschrijving geen blanco machtiging en beantwoordt zij hier wel degelijk aan de vereisten van artikel 47septies Sv."
Met die redenen geeft het arrest te kennen dat de machtiging tot observatie betrekking heeft op de misdrijven die het voorwerp uitmaken van het onderzoek of
op alle misdrijven die er verband mee houden, alsmede op de plaatsen waar zij
worden gepleegd of waarvoor daartoe vermoedens zijn. Aldus is de beslissing
dat de machtiging geen blanco machtiging is, maar beantwoordt aan de vereisten
van artikel 47sexies wetboek van Strafvordering, naar recht verantwoord.
Het middel kan niet worden aangenomen.
(...)
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiser in de kosten.
12 januari 2010 – 2° kamer – Voorzitter: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: de h. Maffei – Gelijkluidende conclusie van de h. Duinslaeger, advocaat-generaal –
Advocaten: mrs. N. Buisseret, Brussel, S. Mary, Brussel en H. Rieder, Gent.

Nr. 24
2° KAMER - 12 januari 2010

1º STRAFUITVOERING - STRAFUITVOERINGSRECHTBANK - VONNIS - CASSATIEBEROEP VORM
2º CASSATIEBEROEP — STRAFZAKEN — VORMEN — VORM VAN HET
CASSATIEBEROEP EN VERMELDINGEN - STRAFUITVOERINGSRECHTBANK VERKLARING VAN CASSATIEBEROEP - ONDERTEKENING DOOR ADVOCAAT
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1º en 2° Niet ontvankelijk is het cassatieberoep tegen het vonnis van de strafuitvoeringsrechtbank, wanneer uit de stukken niet blijkt dat de verklaring van cassatieberoep op
het ogenblik van het instellen ervan door een advocaat werd ondertekend 1. (Art. 97, §1,
tweede lid, Wet Strafuitvoering)
(H.)

ARREST

(AR P.09.1811.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het vonnis van de strafuitvoeringsrechtbank
te Gent van 8 december 2009.
De eiser voert in een memorie grieven aan.
Raadsheer Koen Mestdagh heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Patrick Duinslaeger heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Ontvankelijkheid van het cassatieberoep
1. Overeenkomstig artikel 97, §1, tweede lid, Wet Strafuitvoering, stelt de veroordeelde cassatieberoep in binnen een termijn van vijftien dagen, te rekenen
van de uitspraak van het vonnis. De verklaring van cassatieberoep moet door een
advocaat worden ondertekend.
2. Uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan, blijkt dat :
- de verklaring van cassatieberoep van de eiser van 12 december 2009 in de
strafinrichting te Hasselt, waarvan de uitgifte die tot overschrijving in het register ad hoc werd toegezonden aan de griffie van de strafuitvoeringsrechtbank te
Gent op 15 december 2009 bij deze griffie werd neergelegd en dezelfde dag onder repertoriumnummer 44/09 werd overgeschreven in het register ad hoc van
deze strafuitvoeringsrechtbank, niet is ondertekend door een advocaat;
- op een tweede uitgifte van deze verklaring van cassatieberoep, die op 16 december 2009 werd neergelegd bij de griffie van de strafuitvoeringsrechtbank te
Gent, geen enkele handtekening voorkomt;
- de originele verklaring van cassatieberoep door een advocaat is medeondertekend, evenwel zonder vermelding van de datum van deze ondertekening.
Uit deze stukken blijkt niet dat de verklaring van cassatieberoep op het ogenblik van het instellen ervan door een advocaat werd ondertekend.
Het cassatieberoep is niet ontvankelijk.
Grieven
3. De memorie die geen betrekking heeft op de ontvankelijkheid van het cassatieberoep, behoeft geen antwoord.
Dictum
1 Cass., 5 mei 2009, AR P.09.0583.N, AC, 2009, nr. 294.
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Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiser in de kosten.
12 januari 2010 – 2° kamer – Voorzitter: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: de h. Mestdagh – Gelijkluidende conclusie van de h. Duinslaeger, advocaat-generaal
– Advocaat: mr. J. Millen, Tongeren.

Nr. 25
2° KAMER - 13 januari 2010

1º CASSATIEMIDDELEN — STRAFZAKEN — NIEUW MIDDEL AANSPRAKELIJKHEID BUITEN OVEREENKOMST - FOUT IN OORZAKELIJK VERBAND MET HET ONGEVAL BETWISTING VAN HET OORZAKELIJK VERBAND VOOR DE EERSTE RECHTER - HOGER BEROEP TEGEN
DE BESLISSING DIE HET AANGEVOERDE OORZAKELIJK VERBAND UITSLUIT - MIDDEL DAT KRITIEK
UITOEFENT OP HET BEOORDELINGSCRITERIUM VAN HET OORZAKELIJK VERBAND VAN DE
APPELRECHTERS

2º AANSPRAKELIJKHEID BUITEN OVEREENKOMST — OORZAAK —
ALGEMEEN - FOUT DIE DE AANSPRAKELIJKHEID IN HET GEDRANG BRENGT - OORZAKELIJK
VERBAND TUSSEN DE FOUT EN DE SCHADE - BEOORDELINGSCRITERIUM - ONVOORZIENBARE FOUT
1º Wanneer de eiser voor de eerste rechter een oorzakelijk verband heeft aangevoerd
tussen de fout van de verweerder en de schade, en hoger beroep heeft ingesteld tegen
de beslissing van de eerste rechter die het aangevoerde oorzakelijk verband uitsluit, is
het middel dat het bestreden arrest verwijt dat het de onvoorspelbaarheid van de fout als
beoordelingscriterium van het oorzakelijk verband hanteert, niet nieuw.
2º Een fout brengt de aansprakelijkheid van de dader in het gedrang als de schade zich
zonder die fout niet op dezelfde wijze zou hebben voorgedaan; het feit dat de schadelijder de fout had kunnen voorzien is geen beoordelingscriterium van het oorzakelijk verband tussen de fout en de schade.
(H. e.a. T. I. e.a.)

ARREST (vertaling)

(AR P.09.0705.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
De cassatieberoepen zijn gericht tegen het vonnis in hoger beroep van de correctionele rechtbank te Hoei, van 3 april 2009.
De eisers voeren in een memorie die aan dit arrest is gehecht, een middel aan.
Raadsheer Gustave Steffens heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Damien Vandermeersch heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
(...)
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B. De cassatieberoepen van de eisers, burgerlijke partijen
De tegen het middel aangevoerde grond van niet-ontvankelijkheid volgens
welke het middel nieuw is
De eiser heeft in de conclusie (bladzijden 4 en 5) die namens hem op de
rechtszitting van de politierechtbank van 28 januari 2008 was neergelegd, steunend op de verklaring van een op de rechtszitting van 14 mei 2007 gehoorde getuige, de eerste rechter verzocht om de versie van de verweerder te verwerpen,
volgens welke er geen oorzakelijk verband is tussen diens overdreven snelheid,
het inhalen dat verboden is en het ongeval.
De politierechtbank heeft deze versie evenwel in aanmerking genomen en de
eiser heeft tegen haar beslissing die het aangevoerde oorzakelijk verband uitsluit,
hoger beroep ingesteld.
Het middel is dus niet nieuw.
De grond van niet-ontvankelijkheid kan niet worden aangenomen.
Middel
Het vonnis wijst erop dat de eerste verweerder met zijn voertuig aan een nietreglementaire snelheid had gereden en dus een overtreding had begaan. Het oordeelt niettemin dat de overschrijding niet van dien aard was dat zij de eiser in
diens legitieme verwachtingen kon misleiden.
Een fout brengt de aansprakelijkheid van de dader in het gedrang, als de schade zich zonder die fout niet op dezelfde wijze zou hebben voorgedaan.
Uit het feit dat de schadelijder de fout had kunnen voorzien, kan niet worden
afgeleid dat het ongeval zich, zonder die fout, niettemin zou hebben voorgedaan.
Doordat het vonnis van de onvoorspelbaarheid van de fout een criterium maakt
om te oordelen of de fout in oorzakelijk verband staat met het ongeval, schendt
het de artikelen 1382 en 1383 Burgerlijk Wetboek.
Het middel is gegrond.
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden vonnis in zoverre het uitspraak doet over de burgerlijke rechtsvorderingen van de eisers tegen M. I.
Verwerpt het cassatieberoep van de eiser voor het overige.
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het gedeeltelijk vernietigde vonnis.
Veroordeelt M. H. in twee derde van de kosten van zijn cassatieberoep.
Veroordeelt M. I. in de kosten van het cassatieberoep van de eiseres en in één
derde van de kosten van het cassatieberoep van de eiser.
Verwijst de aldus beperkte zaak naar de correctionele rechtbank te Luik, zitting houdende in hoger beroep.
13 januari 2010 – 2° kamer – Voorzitter: de h. de Codt, afdelingsvoorzitter – Verslag-
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gever: de h. Steffens – Gelijkluidende conclusie van de h. Vandermeersch, advocaat-generaal – Advocaten: mrs. Oosterbosch en Geinger.

Nr. 26
2° KAMER - 13 januari 2010

1º STRAF — SAMENLOOP — EENDAADSE - EÉN ENKELE STRAF VOOR VERSCHILLENDE
OVERTREDINGEN - DRAAGWIJDTE - EENHEID VAN GEDRAGING
2º WEGVERKEER — WEGVERKEERSWET — WETSBEPALINGEN —
ARTIKEL 34 - ALCOHOLINTOXICATIE - ONOPZETTELIJKE SLAGEN EN VERWONDINGEN - EÉN
ENKELE STRAF - DRAAGWIJDTE - EENHEID VAN GEDRAGING
3º WEGVERKEER — WEGVERKEERSWET — WETSBEPALINGEN —
ARTIKEL 35 - DRONKENSCHAP - VERKEERSOVERTREDINGEN - EÉN ENKELE STRAF DRAAGWIJDTE - EENHEID VAN GEDRAGING
1º, 2° en 3° Wanneer, met toepassing van artikel 65, eerste lid, Sw., een straf wordt uitgesproken wegens alcoholintoxicatie en onopzettelijke slagen en verwondingen, enerzijds,
en een andere straf, wegens dronkenschap aan het stuur en verkeersovertredingen, anderzijds, impliceren die straffen een eenheid van gedraging tussen de feiten van alcoholintoxicatie of dronkenschap en de andere overtredingen die tot het ongeval hebben
geleid.
(R.)

ARREST (vertaling)

(AR P.09.1199.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep, dat in de Duitse taal is gesteld, is gericht tegen de strafrechtelijke beschikkingen van een vonnis dat in diezelfde taal in hoger beroep is
gewezen op 24 juni 2009 door de correctionele rechtbank te Eupen.
Bij beschikking van 29 juli 2009 heeft de eerste voorzitter van het Hof beslist
dat de rechtspleging vanaf de rechtszitting in het Frans zal worden gevoerd.
De eiser voert in een verzoekschrift, waarvan een eensluidend verklaarde vertaling aan dit arrest is gehecht, een middel aan.
Raadsheer Gustave Steffens heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Damien Vandermeersch heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Middel
Het middel voert aan dat de appelrechters zichzelf hebben tegengesproken
wanneer zij oordelen dat het dossier geen concrete gegevens aan het licht bracht
die tot de overtuiging kunnen leiden dat de onoplettendheid van de eiser, die aan
de basis van het ongeval ligt, aan diens alcoholverbruik te wijten was, en hem te-
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gelijkertijd tot een straf veroordelen wegens alcoholintoxicatie en onopzettelijke
slagen en verwondingen, enerzijds, en tot een tweede straf wegens dronkenschap
aan het stuur en verkeersovertredingen, anderzijds.
Nadat het vonnis eerst had beslist dat het dossier niet aantoonde dat de onoplettendheid die aan de basis van het ongeval ligt, aan alcoholverbruik te wijten
was, kon het de eiser niet, zonder in tegenstrijdigheid te vervallen, tot de voormelde straffen veroordelen, aangezien zij met toepassing van artikel 65, eerste
lid, Strafwetboek, zijn uitgesproken en dus een eenheid van gedraging impliceren tussen de feiten van alcoholintoxicatie of dronkenschap en de andere overtredingen die tot het ongeval hebben geleid.
Het middel is gegrond.
Voor het overige zijn de substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen in acht genomen en is de beslissing overeenkomstig de wet gewezen. Aangezien de schuldigverklaring zelf niet wordt vernietigd, wordt de vernietiging beperkt zoals hieronder vermeld.
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden vonnis in zoverre het straffen tegen de eiser uitspreekt
en hem veroordeelt om twee bijdragen te betalen aan het Bijzonder fonds tot
hulp aan de slachtoffers van opzettelijke gewelddaden.
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 de helft van de kosten en laat de andere helft ten laste
van de Staat.
Verwijst de aldus beperkte zaak naar de correctionele rechtbank te Eupen, zitting houdende in hoger beroep, anders samengesteld.
13 januari 2010 – 2° kamer – Voorzitter: de h. de Codt, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: de h. Steffens – Gelijkluidende conclusie van de h. Vandermeersch, advocaat-generaal – Advocaat: mr. A. Haas, Eupen.

Nr. 27
2° KAMER - 13 januari 2010

1º CASSATIEBEROEP — STRAFZAKEN — VORMEN — VORM VAN HET
CASSATIEBEROEP EN VERMELDINGEN - BESLISSING VAN DE HOGE COMMISSIE TOT
BESCHERMING VAN DE MAATSCHAPPIJ - CASSATIEBEROEP DOOR DE GEÏNTERNEERDE CASSATIEBEROEP INGESTELD PER FAXBERICHT - ONTVANKELIJKHEID
2º BESCHERMING VAN DE MAATSCHAPPIJ — HOGE COMMISSIE - BESLISSING
VAN DE HOGE COMMISSIE TOT BESCHERMING VAN DE MAATSCHAPPIJ - CASSATIEBEROEP DOOR DE
GEÏNTERNEERDE - CASSATIEBEROEP INGESTELD PER FAXBERICHT - ONTVANKELIJKHEID
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1º en 2° Het cassatieberoep door een geïnterneerde tegen een beslissing van de Hoge
Commissie tot bescherming van de maatschappij, moet worden ingesteld met een verklaring op het secretariaat van dat orgaan of met een verklaring ten overstaan van de
bestuurder van de inrichting tot bescherming van de maatschappij of diens gemachtigde;
het cassatieberoep dat met een faxbericht aan de Hoge Commissie tot bescherming van
de maatschappij is gericht, is niet ontvankelijk1. (Art. 417, Sv.; Art. 1, Wet 25 juli 1893)
(F.)

ARREST (vertaling)

(AR P.09.1818.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen de beslissing van de Hoge Commissie tot
bescherming van de maatschappij, van 26 april 2009.
Afdelingsvoorzitter Jean de Codt heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Damien Vandermeersch heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Krachtens artikel 417 Wetboek van Strafvordering en artikel 1 van de wet van
25 juli 1893 betreffende de aantekening van beroep of van voorziening in cassatie van gevangenzittende of geïnterneerde personen, moet het cassatieberoep van
een geïnterneerde tegen een beslissing van de Hoge Commissie tot bescherming
van de maatschappij, worden ingesteld met een verklaring op het secretariaat van
deze instantie of met een verklaring ten overstaan van de bestuurder van de inrichting tot bescherming van de maatschappij of diens gemachtigde.
Het cassatieberoep is niet ontvankelijk omdat het met een faxbericht aan de
Hoge Commissie tot bescherming van de maatschappij is gericht.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
13 januari 2010 – 2° kamer – Voorzitter en Verslaggever: de h. de Codt, afdelingsvoorzitter – Gelijkluidende conclusie van de h. Vandermeersch, advocaat-generaal – Advocaat: mr. M. Abbes, Brussel.

Nr. 28
2° KAMER - 13 januari 2010

1º VOORLOPIGE HECHTENIS — ALGEMEEN - EERSTE VERHOOR VAN DE
INVERDENKINGGESTELDE DOOR DE POLITIE - BEKENTENIS - GEEN BIJSTAND VOORAF VAN DE
ADVOCAAT - ARTIKELEN 6.1 EN 6.3.C EVRM - SCHENDING - GEVOLG
2º VOORLOPIGE HECHTENIS — HANDHAVING - ONDERZOEKSGERECHTEN - EERSTE
1 Zie R. DECLERCQ, Cassation en matière répressive, Brussel, Bruylant, 2006, p. 192-194.
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- BEKENTENIS - GEEN BIJSTAND
- ARTIKELEN 6.1 EN 6.3.C EVRM - SCHENDING - GEVOLG

VERHOOR VAN DE INVERDENKINGGESTELDE DOOR DE POLITIE
VOORAF VAN DE ADVOCAAT

3º ONDERZOEKSGERECHTEN - TOEZICHT OP DE HANDHAVING VAN DE VOORLOPIGE
HECHTENIS - EERSTE VERHOOR VAN DE INVERDENKINGGESTELDE DOOR DE POLITIE - BEKENTENIS GEEN BIJSTAND VOORAF VAN DE ADVOCAAT - ARTIKELEN 6.1 EN 6.3.C EVRM - SCHENDING GEVOLG
4º RECHTEN VAN DE MENS — VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS —
ARTIKEL 6 — ARTIKEL 6.1 - EERSTE VERHOOR VAN DE INVERDENKINGGESTELDE DOOR DE
POLITIE - BEKENTENIS - GEEN BIJSTAND VOORAF VAN DE ADVOCAAT - GEVOLG VOOR DE
HANDHAVING VAN DE VOORLOPIGE HECHTENIS

5º RECHTEN VAN DE MENS — VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS —
ARTIKEL 6 — ARTIKEL 6.3 - ARTIKEL 6, §3.C - EERSTE VERHOOR VAN DE
INVERDENKINGGESTELDE DOOR DE POLITIE - BEKENTENIS - GEEN BIJSTAND VOORAF VAN DE
ADVOCAAT - GEVOLG VOOR DE HANDHAVING VAN DE VOORLOPIGE HECHTENIS
6º ADVOCAAT - STRAFZAKEN - STADIUM DAT HET STRAFPROCES VOORAFGAAT - EERSTE
VERHOOR VAN DE INVERDENKINGGESTELDE DOOR DE POLITIE - BEKENTENIS - GEEN BIJSTAND
VOORAF VAN DE ADVOCAAT - ARTIKELEN 6.1 EN 6.3.C EVRM - SCHENDING - GEVOLG VOOR DE
HANDHAVING VAN DE VOORLOPIGE HECHTENIS

7º VOORLOPIGE HECHTENIS — HANDHAVING - ONDERZOEKSGERECHTEN - EERSTE
VERHOOR VAN DE INVERDENKINGGESTELDE DOOR DE POLITIE - BEKENTENIS - GEEN BIJSTAND
VOORAF VAN DE ADVOCAAT - RECHT OP EEN EERLIJKE BEHANDELING VAN DE ZAAK BEOORDELINGSBEVOEGDHEID
8º ONDERZOEKSGERECHTEN - TOEZICHT OP DE HANDHAVING VAN DE VOORLOPIGE
HECHTENIS - EERSTE VERHOOR VAN DE INVERDENKINGGESTELDE DOOR DE POLITIE - BEKENTENIS GEEN BIJSTAND VOORAF VAN DE ADVOCAAT - RECHT OP EEN EERLIJKE BEHANDELING VAN DE ZAAK
- BEOORDELINGSBEVOEGDHEID
9º RECHTEN VAN DE MENS — VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS —
ARTIKEL 6 — ARTIKEL 6.1 - EERSTE VERHOOR VAN DE INVERDENKINGGESTELDE DOOR DE
POLITIE - BEKENTENIS - GEEN BIJSTAND VOORAF VAN DE ADVOCAAT - ONDERZOEKSGERECHTEN TOEZICHT OP DE HANDHAVING VAN DE VOORLOPIGE HECHTENIS - RECHT OP EEN EERLIJKE
BEHANDELING VAN DE ZAAK - BEOORDELINGSBEVOEGDHEID
10º RECHTEN VAN DE MENS — VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS —
ARTIKEL 6 — ARTIKEL 6.3 - ARTIKEL 6, §3.C - EERSTE VERHOOR VAN DE
INVERDENKINGGESTELDE DOOR DE POLITIE - BEKENTENIS - GEEN BIJSTAND VOORAF VAN DE
ADVOCAAT - ONDERZOEKSGERECHTEN - TOEZICHT OP DE HANDHAVING VAN DE VOORLOPIGE
HECHTENIS - RECHT OP EEN EERLIJKE BEHANDELING VAN DE ZAAK - BEOORDELINGSBEVOEGDHEID
11º VOORLOPIGE HECHTENIS — HANDHAVING - ONDERZOEKSGERECHTEN EERSTE VERHOOR VAN DE INVERDENKINGGESTELDE DOOR DE POLITIE - BEKENTENIS - GEEN
BIJSTAND VOORAF VAN DE ADVOCAAT - ARTIKELEN 6.1 EN 6.3 EVRM - SCHENDING - GEVOLG
12º ONDERZOEKSGERECHTEN - TOEZICHT OP DE HANDHAVING VAN DE VOORLOPIGE
HECHTENIS - EERSTE VERHOOR VAN DE INVERDENKINGGESTELDE DOOR DE POLITIE - BEKENTENIS GEEN BIJSTAND VOORAF VAN DE ADVOCAAT - ARTIKELEN 6.1 EN 6.3.C EVRM - SCHENDING GEVOLG
13º RECHTEN VAN DE MENS — VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS —
ARTIKEL 6 — ARTIKEL 6.1 - EERSTE VERHOOR VAN DE INVERDENKINGGESTELDE DOOR DE

Nr. 28 - 13.1.10
POLITIE

HOF VAN CASSATIE

89

- BEKENTENIS - GEEN BIJSTAND VOORAF VAN DE ADVOCAAT - GEVOLG IN HET STADIUM VAN

DE BESLISSING OVER DE HANDHAVING VAN DE VOORLOPIGE HECHTENIS

14º RECHTEN VAN DE MENS — VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS —
ARTIKEL 6 — ARTIKEL 6.3 - ARTIKEL 6, §3.C - EERSTE VERHOOR VAN DE
INVERDENKINGGESTELDE DOOR DE POLITIE - BEKENTENIS - GEEN BIJSTAND VOORAF VAN DE
ADVOCAAT - GEVOLG IN HET STADIUM VAN DE BESLISSING OVER DE HANDHAVING VAN DE
VOORLOPIGE HECHTENIS

1º, 2°, 3°, 4°, 5° en 6° Noch artikel 6.1, noch artikel 6.3.c EVRM, zoals zij momenteel door
het Europees Hof voor de Rechten van de Mens worden uitgelegd, verplichten de onderzoeksgerechten tot onmiddellijke opheffing van het bevel tot aanhouding dat is uitgevaardigd tegen iemand die van heroïnehandel wordt verdacht, alleen op grond dat hij
vóór zijn verschijning voor de onderzoeksmagistraat, door de politie was verhoord en
daar een bekentenis heeft afgelegd zonder dat hij vanaf het eerste verhoor werd bijgestaan door een advocaat1.
7º,8°,9° en 10° Artikel 6.1 en 6.3.c EVRM alsook artikel 235bis Sv., beletten niet dat de onderzoeksgerechten die uitspraak moeten doen over de eventuele handhaving van de
voorlopige hechtenis, onderzoeken of de aangevoerde schending, die voortvloeit uit het
feit dat de verdachte niet vanaf het eerste verhoor werd bijgestaan door een advocaat, al
dan niet van dien aard is dat ze aan de eerlijke behandeling van de zaak in de weg
staat2.
11º, 12°, 13° en 14° De kamer van inbeschuldigingstelling kan naar recht beslissen dat het
ontbreken van een advocaat bij het politieverhoor, in het stadium van de beslissing over
de handhaving van de voorlopige hechtenis, niet kan leiden tot invrijheidstelling, niet-ontvankelijkheid van de strafvordering en nietigheid van de processen-verbaal met de verhoren, wanneer zij vaststelt dat er ernstige aanwijzingen van schuld bestaan die in de
eerste plaats voortvloeien uit de getuigenverklaringen, de vaststellingen van de speurders en de materiële gegevens die zijn vergaard3.
(A.)

Conclusie van advocaat-generaal D. Vandermeersch (vertaling):
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep te Luik, kamer van
inbeschuldigingstelling, van 29 december 2009.
Voorafgaande rechtspleging:
De eiser wordt vervolgd wegens bezit, invoer en verkoop van verdovende middelen.
Hij werd op 8 december 2009 aangehouden en op 9 december 2009 heeft de onderzoeksrechter te Luik tegen hem een bevel tot aanhouding uitgevaardigd.
Bij beschikking van 14 december 2009 heeft de raadkamer van de rechtbank van eerste
aanleg te Luik de voorlopige hechtenis van de eiser gehandhaafd.
Laatstgenoemde heeft op 15 december 2009 hoger beroep ingesteld tegen de voormelde
beschikking, en het bestreden arrest bevestigt de beroepen beschikking en beveelt de
handhaving voor een maand van de voorlopige hechtenis van de eiser.
De eiser heeft cassatieberoep ingesteld met een verklaring van zijn raadsman van 30
december 2009.
Onderzoek van het cassatieberoep.
De eiser voert in een memorie die op de griffie van het Hof op 4 januari 2010 is in1 Zie concl. advocaat-generaal VANDERMEERSCH in AC, 2010, nr 28.
2 Ibid.
3 Ibid.
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gekomen, een middel aan dat uit twee onderdelen bestaat.
Het eerste onderdeel voert de schending aan van artikel 6.3.c. van het Verdrag tot
Bescherming van de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden samen met artikel 6.1 van dat verdrag. Het verwijt het bestreden arrest dat het het gezag van gewijsde
van het uitleggend arrest van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens heeft miskend, door te oordelen dat het ontbreken van een advocaat in de fase van het verhoor van
de verdachte, het bevel tot aanhouding niet onregelmatig maakt, het recht van verdediging
niet onherstelbaar schaadt, de eerlijke behandeling van de zaak niet onherroepelijk aantast, en het voegt daaraan toe dat voor het overige nergens in het dossier blijkt dat de eiser
om de bijstand van een advocaat heeft verzocht.
Het tweede onderdeel voert de schending aan van artikel 6.3.c. van het Verdrag tot
Bescherming van de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden, samen met artikel 6.1 van dat verdrag en artikel 235bis van het Wetboek van Strafvordering. Het verwijt het bestreden arrest dat het beslist dat er in die fase van de rechtspleging geen grond
bestaat om te bevelen dat de verhoren van de eiser zonder dat zijn advocaat daarbij aanwezig is, uit het dossier moeten worden verwijderd, aangezien een dergelijke maatregel in
voorkomend geval nog door de bodemrechter kan worden bevolen.
Tot staving van zijn cassatieberoep voert de eiser de rechtspraak aan van het Europees
Hof voor de Rechten van de Mens, zoals die voor het eerst werd verwoord in het arrest
van het Hof van 27 november 2008, Salduz t. Turkije. In dat arrest heeft het Europees Hof
geoordeeld dat, "pour que le droit à un procès équitable consacré par l'article 6.1 demeure
suffisamment "concret et effectif' (...), il faut, en règle générale, que l'accès à un avocat
soit consenti dès le premier interrogatoire d'un suspect par la police, sauf à démontrer, à la
lumière des circonstances particulières de l'espèce, qu'il existe des raisons impérieuses de
restreindre ce droit. Même lorsque des raisons impérieuse peuvent exceptionnellement
justifier le refus de l'accès à un avocat, pareille restriction - quelle que soit sa justification
- ne doit pas indûment préjudicier aux droits découlant pour l'accusé de l'article 6 (...). Il
est en principe porté une atteinte irrémédiable aux droits de la défense lorsque des déclarations incriminantes faites lors d'un interrogatoire de police subi sans assistance possible
d'un avocat sont utilisées pour fonder une condamnation (§55)".
De eiser verwijst ook naar een later arrest van dat Hof van 13 oktober 2009 4, volgens
hetwelk "un accusé doit, dès qu'il est privé de liberté, pouvoir bénéficier de l'assistance
d'un avocat et cela indépendamment des interrogatoires qu'il subit (...). En effet, l'équité
de la procédure requiert que l'accusé puisse obtenir toute la vaste gamme d'interventions
qui sont propres au conseil. A cet égard, la discussion de l'affaire, l'organisation de la
défense, la recherche des preuves favorables à l'accusé, la préparation des interrogatoires,
le soutien de l'accusé en détresse et le contrôle des conditions de détention sont des éléments fondamentaux de la défense que l'avocat doit librement exercer (§32)."
Uit die arresten blijkt dat het Europees Hof het fundamentele belang erkent van het optreden van de advocaat vanaf het beginstadium van het onderzoek. Dat optreden wordt
geacht een meerwaarde te betekenen op drie vlakken:
-de uitoefening van het recht van verdediging en de voorbereiding van de verdediging
(waarborg van het beginsel van de gelijkheid van de wapens);
-het recht om niet tot de eigen beschuldiging bij te dragen (recht op stilzwijgen);
-de waarborg om geen onredelijke druk of slechte behandeling te ondergaan (het verbod op het aanwenden van dwang om bekentenissen te verkrijgen).
De door de eiser aangevoerde nieuwe rechtspraak van het Europees Hof werd door een
4 Hof Mensenrechten, 13 okt. 2009, Dayanan t. Turkije, JLMB, 2009, p. 1937 en de noot van M.
NÈVE.
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groot aantal auteurs becommentariëerd, en heeft, naargelang de auteurs een minimalistische of maximalistische lezing ervan aanhingen, aanleiding gegeven tot uiteenlopende interpretaties5.
Wat de inschatting ook moge wezen van de precieze draagwijdte van die arresten, het
Europees Hof stelt ontegenzeggelijk, op fundamentele wijze, de wijze aan de orde waarop
in België de eerste fase is geregeld van de ondervraging van iemand die van het plegen
van een misdrijf wordt verdacht.
Ofschoon het hier een probleem betreft dat in de eerste plaats de lege ferenda moet
worden opgelost, draagt het middel de kwestie aan van de rechtstreekse uitwerking van de
Europese rechtspraak op de lopende rechtsplegingen, in afwachting van een hervorming
door de wetgever.
De vraag rijst in hoeverre de rechter, ten gevolge van een arrest van het Europees Hof
dat een tegenstrijdigheid tot gevolg heeft tussen het Europees Verdrag zoals het door het
Europees Hof wordt uitgelegd en een Belgische rechtsregel, die onverenigbaarheid kan
ondervangen door de nationaalrechtelijke regel af te wijzen en de nationale wetgeving aan
te vullen.
Het Hof heeft al gelijkaardige situaties moeten oplossen toen, ten gevolge van een
vernietigingsarrest van het Grondwettelijk Hof dat een leemte vaststelt in de wetgeving,
de rechtscolleges de voormelde leemte die de vernietiging rechtvaardigde, dienden te verhelpen.
Zo heeft het Hof in een arrest van 14 oktober 2008 6 geoordeeld dat wanneer het
Grondwettelijk Hof vaststelt dat een wetsbepaling betreffende de strafvordering een
leemte bevat waardoor de artikelen 10 en 11 van de Grondwet worden geschonden, de
strafrechter zo mogelijk deze leemte moet opvullen. In dat arrest vermeldt het Hof dat indien de leemte van dien aard is dat zij noodzakelijk vereist dat een volledig andere procesregeling wordt ingevoerd, de rechter zich daarvoor niet in de plaats van de wetgever kan
stellen. Indien evenwel aan de ongrondwettigheid zonder meer een einde kan worden
gesteld door de wetsbepaling aan te vullen dermate dat zij niet meer strijdig is met de artikelen 10 en 11 van de Grondwet, kan en moet de rechter dit doen.
In arresten van 3 november 20087 en 12 december 20088 heeft het Hof die afbaken5 Zie met name M. -A. BEERNAERT, "Salduz et le droit à l'assistance d'un avocat dès les premiers interrogatoires de police", RDPC, 2009, p. 971 tot 988; M. BORGERS, "Een nieuwe dageraad voor de
raadsman bij het politieverhoor", N.C 2009, afl. 2, p. 88 tot 99; T. D ECAIGNY en J. VAN GAEVER, "Salduz: Nemo tenetur en meer...", T. Strafr., 2009, p. 201 tot 212; P. DE HERT, T. DECAIGNY en K. WEIS,
"L'arrêt Salduz contraint à une adaptation de l'audition", Vigiles, 2009, nr. l, p. 1 tot 4; B. D UFOUR,
"Le droit à l'assistance d'un avocat lors de la phase préparatoire entre droit absolu et droit relatif", JT,
2009, p. 529 tot 535; A. JACOBS, "Un bouleversement de la procédure pénale en vue: la présence de
l'avocat dès l'arrestation judiciaire du suspect", JLMB, 2009, p. 202 tot 204; A. K ETTELS, "L'assistance de l'avocat dès l'arrestation ou comment repenser la phase préparatoire du procès pénal sur un
mode plus accusatoire", RDPC, 2009, p. 989 tot 1012; T. SPRONKEN, "De gevolgen van de zaken Salduz en Panovits in Nederland", T. Strafr., 2009, p. 227 tot 233; J. S TEVENS en G. LATOUR, "Het standpunt van de Orde van Vlaamse Balies", T. Strafr., 2009, p. 219 tot 226; K. V AN CAUWENBERGHE,
"Waarheen met een fair trial in België?", T. Strafr., 2009, p. 197 tot 201; L. V AN PUYENBROECK en G.
VERMEULEN, "Het recht op bijstand van een advocaat bij het politieverhoor na de arresten Salduz en
Panovits van het EHRM", N.C., 2009, p. 87 tot 97; L. VAN PUYENBROECK en G. VERMEULEN, "Hoe
kan de bijstand van een advocaat bij het verhoor in de Belgische praktijk geregeld worden?", T.
Strafr., 2009, p. 212 tot 219.
6 Cass., 14 okt. 2008, AR P.08.1329.N, JT, 2008, p. 755, opm. B.D. In dezelfde zin, zie Cass. 2 sept.
2008, AR P.08.1317.
7 Cass. 3 nov. 2008, AR S.07.0013.N.
8 Cass. 12 dec. 2008, AR C.07.0642.N.
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ingstoets verduidelijkt door de vraag te stellen of, om de leemte op te vullen, een nieuwe
regelgeving nodig is met een nieuwe afweging van de belangen die in het geding zijn. In
zijn arrest van 3 november 2008 formuleert het Hof die maatstaf als volgt: "wanneer het
Grondwettelijk Hof vaststelt dat een wetsbepaling een leemte bevat waardoor de artikelen
10 en 11 van de Grondwet worden geschonden, moet de rechter zo mogelijk deze leemte
opvullen; of de rechter een dergelijke leemte kan opvullen, hangt af van de leemte zelf;
indien aan de ongrondwettigheid zonder meer een einde kan worden gesteld door die
wetsbepaling, binnen het kader van de bestaande wettelijke regeling, aan te vullen, dermate dat ze niet meer strijdig is met de artikelen 10 en 11 van de Grondwet, kan en moet
de rechter dit doen; indien evenwel de leemte van die aard is dat zij noodzakelijk vereist
dat een andere regeling wordt ingevoerd, die een hernieuwde maatschappelijke afweging
van belangen door de wetgever of een aanpassing van een of meer andere wettelijke
bepalingen vereist, kan de rechter zich daarvoor niet in de plaats van de wetgever stellen".
Volgens mij dient een analoge redenering gevolgd te worden voor het gevolg dat aan de
arresten van het Europees Hof dient te worden gegeven, die een tegenstrijdigheid inhouden tussen het Europees Verdrag en de bepalingen van intern recht.
Zo heeft het Hof in zijn arrest van 10 mei 19899, dat door de eiser in zijn memorie
wordt vermeld, geoordeeld dat het onmiddellijk de stelling van het arrest van het Europees Hof van 30 maart 1989 in de zaak van Lamy t. België diende toe te passen en heeft
het de wetgevende leemte in het intern recht aangevuld door, zonder de tussenkomst van
de wetgever af te wachten, het recht te bevestigen van iedere voorlopig aangehouden verdachte om inzage te krijgen van het dossier, vóór zijn eerste verschijning voor de raadkamer.
Meer onlangs heeft het Hof beslist dat er grond was om, zonder een wetgevende hervorming af te wachten10, lering te trekken uit het arrest van 13 januari 2009 van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens in de zaak van Richard Taxquet t. België, inzake de verplichting voor het hof van assisen om de beslissing over de schuld te motiveren.
Zo heeft het Hof in een arrest van 10 juni 2009 geoordeeld dat wegens het gezag van
gewijsde dat het arrest van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens van 13 januari
2009 thans heeft, en de voorrang, op het intern recht, van de internationale rechtsregel die
vervat is in een door België geratificeerd verdrag, het verplicht is de artikelen 342 en 348
van het Wetboek van Strafvordering buiten toepassing te laten, in zoverre die de regel
vastleggen die het Europees Hof thans heeft veroordeeld en volgens welke de verklaring
van de jury niet met redenen moet worden omkleed11.
Wat met de "onmiddellijke toepassing" van de lering die in het intern recht moet
getrokken worden uit het arrest Salduz t. Turkije en de daaropvolgende desbetreffende arresten van het Europees Hof?
Wat dat betreft moet worden vastgesteld dat het arrest Salduz, door de omvang van de
aan de orde gestelde problematiek en de uiteenlopende interpretaties ervan, momenteel
meer vragen oproept dan antwoorden biedt wat de gevolgen van dat arrest voor het intern
recht betreft.
Het Europees Hof heeft overigens zelf in dat arrest eraan herinnerd (§51) dat artikel
6.3.c van het Verdrag, dat iedere beschuldigde het recht waarborgt om daadwerkelijk door
een advocaat te worden verdedigd, de voorwaarden niet verduidelijkt voor de uitoefening
9 Cass. 10 mei 1989, AR 7423, Pas., 1989, nr. 514 en concl. O.M.
10 Die hervorming heeft ondertussen het licht gezien, de dag nadat de wet van 21 december 2009 tot
hervorming van het hof van assisen (bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 11 januari 2010)
is goedgekeurd, en heeft met name tot doel het Belgisch recht aan te passen aan de rechtspraak van
het arrest Taxquet van 13 januari 2009.
11 Cass. 10 juni 2009, AR P.09.0547.F; zie in dezelfde zin, Cass. 19 mei 2009, AR P.09.0250.N en
Cass. 23 sept. 2009, AR P.09.0866.F.
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van dat recht en aldus de verdragsluitende Staten de keuze laat van de middelen die in hun
eigen rechtstelsel geschikt zijn om dat recht te waarborgen, waarbij de taak van het Hof
erin bestaat te onderzoeken of de wijze waarop aan de vereisten van een eerlijke behandeling van de zaak voldoet.
Ofschoon het voor de hand ligt dat sommige rechten, zoals de expliciete kennisgeving
van het recht op stilzwijgen of de kennisgeving van het recht op bijstand door een advocaat, onmiddellijk zonder tussenkomst van de wetgever kunnen worden toegepast, houdt
het organiseren van de concrete en daadwerkelijke bijstand van de advocaat binnen de initiële vierentwintig uur durende vrijheidsberoving, een fundamentele hervorming in van de
procedureregels in dit stadium en werpt het menig probleem op, waaronder de wijziging
van de grondwettelijke termijn van de vrijheidsberoving12.
Het lijkt mij dat het Hof zich op dat punt niet in de plaats kan stellen van de wetgever
door zelf de maatregel en de voorwaarden vast te leggen voor de tussenkomst van de advocaat binnen de oorspronkelijke termijn van vierentwintig uur van vrijheidsberoving13.
Bijgevolg moet het Hof de invloed onderzoeken van de nieuwe rechtspraak van het Europees Hof in het beperkte kader van het cassatieberoep dat vandaag aan dit Hof is
voorgelegd. Het heeft dat vraagstuk reeds in zijn recent arrest van 29 december 2009 (AR
P.09.1826.F in de zaak van Barracani) onderzocht.
In dat arrest oordeelt het Hof dat noch artikel 6.1 noch artikel 6.3.c, van het Verdrag tot
Bescherming van de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden, zoals zij momenteel worden uitgelegd door het Europees Hof voor de Rechten van de Mens, de onderzoeksgerechten verplichten om onmiddellijk het bevel tot aanhouding op te heffen dat is
uitgevaardigd tegen iemand die van moord wordt verdacht, alleen op grond dat hij, vóór
zijn verschijning voor de onderzoeksmagistraat door de politie werd gehoord en daar een
bekentenis heeft afgelegd zonder dat hij vanaf het eerste verhoor werd bijgestaan door een
advocaat.
Het Hof oordeelt verder dat de voormelde verdragsbepalingen alsmede artikel 235bis
van het Wetboek van Strafvordering, de onderzoeksgerechten die uitspraak moeten doen
over de eventuele handhaving van de voorlopige hechtenis, niet de bevoegdheid ontnemen
om te onderzoeken of de aangevoerde schending al dan niet de eerlijke behandeling van
een zaak in de weg staat.
Als men die zienswijze volgt kan men besluiten dat het bestreden arrest, door te oordelen dat er, met overneming van de redenen van de vordering van het openbaar ministerie,
ernstige aanwijzigen van schuld bestaan die in de eerste plaats voortvloeien uit de getuigenverklaringen, de vaststellingen van de speurders en de materiële gegevens die zijn vergaard, en door te beslissen dat het door de eiser aangeklaagde verzuim in deze fase van de
rechtspleging noch tot zijn invrijheidstelling, noch tot de niet-ontvankelijkheid van de
strafvordering, noch tot de nietigheid van de processen-verbaal waarop kritiek is uitgeoefend, kan leiden, eisers conclusie heeft beantwoord en zijn beslissing naar recht heeft verantwoord.
Het middel kan volgens mij niet worden aangenomen en het bestreden arrest lijkt mij
voor het overige overeenkomstig de wet te zijn gewezen.
12 Zie dienaangaande, het advies van de Hoge Raad voor de Justitie "over het wetsvoorstel tot wijziging van artikel 1 van de wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis, teneinde op het
moment van de aanhouding nieuwe rechten toe te kennen aan de persoon die van zijn vrijheid is
benomen".
13 Zie in dezelfde zin, het arrest van de Hoge Raad der Nederlanden, 30 juni 2009, NJ, 2009, nr. 349,
p. 3457 met concl. O.M.: "Het opstellen van een algemene regeling van de rechtsbijstand met
betrekking tot het politieverhoor gaat - mede gelet op de beleidsmatige, organisatorische en
financiële aspecten - de rechtsvormende taak van de Hoge Raad te buiten" (punt 2.4).
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Om af te sluiten wil ik nog eraan toevoegen dat de eiser volgens mij, in het kader van
zijn cassatieberoep een werkelijke problematiek opwerpt die, ofschoon het Hof daarop in
het kader van het onderhavige cassatieberoep niet kan ingaan, in afwachting van de
wetswijziging, veel onbehagen veroorzaakt bij alle politionele en gerechtelijke actoren.
Bijgevolg kan ik bij de aanvang van dit nieuwe jaar alleen maar oproepen tot een dringende tussenkomst ter zake van de wetgever.
ARREST (vertaling)

(AR P.09.1908.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep te Luik,
kamer van inbeschuldigingstelling, van 29 december 2009.
De eiser voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, een middel aan.
Het openbaar ministerie heeft op 12 januari 2010 een conclusie neergelegd.
Op de rechtszitting van 13 januari 2010, heeft afdelingsvoorzitter Jean de Codt
verslag uitgebracht en heeft advocaat-generaal Damien Vandermeersch geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Noch artikel 6.1, noch artikel 6.3, c, EVRM, zoals zij momenteel door het Europees Hof voor de Rechten van de Mens worden uitgelegd, verplichten de onderzoeksgerechten tot onmiddellijke opheffing van het bevel tot aanhouding dat
is uitgevaardigd tegen iemand die van heroïnehandel wordt verdacht, alleen op
grond dat hij, vóór zijn verschijning voor de onderzoeksmagistraat, door de politie werd verhoord en daar een bekentenis heeft afgelegd zonder dat hij vanaf het
eerste verhoor werd bijgestaan door een advocaat.
De voormelde verdragsbepalingen alsook artikel 235bis Wetboek van Strafvordering, ontnemen de onderzoeksgerechten die uitspraak moeten doen over de
eventuele handhaving van de voorlopige hechtenis, niet de bevoegdheid om te
onderzoeken of de aangevoerde schending al dan niet van dien aard is dat ze aan
de eerlijke behandeling van de zaak in de weg staat.
De afwezigheid van een advocaat bij het verhoor door de politie heeft de eiser
het recht niet ontnomen om, vóór alle vervolging, de aangiften te doen die de wet
aanmoedigt met vrijstelling of vermindering van straf.
Met overneming van de redenen van de vordering van het openbaar ministerie
beslist het arrest dat er ernstige aanwijzingen van schuld bestaan die in de eerste
plaats voortvloeien uit de getuigenverklaringen, de vaststellingen van de speurders en de materiële gegevens die zijn vergaard.
De appelrechters die beslissen dat het door de eiser aangeklaagde verzuim in
deze fase van de rechtspleging, noch diens invrijheidstelling, noch de niet-ontvankelijkheid van de strafvordering, noch de nietigheid van de processen-verbaal
waarop kritiek wordt uitgeoefend, met zich mee kan brengen, antwoorden op
diens conclusie en verantwoorden hun beslissing naar recht.
Het middel kan niet worden aangenomen.
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De substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen zijn
in acht genomen en de beslissing is overeenkomstig de wet gewezen.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiser in de kosten.
13 januari 2010 – 2° kamer – Voorzitter en Verslaggever: de h. de Codt, afdelingsvoorzitter – Gelijkluidende conclusie van de h. Vandermeersch, advocaat-generaal – Advocaat: mr. M. Nève, Luik.

Nr. 29
2° KAMER - 13 januari 2010

1º RECHTEN VAN DE MENS — VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS —
ARTIKEL 5 — ARTIKEL 5.3 - VOORLOPIGE HECHTENIS - REDELIJKE TERMIJN OVERSCHRIJDING - BEOORDELING - TIJDSTIP
2º VOORLOPIGE HECHTENIS — HANDHAVING - ONDERZOEKSGERECHT - REDELIJKE
TERMIJN - OVERSCHRIJDING - BEOORDELING - TIJDSTIP
1º en 2° Om in het licht van de concrete gegevens van de zaak te oordelen of de in artikel
5.3 van het EVRM bepaalde redelijke termijn al dan niet is overschreden, moet de rechter
bij de uitspraak over de voorlopige hechtenis het tijdstip van zijn beslissing in aanmerking
namen en het ogenblik waarop, naar zijn schatting, de zaak ten gronde zal kunnen worden behandeld.
(F.)

ARREST (vertaling)

(AR P.10.0001.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep te Brussel, kamer van inbeschuldigingstelling, van 30 december 2009.
De eiser voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, een middel aan.
Afdelingsvoorzitter Jean de Codt heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Damien Vandermeersch heeft geconcludeerd.
II. FEITEN
De eiser is sedert 20 oktober 2008 voorlopig aangehouden en werd bij arrest
van de kamer van inbeschuldigingstelling van 30 september 2009, dat de gevangenneming beveelt, wegens poging tot moord verwezen naar het hof van assisen
van het bestuurlijk arrondissement Brussel-Hoofdstad.
Het bestreden arrest verklaart een door de eiser op 28 december 2009 ingediend verzoek tot voorlopige invrijheidstelling onder voorwaarden, niet gegrond
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en voert daarbij aan dat de redelijke termijn is overschreden die bij artikel 5.3
EVRM is gewaarborgd.
III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Middel
Eerste onderdeel
Het arrest vermeldt dat miskenning van de redelijke termijn die bij de aangevoerde verdragsbepaling is gewaarborgd, niet louter kan worden afgeleid uit het
feit dat de misdaad van 20 oktober 2008 die de eiser ten laste is gelegd, door het
hof van assisen eerst in de loop van het laatste trimester van het jaar 2010 kon
worden berecht.
De eiser oefent kritiek uit op deze redengeving en verwijt het arrest dat het de
duur van de hechtenis niet beoordeelt in het licht van de concrete gegevens van
de zaak. Volgens het middel had de kamer van inbeschuldigingstelling moeten
nagaan of de rechtspleging zonder onverantwoorde vertraging voortgang vindt,
rekening houdend met de veelheid van de feiten, de ernst ervan, de houding van
de inverdenkinggestelde en de snelheid waarmee de instanties het onderzoek
voeren waarmee ze zijn belast.
Om te oordelen of de in artikel 5.3 EVRM bepaalde redelijke termijn al dan
niet is overschreden, moet de rechter bij de uitspraak inzake voorlopige hechtenis, het tijdstip van zijn beslissing in aanmerking nemen en niet het ogenblik
waarop, naar zijn schatting, de zaak zelf zal kunnen voorkomen.
Door te verwijzen naar een mogelijke vaststelling van de zaak voor het hof van
assisen, een jaar nadat zij daarnaar werd verwezen, antwoordt de kamer niet naar
recht op het verweer volgens hetwelk de handhaving van de voorlopige hechtenis
vanaf heden in strijd is met het voormelde artikel 5.3, rekening houdend met de
duur van de reeds ondergane hechtenisneming, met het feit dat een zaak waarvan
het onderzoek is afgesloten geen ingewikkelde zaak is, met de bekentenissen van
de eiser en de voorwaarden tot vrijlating die hij voorstelt om het gevaar voor herhaling te voorkomen.
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.
Laat de kosten ten laste van de Staat.
Verwijst de aldus beperkte zaak naar het hof van beroep te Brussel, kamer van
inbeschuldigingstelling, anders samengesteld.
13 januari 2010 – 2° kamer – Voorzitter en Verslaggever: de h. de Codt, afdelingsvoorzitter – Gelijkluidende conclusie van de h. Vandermeersch, advocaat-generaal – Advoca-
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ten: mrs. C. Fastrez, Brussel en D. Holzapfel, Brussel.

Nr. 30
2° KAMER - 13 januari 2010

1º VOORLOPIGE HECHTENIS — INVRIJHEIDSTELLING ONDER
VOORWAARDEN - INITIËLE TERMIJN VAN VRIJHEIDSBEROVING VAN VIERENTWINTIG UUR BESCHIKKING VAN DE ONDERZOEKSRECHTER TOT INVRIJHEIDSTELLING ONDER VOORWAARDEN HOGER BEROEP - ONTVANKELIJKHEID
2º VOORLOPIGE HECHTENIS — HOGER BEROEP - INITIËLE TERMIJN VAN
VRIJHEIDSBEROVING VAN VIERENTWINTIG UUR - BESCHIKKING VAN DE ONDERZOEKSRECHTER TOT
INVRIJHEIDSTELLING ONDER VOORWAARDEN - HOGER BEROEP - ONTVANKELIJKHEID
3º VOORLOPIGE HECHTENIS — INVRIJHEIDSTELLING ONDER
VOORWAARDEN - INITIËLE TERMIJN VAN VRIJHEIDSBEROVING VAN VIERENTWINTIG UUR BESCHIKKING VAN DE ONDERZOEKSRECHTER TOT INVRIJHEIDSTELLING ONDER VOORWAARDEN HOGER BEROEP - ARREST DAT HET HOGER BEROEP NIET-ONTVANKELIJK VERKLAART CASSATIEBEROEP - ONTVANKELIJKHEID
4º VOORLOPIGE HECHTENIS — CASSATIEBEROEP - INITIËLE TERMIJN VAN
VRIJHEIDSBEROVING VAN VIERENTWINTIG UUR - BESCHIKKING VAN DE ONDERZOEKSRECHTER TOT
INVRIJHEIDSTELLING ONDER VOORWAARDEN - HOGER BEROEP - ARREST DAT HET HOGER BEROEP
NIET-ONTVANKELIJK VERKLAART - CASSATIEBEROEP - ONTVANKELIJKHEID
5º CASSATIEBEROEP — STRAFZAKEN — BESLISSINGEN VATBAAR VOOR
CASSATIEBEROEP — STRAFVORDERING — BESLISSINGEN UIT HUN
AARD NIET VATBAAR VOOR CASSATIEBEROEP - VOORLOPIGE HECHTENIS INITIËLE TERMIJN VAN VRIJHEIDSBEROVING VAN VIERENTWINTIG UUR - BESCHIKKING VAN DE
ONDERZOEKSRECHTER TOT INVRIJHEIDSTELLING ONDER VOORWAARDEN - HOGER BEROEP - ARREST
DAT HET HOGER BEROEP NIET-ONTVANKELIJK VERKLAART - CASSATIEBEROEP - ONTVANKELIJKHEID
1º en 2° Aangezien tegen het bevel tot aanhouding geen rechtsmiddel openstaat, kan
tegen de beschikking tot invrijheidstelling onder voorwaarden die de onderzoeksrechter
binnen de initiële termijn van vrijheidsberoving van vierentwintig uur heeft genomen,
evenmin hoger beroep worden ingesteld1. (Artt. 17, 19, §1, 35, §1, en 37, eerste lid, Wet
Voorlopige Hechtenis 1990)
3º, 4° en 5° Het cassatieberoep tegen het arrest van de kamer van inbeschuldigingstelling,
dat het hoger beroep tegen de door de onderzoeksrechter binnen de initiële termijn van
vierentwintig uren genomen beschikking tot invrijheidstelling onder voorwaarden, niet ontvankelijk verklaart, is niet ontvankelijk2. (Artt. 31, §1 en 37, eerste lid, Wet Voorlopige
Hechtenis 1990)
(N.)

ARREST (vertaling)

(AR P.10.0007.F)
1 Zie concl. O.M. in Pas., 2010, nr 30.
2 Ibid.
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I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep te Brussel, kamer van inbeschuldigingstelling, van 30 december 2009.
De eiser voert in een memorie die op 5 januari 2010 op de griffie van het Hof
is neergelegd, vier middelen aan.
Het openbaar ministerie heeft op 8 januari 2010 een conclusie neergelegd.
Op de rechtszitting van 13 januari 2010 heeft afdelingsvoorzitter Jean de Codt
verslag uitgebracht en heeft advocaat-generaal Damien Vandermeersch geconcludeerd.
II. FEITEN
De eiser werd op 15 december 2009 aangehouden naar aanleiding van een bij
hem gedane huiszoeking.
Diezelfde dag nog werd hij door de onderzoeksrechter verhoord, werd hij in
verdenking gesteld wegens laster, eerroof, beledigingen en belaging en vervolgens vrijgelaten onder voorwaarden, op grond van een beschikking die volgens
de vormvoorschriften van artikel 18 van de wet van 20 juli 1990 betreffende de
voorlopige hechtenis, is betekend.
De eiser heeft tegen deze beschikking hoger beroep ingesteld op 21 december
2009.
Het bestreden arrest verklaart dat hoger beroep niet ontvankelijk op grond dat,
krachtens de artikelen 17, 19 en 37 van de wet, tegen de voormelde beschikking
geen hoger beroep mogelijk is.
III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Krachtens de artikelen 17 en 19, §1, Voorlopige Hechteniswet, zijn het bevel
tot aanhouding of de weigering om het te verlenen, niet vatbaar voor hoger beroep of cassatieberoep.
Artikel 35, §1, Voorlopige Hechteniswet, biedt de onderzoeksrechter de mogelijkheid om, in de gevallen waarin de voorlopige hechtenis kan worden bevolen
en mits hij de voorwaarden die voor het verlenen van een bevel tot aanhouding
zijn vereist in acht neemt, de in vrijheid gelaten inverdenkinggestelde één of
meer voorwaarden op te leggen.
Krachtens artikel 37 Voorlopige Hechteniswet, staan tegen de beslissingen genomen op grond van het voormelde artikel 35 dezelfde rechtsmiddelen open als
tegen de beslissingen inzake voorlopige hechtenis.
Aangezien tegen het bevel tot aanhouding geen enkel rechtsmiddel openstaat,
kan tegen de beschikking van invrijheidstelling onder voorwaarden die de onderzoeksrechter binnen de initiële termijn van vrijheidsberoving van vierentwintig
uur heeft genomen, evenmin hoger beroep worden ingesteld, wat het arrest vaststelt.
Aangezien de bestreden beslissing geen arrest is waardoor de voorlopige hechtenis wordt gehandhaafd in de zin van artikel 31, §1, Voorlopige Hechtenis-wet,
en evenmin een arrest dat de invrijheidstelling onder voorwaarden beveelt of
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deze verlengt, noch een arrest op het hoger beroep tegen een beschikking van de
raadkamer die uitspraak doet over alternatieve maatregelen, is het cassatieberoep
niet ontvankelijk.
Er is geen grond om acht te slaan op het overige gedeelte van de memorie van
de eiser, daar het geen verband houdt met de ontvankelijkheid van het cassatieberoep.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiser in de kosten.
13 januari 2010 – 2° kamer – Voorzitter en Verslaggever: de h. de Codt, afdelingsvoorzitter – Gelijkluidende conclusie van de h. Vandermeersch, advocaat-generaal – Advocaat: mr. F. Sabakunzi, Brussel.

Nr. 31
1° KAMER - 14 januari 2010

1º KOOP - CONCESSIE VAN ALLEENVERKOOP VOOR ONBEPAALDE DUUR - EENZIJDIGE BEËINDIGING OPZEGGINGSVERGOEDING - BEREKENING - IN AANMERKING TE NEMEN REFERENTIEPERIODE
2º KOOP - CONCESSIE VAN ALLEENVERKOOP VOOR ONBEPAALDE DUUR - EENZIJDIGE BEËINDIGING OPZEGGINGSVERGOEDING - VERPLICHTING TOT BETALING - AARD VAN DE VERBINTENIS - GEVOLG
1º Noch de omstandigheid dat de redelijke opzeggingstermijn, waarop de concessiehouder
recht heeft in geval eenzijdige beëindiging van een voor onbepaalde tijd verleende concessie van alleenverkoop, bepaald wordt bij de opzegging van het contract, noch de billijkheid waardoor de rechter zich moet laten leiden, beletten dat hij, bij de raming van de
redelijke opzeggingstermijn, rekening houdt met alle elementen waarover hij op het tijdstip van zijn beslissing beschikt; de rechter oordeelt onaantastbaar in feite of een bepaald
element, waarover hij op het tijdstip van zijn beslissing beschikt en dat dateert van na de
opzegging van het contract, een effectieve weerslag dient te hebben op de raming naar
billijkheid van de redelijke opzeggingstermijn1. (Art. 2, Alleenverkoopwet)
2º Bij ontstentenis van een redelijke opzeggingstermijn moet de concessiegever een vergoeding betalen ter compensatie van de schade die de concessiehouder ingevolge die
ontoereikende opzeggingstermijn lijdt; wanneer een partij de concessie beëindigt met
een ontoereikende opzeggingstermijn, kan de rechter, in geval van betwisting, die partij
enkel veroordelen tot de betaling van een vergoeding ter compensatie van de schade
geleden ingevolge die ontoereikende opzeggingstermijn, nu de verplichting tot betaling
van dergelijke opzeggingsvergoeding geen autonome contractuele verbintenis is, maar
een verbintenis die in de plaats treedt van de niet-nagekomen contractuele verbintenis
een redelijke opzeggingstermijn in acht te nemen2. (Art. 2, Alleenverkoopwet)
(HONDA MOTOR EUROPE NORTH GMBH, vennootschap naar Duits recht T. M.)N

Conclusie van advocaat-generaal D. Thijs:
1 Zie de conclusie van het O.M.
2 Ibid.
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Feitelijke omstandigheden en retro-acten
1. Feiten
Honda Belgium NV en de heer M. sluiten op 24 oktober 1991 een concessieovereenkomst waarbij aan de heer M. (verweerder) het exclusieve verkooprecht van
wagens van het merk Honda over het grondgebied van de gemeenten Deinze, SintMartens-Latem, Nazareth en Nevele te verdelen. De aanvankelijke overeenkomst van vier
jaar wordt bij gebrek aan opzegging van onbepaalde duur.
Op 1 oktober 1999 neemt Honda Motor Europe North Gmbh (eiseres) alle rechten en
plichten over van Honda Belgium NV.
Op 1 juni 2001 beëindigt de eiseres de concessieovereenkomst eenzijdig met een
opzeggingstermijn van 15 maanden, ingaande op 5 juni 2001 (dus tot 5 september 2002).
De verweerder is het daar niet mee eens; hij stelt aanspraak te maken op een vervangende opzeggingsvergoeding en daarenboven op een bijkomende billijke vergoeding, conform art. 2 resp. art. 3 Wet Concessie Alleenverkoop. Deze aanspraak wordt door de eiseres van de hand gewezen.
Net voor het einde van de toegestane – doch betwiste – opzeggingstermijn van 15
maanden, blijkt de verweerder reeds een andere concessie van alleenverkoop, ditmaal van
MG en Landrover, te hebben aangegaan.
2. Procedureverloop
In graad van beroep oordeelt het Hof van Beroep te Brussel dat de toegekende opzeggingstermijn van 15 maanden wat aan de korte kant is, en is van mening dat 20 maanden,
alle omstandigheden in aanmerking nemend, redelijker is. Het argument van de eiseres dat
de verweerder reeds na 15 maanden (de toegekende opzeggingstermijn) een andere concessie uitbaatte, vindt geen genade in de ogen van het Hof van Beroep. Het Hof stelt dat
het best mogelijk is dat de rechter, zich plaatsend op het ogenblik van het opzeggen van
de concessie (dus vooraleer de nieuwe concessie werd gevonden), naar billijkheid oordelend en rekening houdend met alle elementen (ook het feit dat later een andere concessie
werd gevonden), een redelijke opzegtermijn toekent die langer is dan de periode die de
opgezegde concessionarishouder nodig had om een nieuwe concessie te vinden. Bovendien, zo vindt het Hof, zegt het vinden van een nieuwe concessie niets over de gelijkwaardigheid van die concessie met de oude.
Het hof van beroep stelt daarbij als principe voorop dat “bij het bepalen van de
(litigieuze) vergoeding geen rekening kan worden gehouden met de winst die de concessiehouder mogelijks uit een andere concessie zou hebben behaald tijdens de door de
rechter bepaalde ontbrekende opzeggingstermijn”. Het Hof kent op diegrond een vergoeding toe die overeenkomt met een bijkomende opzegtermijn van 5 maanden en vier
dagen.
Kernvraag.
Voorliggende zaak betreft de toepassing van artikel 2 van de Alleenverkoopconcessiewet. Dit artikel stipuleert dat wanneer de concessie door één der partijen eenzijdig
wordt beëindigd zonder reden (dwz anders dan ingeval van grove fout), er een redelijke
opzeggingstermijn of een billijke vergoeding verschuldigd is, die door de partijen zal worden bepaald bij de opzegging van het contract. Zijn de partijen het niet eens, zo vervolgt
artikel 2 in haar tweede lid, dan doet de rechter uitspraak naar billijkheid.
De rechtsvraag die dit dossier aan de orde stelt, betreft de vraag of de rechter een vergoeding mag toekennen, die overeenkomt met een opzegperiode die de werkelijke periode
die de concessiehouder nodig had om een andere concessie te vinden, overstijgt.
Daartoe moet nagegaan worden wat de aard van de door de rechter toegekende ver-
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goeding is.
Analyse.
1. Beginsel
Artikel 2 van de Wet van 27 juli 1961 betreffende eenzijdige beëindiging van de voor
onbepaalde tijd verleende concessies van alleenverkoop3 bepaalt dat, wanneer één der partijen een voor onbepaalde tijd verleende concessie van alleenverkoop zonder aanwijzing
van reden beëindigt4, een redelijke opzeggingstermijn moet worden verleend en dat, bij
gebreke daaraan, een bedrag tot vergoeding van de voordelen van een opzegging moet
worden toegekend, waarbij rekening wordt gehouden met het verlies van die voordelen5.
In beginsel dienen partijen onderling, op het ogenblik van de opzegging, tot een
vergelijk te komen over de toe te kennen opzegtermijn of, ingeval er niet wordt geopteerd
voor uitvoering in natura6, de toe te kennen (billijke) vergoeding.
Als de partijen er niet uit raken, beslist de rechter naar billijkheid of naar de geldende
gebruiken7.
De rechter kan evenwel géén opzegtermijn opleggen, nu hij partijen niet kan dwingen
om hun verbintenissen in natura te voldoen, doch enkel een vergoeding ter vervanging
van die opzegtermijn8.
De wet spreekt zich niet duidelijk uit over het tijdstip waarop de rechter zich moet
plaatsen om die vergoeding te begroten en welke elementen hij mag, moet of niet mag laten meespelen in zijn oordeel over de hoegrootheid van die vergoeding.
2. Vraagstelling
De vraag rijst of die vergoeding een schadevergoeding, voortvloeiend uit een fout uitmaakt, dan wel of die vergoeding louter een wettelijk alternatief vormt voor de toe te kennen opzegtermijn9.
Uit het antwoord op die vraag zal noodzakelijkerwijze voortvloeien in welke mate de
rechter in zijn oordeel aan banden wordt gelegd door de concrete situatie van beide partijen en hun wedervaren na de opzegging10.
3 Hierna: de Alleenverkoopwet.
4 C. SUNT, “Art. 2 Alleenverkoopwet.”, Bijzondere Overeenkomsten. Artikelsgewijze commentaar
met overzicht van rechtspraak en rechtsleer, Mechelen, Kluwer, losbl. (april 1989), p. 17 e.v.
5 Cass. 4 dec. 2003, TBH, 2005, afl. 1, (24) 25, tweede overweging.
6 De letterlijke lezing van art. 2 Alleenverkoopwet zou laten vermoeden dat men de keuze heeft
tussen een opzegtermijn en een billijke vergoeding (zie ook C. SUNT, “Art. 2 Alleenverkoopwet.”, Bijzondere Overeenkomsten. Artikelsgewijze commentaar met overzicht van rechtspraak en rechtsleer,
Mechelen, Kluwer, losbl. (april 1989), p. 17, nr. 1). Nochtans is het geven van een redelijke opzeggingstermijn de regel; de vergoeding wordt pas toegekend bij gebrek aan een opzegtermijn (Cass. 6
nov. 1987, TBH, 1988, (182) 183, noot J.-M. NELISSEN-GRADE).
7 Er bestaan blijkbaar geen ‘gebruiken’ terzake – zie A. BENOIT-MOURY en D. MATRAY, “Les concessions exclusives de vente. Préavis et indemnités de rupture.”, Ann. dr. Liège 1980, (127) 145, nr. 17
en de aldaar aangehaalde rechtspraak.
8 Een concessieovereenkomst is immers een intuitu personae – overeenkomst, zodat partijen niet
kunnen verplicht worden hun samenwerking verder te zetten. De rechter die dit beginsel opzij
schuift, grijpt in in de uitvoering van de overeenkomst (Cass. 6 nov. 1987, TBH, 1988, 183, noot J.M. NELISSEN-GRADE).
9 Anders gesteld: moet de rechter in concreto oordelen of in abstracto? Wanneer het schadevergoedende karakter in de verf wordt gezet, moet uiteraard in concreto worden geoordeeld; wordt het forfaitiare karakter van de vergoeding die in de plaats treedt van de ontbrekende opzegtermijn, dient in
abstracto geoordeeld te worden (zie A. DE SCHOUTHEETE, “Détermination in concreto ou in abstracto
de l'indemnité de rupture visée à l'article 2 de la loi du 27 juillet 1961.”, noot onder Antwerpen, 19
sept. 2002, TBH 2003, (537) 537-538, rnr. 4-7.
10 Zie infra.
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Er zijn argumenten pro en contra voor elk van de twee standpunten, argumenten die
mede gekleurd kunnen worden door beleidskeuzes die men maakt.
Immers, het Belgisch systeem van afwikkeling van beëindigde alleenverkoopovereenkomsten van onbepaalde duur, is één van de meest gunstigste voor de
concessiehouder van heel Europa11. Ook binnen het Belgische bestel vormt de concessiehouder een buitenbeentje. Zijn bescherming sluit aan bij deze die normaliter wordt
voorbehouden voor werknemers, hoewel hij uiteraard over een grote mate van zelfstandigheid beschikt ten aanzien van de concessiegever. Zeker in vergelijking met een
agent, die als zelfstandige optreedt in naam en voor rekening van zijn opdrachtgever, doet
het feit dat de bescherming van de zelfstandig in eigen naam en voor eigen rekening optredende concessiehouder ruimer is dan die van genoemde agent, wenkbrauwen fronsen12.
Sommigen zijn dan ook van mening dat de bepalingen van de Alleenverkoopwet door de
rechtspraktijk (zo) eng (mogelijk) dienen te worden geïnterpreteerd, om aldus niet alleen
enige logica in de interne rechtsorde te brengen wat de bescherming van beëindigde
tussenpersonen betreft, maar ook om aansluiting te zoeken met de overige Europese rechtstelsels, die heel wat minder gul zijn op het vlak van opzegtermijnen en –vergoedingen.
Anderzijds kan men er niet omheen dat de bestaande Belgische rechtspraktijk de wet
traditioneel zodanig invult dat de beëindigde concessiehouder een goede bescherming
wordt geboden13. Hiervan afwijken breekt met een beleidslijn die reeds enkele decennia
wordt gevolgd.
3. Eerste stelling: de door de rechter bepaalde vergoeding is een schadevergoeding voor
een begane fout
3.1 - De eenzijdige opzegging: recht of fout?
De eerste vraag die men dient te beantwoorden, is welke gedraging van de concessiegever kan aangemerkt worden als een fout, die aanleiding geeft tot schadevergoeding.
Men is het erover eens dat de billijke vergoeding in geen geval als een schadevergoeding kan worden aanzien voor de fout bestaande uit de eenzijdige opzegging 14. Immers,
wanneer het gaat over een contract van onbepaalde duur, zoals i.c. het geval, is de opzegging van een contract een recht van elk van de partijen 15. Een en ander vloeit voort uit het
beginsel dat niemand voor het leven kan gehouden zijn 16. Het uitoefenen van dat recht op
zich, kan dus bezwaarlijk worden aangemerkt als een fout, die aanleiding geeft tot schade11 E. MONARD, “Distributie vereist flexibiliteit. Een onredelijke invulling van de redelijkheid?”, noot
onder Antwerpen, 19 sept. 2002, TBH 2003, (543) 543-544.
12 Ibid., 544.
13 Volgens auteur DAELE is de reden te vinden in de wetsgeschiedenis van de Alleenverkoopwet. De
grote investeringen die concessies vaak kenmerken en de drang van sommige handelaars om te allen
prijze concessiehouder te worden, resulteren vaak – zo vreesde de wetgever – in onevenwichtige contracten, die de concessiegever toelaten om de concessiehouder zonder veel plichtplegingen aan de
deur te zetten, hem achterlatend met een schuldenberg wegens een hoop nutteloos geworden investeringen. De wet is erop gericht om dat evenwicht (gedeeltelijk) te herstellen door het aan banden
leggen van de contractuele vrijheid van de partijen (K. DAELE, “De contractuele bepaling van een
minimum opzeggingstermijn in een overeenkomst inzake alleenverkoop.”, noot onder Cass. 27 okt.
2000, TBH 2001, (458) 460, rnr. 7).
14 P. KILESTE en P. HOLLANDER, “Examen de Jurisprudence (1992-1997). La Loi du 27 juillet 1961
relative à la résiliation unilatérale des concessions de vente exclusive à durée indéterminée.”, TBH
1998, (3) 22, rnr 56.
15 Cass. 9 maart 1973, AC, 1973, (671) 671.
16 Men kan het ook aanzien als een exponent van de vrijheid van handel, zoals gewaarborgd door het
Decreet D’Allarde (zie Y. VAN COUTER, “Schadebegroting bij de toepassing van artikel 2 van de Wet
van 27 juli 1961: "juger selon la raison plutôt que selon les inclinaisons du coeur".”, noot onder
Cass., 4 dec. 2003, TBH 2005, afl. 1, (26) 28, rnr. 7).
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vergoeding.
3.2 - De onvoldoende opzegtermijn
Voorstanders van het schadevergoedingsmodel houden voor dat de billijke vergoeding
die door de rechter wordt toegekend, een schadevergoeding uitmaakt van de fout van de
opzeggende partij om een voldoende lange opzegtermijn te geven17.
Hun redenering komt erop neer dat de wettelijke verplichtingen tot het geven van een
redelijke opzeggingstermijn of van een billijke vergoeding, zoals neergelegd in artikel 2
van de Alleenverkoopwet, geacht worden deel uit te maken van het contract, zodat
miskenning van deze contractuele verbintenissen een contractuele fout18 oplevert met
aansprakelijkheid en vergoeding van alle vaststaande en voorzienbare schade tot gevolg.
3.3 - Gevolgen van de kwalificatie als fout van de onvoldoende opzegtermijn
Bij gebreke aan een afwijkende wettelijke bepaling in de Alleenverkoopconcessiewet,
heeft de kwalificatie als (contractuele) fout tot gevolg dat de gemene regelen inzake
schade en schadeloosstelling ten dezen spelen19.
Dat betekent dat de rechter zich bij de begroting van de schade zo dicht mogelijk bij het
tijdstip van het effectieve herstel van de schade moet plaatsen en m.a.w. de schade moet
begroten op het tijdstip van de uitspraak, eerder dan op het tijdstip van het zich voordoen
van het schadeverwekkend feit. Een en ander vloeit voort uit de verplichting om de
schade zo volledig mogelijk te vergoeden20. Aldus dient rekening gehouden te worden met
feiten die zich na de beëindiging van de concessie met onvoldoende opzegtermijn hebben
voorgedaan.
Daarnaast moet de rechter in concreto oordelen21, en dus rekening houden met latere
gebeurtenissen die van aard zijn om de schade te beïnvloeden. Zo zal het vinden en uitoefenen van een nieuwe handelsactiviteit met zich meebrengen dat de voormalige concessiehouder vanaf dat ogenblik geen schade meer lijdt, zodat de rechter gebonden is door
dit gegeven bij het bepalen van de vergoeding die de ontbrekende periode van opzegtermijn zal compenseren. Omgekeerd daarover oordelen zou betekenen dat de rechter meer
vergoedt dan de werkelijk geleden schade, wat in strijd is met de principes van schade en
schadeloosstelling22.
17 T. FAELLI, “La notion de préavis raisonnable dans la loi du 27 juillet 1961 relative à la résiliation
unilatérale des concessions de vente exclusive à durée indéterminée.”, noot onder Cass. 10 feb. 2005,
TBH 2005, afl. 9, (924) 925; A. BENOIT-MOURY en D. MATRAY, “Les concessions exclusives de vente.
Préavis et indemnités de rupture.”, Ann. dr. Liège 1980, (127) 155, nr. 25.
18 De miskenning van een wettelijk voorschrift – het geven van een voldoende opzeggingstermijn –
maakt ipso facto een fout uit. VAN COUTER meent dat dit eveneens een extra-contractuele fout uitmaakt (zie Y. VAN COUTER, “Schadebegroting bij de toepassing van artikel 2 van de Wet van 27 juli
1961: "juger selon la raison plutôt que selon les inclinaisons du coeur".”, noot onder Cass. 4 dec.
2003, TBH 2005, afl. 1, (26) 30, nr. 11).
19 Y. VAN COUTER, “Schadebegroting bij de toepassing van artikel 2 van de Wet van 27 juli 1961:
"juger selon la raison plutôt que selon les inclinaisons du coeur".”, noot onder Cass. 4 dec. 2003,
TBH 2005, afl. 1, (26) 31, p. 11.
20 A. DE SCHOUTHEETE, “Détermination in concreto ou in abstracto de l'indemnité de rupture visée à
l'article 2 de la loi du 27 juillet 1961.”, noot onder Antwerpen, 19 september 2002, TBH 2003, (537)
541, rnr. 12; E. MONARD, “Beperkt het snel vinden van een nieuwe concessie de rechten op schadevergoeding van de opgezegde concessiehouder?”, Liber Amicorum Alfons Vandeurzen, Gent, Mys &
Breesch, 1995, p. 148, nr. 5.
21 Cass. 13 april 1995, AC, 1995, nr. 201, (409) 409.
22 Y. VAN COUTER, “Schadebegroting bij de toepassing van artikel 2 van de Wet van 27 juli 1961:
"juger selon la raison plutôt que selon les inclinaisons du coeur".”, noot onder Cass. 4 dec. 2003,
TBH 2005, afl. 1, (26) 33, rnr. 14; A. DE SCHOUTHEETE, “Détermination in concreto ou in abstracto de
l'indemnité de rupture visée à l'article 2 de la loi du 27 juillet 1961.”, noot onder Antwerpen, 19 sept.
2002, TBH 2003, (537) 542.
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4. Tweede stelling: de door de rechter bepaalde vergoeding is geen (buiten)contractuele
schadevergoeding
4.1 - Voorstelling
Een andere opvatting gaat uit van een meer letterlijke interpretatie van de tekst van artikel 2 van de Alleenverkoopwet. Daarbij wordt opnieuw onderstreept dat het eenzijdig
opzeggen, zonder (grove) fout in hoofde van één der medecontractanten, geen fout, maar
integendeel een recht uitmaakt23.
Vervolgens wordt in deze opvatting bijzondere aandacht besteed aan het tweede lid van
artikel 2 Alleenverkoopwet. Het artikel stipuleert immers in zijn eerste lid dat de partijen
in onderling overleg een opzegtermijn, dan wel een billijke vergoeding overeenkomen24.
Pas wanneer zij niet tot een vergelijk komen, zo stelt het tweede lid van artikel 2, doet de
rechter uitspraak naar billijkheid.
Men kan daaruit afleiden dat de rechter, die uitspraak doet naar billijkheid, zich in de
plaats stelt van de partijen, die niet tot een vergelijk kunnen komen25.
Echter, nu die rechter (onwillige) partijen niet kan dwingen in een onwerkzame relatie
te blijven, kan hij niet beslissen tot een ‘redelijke opzegtermijn’, maar dient hij noodzakelijkerwijze gebruik te maken van de door de wet in haar eerste lid voorziene ‘billijke vergoeding’26.
De door de rechter bepaalde vergoeding is dus géén schadevergoeding uit een (contractuele) fout, maar simpelweg de ‘billijke vergoeding’ uit het eerste lid van artikel 2
Alleenverkoopwet, die hij, bij gebrek aan een akkoord tussen partijen, moet vaststellen.
Aldus treedt de rechter, uit kracht van wet, in de plaats van de beide partijen.
4.2 - Gevolgen van deze opvatting
Eenvoudig stellen dat de gevolgen van deze opvatting neerkomen op het omgekeerde
resultaat als wanneer de door de rechter begrote vergoeding zou neerkomen op een
(buiten)contractuele schadevergoeding, gaat evenwel niet op.
Het is weliswaar correct dat de rechter, wanneer hij zich in de plaats stelt van de partijen, bij het bepalen van de grootte van de vergoeding, zich moet plaatsen op het tijdstip
dat die partijen die vergoeding in beginsel zouden hebben bepaald, zijnde – zo stelt artikel
2, eerste lid Alleenverkoopwet – op het ogenblik van de beëindiging van de concessieovereenkomst27. Dit wijkt dus af van het ‘ogenblik van de uitspraak’, waarop hij
zich moet plaatsen wanneer het zou gaan om een (buiten)contractuele schadevergoeding.
Dat betekent echter geenszins dat de rechter geen rekening kan en mag houden met feiten die zich na die opzegging hebben voorgedaan. Immers, de rechter dient uitspraak te
23 M. WILLEMART, S. WILLEMART en C. SMITS, Les concessions de vente en Belgique. Eléments de droit
positif, de doctrine et de jurisprudence, Waterloo, Kluwer, 2007, p. 109.
24 Er wordt herhaald dat het niét gaat om alternatieven van elkaar, in de zin dat partijen een keuze
hebben tussen twee gelijkwaardige alternatieven. Het beginsel blijft de uitvoering in natura, m.a.w.
een opzegtermijn. Pas wanneer en in zoverre die opzegtermijn niet wordt geëerbiedigd, kan men
beroep doen op de billijke vergoeding. Dit vindt men terug in de uitspraak van het Hof van Cassatie
dat ‘de verplichting tot het betalen van … [een billijke] opzeggingsvergoeding geen autonome contractuele verbintenis is, maar een verbintenis die in de plaats treedt van de niet-nagekomen contractuele verbintenis een redelijke opzeggingstermijn in acht te nemen’ (Cass. 4 dec. 2003, TBH,
2005, afl. 1, (24) 25, r.o. 3.
25 J. MALHERBE, “Les concessions de vente en droit belge et communautaire.”, BRH 1973, III, (53)
65.
26 Cass. 6 nov. 1987, TBH, 1988, (182) 183, noot J.-M. NELISSEN-GRADE.
27 M. WILLEMART, S. WILLEMART en C. SMITS, Les concessions de vente en Belgique. Eléments de droit
positif, de doctrine et de jurisprudence, Waterloo, Kluwer, 2007, p. 109; J. MALHERBE, “Les
concessions de vente en droit belge et communautaire.”, BRH 1973, III, (53) 65.
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doen ‘naar billijkheid’. Net die billijkheid laat toe dat later optredende elementen mee de
billijke vergoeding zullen gaan beïnvloeden, zonder echter – zoals wanneer men zou aanvaarden dat de vergoeding een contractuele schadevergoeding uitmaakt – daardoor gebonden te zijn28.
Concreet is het dus mogelijk dat een rechter, hoewel hij zich dient te plaatsen op het
ogenblik van de eenzijdige opzegging van de alleenverkoopovereenkomst, en dus eerder
in abstracto oordeelt, uit het feit dat de opgezegde concessiehouder binnen zeer korte termijn een nieuwe concessie vond en uitbaatte, in concreto afleidt dat de markt waarop de
concessiehouder actief is, veel mogelijkheden biedt, zodat een kortere opzegtermijn, en
dus een lagere billijke vergoeding, gerechtvaardigd zijn. Anderzijds is de rechter niet verplicht om de opzegtermijn, die de billijke vergoeding zal bepalen, te beperkten tot maximaal de periode tussen de opzeg en het moment waarop de concessiehouder een nieuwe
handelsactiviteit uitbaat.
5. De rechtspraak van het Hof van Cassatie
Uw Hof heeft zich al verschillende malen uitgesproken omtrent artikel 2 van de Alleenverkoopwet. Uit deze rechtspraak blijkt m.i. dat Uw Hof de voorkeur heeft gegeven aan
de eerste van de hoger besproken stellingen.
5.1. In een arrest van 16 mei 2003 (AR nr. C.00.0375.N, AC, 2003, nr. 300) oordeelde
Uw Hof “dat noch de omstandigheid dat de billijke vergoeding waarop de concessiehouder aanspraak kan maken door de partijen wordt bepaald bij de opzegging van
het contract, noch de billijkheid die de rechter moet leiden bij zijn uitspraak er aan in de
weg staan dat bij de begroting van de vervangende opzeggingsvergoeding de rechter
rekening houdt met alle gegevens waarover hij op het ogenblik van zijn uitspraak
beschikt; dat hij ook rekening kan houden met de resultaten door de concessiehouder behaald tijdens het jaar waarin de concessie is opgezegd, hierin begrepen de periode van de
gegeven opzeggingstermijn, wanneer niet blijkt dat de resultaten na de opzegging werden
beïnvloed door de opzegging”. (tekstmarkering toegevoegd)
Ik kan terzake tevens verwezen naar volgende passus uit mijn schriftelijke conclusie bij
dat arrest:
“(De in artikel 2 van de Alleenverkoopconcessiewet) bedoelde billijke opzeggingsvergoeding strekt ertoe aan de concessiehouder, aan wie een onvoldoende opzeggingstermijn
werd gegeven, onder een geldelijke vorm alle voordelen te verstrekken die de concessiegever haar ingevolge die opzegging heeft ontnomen.
De rechtsleer gaat er hierbij van uit dat de billijke vergoeding moet beantwoorden aan
de economische waarde die de uitvoering van de redelijke opzeggingstermijn zou hebben
vertegenwoordigd, m.a.w. alle voordelen verschaffen die de concessiehouder had kunnen
bekomen ingevolge de uitvoering van een redelijke opzeggingstermijn29.
Voorgehouden wordt dat het bedrag van de billijke vergoeding gelijk moet zijn aan de
winst voor belasting, die de concessiehouder zou hebben verwezenlijkt als hij een redelijke opzeggingstermijn zou hebben gekregen, vermeerderd met de algemene kosten die de
28 De rechter oordeelt dus in abstacto, vertrekkende van concrete elementen en corrigeert aldus een
naar het forfaitaire neigende oplossing naar de concrete omstandigheden toe in functie van redelijkheid en billijkheid (E. MONARD, “Beperkt het snel vinden van een nieuwe concessie de rechten op
schadevergoeding van de opgezegde concessiehouder?”, Liber Amicorum Alfons Vandeurzen, Gent,
Mys & Breesch, 1995, p. 151, nr. 7.
29 WILLEMART M. en DESTRYCKER A., De Concessieovereenkomst in België, Kluwer Rechtswetenschappen België, 1996, 65, nr. 70; B ENOIT-MOURY A. en MATRAY D., Les concessions exclusives de
vente, préavis et indemnité de rupture, Ann. Dr. Liège, 1980, 155, nr. 25; G OOSSENS B., Concessie van
alleenverkoop, in Bijzondere overeenkomsten. Commentaar met overzicht van rechtspraak en rechtsleer, IV, Kluwer Rechtswetenschappen België, afl. 40, feb. 1999, 111, nr. 69.
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concessiehouder blijft oplopen met betrekking tot de opgezegde concessie30.
Bijgevolg zal moeten nagegaan worden welke waarde de concessie voor de concessiehouder vertegenwoordigde tijdens de opzeggingstermijn die de concessiegever in
acht genomen heeft of had moeten in acht nemen31.
In de gevallen (…) waarbij de overeenkomst na de opzegging wordt voortgezet ingevolge het in acht nemen van een bepaalde opzeggingstermijn, zal bij de begroting van
het bedrag van de billijke vergoeding bijgevolg rekening moeten gehouden worden met de
winst die de concessiehouder haalt uit de voortzetting van het contract tijdens die periode.
Tijdens bedoelde periode heeft de concessiehouder immers de voordelen, voortvloeiend
uit de overeenkomst, verder kunnen genieten32.
De vergoeding stemt immers overeen met de voordelen, waarvan de concessiehouder
beroofd werd tijdens de duur van de opzeggingstermijn, die hem had moeten worden
verzekerd33.
De toekenning van de billijke opzeggingsvergoeding veronderstelt immers dat de concessiehouder schade lijdt door de beëindiging van de concessie zonder betekening van een
opzeggingstermijn. De bewijslast hiervan rust op de concessiehouder die aanspraak maakt
op een billijke vergoeding34.
Doorgaans wordt de vervangende vergoeding door de hoven en rechtbanken bepaald op
grond van de winst gerealiseerd in een referentieperiode, die zich voor de opzegging
situeert.
(…) Uit artikel 2 van de Alleenverkoopwet volgt echter geenszins dat de rechter bij het
bepalen van de vergoeding geen rekening zou mogen houden met de in concreto gerealiseerde winst tijdens de voortzetting van de overeenkomst na de datum waarop de
opzegging werd gegeven.
(…) Indien het recht op vergoeding ontstaat vanaf de betekening van de wil van één der
partijen om de overeenkomst te verbreken, dient de schade zelf te worden begroot op een
tijdstip dat het effectieve herstel zo dicht mogelijk benadert, te weten dat van de uitspraak,
zulks conform de principes, welke gelden inzake contractuele en quasi-delictuele
aansprakelijkheid35.
Dat impliceert dat de rechter bij het begroten van de compensatoire vergoeding rekening zal moeten houden met alle feitelijke concrete gegevens die zich tot dan toe hebben
gemanifesteerd36.
In artikel 2, tweede alinea, van de wet van 27 juli 1961 wordt overigens uitdrukkelijk
gepreciseerd dat de rechter uitspraak doet naar billijkheid, indien de partijen het niet eens
zijn.
Rekening houdende met de diverse elementen van de zaak en de wijze van berekening,
30 VAN GERVEN W., COUSY H. en STUYCK J., Handels- en economisch recht, deel 1, Ondernemingsrecht, B, Story-scientia, 1989, nr. 557.
31 BENOIT-MOURY A. en MATRAY D., o.c., 157, nr. 27.
32 VAN RYN J. en HEENEN J., Principes de droit commercial, IV, Bruylant, Brussel, 1988, 73, nr. 90.
33 KILESTE P., La concession de vente, in La distribution dans tous ses états, Jeune Barreau, Brussel,
1997, 73, nr. 65.
34 BOGAERT G. en VAN COUTER Y., Schade en schadebegroting bij de toepassing van artikel 2 van de
Wet van 27 juli 1961, in Distributierecht 1987-92, ed. G. BOGAERT en P. MAEYAERT, Kluwer
Rechtswetenschappen België, 1994, 209, nr. 12; B RICMONT G. en PHILIPIS J.M., Commentaire des
dispositions de droit belge et communautaire, Jeune Barreau, Brussel, 1977, 48, nr. 47.
35 Zie o.m. Cass. 27 juni 1974, AC, 1974, 1128, inzake contractuele aansprakelijkheid; Cass. 20 sept.
1979, Pas., 1980, I, 69, met concl. proc.-gen. Dumon inzake de billijke vergoeding verschuldigd bij
onteigening; BOGAERT G. en VAN COUTER Y., o.c., 217, nr. 39.
36 BOGAERT G. en VAN COUTER Y., o.c., 217, nr. 41.
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voorgesteld door partijen, zal de rechter derhalve de vergoeding bepalen op de wijze die
hem het meest billijk blijkt37.
Zo wordt er aangenomen dat de beslissing over de opzeggingstermijn of –vergoeding
wordt beïnvloed door de omstandigheden die zich voordoen na de opzegging, zoals de
omstandigheid dat de concessiehouder onvoldoende actief is geweest in het zoeken naar
een nieuwe verkoopconcessie dan wel onmiddellijk een nieuwe concessie gevonden
heeft38.
Het zou bovendien niet billijk zijn indien de concessiegever gehouden zou zijn tot betaling van een vergoeding bepaald in functie van een abstract gegeven, te weten de gemiddelde winst gemaakt in een referentieperiode, voorafgaand aan de opzegging, indien blijkt
dat de concrete schade beïnvloed werd door feiten die zich na de opzegging hebben
voorgedaan, zoals het eigen gedrag van de concessiehouder.”
(…)
5.2. In een arrest van 10 februari 2005 (AR nr. C.03.0418.F, AC, 2005, nr. 84)
oordeelde Uw Hof dat het bestreden arrest een juiste toepassing maakte van artikel 2 van
de Alleenverkoopconcessiewet. Dat arrest oordeelde inzonderheid, na te hebben vermeld
dat de redelijke opzeggingstermijn naar billijkheid moet worden bepaald, “dat het doel
van de wetgever erin bestond de concessiehouder de nodige tijd te geven om zijn activiteiten te heroriënteren opdat de beëindiging van de concessie niet tot haar ondergang
zou leiden; (dat), bijgevolg, teneinde te voldoen aan het doel van de wet, de redelijke
opzeggingstermijn de concessiehouder in staat moet stellen de verbintenissen die hij met
derden is aangegaan na te komen en zich een netto-inkomen te verschaffen dat gelijkwaardig is aan het gederfde inkomen, desnoods door een volledige of gedeeltelijke reconversie van zijn activiteiten” en dat “de concessiehouder geen aanspraak kan maken op
een opzeggingstermijn die hem in elk geval in staat stelt een andere concessie te vinden
die gelijkwaardige gevolgen heeft als de verloren concessie, ongeacht de afloop van die
zoektocht.”
In dat arrest preciseerde Uw Hof tevens “dat de bijkomende vergoeding waarop de
concessiehouder (op grond van artikel 3 van de Alleenverkoopconcessiewet) recht heeft,
ontstaat en bepaald wordt op het tijdstip van de opzegging van het contract; dat de
rechter, om te voldoen aan het door de wet vastgestelde billijkheidscriterium, alle elementen in aanmerking mag nemen waarvan hij kennis heeft op het ogenblik van zijn
beslissing, inzonderheid de toestand van de concessiehouder na de beëindiging van het
contract.”
5.3. In een arrest van 7 april 2005 (AR nr. C.04.0242.F, AC, 2005, nr. 209; TBH 2005,
20) herhaalde Uw Hof de regel “dat noch de omstandigheid dat de redelijke opzeggingstermijn waarop de concessiehouder recht heeft, bepaald wordt bij de opzegging van het
contract, noch de billijkheid waardoor de rechter zich moet laten leiden, beletten dat hij,
bij de raming van de redelijke opzeggingstermijn, rekening houdt met alle elementen
waarover hij op het tijdstip van zijn beslissing beschikt.”
Uw Hof oordeelde in die zaak dat het bestreden arrest artikel 2 van de Alleenverkoopconcessiewet geschonden had door te beslissen dat “de redelijke opzeggingstermijn, in
abstracto, beoordeeld moet worden op het ogenblik van de kennisgeving ervan en dat de
latere gebeurtenissen dus niet in aanmerking kunnen komen”, en daaruit af te leiden dat
37 VAN RYN J. en HEENEN J., o.c., 71, nr. 88; MALHERBE J., Les concessions de vente en droit belge et
communautaire, BRH, 1973, 67.
38 FORIERS P.A., Le droit commun des intermédiaires commerciaux: courtiers, commissionnaires,
agents, in Les intermédiaires commerciaux, Jeune Barreau, Brussel, 1990, 170, nr. 36; MAES B.,
Recente ontwikkelingen inzake alleenverkoopconcessie en franchising, in Liber amicorum Paul De
Vroede, II, Kluwer Rechtswetenschappen België, II, 1994, 1027, nr. 1.4.6.
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“het door (eiseres) aangevoerde feit, ‘dat er al dan niet voorstellen of onderhandelingen
met andere firma’s waren meer dan een jaar voor het verstrijken van de opzeggingsperiode’, geen enkele weerslag kan hebben op de beslechting van het geschil.”
5.4. Tevens kan verwezen worden naar het arrest van Uw Hof van 13 februari 2006
(AR nr. S.05.0089.F, www. cass.be, met concl. Proc.-gen. J.-F. LECLERCQ) inzake de
toepassing van artikel 35, eerste lid, van de Arbeidsovereenkomstenwet, krachtens welke
bepaling de partij die de overeenkomst zonder opzegging of voor het verstrijken van de
termijn om een dringende reden beëindigt, recht heeft op schadeloosstelling als zij schade
lijdt die door de beëindiging van de overeenkomst niet wordt hersteld.
De in dat artikel bedoelde schadeloosstelling moet eveneens op dezelfde wijze bepaald
worden als in extracontractuele aangelegenheden.
Uw Hof stelde in dat arrest als principe voorop dat, “om die schade te ramen, de
rechter zich moet plaatsen op het tijdstip van zijn uitspraak en daarbij rekening moet
houden met alle omstandigheden van de zaak die het bestaan en de omvang van die
schade kunnen beïnvloeden. Hoewel hij geen rekening kan houden met gebeurtenissen die
na de schade hebben plaatsgegrepen en die geen verband houden met de onrechtmatige
daad of met de schade zelf, moet hij daarentegen rekening houden met de gebeurtenissen
die, hoewel ze geen verband houden met de onrechtmatige daad, de daaruit
voortvloeiende schade beïnvloeden.”
Uw Hof oordeelde vervolgens dat “het arrest op grond van de op onaantastbare wijze
vermelde omstandigheden heeft kunnen oordelen dat het feit dat eiseres opnieuw werk
gevonden had, niet vreemd was aan haar schade, en zijn beslissing bijgevolg naar recht
heeft verantwoord”.
5.5. In het arrest van 4 december 200339 preciseerde Uw Hof dat “de verplichting tot
betaling van (een) opzeggingsvergoeding (waarin de Alleenverkoopconcessiewet voorziet) geen autonome contractuele verbintenis is, maar een verbintenis die in de plaats
treedt van de niet-nagekomen contractuele verbintenis een redelijke opzeggingstermijn in
acht te nemen.”
Ook hier betreft het bijgevolg een extracontractuele aangelegenheid zodat de rechter de
schadevergoeding niet in abstracto doch in concreto moet bepalen rekening houdend met
alle elementen waarover hij op het tijdstip van zijn beslissing beschikt, en inzonderheid
met alle omstandigheden van de zaak die het bestaan en de omvang van de schade kunnen
beïnvloeden.
6. Besluit.
De omstandigheid dat de concessiehouder in casu na de beëindiging van de alleenverkoopconcessie vlug een nieuwe concessie heeft gevonden is niet vreemd aan de
schade40.
Het bestreden arrest kan bijgevolg niet worden gevolgd waar het als principe vooropstelt dat de rechter bij het bepalen van de vergoeding ter compensatie van de door hem ontoereikend geachte opzeggingstermijn, geen rekening kan houden met de winst die de
concessiehouder mogelijks uit een andere concessie zou hebben behaald tijdens de door
de rechter bepaalde ontbrekende opzeggingstermijn.
Bijgevolg bestaat er m.i. aanleiding toe het bestreden arrest te vernietigen op grond van
het tweede onderdeel van het eerste middel.
Besluit: VERNIETIGING.
ARREST

39 TBH 2005, afl. 1, p. 24-25, noot Y. VAN COUTER.
40 Vergelijk met Cass. 13 feb. 2006, supra nr. 5.4.
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(AR C.08.0082.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 18 september 2006 gewezen
door het hof van beroep te Antwerpen.
Raadsheer Alain Smetryns heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Dirk Thijs heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDEL
De eiseres voert in haar verzoekschrift twee middelen aan.
Eerste middel
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 2 van de wet van 27 juli 1961 betreffende eenzijdige beëindiging van de voor
onbepaalde tijd verleende concessies van alleenverkoop.
Aangevochten beslissing
Het bestreden arrest verklaart het hoger beroep van de verweerder gegrond en hervormt
het bestreden vonnis als volgt:
"Zegt voor recht dat (de eiseres) een opzegtermijn van 20 maanden had moeten toekennen, zodat (de verweerder) aansprak mag maken op een vervangende opzegvergoeding ter
compensatie van de bijkomende termijn van 5 maanden en 4 dagen en berekend op basis
van de semi-brutowinst die hij gemiddeld realiseerde tijdens de boekjaren 1999, 2000 en
2001. (...)" (p. 18).
Deze beslissing steunt namelijk op volgende redenen:
"Geïntimeerde meent (...) dat de door haar toegekende opzeggingstermijn van bijna 15
maanden redelijk is, rekening houdend met het feit dat (i) (de verweerder) onmiddellijk na
de afloop van de opzeggingstermijn identieke, concurrerende producten kon verdelen, (ii)
zijn infrastructuur is ingericht voor de verdeling van dergelijke producten, (iii) de kostenstructuur gelijkwaardig is en (iv) de winstmarges vrijwel identiek zijn in de betrokken
sector.
Krachtens artikel 2 van de Concessiewet kan, behalve bij grove tekortkoming van één
van de partijen aan haar verplichtingen, deze concessie niet worden beëindigd dan met
een redelijke opzeggingstermijn of een billijke vergoeding die door partijen wordt bepaald
bij de opzegging van het contract. Zijn zij het niet eens, dan doet de rechter uitspraak naar
billijkheid, eventueel met inachtneming van de gebruiken.
Er moet worden aangenomen dat de opzegtermijn redelijk is wanneer, op het ogenblik
van de opzegging, voorzienbaar is dat de concessienemer na afloop van de overeenkomst
een gelijkwaardige bron van inkomsten kan hebben gevonden.
Hier kan rekening worden gehouden met de duur van de concessie, de aard en de bekendheid van de verkochte producten, het territorium van de concessie, het aandeel ervan
in de globale activiteit van de concessiehouder en het omzetcijfer.
Hierbij dient men zich te plaatsen op het moment van de opzegging en moet men in billijkheid nagaan wat een redelijke termijn zou zijn in het licht van de hierboven gestelde
doelstelling. Het oordeel in billijkheid brengt met zich mee dat de rechter met alle omstandigheden rekening houdt, eventueel met feitelijke elementen die zich hebben voorgedaan na het einde van de concessie. Deze latere gebeurtenissen kunnen echter hoogstens
een aanwijzing zijn bij de beoordeling naar billijkheid.
Op het ogenblik dat de concessie werd opgezegd, bedroeg de duur ervan bijna 10 jaar.
De concessie vertegenwoordigde 100 pct. van de bedrijfsactiviteit van (de verweerder).
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De opzegging van dergelijke concessie treft de concessiehouder uiteraard harder dan wanneer hij verschillende concessies zou voeren.
De concessie had betrekking op een beperkt territorium. Zij omvatte de gemeenten
Deinze, Sint-Martens-Latem, Nazareth, Nevele en De Pinte. Dit zijn dichtbevolkte gemeenten met een hoge levensstandaard. Normalerwijze zal het vinden van een alternatief
gemakkelijker zijn voor een beperkt territorium dan voor een uitgebreid territorium.
De verkoop van nieuwe wagens door (de verweerder) is gedaald vanaf het boekjaar
1999. Deze neerwaartse trend sluit echter aan bij de daling in de verkoop van wagens door
geïntimeerde in gans België. De percentages zijn vergelijkbaar: een daling van 53,5 pct.
bij (de verweerder) en een daling van 52,3 pct. op nationaal vlak voor de periode van
1999 tot 2001. Daarbij is het weinig overtuigend dat de daling op het nationale vlak volgens (de eiseres) het gevolg zou zijn van de herstructurering van het dealernetwerk. Het
komt waarschijnlijker voor dat de herstructurering werd ingegeven om de dalende markttrend te doorbreken. (De verweerder) werd derhalve verhoudingsgewijs in dezelfde mate
getroffen door de algemene achteruitgang van het merk Honda.
Verder wordt het merk Honda beschouwd als bekend en betrouwbaar. Terecht voert (de
verweerder) aan dat dit het moeilijker maakt om een gelijkwaardige bron van inkomsten
na de opzegging te vinden.
Rekening houdend met al deze elementen oordeelt het hof dat (de eiseres) een opzegtermijn van 20 maanden had moeten toekennen, zodat (de verweerder) aanspraak kan maken op een vervangende opzegvergoeding berekend op basis van een bijkomende opzegtermijn van 5 maanden en 4 dagen.
Het feit dat (de verweerder) na 15 maanden een nieuwe concessie heeft gevonden, staat
hieraan niet in de weg. Een oordeel naar billijkheid sluit niet uit dat de rechter, zich plaatsend op het moment van de opzegging van de concessie, een redelijke termijn vaststelt die
achteraf niet blijkt samen te vallen met de termijn waarbinnen de concessiehouder een
nieuwe concessie heeft gevonden.
Daarenboven impliceert het snel vinden van een alternatief niet dat het een gelijkwaardig alternatief is.
(...)
(De verweerder) heeft bijgevolg recht op een vervangende opzegvergoeding berekend
op basis van een bijkomende opzegtermijn van 5 maanden en 4 dagen.
Om billijk te zijn, moet de vergoeding beantwoorden aan de economische waarde die
de uitvoering van een redelijke opzeggingstermijn had vertegenwoordigd. Dergelijke vergoeding dient te worden berekend op basis van de semi-brutowinst, behaald tijdens de activiteitsperiode die zo dicht mogelijk bij het tijdstip van de opzegging ligt.
(De verweerder) neemt als relevante periode de boekjaren 1999, 2000 en 2001.
(De eiseres) heeft geen bezwaar tegen het gebruik van deze periode doch voert aan dat
de semi-brutowinst die (de verweerder) heeft gerealiseerd in het kader van zijn nieuwe
Rover-MG concessie (dus na 31 augustus 2002) moet worden verrekend.
Wanneer evenwel de concessiegever de concessie beëindigt met een ontoereikende opzeggingstermijn kan de rechter de concessiegever enkel veroordelen tot de betaling van
een vergoeding ter compensatie van die ontoereikende opzeggingstermijn. Bij het bepalen
van deze vergoeding kan dan ook geen rekening worden gehouden met de winst die de
concessiehouder mogelijks uit een andere concessie zou hebben behaald tijdens de door
de rechter bepaalde ontbrekende opzeggingstermijn. De verbintenis tot het betalen van de
opzeggingsvergoeding treedt immers ín de plaats van de niet-nagekomen verbintenis een
redelijke opzeggingstermijn in acht te nemen" (p. 9, 10, 11 en 13-14).
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Grieven
Eerste onderdeel
Artikel 2 van de wet van 27 juli 1961 betreffende eenzijdige beëindiging van de voor
onbepaalde tijd verleende concessies van alleenverkoop bepaalt dat een voor onbepaalde
tijd verleende, aan de wet onderworpen verkoopconcessie, behalve bij grove tekortkoming
van een van de partijen aan haar verplichtingen, niet kan worden beëindigd dan met een
redelijke opzeggingstermijn of een billijke vergoeding die door partijen worden bepaald
bij de opzegging van het contract en dat, indien partijen het niet eens zijn, de rechter dan
uitspraak doet naar billijkheid, eventueel met inachtneming van de gebruiken.
Noch de omstandigheid dat de redelijke opzeggingstermijn waarop de concessiehouder
recht heeft, bepaald wordt bij de opzegging van het contract, noch de billijkheid waardoor
de rechter zich moet laten leiden, beletten dat hij, bij de raming van de redelijke opzeggingstermijn, rekening houdt met alle elementen waarover hij op het tijdstip van zijn
beslissing beschikt.
Ondanks het feit dat in theorie wordt toegegeven door het bestreden arrest dat de rechter de verplichting heeft om rekening te houden met alle omstandigheden van de zaak,
met inbegrip van de gebeurtenissen die volgen na de breuk, blijkt uit geen enkele overweging dat de beroepsrechters, die niet uitleggen waarom "het feit dat appellant na 15 maanden een nieuwe concessie heeft gevonden, (...) hieraan niet in de weg (staat)" en evenmin
waarom de nieuwe concessie die verweerder heeft gevonden niet "een gelijkwaardig alternatief" zou zijn, ook effectief rekening zouden gehouden hebben, zij het ten indicatieve titel, met het feit dat verweerder een nieuwe concessie had gevonden voor het einde van de
opzegtermijn zodat, ook al betwisten zij dit, zij op een abstracte manier de duur van de redelijke opzegtermijn hebben beoordeeld en bijgevolg artikel 2 van de wet van 27 juli 1961
hebben geschonden.
Tweede onderdeel
Nu de billijke vergoeding, voorzien door artikel 2 van de wet van 27 juli 1961 betreffende eenzijdige beëindiging van de voor onbepaalde tijd verleende concessies van alleenverkoop, tot voorwerp heeft om de schade te vergoeden, voor de partij die werd beëindigd, van de afwezigheid of de niet toereikendheid van de opzeg, kan zij niet tot gevolg
hebben dat deze partij zich in een betere situatie bevindt dan degene waarin ze zich zou
bevinden indien de concessie niet was verbroken.
Om de schade te evalueren die volgt uit de afwezigheid van een opzeg of een onvoldoende opzegtermijn moet de rechter, op het ogenblik dat hij een beslissing neemt, rekening houden met alle omstandigheden van de zaak die een invloed hebben op het bestaan
van die schade of de omvang ervan. Hij moet met name rekening houden met gebeurtenissen die ontstaan na de schade en die, alhoewel zij niets te maken hebben met de onrechtmatige daad, toch een invloed hebben op de schade die er uit volgt.
In haar tweede aanvullende en synthesebesluiten voerde eiseres aan dat "(de verweerder) (minstens) onmiddellijk na het einde van de opzeggingsperiode, met name op 1 september 2002, (is) gestart met de uitbating van een nieuwe Rover-MG-concessie. In het
licht van de bovenvermelde rechtspraak dient de deskundige bij het begroten van de eventuele opzegvervangende vergoeding bijgevolg niet enkel rekening te houden met de gemiddelde semi-brutowinst gerealiseerd door (de verweerder) in de periode (2 tot 3 jaar)
voorafgaand aan de opzegging, doch tevens rekening te houden met de gemiddelde semibrutowinst die (de verweerder) uit zijn nieuwe concessie heeft verwezenlijkt tijdens de extra maanden opzeggingstermijn die aan hem desgevallend hadden moeten worden verleend. Dit met het oog op de toerekening ervan op de in abstracto aan de hand van een aan
de beëindiging voorafgaande referentieperiode bepaalde semi-bruto winst" (p. 36).
Door te weigeren om de winst die de verweerder gedurende de eerste vijf maanden van

112

HOF VAN CASSATIE

14.1.10 - Nr. 31

zijn Rover-MG-concessie heeft genoten af te trekken van de winst die hij zou hebben gerealiseerd in de loop van de opzegtermijn die, volgens de beroepsrechters, hij redelijkerwijze had moeten krijgen van de eiseres, op grond dat "bij het bepalen van deze vergoeding (...) geen rekening (kan) worden gehouden met de winst die de concessiehouder mogelijks uit een andere concessie zou hebben behaald tijdens de door de rechter bepaalde
ontbrekende opzeggingstermijn", en dit terwijl de winst in kwestie niet vreemd was aan
de schade die volgde uit de ontoereikende opzegtermijn toegekend door de eiseres of zonder dit minstens onderzocht te hebben, staat het bestreden arrest toe dat de verweerder gedurende 5 maanden een effectief inkomen cumuleert met een vervangende schadevergoeding, waardoor hij een vergoeding krijgt die hoger is dan de schade die men beoogt te herstellen (schending van artikel 2 van de wet van 27 juli 1961 betreffende eenzijdige beëindiging van de voor onbepaalde tijd verleende concessies van alleenverkoop).
(...)

III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Eerste middel
Eerste onderdeel
1. Krachtens artikel 2, eerste lid, van de wet van 27 juli 1961 betreffende de
eenzijdige beëindiging van de voor onbepaalde tijd verleende concessies van alleenverkoop, kan een voor onbepaalde tijd verleende, aan deze wet onderworpen
verkoopconcessie, behalve bij grove tekortkoming van een van de partijen aan
haar verplichtingen, niet worden beëindigd dan met een redelijke opzeggingstermijn of een billijke vergoeding die door de partijen worden bepaald bij de opzegging van het contract.
Krachtens het tweede lid van dit artikel, doet de rechter, wanneer de partijen
het niet eens zijn, uitspraak naar billijkheid, eventueel met inachtneming van de
gebruiken.
2. Noch de omstandigheid dat de redelijke opzeggingstermijn waarop de concessiehouder recht heeft, bepaald wordt bij de opzegging van het contract, noch
de billijkheid waardoor de rechter zich moet laten leiden, beletten dat hij, bij de
raming van de redelijke opzeggingstermijn, rekening houdt met alle elementen
waarover hij op het tijdstip van zijn beslissing beschikt.
De rechter oordeelt in feite of een bepaald element, waarover hij op het tijdstip
van zijn beslissing beschikt en dat dateert van na de opzegging van het contract,
een effectieve weerslag dient te hebben op de raming naar billijkheid van de redelijke opzeggingstermijn.
3. Het onderdeel dat in werkelijkheid opkomt tegen die beoordeling in feite, is
niet ontvankelijk.
Tweede onderdeel
4. De concessiegever kan de voor onbepaalde tijd verleende, aan de wet van 27
juli 1961 onderworpen concessie van alleenverkoop, behalve bij grove tekortkoming van een van de partijen aan haar verplichtingen, alleen beëindigen dan met
naleving van een redelijke opzeggingstermijn. Bij ontstentenis van een redelijke
opzeggingstermijn moet de concessiegever een vergoeding betalen ter compensatie van de schade die de concessiehouder ingevolge die ontoereikende opzeg-

Nr. 31 - 14.1.10

HOF VAN CASSATIE

113

gingstermijn lijdt.
De verplichting tot betaling van dergelijke opzeggingsvergoeding is geen autonome contractuele verbintenis, maar een verbintenis die in de plaats treedt van de
niet-nagekomen contractuele verbintenis een redelijke opzeggingstermijn in acht
te nemen. Wanneer een partij de concessie beëindigt met een ontoereikende opzeggingstermijn, kan de rechter, in geval van betwisting, die partij enkel veroordelen tot de betaling van een vergoeding ter compensatie van de schade geleden
ingevolge die ontoereikende opzeggingstermijn.
5. Het onderdeel gaat ervan uit dat de rechter, die de ontbrekende opzeggingstermijn naar billijkheid en met inachtneming van alle elementen van de zaak
heeft geraamd, de door de opgezegde partij tijdens de ontbrekende opzeggingstermijn uit een nieuwe concessieovereenkomst behaalde semi-brutowinst in elk
geval in mindering moet brengen bij het bepalen van de toe te kennen opzeggingsvergoeding.
Het onderdeel faalt naar recht.
Tweede middel
(...)
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiseres in de kosten.
14 januari 2010 – 1° kamer – Voorzitter: de h. Verougstraete, voorzitter – Verslaggever: de h. Smetryns – Andersluidende conclusie van de h. Thijs, advocaat-generaal – Advocaat: mr. Oosterbosch.

Nr. 32
1° KAMER - 14 januari 2010

1º BEVOEGDHEID EN AANLEG — BURGERLIJKE ZAKEN — ALGEMEEN VERWEERSTER ZONDER WOONPLAATS IN BELGIË - BELGISCHE RECHTER - INTERNATIONALE
RECHTSMACHT - CRITERIA
2º RECHTBANKEN — BURGERLIJKE ZAKEN — ALGEMEEN - VERWEERSTER
ZONDER WOONPLAATS IN BELGIË - BELGISCHE RECHTER - INTERNATIONALE RECHTSMACHT CRITERIA
1º en 2° Om te beslissen dat een Belgische rechter geen internationale rechtsmacht kan
ontlenen aan artikel 635 van het Gerechtelijk Wetboek volstaat het niet vast te stellen dat
de verbintenis die ten grondslag ligt aan de vordering buiten België is uitgevoerd of moet
worden uitgevoerd, maar dient er bovendien te worden vastgesteld dat deze verbintenis
niet in België is ontstaan1. (Artt. 624, 2° en 635, 3°, Ger.W.; zoals van toepassing vóór
zijn opheffing bij, W.I.P.R.; Art. 4, E.E.X.-Verordening)

1 Zie de conclusie van het O.M.
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(TUCANA TELECOM nv T. CATAPULT COMMUNICATIONS INC., vennootschap naar Amerikaans recht)

Conclusies van advocaat-generaal D. Thijs:
1. Het tweede onderdeel werpt de vraag op naar de internationale rechtsmacht van de
Belgische rechtbanken om kennis te nemen van de door eiseres in cassatie ingestelde
vordering.
2. Bedoelde vordering werd ingesteld bij dagvaarding van 29 oktober 2002, hetzij na de
inwerkingtreding van de Verordening (EG) nr. 44/2001 van de raad betreffende de
rechterlijke bevoegdheid, de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken (hierna kortweg “EG-Verordening”), die van kracht werd op 1
maart 2002.
Nu het een vordering betrof die werd ingesteld door een in België gevestigde eiseres
tegen een in de Verenigde Staten gevestigde vennootschap, speelt artikel 4 van de EGVerordening. Op grond van het eerste lid van die bepaling wordt, indien de verweerder
geen woonplaats heeft op het grondgebied van een Lid-Staat, de bevoegdheid in elke LidStaat geregeld door de wetgeving van die Lid-Staat, onverminderd de artikelen 22 en 23
(het gaat om de gevallen van een bevoegdheidsovereenkomst en de exclusieve
bevoegdheidsgronden).
Op grond van artikel 4.2 EG-Verordening kan ieder tegen deze verweerder, ongeacht
zijn nationaliteit, die op het grondgebied van een Lid-Staat woonplaats heeft, aldaar op
dezelfde voet als de eigen onderdanen van die Staat een beroep doen op de bevoegdheidregels die daar van kracht zijn, met name de regels van bijlage I. In die bijlage wordt
verwezen – wat België betreft – naar de artikelen 15 BW en 638 Ger.W.
Een en ander brengt met zich mee dat – nu we kennelijk niet te maken hebben met een
bevoegdheid gesteund op de artikelen 22 en 23 EG-Verordening – het gemeen recht dat
op het moment van de inleiding van de vordering bestond, van toepassing is. De
desbetreffende regels zijn terug te vinden in de artikelen 635 tot 638 Ger.W.
3. De bevoegdheidsbetwisting tussen partijen blijkt als volgt te zijn verlopen.
Eiseres was tot dagvaarding voor de Belgische rechtbank overgegaan en betoogde dat
deze rechtbank internationale rechtsmacht had op grond van artikel 4 van de wet van 27
juli 1961 betreffende de eenzijdige beëindiging van de voor onbepaalde tijd verleende
concessies van alleenverkoop.
Verweerster in cassatie betwistte evenwel het bestaan van een concessieovereenkomst
zodat de bevoegdheidsgrond van artikel 4 niet van toepassing kon zijn. In haar conclusie
van 21 september 2006 riep verweerster vervolgens het bestaan van een
bevoegdheidsbeding in ten voordele van de rechtbanken van Californië dat ze geldig
achtte op grond van artikel 23 EG-Verordening (hetgeen overigens niet correct kan zijn
vermits die bepaling slechts de bevoegdheidsbedingen ten voordele van een rechtscollege
uit een Lid-Staat beheerst).
De geldigheid van dat bevoegdheidsbeding werd evenwel betwist tussen eiseres. In het
bestreden arrest wordt daar evenwel geen aandacht aan besteed.
In haar zelfde conclusie wierp verweerster tenslotte op dat, zelfs bij gebreke aan forumkeuze, ook het gemeen recht geen bevoegdheid geeft aan de Belgische rechter vermits
artikel 635, 3° Ger.W. geen toepassing kon vinden omdat de vordering strekt tot betaling
van een billijke vergoeding of bijkomende vergoeding in de zin van artikel 2 en 3 van de
Alleenverkoopwet van 27 juli 1961 en de betaling van dergelijke schulden ‘haalbaar’ is,
en dus in Californië dient te geschieden.
4. De appelrechters oordelen dat de bevoegdheidsgrond van artikel 4 van de
Alleenverkoopwet niet in aanmerking kan komen, gelet op het feit dat het bewijs van het
bestaan van een concessieovereenkomst niet is geleverd zodat overeenkomstig het
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gemeen recht moet nagegaan worden of de Belgische rechter internationale rechtsmacht
heeft. Ze besluiten dat dit ingevolge artikel 635, 3° (en 624, 2°) Ger.W. niet het geval is,
vermits de “verbintenis waarover het geschil loopt” moet worden uitgevoerd in
Californië.
5. Terecht werpt eiseres onder het tweede onderdeel op dat de appelrechters op grond
van artikel 635, 3° Ger.W. niet wettig konden oordelen dat zij geen rechtsmacht hadden
omdat de verbintenis waarover het geschil loopt in Californië moet worden uitgevoerd; artikel 635, 3° Ger.W. verleent immers óók rechtsmacht aan de Belgische rechter indien de
verbintenis waarover het geschil loopt in België is ontstaan.
Vooraleer tot de bevinding te kunnen komen dat artikel 635, 3° Ger.W. geen internationale rechtsmacht verleende aan de Belgische rechter, diende het bestreden arrest
noodzakelijk ook vast te stellen dat de verbintenis waarover het geschil loopt ook niet in
België is ontstaan.
6. Verweerster in cassatie werpt hier tegen op (memorie van antwoord, p. 5) dat het bestreden arrest, minstens impliciet, vaststelt dat de plaats van ontstaan van de betwiste
verbintenis welke een vergoeding tot voorwerp heeft voor een beweerd onrechtmatig handelen van de verweerster, evenzeer buiten België te lokaliseren valt omdat het arrest vaststelt dat de aan verweerster geaffilieerde vennootschap Catapult Communications International per brief aan eiseres kennis gegeven heeft dat de overeenkomsten van 21 december
2001 en van 15 mei 2002 niet werden verdergezet na 31 december 2002.
7. Het is m.i. uiterst betwistbaar dat met deze laatste vaststelling, de appelrechters
zouden hebben geoordeeld dat de verbintenis waarover het geschil loopt ook buiten België is ontstaan.
Eerst en vooral kan worden opgemerkt dat het begrip “de verbintenis die ten grondslag
ligt aan de vordering” een breder toepassingsgebied heeft dan artikel 5 EG-Verdrag (of
thans artikel 5.1 EG-Verordening) vermits het niet louter gaat om contractuele
verbintenissen doch het ook kan gaan om delictuele of quasi-delictuele verbintenissen
(zie: H. BORN en M. FALLON, “Chronique de jurisprudence. Droit judiciaire international
(1978-1982)3, JT 1983, p. 221, nr. 175).
Bovendien dient aan de hand van het verwijzingsrecht van het forum nagegaan worden
waar de verbintenis is ontstaan (Ibid., nr. 177). Die laatste redenering bevat het bestreden
arrest niet.
Gelet op het feit dat volgens de appelrechters het bewijs van het bestaan van een concessieovereenkomst niet werd geleverd, is het niet uitgesloten dat men had kunnen
besluiten dat er sprake was van een verbintenis waarover het geschil liep die als extracontractueel van aard kon worden gekwalificeerd; in dat geval zou aan de hand van de
toenterdijd van toepassing zijnde verwijzingsregels moeten worden achterhaald waar het
ontstaan van die verbintenis kon worden gesitueerd. In die hypothese was het overigens
niet uitgesloten dat die plaats in België kon worden gesitueerd zodat de Belgische rechters
wel internationale rechtsmacht hadden in toepassing van artikel 635, 3° Ger.W..
De auteurs waren het er immers over eens dat er een alternatieve aanknoping bestond
wat de aanduiding van de bevoegde rechtbank betreft (G. VAN HECKE en K. LENAERTS, Internationaal privaatrecht, in APR, Story-Scientia, 1989, nr. 779), en ook in de rechtspraak
kwam dat principe tot uiting zodat toen ook als regel werd geponeerd om de keuze te laten
(Cfr. J. ERAUW, De onrechtmatige daad in het internationaal privaatrecht, Antwerpen,
Maarten Kluwer, 1982, 198 en de verschillende uitspraken die hij aanhaalt op p. 197198).
8. Het was in casu wellicht ook mogelijk om tóch internationale rechtsmacht op te nemen in toepassing van artikel 635, 3° Ger.W., met name omdat de verbintenis waarover
het geschil liep kon worden beschouwd als zijnde ontstaan in België. Ook al is deze laat-
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ste redenering voor de beoordeling van het cassatieberoep eigenlijk niet relevant meer,
toch maakt het duidelijk dat het niet voldoende was voor de appelrechters om te besluiten
dat zij ingevolge artikel 635, 3° (en 624) Ger.W. geen internationale rechtsmacht hadden
omdat de verbintenis in het buitenland moest worden uitgevoerd zonder dat zij ook nagingen of het ontstaan van de verbintenis waarover het geschil liep, niet in België kon worden gesitueerd.
De conclusie van de appelrechters dat zij geen internationale rechtsmacht hebben verbaast overigens nog des te meer, nu het zeer waarschijnlijk is dat zij in alle geval in
toepassing van de artikelen 638 en 636 Ger.W. wél rechtsmacht hadden om kennis te nemen van de verbintenis waarover het geschil liep.
9. Hoewel hetgeen volgt eigenlijk geen belang meer vertoont voor het beoordelen van
het tweede onderdeel, dat naar ons oordeel gegrond is in zoverre het artikel 635, 3° Ger.
W. (zoals van toepassing voor de opheffing ervan door het WIPR) als geschonden aanwijst, kan inderdaad overeenkomstig het exorbitant forum van artikel 638 Ger.W., wanneer
de verschillende in de desbetreffende titel van het Gerechtelijk Wetboek genoemde gronden ontoereikend zijn om de bevoegdheid van de Belgische rechtbanken ten aanzien van
vreemdelingen te bepalen, de eiser de zaak brengen voor de rechter van de plaats waar hij
zelf zijn woon- of verblijfplaats heeft.
Zelfs indien geen internationale rechtsmacht zou bestaan voor de Belgische rechtbank
op grond van artikel 635, 3° Ger.W. kon die m.i. hoe dan ook gesteund worden op artikel
638 (juncto art. 636) Ger. W.
Het komt me daarom voor dat eiseres terecht stelt dat uit die bepaling volgt dat, zelfs zo
op artikel 635, 3°, Ger.W. geen beroep kan worden gedaan teneinde zaak voor de Belgische rechter te brengen, de zaak niettemin kan worden gebracht voor de rechtbank van de
plaats waar de eisende partij haar woonplaats heeft.
10. Verweerster werpt daartegen op dat geen van de partijen melding gemaakt had van
artikel 638 Ger.W. en het niet aan het geadieerde rechtscollege behoort ambsthalve zijn
internationale bevoegdheid te stoelen op die bepaling, doch het hoogstens in geval de
eisende partij de internationale bevoegdheid baseert op dat artikel, toekomt aan de rechter
ambtshalve, in geval van niet verschijnen van de verwerende partij, het vereiste van wederkerigheid van artikel 636 Ger.W. te onderzoeken niet.
Dit standpunt kan m.i. niet worden gevolgd.
Inderdaad, hoewel voor de invoering van het WIPR geen duidelijke bepaling bestond
die de rechter verplichtte zijn internationale bevoegdheid ambtshalve te onderzoeken –
thans is er immers artikel 12 WIPR – werd ervoor gepleit het mechanisme van artikel 638
juncto artikel 636 Ger.W. redelijk te interpreteren (F. RIGAUX en M. FALLON, Droit
international privé, Brussel, Larcier, 1993, II, nr. 820. Zie ook: A. HEYVAERT, Belgisch
internationaal privaatrecht. Een inleiding, Mechelen, Kluwer, 2002, nr. 203).
Meer bepaald werd vanuit die optiek aangenomen dat onzekerheid over het bestaan van
de wederkerigheid, wordt opgelost in de zin van het aanvaarden van rechtsmacht (J.
ERAUW, Beginselen van internationaal privaatrecht, Gent, Story-Scientia, 1985, 52).
11. In een noot bij een vonnis van de arbeidsrechtbank van Nijvel pleitte Hugues B ORN
ervoor om de rechtbank te verplichting op te leggen om zijn internationale rechtsmacht te
onderzoeken in het licht van de artikelen 635, 2°, 6° en 638 Ger.W. ook al was door
partijen enkel de eventuele toepassing van artikel 635, 10° Ger.W. ingeroepen. Deze
auteur vond immers dat van zodra de vraag naar de internationale rechtsmacht in het
geding is en er grondslagen waren om tot bevoegdheid te besluiten op grond van, onder
meer, artikel 638 Ger.W., de rechtbank ook die grondslag voor het aannemen van
internationale rechtsmacht moet onderzoeken zelfs al wordt dit niet door partijen
opgeworpen.
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Inderdaad, “les règles de compétence internationale font évidemment partie du "droit"
que le juge a le devoir d’appliquer d’office, comme l’implique l’adage "Iura novit curia".
Or, ce devoir comporte celui de "choisir les règles de droit applicables au litige", même
si son objet et sa cause sont délimités par les parties. Certes, le principe dispositif interdit
au juge de "rendre d’office litigieux un point de fait ou une question de droit que les
parties ont, dans les limites des droits dont elle disposent respectivement, décidé de
soustraire à son appréciation" (H. BORN, noot onder Arbrb. Nijvel 14 okt. 1981, RRD
1982, (171) 181-182).
Ook al had in die zaak de eiser enkel de bevoegdheidsgrond van artikel 635, 10 °
Ger.W. ingeroepen en verweerder dit ook enkel betwist zonder dat de eventuele toepassing van andere regels van internationale rechtsmacht of artikel 638 Ger.W. in het debat
was, dan vond BORN dat de rechtbank “qui ne pouvait, lui, se retrancher derrière une
telle ignorance, était donc tenu de pallier celle du demandeur ou son excès d’optimisme.
Tout au plus eût-il été bien inspiré de rouvrir les débats pour permettre aux parties de
s’expliquer sur les chefs de compétence qu’elles n’avaient pas envisagés, même s’il n’y
était nullement tenu: l’article 774, alinéa 2 du code judiciaire n’est pas applicable
lorsque le juge "se fonde sur un moyen invoquant des circonstances de fait soumises à
son appréciation", ce qui était sans conteste le cas de toutes les bases de compétence non
expressément invoquées par le demandeur" (H. BORN, 182).
Het lijkt dat deze principes ook in deze zaak konden worden toegepast.
12. Tot een vergelijkbare conclusie komen BORN en FALLON ook in hun overzicht van
rechtspraak en dit onder verwijzing naar een cassatiearrest van 9 oktober 1980 (zie: H.
BORN en M. FALLON, “Chronique de jurisprudence. Droit judiciaire international (19781982)", JT 1983, p. 224, nr. 185).
Ook een vonnis van de rechtbank van eerste aanleg te Brussel besluit terzake tot internationale rechtsmacht op grond van artikel 638 Ger.W. zonder dat zulks blijkt te zijn
opgeworpen door partijen (Rb. Brussel 9 maart 1990, Rev. trim. dr. fam. 1990, 409, noot
M. FALLON, die van oordeel is dat de verwijzing naar artikel 638 Ger.W. zich slechts opdringt in geval van betwisting van de internationale rechtsmacht van de rechter (zie p.
414) – en dus niet alleen indien een (andere) aangevoerde rechtsgrondslag voor de internationale rechtsmacht van de rechter in het geding is).
13. Overigens kan de verplichting voor de rechter om zijn internationale rechtsmacht te
onderzoeken zoals die uit het bovenstaande werd afgeleid, ook gezien worden in het licht
van de vraag of artikel 635, 3° Ger.W. rechtsmacht verleent in zoverre het gaat om het
ontstaan van de verbintenis waarover het geschil loopt. Anders gezegd, de verplichting
voor de rechter om zijn internationale rechtsmacht te onderzoeken noopte hem er ook al
toe na te gaan of er in casu geen sprake was van een verbintenis die was ontstaan in de zin
van artikel 635, 3° Ger.W., nu de vraag van het bestaan van internationale rechtsmacht
van de Belgische rechter op zich reeds in het debat was.
Besluit: VERNIETIGING.
ARREST

(AR C.08.0330.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 19 juni 2007 gewezen door
het Hof van Beroep te Antwerpen.
Voorzitter Ivan Verougstraete heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Dirk Thijs heeft geconcludeerd.
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II. CASSATIEMIDDEL
De eiseres voert in haar verzoekschrift een middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 149 van de gecoördineerde Grondwet van 17 februari 1994;
- artikel 4 van de Verordening (EG) nr. 44/2001 van de Raad betreffende de rechterlijke
bevoegdheid, de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken;
- de artikelen 8, 9, 624, 2°, 635, 3°, zoals van toepassing vóór zijn opheffing bij de wet
van 16 juli 2004;
- artikel 638, zoals van toepassing vóór zijn opheffing bij de wet van 16 juli 2004;
- artikel 1138, 4°, van het Gerechtelijk Wetboek;
- de artikelen 2, 3 en 4 van de wet van 27 juli 1961 betreffende de eenzijdige beëindiging van de voor onbepaalde tijd verleende concessies van alleenverkoop.
Aangevochten beslissingen
Bij het bestreden arrest van 19 juni 2007 verklaart het hof van beroep te Antwerpen het
hoger beroep van de eiseres tegen het vonnis van de eerste rechter, waarbij de eerste rechter zich onbevoegd verklaarde om van de eiseres' vordering kennis te nemen en haar tot de
kosten veroordeelde, ontvankelijk doch ongegrond. Deze beslissing is gestoeld op volgende overwegingen:
"De nv Tucana Telecom stelt dat zij met Catapult Communications Inc. (en Catapult
Communications International ltd.) gebonden was door een verkoopconcessie onderworpen aan de wet van 27 juli 1961 en dat deze verkoopconcessie onrechtmatig werd beëindigd.
Volgens de nv Tucana Telecom trad zij door de overname van de handelsfondsen van
bv Tekelec Airtronic en sa Tekelec Europe in hun rechten voortspruitende uit hun distributieovereenkomst met Tekelec Inc.
De eerste rechter stelt terecht dat de nv Tucana Telecom geen concessie van alleenverkoop in de zin van de wet van 27 juli 1961 bewijst.
2.2.1. Overeenkomsten brengen alleen gevolgen teweeg tussen de contracterende partijen (artikel 1165, van het Burgerlijk Wetboek).
Gelet hierop impliceert de overdracht van een handelsfonds dus in beginsel niet dat
overeenkomsten afgesloten door de overlater door diens medecontractant verder moeten
worden uitgevoerd tegenover de overnemer.
In dit geval was de Amerikaanse vennootschap Tekelec Inc. niet verplicht om een eventuele aan bv Tekelec Airtronic en sa Tekelec Europe verleende verkoopconcessie verder
te zetten ten aanzien van de nv Tucana Telecom. Dit is trouwens in de litigieuze overeenkomsten tussen de nv Tucana Telecom en resp. de Nederlandse vennootschap bv Telecom
Airtronic en de Franse vennootschap sa Tekelec Europe ook uitdrukkelijk bedongen.
In casu bewijst de nv Tucana Telecom de instemming niet van de Amerikaanse vennootschap Tekelec Inc. met de resp. overdrachten van de litigieuze verkoopconcessies.
De eerste rechter stelt terecht dat uit het dossier wel blijkt dat intensief onderhandeld
werd omtrent een dergelijke samenwerking, maar dat een akkoord hieromtrent zeker niet
blijkt.
2.2.2. De nv Tucana Telecom bewijst niet zelf ooit een verkoopconcessie te hebben gesloten.
2.2.2.1. ...
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2.2.2.2. Zelfs in de veronderstelling dat bv Tucana Telecom een verkoopconcessie in de
zin van de wet van 27 juli 1961 zou hebben genoten, dan nog staat vast dat zij de benadeelde is van de opzegging daarvan.
Bijgevolg beschikt in dat geval alleen bv Tucana Telecom over het wettelijk vereiste
persoonlijk en rechtstreeks, d.w.z. eigen belang (artikelen 17 en 18, van het Gerechtelijk
Wetboek).
Het belang dat nv Tucana Telecom als 100 pct. aandeelhouder van bv Tucana Telecom
doet gelden, is slechts onrechtstreeks en voldoet dus niet aan de vereisten om rechtsgeldig
een vordering te kunnen instellen op grond van de wet van 27 juli 1961.
Ook dit merkt de eerste rechter terecht op.
2.3. Gelet op wat voorafgaat, oordeelde de eerste rechter terecht dat hij onbevoegd is
om van de vordering van (de eiseres) kennis te nemen.
De nv Tucana Telecom kan zich, gelet op wat voorafgaat, niet beroepen op artikel 4
van de wet van 27 juli 1961 betreffende de eenzijdige beëindiging van de voor onbepaalde
tijd verleende concessies van alleenverkoop.
Immers kan (de eiseres) zich t.a.v. (de verweerster en de vennootschap naar Iers recht
Catapult Communications International ltd.) niet beroepen op een overeenkomst die is onderworpen aan de wet van 27 juli 1961.
Uit het debat blijkt dat de vennootschap naar Iers recht Catapult Communications International ltd. oorspronkelijk volledigheidshalve in de procedure werd betrokken, maar vermits niet betwist wordt dat het de Amerikaanse vennootschap Catapult Communications
Inc. is die op 31 augustus 2002 rechtsopvolger werd van de Amerikaanse vennootschap
Tekelec Inc. (zie hoger randnr. 1.2.7.), is enkel de vordering opzichtens deze vennootschap nog relevant in casu.
Bij gebreke aan (een) ter zake toepasselijk internationaal recht of verdrag waardoor ook
de vennootschap naar het recht van California Catapult Communications Inc. is gebonden,
dient de Belgische rechter terug te grijpen naar de oude regels van internationaal privaatrecht inzake bevoegdheid.
De wet van 16 juli 2004 houdende het (nieuwe) wetboek van internationaal privaatrecht
is immers pas van toepassing op vorderingen ingeleid na de datum van inwerkingtreding
daarvan op 1 oktober 2004 (zie artikel 126, §1, W.1.P.R.).
Bijgevolg duidt overeenkomstig artikel 635, 3°, van het Gerechtelijk Wetboek het artikel 624, van het Gerechtelijk Wetboek de bevoegde rechter aan (zie Laenens, J., Overzicht van rechtspraak. De bevoegdheid (1993-2000), TPR, 2002, p. 1576, nr. 153; Erauw,
J., Claeys, M., Lambein, K., Roox, K., Verhellen, J., Overzicht van de rechtspraak. Internationaal privaatrecht en nationaliteitsrecht (1993-1998), TPR, 1998, p. 1485-1488, nrs.
211-218):
"Met uitzondering van de gevallen waarin de wet uitdrukkelijk bepaalt welke rechter
bevoegd is om kennis te nemen van de vordering, kan deze naar keuze van de eiser worden gebracht:
1° voor de rechter van de woonplaats van de verweerder of van één der verweerders;
2° voor de rechter van de plaats waar de verbintenissen, waarover het geschil loopt, of
een ervan zijn ontstaan of waar zij worden, zijn of moeten worden uitgevoerd;
3° voor de rechter van de woonplaats gekozen voor de uitvoering van de akte;
4° voor de rechter van de plaats waar de gerechtsdeurwaarder heeft gesproken tot de
verweerder in persoon, indien noch de verweerder noch, in voorkomend geval, een van de
verweerders een woonplaats heeft in België of in het buitenland".
In dit geval kan slechts artikel 624, 2°, van het Gerechtelijk Wetboek aanleiding geven

120

HOF VAN CASSATIE

14.1.10 - Nr. 32

tot de bevoegdheid van de Belgische rechtbanken.
De nv Tucana Telecom vordert de betaling van een billijke vergoeding en een billijke
bijkomende vergoeding in toepassing van de artikelen 2 en 3 van de wet van 27 juli 1961.
De betaling van dergelijke geldschulden is haalbaar (zie Laenens, J., Overzicht van de
rechtspraak. De bevoegdheid (1993-2000), TPR, 2002, p. 1567, nr. 123).
De betaling dient dus te geschieden in California.
Aangezien aldaar de verbintenis waarover het geschil loopt moet worden uitgevoerd is
de Belgische rechter ook op grond van artikel 624, 2°, van het Gerechtelijk Wetboek niet
bevoegd.
De eerste rechter heeft dit terecht zo beslist".
De eerste rechter overwoog meer bepaald, alle andere en strijdige argumenten verwerpend:
`Bij gebreke aan (een) terzake toepasselijk internationaal recht of verdrag waardoor ook
de vennootschap naar het recht van California Catapult Communications Inc. is gebonden,
dient de rechtbank terug te grijpen naar de oude regels van internationaal privaatrecht inzake bevoegdheid. De wet van 16 juli 2004 houdende het (nieuwe) wetboek van internationaal privaatrecht is immers pas van toepassing op vorderingen ingeleid na de datum van
inwerkingtreding daarvan op 1 oktober 2004 (zie artikel 126, §1, W.I.P.R.).
Bijgevolg duidt overeenkomstig artikel 635, 3° , van het Gerechtelijk Wetboek het artikel 624 van het Gerechtelijk Wetboek de bevoegde rechter aan (zie Laenens, J., Overzicht
van de rechtspraak. De bevoegdheid (1993-2000), TPR, 2002, p. 1576, nr. 153; Erauw, J.,
Claeys, M., Lambein, K., Roox, K., Verhellen, J., Overzicht van de rechtspraak. Internationaal privaatrecht en nationaliteitsrecht (1993-1998), TPR, 1998, p. 1485-1488, nrs. 211218):
"Met uitzondering van de gevallen waarin de wet uitdrukkelijk bepaalt welke rechter
bevoegd is om kennis te nemen van de vordering, kan deze naar keuze van de eiser worden gebracht.
1° voor de rechter van de woonplaats van de verweerder of van één der verweerders;
2° voor de rechter van de plaats waar de verbintenissen, waarover het geschil loopt, of
een ervan zijn ontstaan of waar zij worden, zijn of moeten worden uitgevoerd;
3° voor de rechter van de woonplaats gekozen voor de uitvoering van de akte;
4° voor de rechter van de plaats waar de gerechtsdeurwaarder heeft gesproken tot de
verweerder in persoon, indien noch de verweerder noch, in voorkomend geval, een van de
verweerders een woonplaats heeft in België of in het buitenland".
In dit geval kan slechts artikel 624, 2°, van het Gerechtelijk Wetboek aanleiding geven
tot de bevoegdheid van de Belgische rechtbanken. Nv Tucana Telecom vordert de betaling van een billijke vergoeding en een billijke bijkomende vergoeding in toepassing van
de artikelen 2 en 3 van de wet van 27 juli 1961. De betaling van dergelijke geldschulden
is haalbaar (zie Laenens, J., Overzicht van de rechtspraak. De bevoegdheid (1993-2000),
TPR, 2002, p. 1567, nr. 123). De betaling dient dus te geschieden in California. Aangezien aldaar de verbintenis waarover het geschil loopt moet worden uitgevoerd is de Belgische rechter ook op grond van artikel 624, 2° , van het Gerechtelijk Wetboek niet bevoegd.
Volgens nv Tucana Telecom trad zij door de overname van de handelsfondsen van bv
Tekelec Airtronic en sa Tekelec Europe in hun rechten voortspruitende uit hun distributieovereenkomst met Tekelec Inc.
De zgn. "Cession d'éléments de fonds de commerce", gevoegd in bijlage tot de overeenkomst van 10 november 2000 waarbij deze handelsfondsen werden overgedragen, ver-
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meldt echter geen bestaande distributieovereenkomst tussen sa Tekelec Europe en Tekelec
Inc.
Het exhibit 1 van de overeenkomst van 10 november 2000 vermeldt wel in algemene
termen een distributieovereenkomst tussen bv Tekelec Airtronic en Tekelec Inc., maar
deze wordt niet bijgevoegd zodat uit niets de actualiteit of de inhoud daarvan blijkt.
Bovendien brengen overeenkomsten principieel alleen gevolgen teweeg tussen de contracterende partijen (artikel 1165 van het Burgerlijk Wetboek). Gelet hierop impliceert de
overdracht van een handelsfonds dus in beginsel niet dat overeenkomsten afgesloten door
de overlater door diens medecontractant verder moeten worden uitgevoerd tegenover de
overnemer.
In dit geval was Tekelec Inc. dus niet verplicht om een eventuele aan bv Tekelec Airtronic en sa Tekelec Europe verleende verkoopconcessie verder te zetten ten aanzien van
nv Tucana Telecom. Nv Tucana Telecom bewijst evenmin dat Tekelec Inc. daarmee instemde. Blijkens de bewijsstukken werd wel intensief onderhandeld omtrent een dergelijke samenwerking, maar een akkoord blijkt zeker niet.
Overigens illustreren de feiten dat nv Tucana Telecom zelf nooit een verkoopconcessie
genoot. Zij legt enkel bewijs voor van een handelrelatie tussen haar Nederlandse dochter
bv Tucana Telecom en Tekelec Inc. Deze laatste leverde haar producten aan bv Tucana
Telecom voor verdere levering en installatie bij diverse eindklanten, maar het bewijs dat
zulks geschiedde onder de voorwaarden van artikel 1, §1, van de wet van 27 juli 1961 ontbreekt volkomen.
Maar zelfs in de veronderstelling dat bv Tucana Telecom een verkoopconcessie in de
zin van de wet van 27 juli 1961 zou hebben genoten, dan nog staat vast dat zij de benadeelde is van de opzegging daarvan.
Bijgevolg beschikt in dat geval alleen bv Tucana Telecom over het wettelijke vereiste
persoonlijk en rechtstreeks, d.w.z. eigen belang (artikel 17 en 18, van het Gerechtelijk
Wetboek) Het belang dat nv Tucana Telecom als 100 pct. aandeelhouder van bv Tucana
Telecom doet gelden is slechts onrechtstreeks en voldoet dus niet aan de vereisten om
rechtsgeldig een vordering te kunnen instellen op grond van de wet van 27 juli 1961".
Grieven
(...)
Tweede onderdeel
Blijkens artikel 4.1, van de Verordening (EG) nr. 44/2001 van de Raad betreffende de
rechterlijke bevoegdheid, de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken, wordt, indien de verweerder geen woonplaats heeft op het
grondgebied van een lidstaat, de bevoegdheid in elke lidstaat geregeld door de wetgeving
van die lidstaat, onverminderd de artikelen 22 en 23.
Artikel 4.2, van de verordening vervolgt dat tegen deze verweerder ieder, ongeacht zijn
nationaliteit, die op het grondgebied van een lidstaat woonplaats heeft, aldaar op dezelfde
voet als de eigen onderdanen van die staat een beroep kan doen op de bevoegdheidsregels
die daar van kracht zijn, met name de regels van bijlage I.
Bijlage I verwijst meer in het bijzonder naar artikel 638 van het Gerechtelijk Wetboek.
Naar luid van artikel 635 van het Gerechtelijk Wetboek, zoals van toepassing vóór zijn
opheffing bij wet van 16 juli 2004, kunnen vreemdelingen hetzij door een Belg, hetzij
door een vreemdeling, voor de rechtbanken van het rijk worden gedagvaard, onder meer:
3° indien de verbintenis die ten grondslag ligt aan de vordering, in België ontstaan is, uitgevoerd is of moet worden.
Uit deze bepaling volgt dat de Belgische rechtbanken onder meer rechtsmacht hebben
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wanneer de verbintenis, waarvan de uitvoering gevorderd wordt, in België is ontstaan.
Het volstaat bijgevolg niet vast te stellen dat de verbintenis in een andere Staat zou dienen te worden uitgevoerd om te beslissen tot de afwezigheid van rechtsmacht van de Belgische rechter. Er dient bovendien te worden vastgesteld dat deze verbintenis ook niet in
België is ontstaan.
Artikel 638, van het Gerechtelijk Wetboek, zoals van toepassing vóór diens opheffing
bij wet van 16 juli 2004, bepaalt voorts dat wanneer de verschillende in deze titel, gewijd
aan de territoriale bevoegdheid, genoemde gronden ontoereikend zijn om de bevoegdheid
van de Belgische rechtbanken ten aanzien van vreemdelingen te bepalen, de eiser de zaak
kan brengen voor de rechter van de plaats waar hij zelf zijn woon- of verblijfplaats heeft.
Uit deze laatste bepaling volgt dat, zelfs zo op artikel 635, 3°, van het Gerechtelijk
Wetboek, geen beroep kan worden gedaan teneinde de zaak voor de Belgische rechter te
brengen, de zaak niettemin kan worden gebracht voor de rechtbank van de plaats waar de
eisende partij haar woonplaats heeft, hetzij te dezen Antwerpen.
(...)

III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Tweede onderdeel
1. Krachtens artikel 4.1 van de Verordening (EG) nr. 44/2001 wordt, indien de
verweerster geen woonplaats heeft op het grondgebied van een Lidstaat de bevoegdheid in elke Lidstaat geregeld door de wetgeving van die Lidstaat, onverminderd de artikelen 22 en 23, te dezen niet van toepassing.
2. Artikel 635, 3°, van het Gerechtelijk Wetboek, zoals van toepassing vóór
zijn opheffing bij wet van 16 juli 2004 houdende het Wetboek IPR, bepaalt dat
vreemdelingen hetzij door een Belg, hetzij door een vreemdeling voor de rechtbanken van het rijk kunnen worden gedagvaard, indien de verbintenis die ten
grondslag ligt aan de vordering, in België ontstaan is, uitgevoerd is of moet worden.
Krachtens artikel 624, 2°, van het Gerechtelijk Wetboek kan, met uitzondering
van de gevallen waarin de wet uitdrukkelijk bepaalt welke rechter bevoegd is om
kennis te nemen van de vordering, deze naar keuze van de eiseres worden gebracht voor de rechter van de plaats waar de verbintenissen, waarover het geschil
loopt, of een ervan zijn ontstaan of waar zij worden, zijn of moeten worden uitgevoerd.
3. Om te beslissen dat een Belgische rechter geen internationale rechtsmacht
kan ontlenen aan voormeld artikel 635, zoals van toepassing vóór zijn opheffing
bij wet van 16 juli 2004, volstaat het niet vast te stellen dat de verbintenis die ten
grondslag ligt aan de vordering buiten België is uitgevoerd of moet worden uitgevoerd, maar dient er bovendien te worden vastgesteld dat deze verbintenis niet
in België is ontstaan.
4. Nadat de appelrechters oordelen dat de eiseres zich niet kan beroepen op artikel 4 van de wet van 27 juli 1961 betreffende de eenzijdige beëindiging van de
voor onbepaalde tijd verleende concessies van alleenverkoop en bij gebreke aan
een ter zake toepasselijk internationaal recht of verdrag, de Belgische rechter terug dient te grijpen naar de oude regels van internationaal privaatrecht inzake be-
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voegdheid, overwegen zij dat bijgevolg overeenkomstig artikel 635, 3°, van het
Gerechtelijk Wetboek, het artikel 624 van het Gerechtelijk Wetboek de bevoegde
rechter aanduidt.
Aansluitend beslissen zij dat in dit geval slechts artikel 624, 2°, van het Gerechtelijk Wetboek aanleiding kan geven tot de bevoegdheid van de Belgische
rechtbanken en dat aangezien de betaling in California dient te geschieden, aldaar de verbintenis waarover het geschil loopt moet worden uitgevoerd.
5. Door aldus te oordelen konden zij niet zonder miskenning van artikel 624,
2°, en artikel 635, 3°, van het Gerechtelijk Wetboek zoals van toepassing vóór
zijn opheffing bij wet van 16 juli 2004 houdende het Wetboek IPR beslissen dat
de Belgische rechter ook op grond van artikel 624, 2°, van het Gerechtelijk Wetboek niet bevoegd is.
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 Gent.
14 januari 2010 – 1° kamer – Voorzitter en Verslaggever: de h. Verougstraete, voorzitter – Gelijkluidende conclusie van de h. Thijs, advocaat-generaal – Advocaten: mrs. Geinger en Verbist.

Nr. 33
1° KAMER - 14 januari 2010

1º ARBITRAGE - OVEREENKOMST - ARBITRAGEBEDING - OVERHEIDSRECHTER - VERZOEK TOT
VERWIJZING - BEOORDELING - CRITERIA
2º ARBITRAGE - OVEREENKOMST - ARBITRAGEBEDING ONDERWORPEN AAN EEN VREEMDE WET OVERHEIDSRECHTER - EXCEPTIE VAN RECHTSMACHT - BEOORDELING - CRITERIA
1º De rechter van een verdragsluitende Staat bij wie een geschil aanhangig wordt gemaakt
over een onderwerp ten aanzien waarvan partijen een overeenkomst hebben aangegaan
als bedoeld in artikel 2.3 van het Verdrag van New York van 10 juni 1958, en aan wie
door een van de partijen de vraag wordt onderworpen het geschil naar arbitrage te verwijzen, kan die vraag toetsen aan zijn rechtstelsel en zodoende de grenzen bepalen waarin
private rechtspraak over bepaalde materies bestaanbaar is met zijn interne rechtsorde;
hij kan de mogelijkheid van het beroep op arbitrage mede laten afhangen van voorwaarden die los staan van de toestand van partijen of van het voorwerp van het geschil
alsmede de dwingende regels van zijn interne rechtsorde in zijn beoordeling betrekken 1.
1 Zie de conclusie van het O.M.
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(Artt. 2.1 en 2.3, Verdrag over de erkenning en tenuitvoerlegging van buitenlandse scheidsrechterlijke uitspraken, gedaan te New York op 10 juni 1958)
2º Wanneer een arbitrageovereenkomst volgens de wil van de partijen aan een vreemde
wet is onderworpen, moet de overheidsrechter die kennis neemt van een exceptie van
rechtsmacht, de arbitrage uitsluiten wanneer het geschil krachtens alle relevante rechtsregels van de lex fori niet aan de rechtsmacht van de nationale rechter mag worden onttrokken2. (Artt. 2.1 en 2.3, Verdrag over de erkenning en tenuitvoerlegging van buitenlandse scheidsrechterlijke uitspraken, gedaan te New York op 10 juni 1958)
(SEBASTIAN INTERNATIONAL INC., vennootschap naar Amerikaans recht T. COMMON MARKET COSMETICS nv)

Conclusie van advocaat-generaal D. Thijs:
1. Het eerste middel bekritiseert de bevestiging door het hof van beroep van de
beslissing van de eerste rechter volgens dewelke het door eiseres ingeroepen arbitragebeding niet kan worden toegepast en niet toelaat het geschil aan de rechtsmacht van de Belgische rechter te onttrekken.
2. Het eerste onderdeel verwijt het bestreden arrest terzake een onjuiste toepassing te
hebben gemaakt van artikel 2.1 en 2.3., van het Verdrag betreffende de erkenning en tenuitvoerlegging van buitenlandse scheidsrechtelijke uitspraken, gesloten te New York op 10
juni 1958, en goedgekeurd bij wet van 5 juni 1975.
Artikel 2.1 van dit verdrag bepaalt dat iedere Verdragssluitende Staat de schriftelijke
overeenkomst erkent waarbij partijen zich verbinden aan een uitspraak van scheidsmannen te onderwerpen alle of bepaalde geschillen welke tussen hen zijn gerezen of welke
tussen hen zouden kunnen rijzen naar aanleiding van een bepaalde al dan niet contractuele
rechtsbetrekking en betreffende een geschil dat vatbaar is voor arbitrage.
Artikel 2.3 van dat verdrag stipuleert dat de rechter van een Verdragssluitende Staat bij
wie een geschil aanhangig wordt gemaakt ten aanzien waarvan partijen een overeenkomst
als bedoeld in dit artikel hebben aangegaan, partijen op verzoek van een hunner naar arbitrage verwijst, tenzij hij constateert dat genoemde overeenkomst vervallen is, niet van
kracht is of niet kan worden toegepast.
Het bestreden arrest weigert in casu het door eiseres ingeroepen arbitragebeding toe te
passen op grond van de artikelen 4 en 6 van de wet van 27 juli 1961 betreffende eenzijdige beëindiging van de voor onbepaalde tijd verleende concessies van alleeverkoop, welke
bepalingen zich verzetten tegen het in aanmerking nemen van een arbitrageovereenkomst
die niet in de toepassing van het Belgische recht voorziet.
3. De problematiek inzake de arbitreerbaarheid van geschillen betreffende de Alleenverkoopconcessiewet te laten beoordelen door de lex fori, dan wel de lex contractus of de
lex arbitrationis, is reeds herhaalde malen aan de orde geweest in de rechtspraak en rechtsleer en werd daar op uiteenlopende wijze beantwoord (voor een overzicht, zie M. TRAEST,
“De beoordeling van de arbitreerbaarheid van een geschil bij een exceptie van rechtsmacht: het Hof van Cassatie kiest voor de lex fori”, en P. HOLLANDER, “ L’arbitrabilité des
litiges en matière de résiliation de concessions de vente soumises à la loi du 27 juillet
1961: fin de la controverse?”, noten bij Cass., 15 oktober 2004, AR nr. C.02.0216.N,
TBH 2005, 488 en 498).
In het principieel arrest van 15 oktober 2004, AR nr. C.02.0216.N, AC 2004, nr. 485
nam uw Hof duidelijk standpunt in in volgende bewoordingen:
“Dat de verplichting te verwijzen alleen geldt voor geschillen die vatbaar zijn voor arbitrage;
Overwegende dat artikel 2, lid 3, niet uitdrukkelijk de wet aanwijst op grond waarvan
2 Ibid.
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moet worden bepaald of het geschil vatbaar is voor arbitrage;
Dat die verdragsbepaling evenwel toelaat dat de rechter aan wie die vraag wordt onderworpen, de vraag aan zijn rechtsstelsel toetst en zodoende de grenzen bepaalt waarin private rechtspraak over bepaalde materies bestaanbaar is met de wettelijke orde;
Dat wanneer het arbitragebeding volgens de wil van de partijen onderworpen is aan
een vreemde wet, de overheidsrechter aan wie een exceptie van rechtsmacht wordt
opgeworpen, de arbitreerbaarheid mag uitsluiten wanneer hierdoor de openbare orde
van zijn rechtsstelsel wordt aangetast;”
Uw Hof opteerde in dat arrest duidelijk voor de lex fori-benadering: door a priori uit te
sluiten dat de rechter de lex fori in zijn beoordeling zou betrekken, hadden de appelrechters volgens Uw Hof de aangeduide verdragsbepalingen geschonden.
Dat standpunt werd nog explicieter verwoord in het arrest van Uw hof van 16 november 2006 (AR nr. C.02.0445.F, www.cass.be, met conclusie adv.-gen. HENKES; TBH 2007,
(890) 898, met noot L. MERTENS: cfr. infra). Ik citeer:
“(Voornoemd) artikel 2 vermeldt niet op grond van welke wet de rechter de arbitreerbaarheid van het geschil moet nagaan. Die verdragsbepaling stelt de rechter in staat de
vraag te beoordelen volgens de lex fori en te bepalen in hoeverre, in bepaalde aangelegenheden, arbitrage kan worden toegestaan.
Wanneer de arbitrageovereenkomst, zoals in deze zaak, aan een vreemde wet is onderworpen, moet de rechter die kennis neemt van een exceptie van rechtsmacht, de arbitrage
uitsluiten wanneer het geschil krachtens de lex fori niet aan de rechtsmacht van de nationale rechter mag worden onttrokken.
Het bestreden arrest dat oordeelt dat ‘de artikelen 2, §3, en 5, §§1 en 2, van het verdrag van New York geen enkele ruimte bieden voor de toepassing van de eigen wet om te
beoordelen of het geschil arbitreerbaar is, en dat die kwestie geregeld moet worden bij de
wet die op de overeen komst van toepassing is’, verantwoordt de beslissing om zich (…)
zonder rechtsmacht te verklaren om van het geschil kennis te nemen, niet naar recht.”
4. Eiseres beoogt kennelijk een nuancering van de door uw Hof vooropgestelde regel
door te stellen dat de lex fori slechts kan leiden tot het buiten toepassing laten van de arbitrageovereenkomst indien het geschil ‘op zichzelf’ niet arbitreerbaar is. Volgens eiseres
moet daaronder worden verstaan dat het arbitreerbaar karakter van het geschil niet kan
afhangen van voorwaarden die los staan van de toestand van de partijen of van het voorwerp van hun geschil. Er is volgens eiseres dan ook geen sprake van een geschil dat ‘op
zichzelf’ niet arbitreerbaar is wanneer de lex fori de arbitreerbaarheid ervan doet afhangen
van de vraag of de arbiters al dan niet toepassing zullen maken van het nationale recht.
Volgens eiseres moet er sprake zijn van een geschil dat “abstract beschouwd” (bedoeld
is dan los van de concrete inhoud van de lex fori) niet vatbaar is voor arbitrage omdat andere voorwaarden dan deze die verband houden met de toestand van de partijen en het
voorwerp van het geschil, volgens haar niet in rekening mogen worden gebracht. Men
mag volgens eiseres met andere woorden geen rekening houden met de “concrete” inhoud
van de lex fori om uit te maken of het geschil ‘in concreto’ het voorwerp van arbitrage
kan uitmaken.
Het resultaat van dergelijke redenering zou natuurlijk met zich meebrengen dat in beginsel elk geschil betreffende de beëindiging van een concessie van alleenverkoop vatbaar
zou zijn voor arbitrage, zulks in weerwil van hetgeen de wet van 27 juli 1961 daarover
bepaalt.
“Abstract beschouwd” kunnen dergelijke geschillen immers het voorwerp van een arbitrageovereenkomst uitmaken vermits de wet van 27 juli 1961 enkel de arbitreerbaarheid
uitsluit indien de arbiters de Belgische wet niet toepassen. Nochtans is er geen reden
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waarom een beoordeling aan de hand van de lex fori om de arbitreerbaarheid van een
geschil te bepalen in de zin van artikel 2 van het Verdrag van New York ook niet mede
zou kunnen worden bepaald aan de hand van een rechtsregel uit die lex fori die met zich
meebrengt dat een geschil niet het voorwerp van arbitrage kan uitmaken indien niet
vaststaat dat de arbiters op het geschil Belgisch recht zullen toepassen. Anders gezegd, het
is weinig zinvol om te beslissen dat de arbitreerbaarheid van het geschil wordt bepaald
door de lex fori om dan uit te sluiten dat – zoals eiseres beoogt in het eerste onderdeel –
dat met de inhoud van de lex fori wordt rekening gehouden om de arbitreerbaarheid van
een geschil te bepalen.
Dit laatste geldt nog des te meer nu men onder arbitrabiliteit zowel de subjectieve arbitrabiliteit (dit zijn de voorwaarden waaraan een persoon dient te voldoen om een geldige
overeenkomst tot arbitrage af te sluiten) als de objectieve arbitreerbaarheid begrijpt en
waarbij men met dit laatste de aard van de geschillen bedoelt die aan arbitrage kunnen
worden onderworpen; waar die objectieve arbitreerbaarheid afhangt van de lex fori, kan
het dan ook maar de concrete inhoud van de lex fori zijn welke die objectieve arbitreerbaarheid invult en die tot gevolg heeft dat sommige geschillen betreffende exclusieve distributieovereenkomsten het voorwerp van arbitrage kunnen uitmaken (dus objectief arbitreerbaar zijn) en andere niet (cfr. B. DEMEULENAERE, “Arbitrabiliteit in het Belgisch arbitragerecht anno 1998”, TPR 1998, (645) 646 en 653 e.v. ).
Er werd in dit verband ook het volgende opgemerkt: “C’est une chose de proclamer
que l’arbitrabilité d’un litige doit être examinée à la lueur de la lex fori, mais ce n’est pas
pour autant condamner tout litige à l’inarbitrabilité: la solution dépendra évidemment de
la nature du litige et du contenu de la lex fori. (…)" (L. MERTENS, “Arbitrabilité des litiges
concernant la résiliation des concessions de vente exclusive soumises à la loi belge du 27
juillet 1961: la bouteille à encre est-elle enfin épuisée?" , noot onder Cass. 16 nov. 2006,
TBH 2007, (890) 898). Deze auteur verwijst vervolgens naar artikel 1676.1, derde lid Ger.
W. dat bepaalt dat de regel omtrent de vatbaarheid voor arbitrage, de uitzonderingen die
elders in de wet voorkomen, onverlet laat en besluit: “En l’occurence, concernant la résiliation des concessions de vente exclusive à durée indéterminée, la loi particulière à
laquelle se réfère le Code judiciaire sont les articles 4 et 6 de la Loi” (bedoeld is de wet
van 27 juli 1961). “Si une première lecture des articles 4 et 6 laissait à penser que la Loi
excluait purement et simplement le recours à l’arbitrage en matière de résiliation de concession de vente exclusive à durée indéterminée produisant ses effets dans tout ou partie
du territoire belge (dès lors que la convention d’arbitrage avait été conclue avant la fin
du contrat de concession), l’interprétation sans équivoque qui en fut faite par l’arrêt
AUDI-NSU limita la protection de l’article 4 de la Loi à la possibilité pour le concessionnaire de pouvoir toujours se voir appliquer les dispositions de la Loi, quitte à ce que ce
soit par un arbitre. La soumission à l’arbitrage des litiges tombant dans le champ d’application de la Loi est donc admise par les juges belges, dès lors qu’ils constatent que les
arbitres ont l’obligation d’appliquer les dispositions de la Loi."
5. In voormeld arrest inzake AUDI-NSU (Cass. 28 juni 1979, AC 1978-79, 1303)
oordeelde het Hof inderdaad dat een geschil over de beëindiging door de concessiegever
van een contract inzake een concessie van alleenverkoop met uitwerking voor het gehele
Belgische grondgebied of een deel ervan derhalve niet vatbaar is voor beslechting door
een arbitrage die vóór het einde van het contract is overeengekomen en tot doel en gevolg
heeft dat een buitenlandse wet wordt toegepast.
Het Hof aanvaardt derhalve de rechtsmacht van arbiters op voorwaarde dat het beschermingsregime van de Alleenverkoopconcessiewet door hen wordt gegarandeerd (M. N EUT,
“De beoordeling door de Belgische rechter, ten tijde van het opwerpen van de exceptie
van onbevoegdheid, van de arbitreerbaarheid van een geschil inzake de eenzijdige beëindiging van een alleenverkoopconcessie” (noot onder Kh. Leuven 14 september 1999), RW
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1999-2000, (1304) 1340).
Een dergelijke inhoudelijke regel hangt derhalve niet af van de toestand van de partijen
of het voorwerp van het geschil, doch het kan niet worden betwijfeld dat die regel uit de
lex fori in rekening kan en moet worden gebracht om de arbitreerbaarheid van het geschil
te beoordelen.
Het Verdrag van New York verzet zich daar ook niet tegen.
Ook auteurs die de arbitrage ‘genegen’ zijn, kunnen zich overigens in dergelijke conclusie vinden, bv.: M. PIERS die – naar aanleiding van voormeld arrest van 15 oktober
2004 – stelt dat dit arrest een solide opvatting vertegenwoordigt over de interrelatie van de
wilsautonomie van de partijen, het toepasselijke recht en de dwingende rechtsregelen
“(…) Ook vanuit proceseconomisch standpunt is de juridische orde zeker gediend met
een oordeel dat rekening houdt met de dwingende bepalingen van de lex fori” (M. PIERS,
“Arbitreerbaarheid en toepasselijk recht: is de controverse nu ten einde?”, RW 2004-05,
(1049) 1053; M. PIERS en H. VERBIST, “Concessiegeschillen en arbitrage. Welk recht bepaalt vatbaarheid voor arbitrage?”, NjW 2005, (619) 624; M. TRAEST, “De beoordeling van
de arbitreerbaarheid van een geschil bij een exceptie van rechtsmacht: het Hof van Cassatie kiest voor de lex fori”, noot bij Cass., 15 okt. 2004, AR nr. C.02.0216.N, TBH 2005,
488).
Het eerste onderdeel kan derhalve niet worden aangenomen.
(…)
Besluit: VERWERPING.
ARREST

(AR C.08.0503.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 19 november 2007 gewezen
door het hof van beroep te Gent.
Voorzitter Ivan Verougstraete heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Dirk Thijs heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDELEN
De eiseres voert in haar verzoekschrift drie middelen aan.
Eerste middel
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 2 van het Verdrag betreffende de erkenning en tenuitvoerlegging van buitenlandse scheidsrechterlijke uitspraken, gesloten te New York op 10 juni 1958, goedgekeurd
bij wet van 5 juni 1975;
- de wet van 27 juli 1961 betreffende eenzijdige beëindiging van de voor onbepaalde
tijd verleende concessies van alleenverkoop, in het bijzonder artikel 4 ervan.
Aangevochten beslissingen
Het bestreden arrest weerhoudt de rechtsmacht van de Belgische rechter in het bijzonder omwille van de volgende redenen:
"Appellante kan niet worden bijgetreden waar zij voorhoudt dat de lex fori niet belet
dat het voorliggend geschil op grond van het arbitragebeding aan de Belgische rechter kan
worden onttrokken.
Haar beperkte verwijzing naar de artikelen 6 en 1134, van het Burgerlijk Wetboek en

128

HOF VAN CASSATIE

14.1.10 - Nr. 33

de artikelen 1676,1 en 1676,3 van het Gerechtelijk Wetboek, én de bewering dat er ook
geen sprake is van wetsontduiking, volstaan immers niet om te besluiten dat een geldig arbitragebeding werd afgesloten op grond waarvan het geschil aan de Belgische rechter kan
worden onttrokken.
Tot het Belgisch recht - op grond waarvan in casu de arbitreerbaarheid van het geschil
moet worden beoordeeld - behoort immers ook de Belgische wet van 27 juli 1961 betreffende de eenzijdige beëindiging van de voor onbepaalde tijd verleende concessies van alleenverkoop.
Artikel 6 van deze wet bepaalt dat de bepalingen van deze wet van toepassing zijn niettegenstaande hiermee strijdige overeenkomsten, en artikel 4 bepaalt dat de benadeelde
concessiehouder bij de beëindiging van een verkoopconcessie over het gehele Belgische
grondgebied of een deel ervan, in elk geval de concessiegever in België kan dagvaarden
en de Belgische rechter uitsluitend de Belgische wet zal toepassen.
Deze wet van 27 juli 1961 die niet de interne openbare orde of de internationaal privaatrechterlijke openbare orde raakt, is van dwingende aard door het bijzonder belang dat
de Belgische wetgever wenst te beschermen - namelijk een bepaalde economische zekerheid voor de concessiehouder op Belgisch grondgebied.
Door het daarin voorziene beschermingsmechanisme maakt deze wet daarenboven een
maatregel van Belgisch internationaal privaatrecht uit die, behoudens het geval waarin de
concessiehouder van de voorziene bescherming heeft afgezien - wat in casu niet het geval
is -, zich verzet tegen het in aanmerking nemen van een arbitrageovereenkomst die niet in
de toepassing van het Belgische recht voorziet (cf. conclusie van advocaat-generaal A.
Henkes voorafgaand aan Cass. 16 november 2006, www.juridat.be);
De door appellante ingeroepen arbitrageovereenkomst kan dan ook niet worden toegepast en laat niet toe het geschil aan de rechtsmacht van de Belgische rechter te onttrekken"
(pp. 10-11).
Grieven
Eerste onderdeel
Artikel 2, lid 1, van het Verdrag betreffende de erkenning en tenuitvoerlegging van buitenlandse scheidsrechterlijke uitspraken, gesloten te New York op 10 juni 1958, goedgekeurd bij wet van 5 juni 1975, bepaalt dat iedere Verdragsluitende Staat de schriftelijke
overeenkomst erkent waarbij partijen zich verbinden aan een uitspraak van scheidsmannen te onderwerpen alle of bepaalde geschillen welke tussen hen zijn gerezen of welke
tussen hen zouden kunnen rijzen naar aanleiding van een bepaalde al dan niet contractuele
rechtsbetrekking en betreffende een geschil, dat vatbaar is voor de beslissing door arbitrage.
Artikel 2, lid 3, bepaalt dat de rechter van een Verdragsluitende Staat bij wie een geschil aanhangig wordt gemaakt over een onderwerp ten aanzien waarvan partijen een
overeenkomst als bedoeld in dit artikel hebben aangegaan, partijen op verzoek van een
hunner naar arbitrage verwijst, tenzij hij constateert, dat genoemde overeenkomst vervallen is, niet van kracht is of niet kan worden toegepast.
Deze bepalingen sluiten niet uit dat de rechter, die gevat wordt voor een geschil betreffende een contract dat door de wil van de partijen onderworpen is aan een vreemde wet,
de toepassing van een overeenkomstig die vreemde wet geldig arbitragebeding afwijst.
Een dergelijke afwijzing kan echter slechts gebeuren op grond van een rechtsregel uit de
lex fori die het voorwerp van het geschil per se niet vatbaar acht voor arbitrage. De rechter kan daarentegen zonder de draagwijdte van deze internationale rechtsbepalingen te
schenden geen gevolg geven aan interne bepalingen die het arbitreerbaar karakter van een
geschil zouden laten afhangen van voorwaarden die los staan van de toestand van de par-
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tijen of van het voorwerp van hun geschil.
Om te weigeren het door de eiseres ingeroepen arbitragebeding toe te passen steunt het
arrest niet op een bepaling uit de lex fori die de arbitrage betreffende concessieovereenkomsten van alleenverkoop per se verbiedt, maar wel op de artikelen 4 en 6 van de wet
van 27 juli 1961 betreffende de eenzijdige beëindiging van de voor onbepaalde tijd verleende concessies van alleenverkoop, uitgelegd in die zin dat die bepalingen zich verzetten tegen het in aanmerking nemen van een arbitrageovereenkomst die niet in de toepassing van het Belgische recht voorziet. Daardoor verantwoordt het arrest zijn beslissing
niet naar recht (schending van artikel 2, al. 1 en 3, van het Verdrag betreffende de erkenning en tenuitvoerlegging van buitenlandse scheidsrechterlijke uitspraken, gesloten te
New York op 10 juni 1958, goedgekeurd bij wet van 5 juni 1975).
(...)

III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Eerste middel
Eerste onderdeel
1. Artikel 2.1 van het bij wet van 5 juni 1975 goedgekeurde Verdrag van 10
juni 1958 houdende erkenning en tenuitvoerlegging van buitenlandse scheidsrechterlijke uitspraken, opgemaakt te New York, bepaalt dat iedere Verdragssluitende Staat de schriftelijke overeenkomst erkent waarbij partijen zich verbinden
aan een uitspraak van scheidsmannen te onderwerpen alle of bepaalde geschillen
welke tussen hen zijn gerezen of welke tussen hen zouden kunnen rijzen naar
aanleiding van een bepaalde al dan niet contractuele rechtsbetrekking en betreffende een geschil dat vatbaar is voor arbitrage.
Artikel 2.3 van het Verdrag bepaalt dat de rechter van een Verdragssluitende
Staat bij wie een geschil aanhangig wordt gemaakt ten aanzien waarvan partijen
een overeenkomst als bedoeld in dit artikel hebben aangegaan, partijen op verzoek van een hunner naar arbitrage verwijst, tenzij hij constateert dat genoemde
overeenkomst vervallen is, niet van kracht is of niet kan worden toegepast.
De verplichting te verwijzen geldt enkel voor geschillen die vatbaar zijn voor
arbitrage.
2. Artikel 2 van het Verdrag wijst niet uitdrukkelijk de wet aan op grond waarvan moet worden bepaald of het geschil vatbaar is voor arbitrage.
Die verdragsbepaling laat evenwel toe dat de rechter aan wie de vraag wordt
onderworpen, de vraag aan zijn rechtsstelsel toetst en zodoende de grenzen bepaalt waarin private rechtspraak over bepaalde materies bestaanbaar is met zijn
interne rechtsorde. Zij belet niet dat de rechter de mogelijkheid van het beroep
op arbitrage mede laat afhangen van voorwaarden die los staan van de toestand
van partijen of van het voorwerp van het geschil en biedt ook de mogelijkheid
aan de rechter de dwingende regels van zijn interne rechtsorde te betrekken.
Wanneer de arbitrageovereenkomst aan een vreemde wet is onderworpen,
moet de rechter die kennis neemt van een exceptie van rechtsmacht, de arbitrage
uitsluiten wanneer het geschil krachtens alle relevante rechtsregels van de lex
fori niet aan de rechtsmacht van de nationale rechter mag worden onttrokken.
3. Het onderdeel dat aanvoert dat de rechter zonder de draagwijdte van het ge-
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noemde Verdrag te schenden geen gevolg kan geven aan interne bepalingen die
het arbitreerbaar karakter van een geschil zouden laten afhangen van voorwaarden die los staan van de toestand van de partijen of van het voorwerp van het geschil, faalt naar recht.
(...)
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiseres in de kosten.
14 januari 2010 – 1° kamer – Voorzitter en Verslaggever: de h. Verougstraete, voorzitter – Gelijkluidende conclusie van de h. Thijs, advocaat-generaal – Advocaten: mrs.
Draps, Oosterbosch en Van Ommeslaghe.

Nr. 34
1° KAMER - 14 januari 2010

VERWIJZING VAN EEN RECHTBANK NAAR EEN ANDERE — BURGERLIJKE
ZAKEN - ONTTREKKING VAN DE ZAAK AAN DE RECHTER - GEWETTIGDE VERDENKING
De banden die bestaan tussen een rechter en zijn collega's van een zelfde gerecht kunnen
bij de partijen en bij derden een wettige verdenking doen ontstaan over de strikte onpartijdigheid van de rechters die over de zaak uitspraak moeten doen, wanneer een van de
betrokken partijen zelf rechter is in de rechtbank die uitspraak moet doen; wanneer de
betrokken rechter ook benoemd is in de andere rechtbanken van hetzelfde rechtsgebied,
verwijst het Hof de zaak naar een rechtbank van een ander rechtsgebied1. (Artt. 648, 2°,
650 en 658, Ger.W.)
(DB INVEST)

ARREST

(AR C.09.0591.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
De verzoeker heeft op 20 november 2009 een verzoek neergelegd tot onttrekking van de zaak met notitienummer 09/6410/A toebedeeld aan rechtbank van
eerste aanleg te Antwerpen wegens gewettigde verdenking.
Het Hof heeft bij arrest van 26 november 2009 het verzoek niet kennelijk onontvankelijk verklaard.
Verschillende leden van de rechtbank hebben de mening geuit dat de zaak beter aan de rechtbank zou worden onttrokken. Een lid van de rechtbank meent dat
dit verzoek niet gegrond is.
Voorzitter Ivan Verougstraete heeft verslag uitgebracht.
1 Zie Cass., 4 april 2003, AR C.03.0077.N, AC, 2003, nr. 228; Cass., 28 sept. 2006, AR C.06.0422.F,
www.cass.be.
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Advocaat-generaal Dirk Thijs heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
1. Krachtens artikel 648, 2°, van het Gerechtelijk Wetboek, kan een vordering
tot onttrekking van de zaak aan de rechter worden ingesteld op grond van wettige
verdenking.
2. Het verzoekschrift is gebaseerd op de omstandigheid dat de zaak waarvan
de onttrekking wordt gevraagd een vordering betreft waarin I.C. achterstallige
erelonen vordert tegen haar vroegere cliënten, ereloonstaten die haar vroegere
cliënten betwisten.
3. Uit de verklaring van de leden van de rechtbank blijkt dat zij zich, op één
uitzondering na, verenigen met de redenen van het verzoekschrift en niet wensen
dat de zaak in Antwerpen zou worden behandeld.
De banden die bestaan tussen een rechter en zijn collega's van een zelfde gerecht kunnen, in een zaak zoals deze, bij de partijen en bij derden een wettige
verdenking doen ontstaan over de strikte onpartijdigheid van de rechters die over
de zaak uitspraak moeten doen, wanneer een van de betrokken partijen zelf rechter is in de rechtbank die uitspraak moet doen.
4. Het verzoek is gegrond.
5. Rechter C. is ook benoemd in de rechtbanken van Mechelen en Turnhout.
Een verwijzing naar één van die rechtbanken is niet aangewezen.
Dictum
Het Hof,
Onttrekt de zaak nummer 09/6410/A aan de rechtbank van eerste aanleg te
Antwerpen.
Verwijst de zaak naar de rechtbank van eerste aanleg te Leuven.
Veroordeelt de Belgische Staat in de kosten.
14 januari 2010 – 1° kamer – Voorzitter en Verslaggever: de h. Verougstraete, voorzitter – Gelijkluidende conclusie van de h. Thijs, advocaat-generaal – Advocaat: mr. Maes.
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VOORWAARDEN BEPAALD BIJ MINISTERIËLE OMZENDBRIEF - LEGALITEITSBEGINSEL - GEVOLG
1º Uit de bewoordingen van artikel 44, §2, 4°, van het BTW-Wetboek blijkt dat de wetgever
noch impliciet, noch uitdrukkelijk, de vrijstelling inzake het verstrekken van onderwijs of
beroepsopleiding door andere dan publiekrechtelijke lichamen, heeft voorbehouden aan
organisaties die niet systematisch het maken van winst beogen 1. (Art. 44, §2, 4°,
W.B.T.W.; Art. 13, A, 1, i) en A, 2, a, eerste streepje, Zesde richtlijn 77/388/EEG van de
Raad van 17 mei 1977)
2º en 3°Het bepalen van de draagwijdte van een B.T.W.-vrijstelling in een ministeriële
omzendbrief is niet verzoenbaar met artikel 172, tweede lid, van de Grondwet (1). (1) Zie
de conclusie van het O.M. (Art. 172, tweede lid, Gw. 1994)
(AIRCRAFTS CIDRA DISTRIBUTION nv T. BELGISCHE STAAT, MINISTER VAN FINANCIËN)

Conclusie van advocaat-generaal D. Thijs:
1. De betwisting betreft de vraag of eiseres aanspraak kan maken op vrijstelling van
B.T.W. op de ontvangsten uit de door haar georganiseerde pilootopleidingen op grond van
artikel 44, §2, 4° van het B.T.W.-Wetboek. In graad van beroep beslist het Hof van
beroep te Gent bij het thans bestreden arrest dat eiseres niet kan genieten van voormelde
vrijstelling omdat geen erkenning kan worden verleend aan belastingplichtigen die een
winstoogmerk hebben.
2. In het eerste onderdeel van het enig middel tot cassatie voert eiseres aan dat het bestreden arrest zulks onwettig beslist nu artikel 44, §2, 4° van het B.T.W.-Wetboek deze
beperking niet bevat en de communautaire wetgever aan de vrijstelling van artikel 13 A,
1, i) van de Zesde B.T.W.-Richtlijn evenmin de voorwaarde van het ontbreken van winstoogmerk heeft verbonden.
3. In zijn memorie van antwoord werpt verweerder op dat de grief niet ontvankelijk is
nu eiseres niet opkomt tegen de vaststelling van de appelrechters dat de eiseres niet door
de bevoegde overheid was erkend om onderwijs te verstrekken, hetgeen een zelfstandige
redengeving uitmaakt waarop het bestreden arrest de verwerping van eiseres’ vordering
heeft gesteund.
De vaststelling van de appelrechters dat eiseres geen erkenning werd verleend is onlosmakelijk verbonden met hun beoordeling dat eiseres niet voldeed aan de voorwaarden om
erkend te worden. Zo hebben de appelrechters de erkenningsweigering getoetst aan de
conformiteit met de toepasselijke B.T.W.-Richtlijn.
Bedoelde vaststelling betreft bijgevolg geen autonome grondslag voor de verwerping
van eiseres’ aanspraken op B.T.W.-vrijstelling.
4. Oorspronkelijk voorzag het B.T.W.-Wetboek onder de vrijstellingen in artikel 44, 2,
4°: “het verstrekken van onderwijs door leraren en meesters en door onderwijsinrichtingen; (…)”.
De Zesde B.T.W.-Richtlijn dd. 17 mei 1977 voorziet in artikel 13 A “vrijstellingen van
bepaalde activiteiten van algemeen belang”.
Zo wordt volgens artikel 13, A, 1, i) vrijgesteld: “onderwijs aan kinderen of jongeren,
school- of universitair onderwijs, beroepsopleiding of –herscholing, met inbegrip van de
diensten en goederenleveringen die hiermede nauw samenhangen, door publiekrechtelijke
lichamen die daartoe zijn ingesteld of door andere organisaties die door de betrokken
Lid-Staat als lichamen met soortgelijke doeleinden worden erkend”.
Volgens artikel 13, A, 2, a), eerste streepje: “(kunnen) de Lid-Staten de verlening van
elk der in lid 1 sub b), g), h), i), l), m) en n) bedoelde vrijstellingen aan andere dan pub1 Zie de conclusie van het O.M.
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liekrechtelijke instellingen van geval tot geval, afhankelijk stellen van een of meer van de
volgende voorwaarden: - instellingen mogen niet systematisch het maken van winst
beogen; wordt er wel winst gemaakt, dan mag deze niet worden uitgekeerd, maar moet zij
worden aangewend voor de instandhouding of verbetering van de diensten die worden
verleend.”
Aan de doelstellingen van deze richtlijn diende te zijn voldaan op 1 januari 1978.
5. Daarop werd bij wet van 27 december 1977 met ingang van 1 januari 1978 artikel
44, §2, 4°, van het B.T.W.-Wetboek herschreven, zodanig dat voortaan vrijgesteld zijn:
“het verstrekken van school- of universitair onderwijs, beroepsopleiding en –herscholing,
en het verrichten van de nauw daarmee samenhangende diensten en leveringen van goederen, zoals het verschaffen van logies, spijzen en dranken en van voor het vrijgestelde onderwijs gebruikte handboeken, door instellingen die daartoe door de overheid zijn erkend
of die aan dergelijke instellingen zijn toegevoegd of ervan afhangen; het geven door
leerkrachten van lessen met betrekking tot school- of universitair onderwijs, beroepsopleiding of –herscholing”;
Tot op heden bleef deze bepaling in die versie ongewijzigd toepasselijk.
6. Volgens nr. 21 van de administratieve aanschrijving nr. 19/1978 dd. 15 juni 1978
vallen de instellingen voor vliegtuigonderricht onder de vrijstelling wanneer zij beroepsopleiding en – herscholing verstrekken.
Volgens nr. 8 van deze aanschrijving zijn deze instellingen meteen erkend door de Minister van Financiën gezien zij vallen onder de in die aanschrijving verleende algemene
erkenning: “Bij deze aanschrijving worden, zonder dat een voorafgaande vergunning verplicht wordt gesteld, als vrijgestelde instelling erkend, elke instelling die onderwijs verstrekt als bedoeld in nr. 4”.
Van enige uitsluiting in geval van winstoogmerk is tot dan geen sprake.
7. De Europese Commissie interpelleerde de Belgische overheid in 1993 omdat zij van
oordeel was dat de litigieuze communautaire B.T.W.-vrijstelling te ruim en te vaag werd
omschreven in de interne wet:
“De Raad wilde de Lid-Staten uiteraard de mogelijkheid bieden de eigenheden van hun
nationale onderwijsstelsel onder de definitie te vangen (openbaar, privé, confessioneel
onderwijs, enz.).
Omdat België evenwel geen objectieve criteria in zijn wetgeving heeft opgenomen om
te bepalen wat moet worden verstaan onder ‘organisaties die als lichamen met soortgelijke
doeleinden worden erkend’, heeft het hiermee een te ruim en tegelijkertijd te vaag omschreven vrijstelling ingevoerd.
Deze norm is te ruim in die zin dat met de zesde Richtlijn in principe wordt beoogd
alleen vrijstelling te verlenen voor het verstrekken van onderwijs, vorming, beroepsopleiding of herscholing door publiekrechtelijke lichamen. Om bovenvermelde reden is aan de
Lid-Staten de ruimte gelaten om de vrijstelling uit te breiden tot organisaties die
weliswaar niet rechtstreeks onder de overheid vallen maar die hun werkzaamheden met
een soortgelijk doel als de Staat verrichten.”
(…)
“Door te bepalen dat alleen het verstrekken van school- of universitair onderwijs, beroepsopleiding en –herscholing voldoende is om erkend te worden, wordt in de Belgische
wetgeving evenwel volledig voorbijgegaan aan de tweede voorwaarde die inhoudt dat het
onderwijs moet worden verstrekt door een overheidsinstelling of een daarmee gelijkgestelde organisatie” (Advies van de Europese Commissie dd. 17 feb. 1993).
8. Hierop trok de Administratie voormelde aanschrijving uit 1978 in en wijzigde ze de
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toepassingsvoorwaarden van de vrijstelling in haar aanschrijving nr. 25/1993.
Zo wordt onder nr. 9 gesteld dat “de vrijstelling bijgevolg slechts (geldt) wanneer het
school- of universitair onderwijs, de beroepsopleiding of – herscholing wordt verstrekt
door privaatrechtelijke instellingen die geen winstoogmerk hebben en de ontvangsten uit
de vrijgestelde werkzaamheid uitsluitend gebruikt worden ter dekking van de kosten van
die werkzaamheid. (…) rekening houdend met hetgeen voorafgaat worden bijgevolg de
handelsondernemingen of de ondernemingen met commerciële doeleinden en zelfs de ondernemingen zonder winstoogmerk maar waarvan uit de boekhouding evenwel een winstoogmerk zou blijken, van de vrijstelling uitgesloten.”
Daarbij gaat de administratie ervan uit dat de vrijstellingen “slechts gelden in hoofde
van privaatrechtelijke instellingen wanneer deze laatste onder dezelfde omstandigheden
onderwijs verstrekken als de instellingen beoogd onder art. 6 van het B.T.W.-Wetboek”,
d.w.z. openbare besturen.
9. Op een parlementaire vraag van volksvertegenwoordiger VAN GREMBERGEN van 9
maart 1995 over de toepassing van de litigieuze BTW-vrijstelling, antwoordde de Minister van Financiën op 10 april 1995 als volgt:
“Voor de toepassing van de hier bedoelde vrijstelling inzake BTW worden als beroepsopleiding met betrekking tot vliegtuigbestuurder aangemerkt, de diensten die worden verstrekt door instellingen zonder winstoogmerk die in het bezit zijn van een door het ministerie van Verkeer en Infrastructuur, Bestuur van de Luchtvaart, uitgereikte exploitatievergunning voor scholing die wordt afgegeven voor natuurlijke personen die als instructeur
van de tweede graad over een door bovengenoemd Bestuur uitgereikte bevoegdheidsverklaring tot opleiding van beroeps- of lijnpiloten beschikken. De deelnemers moeten bovendien in het bezit zijn van een door hetzelfde Bestuur uitgereikt attest waaruit blijkt dat
ze geslaagd zijn in de theoretische proeven voor beroeps- of lijnpiloot” (Bull. Vr. &
Antw., nr. 1458, zitting 1994-95, p. 16048).
Om volgens de administratie in aanmerking te komen voor de B.T.W.-vrijstelling, mag
de privaatrechtelijke instelling voortaan geen winstoogmerk hebben en moet zij erkend
zijn door het Bestuur van de Luchtvaart.
10. De Raad van State heeft echter bij arrest nr. 145.138 van 30 mei 2005 de aanschrijving nr. 25 vernietigd om reden dat deze aanschrijving een niet in de wet bepaalde
beperking van de vrijstelling invoert, zodat er schending is van artikel172, tweede lid, van
de Grondwet.
Inzake de gevolgen van deze vernietiging antwoordde de Minister van Financiën op de
schriftelijke vraag nr. 872 van Mevr. de volksvertegenwoordiger T. PIETERS dat in
afwachting dat de beperking van de draagwijdte van de vrijstelling inzake onderwijs,
zoals die tot hiertoe door de administratie werd toegepast, wettelijk geregeld is, de commerciële ondernemingen zich alsnog op bovengenoemd arrest van de Raad van State kunnen beroepen om de beoogde vrijstelling tot te passen. Zij mogen de vrijstelling weer
toepassen op basis van de opnieuw van kracht geworden aanschrijving van 1978 (Qrva
51, 091, 5 sept. 2005, p. 16174).
Voor een toepassing in die zin, zie de ruling nr. 600.402 van 27 februari 2007.
11. Uit bovenstaand historisch overzicht van de B.T.W.-vrijstelling waarin artikel 44,
§2, 4°, van het B.T.W.-Wetboek voorziet, blijkt zodoende dat eiseres als commerciële onderneming aanspraak kan maken op vrijstelling nu de voorwaarde inzake de afwezigheid
van winstoogmerk niet is terug te vinden in de Belgische wetgeving.
Uit de bewoordingen van die bepaling blijkt dat de wetgever noch impliciet, noch uitdrukkelijk, de vrijstelling van artikel 13, A, 1, i) van de Zesde richtlijn heeft voorbehouden aan andere dan publiekrechtelijke lichamen die niet systematisch het maken van
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winst beogen. De Belgische wetgever heeft zodoende niet van de mogelijkheid gebruik
gemaakt om de aanvullende voorwaarde op te leggen waarvan sprake in artikel 13,A, 2, a,
eerste streepje, van die richtlijn.
12. Volgens de appelrechter bevat artikel 13 A, 1, i) van de Zesde Richtlijn zelf op zich
de uitsluiting van het winstoogmerk, wat hij afleidt uit een aantal arresten van het hof van
Justitie en het feit dat dergelijke interpretatie niet indruist tegen artikel 13 A, 2, a), eerste
streepje van die richtlijn.
13. Uit de rechtspraak van het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen blijkt
dat het standpunt van de appelrechter niet kan worden gevolgd.
Volgens het arrest nr. C-498/03 van 26 mei 2005 inzake K INGSCREST ASSOCIATES en
MONTECELLO, sluit het commerciële karakter van een activiteit in de context van artikel 13,
A, van de Zesde richtlijn niet uit dat deze ook het karakter van een activiteit van algemeen
belang kan hebben (randnr. 31).
Uit dat arrest blijkt verder dat:
-“de communautaire wetgever, wanneer het zijn bedoeling was de vrijstellingen van artikel 13, A, lid 1, van de Zesde richtlijn aan bepaalde entiteiten zonder winstoogmerk of
zonder commercieel karakter voor te behouden, dat uitdrukkelijk heeft vermeld, zoals
blijkt uit bedoelde bepaling, sub l, m, en q” (randnr. 37);
-artikel 13, A, lid 2, sub a, eerste streepje, van de Zesde richtlijn een aanvullende voorwaarde is die de lidstaten mogen stellen voor de verlening van bepaalde in artikel 13, A,
lid 1, van deze richtlijn genoemde vrijstellingen, en de lidstaten dus toestaat, maar niet
verplicht, de vrijstellingen van lid 1, sub g en h, voor te behouden aan andere dan publiekrechtelijke lichamen die niet systematisch het maken van winst beogen;
-“noodzakelijkerwijs moet worden aangenomen dat, wanneer de communautaire wetgever, zoals in artikel 13, A, lid 1, sub g en h, aan de betrokken vrijstellingen niet uitdrukkelijk de voorwaarde van het ontbreken van winstoogmerk heeft verbonden, het nastreven
van winst de toepassing van deze vrijstelling niet uitsluit, anders verliest artikel 13, A, lid
2, sub a, eerste streepje, van de Zesde richtlijn elke zin” (randnr. 40).
Deze redenering, welke uiteraard ook geldt voor de andere in artikel 13, A, lid 2, sub a,
van de Zesde richtlijn genoemde vrijstellingen, steunt op vaste rechtspraak van het Hof
van Justitie (Hvj EG, 21 maart 2002, nr. C-267/00, inzake Z OOLOGICAL SOCIETY, Jurispr., I,
p. 3353, randnr. 16; Hvj EG, 21 maart 2002, nr. C-174/00, inzake KENNEMER GOLF, Jurispr., I, p. 3293, randnr. 34; HvJ EG, 3 april 2003, nr. C-144/00, inzake HOFFMANN, Jurispr.,
I, p. 2921, randnr. 38).
In een arrest van 10 september 2002 oordeelde het hof van Justitie voorts dat de bij artikel 13, A, 2, van de Zesde richtlijn voorziene beperking op de regel van niet-onderwerping, slechts een mogelijkheid is en dat een lidstaat die heeft nagelaten de daartoe noodzakelijke maatregelen te treffen, zich niet op zijn eigen nalatigheid kan beroepen om een belastingplichtige het voordeel van de vrijstelling te weigeren waarop deze krachtens de
Zesde richtlijn rechtmatig aanspraak kan maken (HvJ EG, 10 sept. 2002, nr. C-141/00, inzake AMBULANTER PFLEGEDIENST KÜGLER, randnrs. 59 en 60).
14. Uit voormelde rechtspraak van het Hof van Justitie blijkt zodoende dat, behoudens
waar de communautaire wetgever zelf uitdrukkelijk de vrijstelling heeft gekoppeld aan de
afwezigheid van winstoogmerk (nl. artikel 13, A, lid 1, l, m, en q van de Zesde richtlijn),
dergelijk oogmerk de vrijstellingen in de andere gevallen niet uitsluit.
Het is precies vanuit die logica dat artikel 13, A, lid 2, a, eerste streepje van de richtlijn
de mogelijkheid biedt aan de Lid-Staten om aan de vrijstelling toch de voorwaarde inzake
afwezigheid van winstoogmerk te verbinden.
De door de appelrechter aan deze bepalingen gegeven interpretatie, ontneemt elke
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betekenis aan de in de richtlijn aan de Lid-Staten verleende keuzemogelijkheid en maakt
ze zinloos.
15. Nu de Belgische wetgever geen gebruik heeft gemaakt van de door de richtlijn
voorziene keuzemogelijkheid, kunnen organisaties die winstoogmerk bezitten aanspraak
maken op de communautaire vrijstelling van artikel 13, A, lid 1, i) van de Zesde richtlijn.
In de mate dat het bestreden arrest oordeelt dat bedoelde vrijstelling winstoogmerk uitsluit, ook wanneer de Lid-Staten geen gebruik hebben gemaakt van de voorziene keuzemogelijkheid, is zulks strijdig met het gemeenschapsrecht en kan er dan ook geen sprake
zijn van een richtlijnconforme uitlegging van artikel 44, §2, 4°, van het B.T.W.-Wetboek.
Het eerste onderdeel komt mij dan ook gegrond voor, terwijl het tweede onderdeel niet
tot ruimere cassatie kan leiden.
Besluit: VERNIETIGING.
ARREST

(AR F.08.0010.N)

RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 13 februari 2007 gewezen
door het hof van beroep te Gent.
Voorzitter Ivan Verougstraete heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Dirk Thijs heeft geconcludeerd.
FEITEN EN PROCEDUREVOORWAARDEN
Uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan blijkt het volgende:
1. De eiseres heeft als activiteit met name opleidingen te geven die kunnen leiden tot zowel het brevet van beroepspiloot als dat van sportpiloot.
2. Een dwangbevel is in 1999 lastens de eiseres uitgevaardigd wegens het niet
aanrekenen van btw voor beide opleidingen.
3. Het beroepen vonnis oordeelt dat de eiseres btw verschuldigd is voor de opleidingen tot sportpiloot, maar niet voor de beroepsopleidingen. Tegen het beroepen vonnis is door de verweerder hoger beroep ingesteld.
CASSATIEMIDDEL
De eiser voert in zijn verzoekschrift een middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
artikel 13 van de Zesde Richtlijn nr. 77/288/EEG (lees 77/388/EEG) van de Raad van
17 mei 1977 betreffende de harmonisatie van de wetgevingen der Lid-Staten inzake omzetbelasting - Gemeenschappelijk stelsel van belasting over de toegevoegde waarde: uniforme grondslag;
artikel 10 (ex-art. 5) en 249, derde lid (ex-artikel 189) van de geconsolideerde versie
van het Verdrag van 25 maart 1957 tot oprichting van de Europese Gemeenschap, goedgekeurd bij wet van 2 december 1957, hierna EG-Verdrag;
artikel 44, §2, 4° van het Btw-wetboek.
Aangevochten beslissingen
Het bestreden arrest: "Ontvangt het hoger beroep en verklaart het gegrond; Doet het bestreden vonnis teniet, behoudens waar het de oorspronkelijke vordering van (de eiseres)
ontvankelijk verklaart, en opnieuw wijzende, verklaart de oorspronkelijke vordering van
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(de eiseres) ongegrond; Veroordeelt (de eiseres) tot de kosten van beide aanleggen, in hun
geheel begroot als volgt: (...)".
op grond van de motieven:
"2.
(De eiseres) verstrekt onder meer opleiding voor het bekomen van de vergunning van
privaat piloot tot en met beroepspiloot en bijhorende bevoegdverklaringen (...). Zij maakt
aanspraak op de vrijstelling van btw op de ontvangsten van pilootopleidingen en beroept
zich hiertoe op artikel 44, §2, 4°, Btw-wetboek.
Artikel 44, §2, 4°, Btw-wetboek, over de toepassing waarvan het geschil loopt, bepaalt:
'Van de belasting zijn eveneens vrijgesteld:
(...)
het verstrekken van school- of universitair onderwijs, beroepsopleiding en -herscholing,
en het verrichten van de nauw daarmee samenhangende diensten en leveringen van goederen, zoals het verschaffen van logies, spijzen en dranken en van voor het vrijgestelde onderwijs gebruikte handboeken, door instellingen die daartoe door de bevoegde overheid
zijn erkend of die aan dergelijke instellingen zijn toegevoegd of ervan afhangen; het geven door leerkrachten van lessen met betrekking tot school- of universitair onderwijs, beroepsopleiding of -herscholing';
Een van de voorwaarden van toepassing van de vrijstelling is dat het onderwijs of de
opleiding zou verstrekt worden door instellingen die daartoe door de bevoegde overheid
zijn erkend of die aan dergelijke instellingen zijn toegevoegd of ervan afhangen.
Een nadere precisering van wat moet begrepen worden onder instellingen die door de
bevoegde overheid zijn erkend, is niet terug te vinden.
Artikel 13, A, 1, j van de Zesde Richtlijn ut. 77/388/EEG 17 mei 1997 van de Raad,
waarvan artikel 44, §2, 4°, Btw-wetboek de omzetting is in Belgisch recht, luidt:
'A. Vrijstellingen ten gunste van bepaalde activiteiten van algemeen belang
1. Onverminderd andere communautaire bepalingen verlenen de Lidstaten vrijstelling
voor de onderstaande handelingen, onder de voorwaarden die zij vaststellen om een juiste
en eenvoudige toepassing van de betreffende vrijstellingen te verzekeren en alle fraude,
ontwijking en misbruik te voorkomen:
i) onderwijs aan kinderen of jongeren, school - of universitair onderwijs, beroepsopleiding of -herscholing, met inbegrip van de diensten en goederenleveringen die hiermede
nauw samenhangen, door publiekrechtelijke lichamen die daartoe zijn ingesteld of door
andere organisaties die door de betrokken Lidstaat als lichamen met soortgelijke doeleinden worden erkend';
Het (hof van beroep) dient het begrip 'instellingen die door de bevoegde overheid zijn
erkend', indien mogelijk, te interpreteren aan de hand van de Zesde Richtlijn. De rechtspraak van het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen geeft aan welke de verplichtingen van de nationale rechters zijn in dit verband (...):
'108. Er zij aan herinnerd dat de nationale rechter bij de toepassing van het nationale
recht, dit zoveel mogelijk moet uitleggen in het licht van de bewoordingen en het doel van
de betrokken richtlijn, teneinde het daarmee beoogde resultaat te bereiken en aldus aan artikel 249, derde alinea, EG te voldoen (...). Deze verplichting tot richtlijnconforme uitlegging slaat op alle bepalingen van nationaal recht, ongeacht of deze dateren van eerdere of
latere datum dan de betrokken richtlijn (...).
109. Het vereiste van een richtlijnconforme uitlegging van het nationale recht is namelijk inherent aan het systeem van het Verdrag, aangezien het de nationale rechter in staat
stelt binnen het kader van zijn bevoegdheden de volle werking van het gemeenschapsrecht
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te verzekeren bij de beslechting van het bij hem aanhangige geding (...).
110. Het is juist dat de verplichting van de nationale rechter om bij de uitlegging en
toepassing van de relevante bepalingen van zijn nationale recht te refereren aan de inhoud
van een Richtlijn, wordt begrensd door de algemene rechtsbeginselen, met name het
rechtszekerheidsbeginsel en het verbod van terugwerkende kracht, en niet kan dienen als
grondslag voor een uitlegging contra legem van het nationale recht (...).
111. Het beginsel van richtlijnconforme uitlegging vereist niettemin dat de nationale
rechter binnen zijn bevoegdheden al het mogelijke doet om, het gehele nationale recht in
beschouwing nemend en onder toepassing van de daarin erkende uitleggingsmethoden, de
volle werking van de betrokken Richtlijn te verzekeren en tot een oplossing te komen die
in overeenstemming is met de daarmee nagestreefde doelstelling (...)'.
Dit houdt evenwel niet in dat het (hof van beroep) zou kunnen overgaan tot uitlegging
contra legem van de nationale wetgeving (...).
In de tekst van artikel 44, §2, 4°, Btw-wetboek is geen sprake van publiekrechtelijke instellingen en ook niet uitdrukkelijk, in deze bewoordingen, van organisaties die door de
betrokken Lidstaat als lichamen met soortgelijke doeleinden worden erkend, maar enkel
van 'instellingen die daartoe door de bevoegde overheid zijn erkend'.
Zo de niet-vermelding in artikel 44, §2, 4°, Btw-wetboek van de publiekrechtelijke lichamen wellicht uit te leggen is door het standpunt dat deze geen economische activiteit
uitoefenen in de zin van artikel 4 Btw-wetboek (...), is het evenwel zo dat artikel 44, §2,
4°, Btw-wetboek ook niet uitdrukkelijk de vereiste (uit artikel 13, A, 1, i, van de Zesde
Richtlijn) herneemt dat de instellingen die door de bevoegde overheid zijn erkend dit zijn
als lichamen met soortgelijke doeleinden als de gezegde publiekrechtelijke instellingen.
De tekst van artikel 44, §2, 4°, Btw-wetboek werd in de hier toepasselijke vorm tot
stand gebracht door artikel 23, 4°, van de wet van 27 december 1977 tot wijziging van het
Btw-wetboek, het Wetboek der met het zegel gelijkgestelde taksen en het Wetboek der registratie, hypotheek- en griffierechten. Uit de parlementaire voorbereiding van deze wet
(...) blijkt dat men aldus het 4° van §2 van artikel 44 Btw-wetboek in overeenstemming
bracht met artikel 13, A, 1, i, van de Zesde Richtlijn, zonder echter de terminologie van
het bestaande 4° te wijzigen op het stuk van het verstrekken van logies, spijzen en dranken. De voorheen bestaande tekst van artikel 44, §2, 4°, Btw-wetboek luidde: 'het verstrekken van onderwijs door leraren en meesters en door onderwijsinrichtingen; de diensten, het verstrekken van logies, spijzen en dranken daaronder begrepen, verricht door onderwijsinrichtingen en door kostscholen en internaten die eraan toegevoegd zijn of ervan
afhangen'.
Waar de erkenning waarvan sprake nieuw wordt ingevoerd bij de wet van 27 december
1977, hierbij artikel 44, §2, 4°, Btw-wetboek in overeenstemming wordt gebracht met artikel 13, A, 1, i, van de Zesde Richtlijn, de aard van de erkenning vermeld in het artikel
44, §2, 4°, Btw-wetboek niet nader wordt omschreven, en de nationale rechter richtlijnconform moet interpreteren, komt men tot het besluit dat de bedoelde erkenning deze is
voorzien bij artikel 13, A, 1, i, van de Zesde Richtlijn, nl. de erkenning als lichamen met
soortgelijke doeleinden als de gezegde publiekrechtelijke instellingen. De tekst van artikel
44, §2, 4°, Btw-wetboek verzet zich niet tegen deze interpretatie. Het feit te erkennen veronderstelt dat de overheid hiertoe bepaalde criteria in acht neemt, en de criteria die expliciet of impliciet opgelegd zijn door artikel 13, A, 1, i, van de Zesde Richtlijn zijn voor die
overheid bindend, wil zij binnen de legaliteit blijven.
Dit houdt meteen in dat de erkenning waarvan sprake in artikel 44, §2, 4°, Btw-wetboek, niet alleen inhoudt dat zij betrekking heeft op onderwijs, maar ook op onderwijs
`door andere organisaties die door de betrokken Lidstaat als lichamen met soortgelijke
doeleinden worden erkend' (artikel 13, A, 1, i, van de Zesde Richtlijn). De machtigingen
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van het Ministerie van verkeer en infrastructuur (...), die dergelijke erkenning niet inhouden, kunnen dan ook niet beschouwd worden als erkenning in de zin van artikel 44, §2,
4°, Btw-wetboek.
De btw-vrijstellingen waarin artikel 13, A, van de Zesde Richtlijn voorziet, zijn vrijstellingen voor welbepaalde, zeer gedetailleerd omschreven activiteiten van algemeen belang
(....). Het hoeft verder geen betoog dat onderwijs door publiekrechtelijke instellingen geen
winstoogmerk beoogt, maar dat met deze activiteit enkel het algemeen belang wordt nagestreefd. De lichamen met soortgelijke doeleinden die door de bevoegde overheid mogen
erkend worden (artikel 13, A, van de Zesde Richtlijn) zijn dan ook de lichamen die evenmin winstoogmerk nastreven en voor het algemeen belang ijveren.
In zekere mate is hiermee vergelijkbaar het standpunt van het Hof van Justitie van de
Europese Gemeenschappen dat de vrijstelling voor ziekenhuisverpleging en medische
verzorging (artikel 13, A, 1, b van de Zesde Richtlijn) in de regel zonder winstoogmerk
wordt verstrekt in instellingen die een maatschappelijk doel nastreven (...). Ook oordeelde
(het)zelfde Hof reeds dat het onderwijs niet ontoegankelijk mag worden door verhoogde
kosten (...).
De stelling van (de eiseres) dat onderwijs iuris et de jure moet geacht worden in het algemeen belang te zijn kan niet gevolgd worden. Onderwijs kan immers ook uitgebouwd
worden als een lucratieve activiteit, en bij de interpretatie die (de eiseres) maakt van artikel 13, A, I, i, van de Zesde Richtlijn wordt geen rekening gehouden met de vermelding
dat het gaat om onderwijs door publiekrechtelijke instellingen of instellingen met soortgelijke doeleinden.
Tevergeefs stelt (de eiseres) dat er geen verplichting is om de vrijstelling afhankelijk te
stellen van de afwezigheid van winstoogmerk onder verwijzing naar artikel 13, A, 2, a
van de Zesde Richtlijn. Deze laatste bepaling luidt:
'De Lidstaten kunnen de verlening van elk der in lid 1, sub b), g), h), j), 1) m) en n), bedoelde vrijstellingen aan andere dan publiekrechtelijke instellingen van geval tot geval,
afhankelijk stellen van een of meer van de volgende voorwaarden:
- de instellingen mogen niet systematisch het maken van winst beogen; wordt er wel
winst gemaakt, dan mag deze niet worden uitgekeerd, maar moet zij worden aangewend
voor de instandhouding of verbetering van de diensten die worden verleend';
Uit deze bepaling kan niet zonder meer afgeleid worden dat de vrijstellingen onder artikel 13, A, 1, b), g), h), j), 1), m) en n) van de Zesde Richtlijn geen afwezigheid van winstoogmerk kunnen inhouden indien dit niet uitdrukkelijk in de nationale wetgeving wordt
voorzien. Zo bijvoorbeeld voorziet artikel 13, A, 1, m van de Zesde Richtlijn in een vrijstelling onder de uitdrukkelijke voorwaarde van afwezigheid van winstoogmerk, ondanks
de bepaling van artikel 13, A, 2, a van de Zesde Richtlijn die op de vrijstelling van artikel
13, A, 1, m van de Zesde Richtlijn van toepassing is. Zo ook stelde het Hof van Justitie
van de Europese Gemeenschappen dat de vrijstelling onder artikel 13, A, 1, b van de Zesde Richtlijn diensten betreft die in de regel zonder winstoogmerk worden verricht (...): '...
artikel 13, A, lid 1, sub b, van de Zesde Richtlijn, dat diensten betreft die een breed gebied
van medische verzorging bestrijken, welke in de regel zonder winstoogmerk worden verstrekt in instellingen die een maatschappelijk doel nastreven, zoals de bescherming van de
menselijke gezondheid, ...), hoewel ook op deze vrij stelling artikel 13, A, 2, a van de Zesde Richtlijn van toepassing is. Het is niet omdat aan de lidstaten de mogelijkheid geboden
wordt om uitdrukkelijk te voorzien dat er geen winstoogmerk mag zijn, dat deze vereiste
niet reeds uitdrukkelijk of impliciet kan blijken uit de bepaling nopens de vrijstelling zelf.
Er moet dan ook aangenomen worden dat de vrijstelling moet geweigerd worden aan
belastingplichtigen die een winstoogmerk hebben.
Ten overvloede dient te worden vastgesteld dat (de verweerder) in haar aanschrijving
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nr. 25 van 24 december 1993 de voorwaarde van afwezigheid van winstoogmerk heeft
voorzien voor wat de onderwijsvrijstelling betreft. Weliswaar heeft een aanschrijving in
beginsel geen bindende kracht ten aanzien van de belastingplichtigen, doch in deze aanschrijving heeft (de verweerder) eigenlijk wel vastgelegd dat bij de erkenning van de belastingplichtigen zoals bedoeld in artikel 44, §2, 4°, Btw-wetboek het criterium van afwezigheid van winstoogmerk gehanteerd wordt. Zij heeft dit criterium te dezen ook in concreto toegepast.
Artikel 13, A, 1, i van de Zesde Richtlijn preciseert niet onder welke voorwaarden en
op welke wijze de erin bedoelde erkenning dient te gebeuren. In beginsel moet dus in het
nationale rechtsstelsel van elke lidstaat worden vastgelegd, volgens welke regels de inrichtingen die daarom verzoeken, kunnen worden erkend (...). Geen enkele bepaling van
de Zesde Richtlijn schrijft voor dat de erkenning volgens een formele procedure geschiedt, noch dat zij uitdrukkelijk in nationale fiscale bepalingen wordt voorzien (...).
Ook artikel 44, §2, 4°, Btw-wetboek (of enige andere daarmee verband houdende wettelijke bepaling) voorziet niet onder welke voorwaarden en op welke wijze de erin bedoelde erkenning dient te gebeuren.
Krachtens artikel 13, A, 2, a, eerste gedachtestreepje, van de Zesde Richtlijn mogen de
lidstaten het winstoogmerk hanteren ais criterium om een belastingplichtige van de onderwijsvrijstelling uit te sluiten.
In deze omstandigheden kan (de verweerder) de in artikel 44, §2, 4°, Btw-wetboek
voorziene erkenning afhankelijk maken van de voorwaarde van afwezigheid van winstoogmerk, uitdrukkelijk in de vermelde aanschrijving voorzien.
(De eiseres) is een naamloze vennootschap, en moet geacht worden winst na te streven.
Dit winstoogmerk wordt trouwens door de geïntimeerde niet betwist. Terecht heeft (de
verweerder) (de eiseres) van het voordeel van de vrijstelling uitgesloten omdat zij winstoogmerk nastreefde".
Grieven
1. Artikel 13, A, 1, i) van de Zesde Richtlijn nr. 77/288/EEG (lees: 77/388/EEG) Raad
van 17 mei 1977, betreffende de harmonisatie van de wetgevingen der Lidstaten inzake
omzetbelasting - Gemeenschappelijk stelsel van belasting over de toegevoegde waarde:
uniforme grondslag, bepaalt: M. Vrijstellingen ten gunste van bepaalde activiteiten van algemeen belang 1. Onverminderd andere communautaire bepalingen verlenen de Lidstaten
vrijstelling voor de onderstaande handelingen, onder de voorwaarden die zij vaststellen
om een juiste en eenvoudige toepassing van de betreffende vrijstellingen te verzekeren en
alle fraude, ontwijking en misbruik te voorkomen: (...) 1) onderwijs aan kinderen of jongeren, school - of universitair onderwijs, beroepsopleiding of - herscholing, met inbegrip
van de diensten en goederen en leveringen die hiermede nauw samenhangen, door publiekrechtelijke lichamen die daartoe zijn ingesteld of door andere organisaties die door
de betrokken Lidstaten als lichamen met soortgelijke doeleinden worden erkend";
Artikel 13, A, 2, a), eerste streepje, van de aangehaalde Zesde Richtlijn bepaalt: "De
Lidstaten kunnen de verlening van elk der in lid 1, sub b), g), h), i), 1), m) en n) bedoelde
vrijstellingen aan andere dan publiekrechtelijke instellingen van geval tot geval, afhankelijk stellen van een of meer van de volgende voorwaarden: - de instellingen mogen niet
systematisch het maken van winst beogen; wordt er wel winst gemaakt, dan mag deze niet
worden uitgekeerd, maar moet zij worden aangewend voor de instandhouding of verbetering van de diensten die worden verleend";
2. Het Europees Hof van Justitie heeft in zijn arresten C-174/00 van 21 maart 2002 inzake Kennemer Golf en C-498/03 van 26 mei 2005 inzake Kingscrest beslist in overweging 39, dat "de voorwaarde in artikel 13, A, lid 2, a, eerste streepje, van de Zesde Richtlijn, betreffende het niet systematisch beogen van het maken van winst, evenwel in wezen
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samen(valt) met het criterium instelling zonder winstoogmerk in artikel 13, A, lid 1, sub
m van deze Richtlijn.
Het Europees Hof van Justitie heeft in voormeld arrest inzake Kingscrest geoordeeld in
overweging 37, dat "(...) de communautaire wetgever, wanneer het zijn bedoeling was de
vrijstellingen van artikel 13, A, lid 1, van de Zesde Richtlijn aan bepaalde entiteiten zonder winstoogmerk of zonder commercieel karakter voor te behouden, dat uitdrukkelijk
heeft vermeld, zoals blijkt uit bedoelde bepaling, sub 1, m, en q." om daaruit te besluiten
in overweging 40 dat "(...) noodzakelijk (moet) worden aangenomen dat, wanneer de
communautaire wetgever, zoals in artikel 13, A, lid 1, sub g en h, aan de betrokken vrijstellingen niet uitdrukkelijk de voorwaarde van het ontbreken van winstoogmerk heeft
verbonden, het nastreven van winst de toepassing van deze vrijstellingen niet uitsluit, anders verliest artikel 13, A, lid 2 sub a, eerste streepje van de Zesde Richtlijn elke zin (...)".
Volgens deze uitlegging van het communautaire recht, blijkt dat de communautaire
wetgever in voormeld artikel 13 A, 1, i) aan de betrokken vrijstelling de voorwaarde van
het ontbreken van winstoogmerk niet uitdrukkelijk heeft verbonden, zodat het beogen van
winst te maken de toepassing van die communautaire vrijstelling niet uitsluit.
3. Teneinde het Belgisch recht in overeenstemming te brengen met voormelde communautaire vrijstelling van voormeld artikel 13 A, 1, i) van de Zesde Richtlijn, zijn krachtens
het bij wet van 27 december 1977 ingevoerd artikel 44, §2, 4°, van het Btw-wetboek vanaf 1 januari 1978 eveneens van de belasting vrijgesteld: "het verstrekken van school - of
universitair onderwijs, beroepsopleiding en - herscholing, en het verrichten van de nauw
daarmee samenhangende diensten en leveringen van goederen, zoals het verschaffen van
logies, spijzen en dranken en van voor het vrijgestelde onderwijs gebruikte handboeken,
door instellingen die daartoe door de bevoegde overheid zijn erkend of die aan dergelijke
instellingen zijn toegevoegd of ervan afhangen; (...)".
Deze nationale bepaling legt aan de "instellingen die daartoe door de bevoegde overheid zijn erkend" niet de voorwaarde op dat zij geen winstoogmerk mogen nastreven om
de vrijstelling te bekomen.
De Belgische wetgever heeft aldus niet gekozen om gebruik te maken van de in voormeld artikel 13, A, 2, a), eerste streepje, van de Zesde Richtlijn aan de Lid-Staten verleende keuze om voormelde vrijstelling afhankelijk te stellen van de voorwaarde dat de bedoelde onderwijsinstellingen niet systematisch het maken van winst mogen beogen of
geen winstoogmerk mogen hebben.
(...)
Tweede onderdeel
De appelrechter oordeelt op folio 103 dat "Uit (artikel 13, A, 2, a), eerste streepje van
de Zesde Richtlijn) kan niet zonder meer afgeleid worden dat de vrijstellingen onder artikel 13, A, 1, b), g), h), i), 1), m en n) van de Zesde Richtlijn geen afwezigheid van winstoogmerk kunnen inhouden indien dit niet uitdrukkelijk in de nationale wetgeving wordt
voorzien. (...) ", om te besluiten op folio 104 dat "Het (...) niet (is) omdat de lidstaten de
mogelijkheid geboden wordt om uitdrukkelijk te voorzien dat er geen winstoogmerk mag
zijn, dat deze vereiste niet reeds uitdrukkelijk of impliciet kan blijken uit de bepaling nopens de vrijstelling zelf'.
M.a.w. ook al heeft de Belgische wetgever de communautair geboden mogelijkheid om
de voorwaarde van het ontbreken van winstoogmerk aan de vrijstelling te verbinden niet
uitdrukkelijk benut, dan nog zou de Belgische wetgever dat impliciet hebben kunnen
doen.
Dit is strijdig met de regel dat een Lidstaat, bij monde van één van zijn onderdelen,
waaronder de rechterlijke instanties, zich niet kan beroepen op zijn eigen nalatigheid, de
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nodige maatregelen te treffen om de omzetting van een communautaire bepaling te realiseren, teneinde een belastingplichtige het voordeel te ontnemen van een vrijstelling waarop hij krachtens het communautaire recht rechtmatig aanspraak kan maken.
Volgens een vaste rechtspraak van het Hof van Justitie is deze regel niet enkel van toepassing in geval van gebrekkige omzetting van een Richtlijn door een Lid-Staat, maar ook
in geval van het niet benutten van een uitdrukkelijke keuzemogelijkheid, die de Richtlijn
biedt.
Zo besliste het Hof van Justitie in de zaak C-141/00 van 10 september 2002 inzake
Ambulanter Pflegedienst Kügler Gmbh in overweging 59 en 60: "59. Aan deze conclusie
wordt niet afgedaan doordat volgens artikel 13, A, lid 2, van de Zesde Richtlijn de verlening van de in artikel 13, A, lid 1, voorziene vrijstellingen afhankelijk mag worden geteld
van de inachtneming van een of meer voorwaarden. 60. Bij deze beperking op de regel
van niet-onderwerping gaat het immers om een mogelijkheid en een lidstaat die heeft nagelaten de daartoe noodzakelijke maatregelen te treffen, kan zich niet op zijn eigen nalatigheid beroepen om een belastingplichtige het voordeel van een vrijstelling te weigeren
waarop deze krachtens de Zesde Richtlijn rechtmatig aanspraak kan maken".
Hieruit volgt dat het bestreden arrest onwettig beslist op folio 104 dat de nationale vrijstelling van artikel 44, §2, 4°, Btw-wetboek moet geweigerd worden aan de eiseres die
een winstoogmerk heeft, hetwelk deze beperking niet bevat (schending van artikel 44, §2,
4°, Btw-wetboek), op grond van de interpretatie van voormelde nationale bepaling die impliciet dergelijk winstoogmerk zou uitsluiten en dit aan de hand van artikel 13, A, 2, a)
eerste streepje van de aangehaalde Zesde Richtlijn, die nochtans niet richtlijnconform is
(schending van de artikelen 10 en 249, derde lid van het EG-Verdrag), vermits deze communautair uitdrukkelijk ingestelde beperking aan de regel van de communautaire vrijstelling slechts een mogelijkheid was voor de Lidstaten en België, die heeft nagelaten de
daartoe noodzakelijke maatregel te treffen door hem niet uitdrukkelijk op te nemen in artikel 44, §2, 4°, Btw-wetboek (schending van artikel 44, §2, 4°, Btw-wetboek), zich op
deze eigen nalatigheid niet kan beroepen om eiseres het voordeel van de communautaire
vrijstelling te verlenen (schending van artikel 13, A, 2, a), eerste streepje van de aangehaalde Zesde Richtlijn), waarop zij krachtens voormelde Zesde Richtlijn rechtmatig aanspraak maakt (schending van artikel 13, A, 1, i) van de aangehaalde Zesde Richtlijn).

BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Tweede onderdeel
Grond van niet ontvankelijkheid van het onderdeel
De verweerder werpt op dat het arrest gegrond is op de niet aangevochten zelfstandige reden dat de eiseres geen erkenning heeft voor het verstrekken van onderwijs.
De motivering van de appelrechter betreffende de erkenning van de eiseres als
onderwijsinstelling is onlosmakelijk verbonden met het oordeel van de rechter
betreffende de voorwaarde van de afwezigheid van winstoogmerk om terzake
van de vrijstelling van btw inzake onderwijs te kunnen genieten.
Het onderzoek van de grond van niet-ontvankelijkheid is onlosmakelijk verbonden met het onderzoek van het onderdeel.
De grond van niet-ontvankelijkheid moet worden verworpen.
Onderdeel zelf
Artikel 44, §2, 4°, van het Btw-wetboek, dat de omzetting bevat in het natio-
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naal recht van artikel 13, A, 1, i) van de Zesde Richtlijn, bepaalt dat van de belastingen zijn vrijgesteld: "het verstrekken van school- of universitair onderwijs,
beroepsopleiding en -herscholing, en het verrichten van de nauw daarmee samenhangende diensten en leveringen van goederen, zoals het verschaffen van logies, spijzen en dranken en van voor het vrijgestelde onderwijs gebruikte handboeken, door instellingen die daartoe door de bevoegde overheid zijn erkend of
die aan dergelijke instellingen zijn toegevoegd of ervan afhangen; het geven door
leerkrachten van lessen met betrekking tot school- of universitair onderwijs, beroepsopleiding of -herscholing".
Krachtens artikel 13, A, 2, a, eerste streepje, van de Zesde Richtlijn, kunnen de
lidstaten de verlening van elk van de in lid 1, sub b) , g) , h) , i) , l) , m) en n), bedoelde vrijstellingen aan andere dan publiekrechtelijke instellingen van geval tot
geval, afhankelijk stellen van de volgende voorwaarde: "de instellingen mogen
niet systematisch het maken van winst beogen; wordt er wel winst gemaakt, dan
mag deze niet worden uitgekeerd, maar moet zij worden aangewend voor de instandhouding of verbetering van de diensten die worden verleend".
Uit de bewoordingen van artikel 44, §2, 4°, van het Btw-wetboek, blijkt dat de
wetgever noch impliciet, noch uitdrukkelijk, de vrijstelling van artikel 13, A, 1,
i) van de Zesde Richtlijn, inzake andere dan publiekrechtelijke lichamen, heeft
voorbehouden aan organisaties die niet systematisch het maken van winst beogen. Hij heeft aldus niet van de mogelijkheid gebruik gemaakt om de aanvullende voorwaarde op te leggen van artikel 13, A, 2, a, eerste streepje, van de Zesde
Richtlijn, dat de instellingen niet systematisch het maken van winst mogen beogen.
De Raad van State heeft in het arrest nr. 145.138 van 30 mei 2005 geoordeeld
dat het bepalen van de draagwijdte van een vrijstelling van btw-bijdrage in een
ministeriële omzendbrief niet verzoenbaar is met artikel 172, tweede lid, van de
Grondwet. De vermelde aanvullende voorwaarde kon terzake aldus niet geldig
bij omzendbrief worden ingevoerd.
De beslissing van de appelrechter dat de verweerder terecht de eiseres voor
wat betreft de beroepsopleidingen van het voordeel van de vrijstelling van artikel
44, §2, 4°, van het Btw-wetboek heeft uitgesloten omdat zij een winstoogmerk
nastreefde, is derhalve niet naar recht verantwoord.
Het onderdeel is gegrond.
Overige grieven
De overige grieven kunnen niet tot een ruimere cassatie leiden.
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest, behalve in zoverre dit het hoger beroep ontvankelijk verklaart.
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het gedeeltelijk vernietigde arrest.
Houdt de kosten aan en laat de beslissing daaromtrent aan de feitenrechter
over.
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Verwijst de aldus beperkte zaak naar het hof van beroep te Antwerpen.
14 januari 2010 – 1° kamer – Voorzitter en Verslaggever: de h. Verougstraete, voorzitter – Gelijkluidende conclusie van de h. Thijs, advocaat-generaal – Advocaten: mrs. Wouters en De Bruyn.

Nr. 36
1° KAMER - 14 januari 2010

BELASTING OVER DE TOEGEVOEGDE WAARDE - MAATSTAF VAN HEFFING LEVERINGEN OF DIENSTEN WAARVAN DE TEGENPRESTATIE NIET UITSLUITEND UIT EEN GELDSOM
BESTAAT

De maatstaf van heffing voor onder bezwarende titel verrichte goederenleveringen of diensten wordt gevormd door de daartoe door de belastingplichtige werkelijk ontvangen
tegenprestatie welke in beginsel moet worden uitgedrukt in een som geld; deze tegenprestatie is dus de subjectieve waarde, dat wil zeggen de werkelijk ontvangen waarde, en
niet een volgens objectieve maatstaven geschatte waarde; in de gevallen waarin het onmogelijk is de werkelijke waarde te bepalen, sluit de Zesde Richtlijn niet uit dat de normale waarde als maatstaf wordt gebruikt1. (Art. 11.A.1 vóór de wijziging bij Richtlijn 24 juli
2006, Zesde richtlijn 77/388/EEG van de Raad van 17 mei 1977; Art. 32, W.B.T.W.)
(GEWESTELIJKE INVESTERINGSMAATSCHAPPIJ VOOR VLAANDEREN nv T. BELGISCHE STAAT, MINISTER VAN
FINANCIËN)

Conclusie van advocaat-generaal D. Thijs:
1. Onderhavige betwisting betreft de maatstaf van heffing die voor de B.T.W. moet
worden gehanteerd ingeval van een dienstverrichting waarvoor geen geldelijke tegenprestatie werd bedongen.
In onderhavige zaak had eiseres in mei 1998 ter vergoeding van de inbreng van haar
kennis alsook voor nog te verrichten diensten, van de vennootschap FLANDERS LANGUAGE
VALLEY FUND winstbewijzen gekregen die op 9 juli 1998 automatisch werden geconverteerd in kapitaalaandelen zonder waardebepaling.
2. Eiseres voert onder het enig middel aan dat voor deze niet-geldelijke tegenprestatie,
overeenkomstig de algemene regel van artikel 11.A.l.a) van de Zesde Richtlijn, de belastingsgrondslag wordt gevormd door de ‘subjectieve’ waarde van de verrichte dienst,
waarmee de ‘werkelijk’ ontvangen tegenprestatie wordt bedoeld en niet een volgens objectieve maatstaven geschatte waarde, zoals de ‘normale’ waarde van de dienst.
Het middel gaat ervan uit dat, voor de wijziging van de Zesde Richtlijn door de Rationalisatierichtlijn van 24 juli 2006, slechts in twee gevallen de ‘normale’ waarde van een
dienst als maatstaf van heffing in aanmerking kan worden genomen.
Enerzijds kan volgens artikel 11.A.l.d) van de Zesde Richtlijn de ‘normale’ waarde van
een dienst als maatstaf van heffing gelden voor de in artikel 6.3 van de Zesde Richtlijn,
bedoelde handelingen, zijnde de handelingen die de lidstaten, ter voorkoming van concurrentievervalsing, onder voorbehoud van de in artikel 29 bedoelde raadpleging, kunnen
gelijk stellen met een dienst verricht onder bezwarende titel, meer bepaald het door een
belastingplichtige voor bedrijfsdoeleinden verrichten van een dienst, voor zover hij, ingeval een dergelijke dienst door een andere belastingplichtige zou zijn verricht, geen recht
1 Zie de conclusie van het O.M.
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zou hebben op volledige aftrek van de belasting over de toegevoegde waarde.
Anderzijds voorziet artikel 27 van de Zesde Richtlijn in de mogelijkheid voor de lidstaten om, mits machtiging van de Raad, van de bepalingen van deze Richtlijn afwijkende
maatregelen te treffen teneinde de belastingheffing te vereenvoudigen of bepaalde vormen
van belastingfraude of - ontwijking te voorkomen.
3. Het bestreden arrest oordeelt daarentegen dat, buiten voormelde hypotheses, de normale waarde van een dienst ook de maatstaf van heffing kan vormen wanneer de tegenprestatie voor die dienst niet in geld is uitgedrukt, zoals in onderhavige zaak het geval
was.
In dat geval kan volgens het bestreden arrest toepassing worden gemaakt van artikel 32
BTW-Wetboek, dat bepaalt dat bij ruil, en meer algemeen, wanneer de tegenprestatie niet
uitsluitend uit een geldsom bestaat, de prestatie voor de berekening van belasting op haar
normale waarde wordt gerekend.
In het enig middel voert eiseres aan dat het bestreden arrest niet wettig, met toepassing
van artikel 32 BTW-wetboek, de normale waarde van de winstbewijzen in kwestie als
maatstaf van heffing heeft kunnen hanteren in zoverre deze bepaling strijdig is met de artikelen 6.3 en 27 van de Zesde Richtlijn, aangezien, enerzijds, de door de verweerster verrichte dienst niet viel onder de hypothese van artikel 6.3 van de Zesde Richtlijn, anderzijds, de wetgever nooit, overeenkomstig artikel 27 van de Zesde Richtlijn, de toelating
heeft gevraagd of bekomen om af te wijken van de algemene waarderingsregel van artikel
11.A.1.a) van de Zesde Richtlijn voor de dienstverrichting waarvan de tegenprestatie niet
in geld is uitgedrukt.
4. De argumentatie die verweerder ontwikkelt in zijn memorie van antwoord (p. 4 – 10,
randnrs. 2 t.e.m. 5) kan volledig worden onderschreven.
Volgens artikel 11.A.l.a) van de Zesde Richtlijn is de maatstaf van heffing voor diensten, andere dan deze bedoeld sub b), c) en d): alles wat de leverancier of dienstverrichter
voor deze handelingen als tegenprestatie verkrijgt of moet verkrijgen van de zijde van de
koper, van de ontvanger of van een derde2.
Door niet nader te verduidelijken wat onder deze uitdrukking precies moet worden verstaan, heeft de richtlijn hieraan een zo ruim mogelijke betekenis willen toekennen, hetgeen in overeenstemming is met de doelstellingen van het BTW-stelsel “een algemeen
stelsel van verbruiksbelasting, dat neutraal is met betrekking tot de structuur van de
transacties, waardoor wordt gewaarborgd dat zoveel mogelijk transacties in alle fasen
van productie en distributie erdoor worden bestreken” 3.
In de rechtspraak van het Hof van Justitie wordt de ‘tegenprestatie’ in de zin van artikel
11.A.1.a) van de Zesde Richtlijn omschreven als de subjectieve waarde van de dienst, wat
wil zeggen de werkelijk ontvangen waarde, en niet een volgens objectieve maatstaven geschatte of veronderstelde waarde. Deze tegenprestatie moet bovendien kunnen worden
uitgedrukt in een geldbedrag4.
Wanneer de tegenprestatie van een dienst, zoals in onderhavige zaak, niet in geld is uitgedrukt, bepaalt de Zesde Richtlijn niet uitdrukkelijk op welke wijze deze tegenprestatie
in geld moet worden gewaardeerd5.
2 Zie in dezelfde zin artikel 26 BTW-Wetboek.
3 Conclusie van Adv.-gen. VILAÇA bij HvJ, 23 nov. 1988, in zake NATURALLY YOURS COSMETICS, C230/87, r.o. 16.
4 zie bijv. HvJ, 5 feb. 1981, in zake COOPERATIEVE AARDAPPELENBEWAARPLAATS, C-154/80, r.o. 13; HvJ,
20 jan. 2005, in zake SCANDIC, C-412/03, r.o. 21.
5 Conclusie van Adv.-gen. VILAÇA bij HvJ, 23 nov. 1988, in zake NATURALLY YOURS COSMETICS, C230/87, r.o. 63-64.
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Volgens het middel moet in dat geval de subjectieve of werkelijke waarde van de dienst
evenzeer als maatstaf van heffing gelden, met uitsluiting van de normale waarde ervan.
Het middel geeft evenwel niet aan op welke wijze de subjectieve waarde van een dienstverrichting in concreto moet worden achterhaald wanneer partijen voor die dienst geen
prijs in geld zijn overeengekomen.
5. De problematiek inzake de maatstaf van heffing voor diensten waarvan de tegenprestatie niet bestaat uit een geldsom, werd reeds uitvoerig onderzocht in de reeds geciteerde conclusies van Adv.-gen. VILAÇA bij het arrest van het Hof van Justitie van 23
november 1988, inzake NATURALLY YOURS COSMETICS (C-230/87, r.o. 63-64).
Volgens deze conclusies is het niet onverenigbaar met de algemene regel van artikel
11.A.1.a) van de Zesde Richtlijn om voor de waardering van een niet in geld uitgedrukte
tegenprestatie terug te vallen op het begrip normale waarde of courante marktwaarde wanneer het onmogelijk is om de werkelijke of subjectieve waarde ervan op een andere wijze
te bepalen:
“60. Onder bepaalde omstandigheden zal dat namelijk de enige mogelijkheid zijn om
daadwerkelijk de waarde van de tegenprestatie vast te stellen en aan belasting te onderwerpen, ten einde belastingdistorsies of -ontwijkingen te voorkomen die noodzakelijkerwijs zouden optreden, wanneer het niet-geldelijke gedeelte van de tegenprestatie buiten
beschouwing moest worden gelaten.
61. Gelijk ik ter terechtzitting heb opgemerkt, gaat het niet aan dat twee overeenkomsten voor de verkoop van een bepaald product, waarbij betaling deels in geld en deels in
de vorm van goederen en diensten geschiedt, een verschillende fiscale behandeling ten
deel zou vallen, enkel omdat de partijen bij de ene overeenkomst de waarde van de in ruil
geleverde goederen of verrichte diensten hebben vastgesteld, terwijl zij dat bij de andere
overeenkomst hebben nagelaten. De distorsie die zou voortvloeien uit een verschil in fiscale behandeling van transacties die economisch volstrekt identiek zijn, zal dan enkel
kunnen worden voorkomen door uit te gaan van de normale waarde of de courante marktwaarde.
62. Dat het begrip ‘normale waarde’ in artikel 11 A, lid 1, sub a, van de Zesde richtlijn
- anders dan in de bijzondere gevallen als bedoeld onder punt d van die bepaling of in artikel 11 B, lid 1, sub b (invoer) - in beginsel geen rol speelt, doet aan bovengenoemde
conclusie niet af.
63. Hetzelfde geldt voor het feit dat, waar in de ontwerp-richtlijn nog wel werd uitgegaan van de normale waarde, dat begrip in de definitieve versie van de richtlijn niet meer
voorkwam. Als het met een bepaalde bedoeling is geschrapt (en dat is zeker zo), dan is dat
omdat men - voor transacties als de onderhavige - niet langer de normale waarde van de
betrokken transactie (in de zin van de normale waarde van het geleverde goed of de verrichte dienst) als maatstaf van heffing heeft willen nemen, maar in plaats daarvan de
tegenprestatie, waarvan de waarde moet worden vastgesteld op een in de richtlijn niet
nader aangegeven manier.
64. Door te bepalen dat bij goederenleveringen en diensten onder de maatstaf van heffing in de regel moet worden begrepen `alles wat de leverancier of dienstverrichter als
tegenprestatie verkrijgt of moet verkrijgen', heeft de wetgever namelijk opengelaten, op
welke wijze die tegenprestatie moet worden bepaald of gewaardeerd wanneer zij niet in
de betaling van een geldbedrag bestaat.
65. Volgens 's Hofs uitlegging (met name in het arrest van 5 februari 1981) moet dat
geschieden op de meest directe `wijze', waardoor zo min mogelijk distorsies ontstaan en
de algemene opzet van de Zesde richtlijn zoveel mogelijk in acht wordt genomen.
66. Zoals ik al eerder zei, is het soms uitsluitend door uit te gaan van de normale
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waarde mogelijk, de tegenprestatie te waarderen en de distorsies of ongerechtvaardigde
belastingvoordelen te vermijden, die bij het niet in aanmerking nemen ervan zouden
ontstaan.
(…)
68. Gelijk ik echter betoogde in mijn conclusie in de zaak DIRECT COSMETICS, zal de normale waarde enkel als maatstaf van heffing moeten worden genomen bij afwezigheid van
een door de koper betaalde prijs en wanneer het onmogelijk (of in elk geval zeer moeilijk)
is, de werkelijke waarde van de tegenprestatie in de transactie, of althans de werkelijke
marktwaarde ervan, op andere wijze te bepalen.”
De advocaat-generaal besluit als volgt:
“In elk geval moet de BTW, als verbruiksbelasting, hetgeen door de verbruiker werkelijk is uitgegeven, zo nauwkeurig mogelijk belasten. Daarom ook mag de normale waarde
alleen dan in plaats van de werkelijke waarde als maatstaf van heffing worden genomen
(afgezien van de gevallen waarin zulks uitdrukkelijk is bepaald), wanneer er geen andere
oplossing te vinden is die beter aansluit bij wat het Hof de ‘subjectieve waarde’ van de tegenprestatie heeft genoemd. Dit heeft het Hof onlangs nog bevestigd in zijn arrest van 12
juli 1988 in de zaak DIRECT COSMETICS, waarin het verklaarde: ‘onder de normale waarde
in de zin van de betrokken afwijkende regeling moet bijgevolg worden verstaan, de waarde die zo nauw mogelijk aansluit bij de handelswaarde bij verkoop in de kleinhandel, dat
wil zeggen de werkelijk door de eindverbruiker betaalde prijs’” 6.
6. In het arrest van het Hof van Justitie van 23 november 1988, dat op de aangehaalde
conclusies werd geveld, zijn de inzichten van de advocaat-generaal niet terug te vinden
aangezien het in die zaak uiteindelijk mogelijk bleek om de subjectieve waarde van de dienst, die niet in geld was uitgedrukt, op een andere manier te waarderen dan in functie van
de normale waarde ervan (r.o. 71) zodat het Hof van Justitie zich bijgevolg niet hoefde uit
te spreken over de mogelijkheid om in het kader van artikel 11.A.1.a) van de Zesde
Richtlijn de normale transactiewaarde van een dienst als maatstaf van heffing te hanteren,
in het bijzonder wanneer tegenover een prestatie geen geldelijke vergoeding staat.
Dit verhindert niet dat het standpunt van de advocaat-generaal, zoals ontwikkeld in de
zaak DIRECT COSMETICS, en verder uitgewerkt in de zaak NATURALLY YOURS COSMETICS,
volledig kan worden bijgetreden.
7. Uit wat voorafgaat volgt dat het voorschrift van artikel 32 van het BTW-Wetboek,
waarbij de normale waarde van een dienst als maatstaf van heffing naar voren wordt
geschoven voor de waardering van een dienst waarvan de tegenprestatie niet uitsluitend
uit een geldsom bestaat, verenigbaar is met de beginselen van de Zesde Richtlijn, in het
bijzonder met artikel 11.A.1.a) van de Zesde Richtlijn.
De waarderingsregel die besloten ligt in artikel 32 van het BTW-Wetboek is bovendien
niet buitensporig, noch onevenredig met de doelstellingen ervan, met name zo exact mogelijk, met het oog op een correcte BTW-heffing, de werkelijke, subjectieve waarde te bepalen van een dienst waarvoor geen geldelijke prestatie werd afgesproken7.
Vanuit die optiek moet artikel 32 BTW-Wetboek derhalve niet worden opgevat als een
afwijkende maatregel, maar als een modaliteit van de algemene regel vervat in de artikelen 11.A.1.a) van de Zesde Richtlijn juncto 26 BTW-Wetboek.
De normale waarde van de dienst, als aanknopingspunt voor BTW-heffing wanneer de
tegenprestatie van een dienst niet in geld is uitgedrukt, komt in dat geval overeen met de
6 r.o. 69-70; zie ook de conclusie van Adv.-gen. VILAÇA bij HvJ, 12 juli 1988, in zake DIRECT
COSMETICS, C-139/86, r.o. 172.
7 Cf. conclusies van Adv.-gen. VILAÇA bij HvJ, 12 juli 1988, in zake DIRECT COSMETICS, C-139/86, r.o.
153-154.
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werkelijke, subjectieve waarde ervan.
Artikel 32, tweede lid, BTW-Wetboek, verstaat onder de normale waarde van een
prestatie de prijs die hier te lande, op het tijdstip waarop de belasting opeisbaar wordt, in
dezelfde handelsfase voor iedere van de prestaties kan worden verkregen onder vrije
mededinging tussen twee van elkaar onafhankelijke partijen.
Deze omschrijving is volledig in overeenstemming met de definitie van de normale
waarde in de zin van artikel 11.A.l.d) van de Zesde Richtlijn.
Ook op dat vlak kan derhalve niet worden gesteld dat artikel 32 BTW-Wetboek indruist
tegen de Zesde Richtlijn, zoals door het bestreden arrest terecht werd vastgesteld (p.20,
eerste en tweede alinea).
8. Het bestreden arrest kan ook worden gevolgd waar het beslist dat niet pas vanaf de
inwerkingtreding van de Rationalisatierichtlijn van 24 juli 2006 en de aanpassing van artikel 32 BTW-Wetboek bij wet van 27 december 2006, een wettelijke basis voorhanden
was om de normale waarde van een dienst als maatstaf van heffing te hanteren ingeval de
tegenprestatie niet in geld werd uitgedrukt:
“De aanpassing van de Belgische wetgeving om in een aantal welomschreven gevallen
en onder bepaalde criteria het begrip 'normale waarde' thans ook te kunnen toepassen
doet niets af aan het feit dat de definitie zoals ze voorheen vervat lag in het tweede lid van
artikel 32 perfect kon worden toegepast in de zaak die thans ter beoordeling voorligt.
In se is dezelfde bepaling blijven bestaan doch werd de toepassing ervan uitgebreid
naar specifieke situaties die zouden kunnen ontstaan na het SCANDIC-arrest” (p.22, eerste en tweede alinea; zie ook p.20, zesde alinea).
Ook vóór de wijziging van de Zesde Richtlijn en de aanpassing van artikel 32 BTWWetboek kon de normale waarde bijgevolg reeds als maatstaf van heffing gelden buiten
de gevallen voorzien in de artikelen 6.3 en 27 van de Zesde Richtlijn.
9. Dit standpunt vindt ook steun in de oorspronkelijke tekst van artikel 11.B.1.b van de
Zesde Richtlijn, dat bepaalt dat in geval van invoer van goederen, de maatstaf van heffing
de normale waarde is, bij gebreke van een prijs of indien de betaalde of te betalen prijs
niet de enige tegenprestatie voor het ingevoerde goed vormt.
In casu zijn als tegenprestatie voor de bewezen diensten van eiseres winstbewijzen
afgegeven. Het FLV Fund heeft aan eiseres geen prijs betaald voor de haar geleverde diensten.
Eiseres’ argumentatie betreffende het geval waarbij een symbolische tegenprestatie
wordt geleverd voor een handeling waarover sprake in het arrest Scandic (r.o. 25-26) is
m.i. hier niet pertinent. De werkelijke waarde van een symbolisch betaald bedrag, kan
moeiteloos achterhaald worden: het is het werkelijk ontvangen bedrag. In die hypothese
de normale waarde van de dienst bepalen, is inderdaad een afwijkende maatregel die destijds krachtens artikel 27 van de zesde Richtlijn zou moeten zijn aangevraagd.
Vanuit dezelfde optiek is ook eiseres’ argumentatie gesteund op het verzoek van de ministerraad van 22 april 2005 om een maatregel te mogen treffen die afwijkt van artikel
11.A.1 van de Zesde Richtlijn, en op de Richtlijn 2006/69, m.i. evenmin relevant aangezien deze specifiek gericht is op de situatie waar een belastbare handeling wordt verricht
tegen een prijs die lager is dan de normale waarde8.
10. Terzake kan tevens verwezen worden naar de rechtsleer.
Volgens auteur Henri. VANDEBERGH oordeelt het hof van Justitie in de zaak Naturally
8 Zie bespreking van artikel 1, lid 3, sub b), van het voorstel voor een richtlijn tot wijziging van richtlijn 77/388 (COM/2005/89) en Ontwerp van Programmawet, Parl. St. Kamer, 2006-2007, Doc 51
2773/001, p. 40-42.
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Yours Cosmetics, dat slechts indien de subjectieve waarde die de tegenprestatie voor de
partijen in het concreet geval had, niet kan worden vastgesteld, beroep kan worden gedaan
op het begrip ‘normale waarde’. “De reële waarde mag slechts door een ‘normale waarde’ vervangen worden (…) indien geen andere oplossing mogelijk is die nauwer aansluit
bij wat het Hof ‘subjectieve waarde’ noemt.” Het is slechts voor het geval dat een ‘lagere’
prijs dan de normale wordt betaald als tegenprestatie, dat artikel 32 van het BTW-Wetboek volgens deze auteur in strijd is met de Zesde Richtlijn waar deze bepaling zou inhouden dat men in dat geval kan terugvallen op de ‘normale waarde’ van de prestatie als
maatstaf van heffing. In geval een lagere prijs is betaald als tegenprestatie, is de werkelijke subjectieve waarde daarvan de werkelijk (zelfs lagere) betaalde prijs. “Een dienst als
tegenprestatie voor een levering die normaal een waarde van 500 euro zou hebben, doch
waarvoor slechts een prijs van 100 euro gegeven wordt, mag volgens het Hof slechts op
100 euro geraamd worden9.
Ook andere auteurs stellen als principe voorop dat in geval de tegenprestatie niet (uitsluitend) uit een geldsom bestaat, de B.T.W. wordt berekend over de ‘normale waarde’
van die tegenprestatie, zonder zich daarbij uit te spreken over de al dan niet verenigbaarheid van artikel 32 BTW-Wetboek met artikel 11.A.1 van de zesde Richtlijn10.
11. Het middel dat aanvoert dat de Belgische wetgever in artikel 32 BTW-Wetboek, in
zijn versie vóór de wijziging bij wet van 27 december 2006, de normale waarde niet wettig kon verheffen tot maatstaf der heffing ingeval de tegenprestatie niet in geld werd
uitgedrukt, om reden dat deze maatstaf enkel kan worden gehanteerd in de hypothese van
artikel 6.3 van de Zesde Richtlijn of ingeval van een afwijking die toegestaan is conform
de procedure van artikel 27 van diezelfde richtlijn, faalt dan ook naar recht.
Besluit: VERWERPING.
ARREST

(AR F.08.0064.N)

RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 24 december 2007 gewezen
door het hof van beroep te Antwerpen.
Voorzitter Ivan Verougstraete heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Dirk Thijs heeft geconcludeerd.
CASSATIEMIDDEL
De eiser voert in zijn verzoekschrift een middel aan.
Geschonden bepalingen
de artikelen 6.3, 11.A.1.a en d), zoals van toepassing vóór de wijziging bij de Richtlijn
van de Raad van 24 juli 2006, en 27, zoals van toepassing vóór de wijziging bij de Richtlijn 2004/7/EG van 20 januari 2004, van de Zesde Richtlijn 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: uniforme grondslag (77/388/ EEG), ingetrokken bij artikel 411 van de Richtlijn 2006/112/EG van de
Raad van 28 november 2006 betreffende het gemeenschappelijk stelsel van belasting over
de toegevoegde waarde, bij toepassing artikel 413 in werking getreden op 1 januari 2007;
9 H. VANDEBERGH, BTW-Handboek, Ed. 2003, Larcier, nrs. 313 en 343.
10 P. WILLE, F. BORGER en H. DESCHACHT, Handboek BTW 2004-2005, Intersentia, Antwerpen-Oxford,
Hoofdst. 6, litt. B.; B. VANDERSTICHELEN, De nieuwe praktische BTW-handleiding 2000, 336; G.
PEETERS e.a., La TVA en pratique ‘98, Ced.Samsom, Diegem, 215.
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de artikelen 1,3) en 4 van de Richtlijn van de Raad van 24 juli 2006 (2006/69/EG);
de artikelen 26, 32, zoals van toepassing vóór de wijziging bij wet van 27 december
2006, 32, in zijn huidige versie, en 33, §2 van het Btw-wetboek;
de artikelen 43 en 44 van de Programmawet van 27 december 2006;
artikel 2 van het Burgerlijk Wetboek.
Aangevochten beslissing
Bij het bestreden arrest van 24 december 2007 verklaart het hof van beroep te Antwerpen het hoger beroep van de verweerders ontvankelijk en gegrond, verklaart het incidenteel beroep van de eiseres ontvankelijk doch ongegrond, vernietigt het bestreden vonnis
en opnieuw recht doende, verklaart de oorspronkelijke vordering van de eiseres voor de
eerste rechter gesteld bij dagvaarding van 6 november 2002, ongegrond en wijst haar ervan af, zegt voor recht dat het dwangbevel van 8 oktober 2002, gebaseerd op het procesverbaal van 28 juni 2002, terecht werd uitgevaardigd en de daarin vermelde bedragen aan
btw, boeten en interesten verschuldigd zijn door de eiseres en veroordeelt haar tot de kosten van beide aanleggen. Deze beslissing is onder meer op volgende overwegingen gestoeld:
"2.9.
(De eiseres) is het niet eens met de berekeningsmethode van de maatstaf van heffing
krachtens (het toenmalige) artikel 32 Btw-wetboek en vecht dit artikel aan door de omzetting ervan vanuit de Zesde Richtlijn te betwisten.
De Administratie zou ook een inconsequente en verkeerde interpretatie van artikel 32
Btw -wetboek hanteren.
2.9.1.
2.9.1.1.
Overeenkomstig artikel 26 Btw-wetboek wordt voor de diensten de belasting berekend
over alles wat de dienstverrichter als tegenprestatie verkrijgt of moet verkrijgen van degene aan wie de dienst wordt verstrekt, of van een derde, met inbegrip van de subsidies die
rechtstreeks met de prijs van die handelingen verband houden.
Tot de maatstaf van heffing behoren o. m. de sommen die de dienstverrichter aan degene aan wie de dienst wordt verstrekt in rekening brengt als kosten van commissie, verzekering en vervoer, ongeacht of zulks al dan niet bij een afzonderlijk debetdocument wordt
gedaan of ingevolge een afzonderlijke overeenkomst.
Belastingen, rechten en heffingen moeten eveneens in de maatstaf van heffing worden
opgenomen.
2.9.1.2.
Artikel 32 Btw-wetboek (zoals van kracht tot 7 januari 2007) bepaalt dat bij ruil en,
meer algemeen, wanneer de tegenprestatie niet uitsluitend uit een geldsom bestaat, die
prestatie voor de berekening van de belasting op haar normale waarde wordt gerekend.
Onder normale waarde wordt verstaan de prijs die hier te lande, op het tijdstip waarop
de belasting opeisbaar wordt, in dezelfde handelsfase voor ieder van de prestaties kan
worden verkregen onder vrije mededinging tussen twee van elkaar onafhankelijke partijen.
2.9.1.3.
Krachtens de artikelen 37 en 38 van het Btw-wetboek en het koninklijk besluit nr. 20
van 20 juli 1970 tot vaststelling van de tarieven van de belasting over de toegevoegde
waarde en tot indeling van de goederen en diensten bij die tarieven, zoals achteraf gewijzigd, zijn desbetreffende dienstprestaties belastbaar aan het normale btw-tarief van 21
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pct..
2.9.2.
(De eiseres) argumenteert dat het oude artikel 32 van het Belgische Btw-wetboek strijdig was met de Zesde Richtlijn en werpt de mogelijkheid op tot het stellen van een prejudiciële vraag aan het Europese Hof van Justitie.
De Belgische overheid zou zijn afgeweken van de Zesde Richtlijn zonder dat artikel 27
van dezelfde richtlijn werd nageleefd.
Dat betekent dat België een machtiging had moeten bekomen om het oude artikel 32
Btw -wetboek te handhaven.
Ingevolge de beslissing van de Ministerraad van 22 april 2005 heeft België een dergelijk verzoek ingediend bij de Europese Commissie.
Nog volgens (de eiseres) is het pas met de aanpassing van de richtlijn van 24 juli 2006
dat er een juridische basis is gekomen die het de Lidstaten mogelijk maakt om de normale
waarde van de handeling als maatstaf van heffing voor leveringen van goederen en diensten in aanmerking te nemen.
2.9.3.
Artikel 11 van de Zesde Richtlijn bepaalt onder punt A. 1, sub a als algemene regel
voor de maatstaf van heffing voor de leveringen van goederen en diensten als zijnde: "alles wat de leverancier of dienstverrichter voor deze handelingen als tegenprestatie verkrijgt of moet verkrijgen van de zijde van de koper, van de ontvanger of van een derde,
met inbegrip van subsidies die rechtstreeks met de prijs van de handelingen verband houden".
Artikel 26, eerste lid van het Belgisch Btw-wetboek bepaalt identiek hetzelfde: "Voor
de leveringen van goederen en de diensten wordt de belasting berekend over alles wat de
leverancier van het goed of de dienstverrichter als tegenprestatie verkrijgt of moet verkrijgen van degene aan wie het goed wordt geleverd of de dienst wordt verstrekt, of van een
derde, met inbegrip van de subsidies die rechtstreeks met de prijs van die handelingen
verband houden".
Bij ruil en, meer algemeen, wanneer de tegenprestatie niet uitsluitend uit een geldsom
bestaat dient de prestatie voor de berekening van de belasting gerekend op haar normale
waarde.
Het oude artikel 32 Btw-wetboek geeft in het tweede lid een definitie van het begrip
"normale waarde": "de prijs die hier te lande, op het tijdstip waarop de belasting opeisbaar
wordt, in dezelfde handelsfase voor ieder van de prestaties kan worden verkregen onder
vrije mededinging tussen twee van elkaar onafhankelijke partijen".
Onder punt A. 1, sub d van artikel 11 (oud) bepaalt de Zesde Richtlijn dat de normale
waarde van een dienst is: "het bedrag dat een ontvanger, in de handelsfase waarin de handeling wordt verricht, bij vrije mededinging zou moeten betalen aan een zelfstandige
dienstverrichter in het binnenland op het tijdstip waarop de handeling wordt verricht, om
de desbetreffende dienst te verkrijgen".
Uit vergelijking van de inhoud van de twee voorgaande teksten is er geen afwijking
m.b.t. het begrip "normale waarde" te vinden tussen het Belgische artikel 32 (oud) en het
Europese artikel 11, A. 1, sub d.
Beide teksten dekken dezelfde lading.
Het door België gehanteerde begrip "normale waarde" in geval van ruil wijzigt de belastinggrondslag dus niet.
Bovendien, mocht een bepaalde vorm van betaling van de tegenprestatie worden uitgesloten, dan zou een deel van de grondslag kunnen ontsnappen aan de belastingheffing zo-
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dat de doelstellingen van de Zesde Richtlijn worden omzeild of zelfs voorbij gestreefd.
Dat kan nooit het opzet geweest zijn van deze richtlijn.
Ten onrechte stelt (de eiseres) dat er pas door de aanpassing van de Rationalisatierichtlijn van 24 juli 2006 een wettelijke basis is gekomen die het de Lidstaten mogelijk maakt
de normale waarde als maatstaf van heffing naar voor te schuiven en dat tot de inwerkingtreding van deze Rationalisatierichtlijn (de verweerder) voor haar taxatie op grond van artikel 32 Btw-wetboek geen juridische basis zou hebben gehad.
Het eerste lid van het oude artikel 32 bepaalde dat bij ruil en, meer algemeen, wanneer
de tegenprestatie niet uitsluitend uit een geldsom bestaat, die prestatie voor de berekening
van de belasting op haar normale waarde wordt gerekend.
Deze bepaling staat nu in alinea 3 van het nieuwe artikel 33 en is ongewijzigd gebleven.
(De verweerder) kon, en kan dus nu nog altijd in gelijkaardige omstandigheden, toepassing maken van dit artikel wanneer de tegenprestatie zoals in onderhavig geval bestaat uit
de toekenning van winstbewijzen.
De toepassing van het oude artikel 32 was dus niet verkeerd: wanneer een levering van
een goed of een dienst als tegenwaarde een prestatie heeft die bijvoorbeeld geheel of gedeeltelijk bestaat uit aandelen, obligaties of andere onlichamelijke roerende waarden,
dient voor het bepalen van de maatstaf van heffing met betrekking tot de levering van het
goed of de dienst rekening te worden gehouden met de normale waarde van de verkregen
aandelen, obligaties of roerende waarden.
Dit zal o.m. het geval zijn wanneer een belastingplichtige een goed in een vennootschap inbrengt, en deze inbreng in natura wordt vergoed door toekenning van maatschappelijke rechten.
Het nieuwe begrip "normale waarde" is met ingang van 7 januari 2007 opgenomen in
het eerste lid van artikel 32 Btw-wetboek en geeft een verduidelijking van het begrip zoals
het voorheen bestond.
Hiermee werd de definitie van artikel 11, A, §7 van de Zesde Richtlijn, zoals ingevoerd
als gevolg van de Rationalisatierichtlijn, overgenomen, namelijk: "het volledige bedrag
dat een afnemer in de handelsfase waarin de levering van goederen of de dienst wordt verricht, bij eerlijke concurrentie zou moeten betalen aan een onafhankelijke leverancier of
dienstverrichter op het grondgebied van het land waar de handeling belastbaar is, om de
desbetreffende goederen of diensten op dat tijdstip te verkrijgen".
De Belgische wetgever heeft deze nieuwe regeling aangegrepen voor een specifiek
doel, nl. om inzake btw het fenomeen te kunnen bestrijden waarbij tussen partijen een bijzondere band bestaat, voor belastbare handelingen een belastbare grondslag wordt gehanteerd die lager is dan de normale waarde (Memorie van Toelichting, Parl. St., Kamer
2006-2007, nr. 2773/001, 40). Volgens de Memorie van Toelichting biedt de normale
waarde een grote soepelheid bij de schatting van de waarde omdat het deze waarde is die
overeenstemt met de marktprijs.
De geïnde btw over de normale waarde van de levering van goederen of dienstverrichting benadert het best de belasting die normaliter zou verschuldigd zijn.
De aanpassing van de Belgische wetgeving om in een aantal welomschreven gevallen
en onder bepaalde criteria het begrip "normale waarde" thans ook te kunnen toepassen
doet niets af aan het feit dat de definitie zoals ze voorheen vervat lag in het tweede lid van
artikel 32 perfect kon worden toegepast in de zaak die thans ter beoordeling voorligt.
In se is dezelfde bepaling blijven bestaan doch werd de toepassing ervan uitgebreid
naar specifieke situaties die zouden kunnen ontstaan na het Scandicarrest.
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De kern van de definitie van 'normale waarde' is hetzelfde gebleven.
Er bestaat dan ook geen aanleiding tot het stellen van enige prejudiciële vraag omtrent
de toepassing van het oude artikel 32 Btw-wetboek.
2.10.
(De eiseres) stelt nog dat de Administratie in elk geval een verkeerde interpretatie van
het artikel 32 Btw-wetboek hanteert.
Het tweede lid van het voormalige artikel 32 stelde immers dat de "normale waarde"
moest bepaald worden op het moment van opeisbaarheid van de btw.
Volgens geïntimeerde zou de btw ten laatste opeisbaar worden op het moment van de
toekenning van de winstaandelen.
2.10.1.
(De verweerder) stelt terecht dat de door (de eiseres) verrichte diensten in se "voortdurende" diensten betreffen.
...
2.10.2.
Voor de voortdurende diensten werden in aandelen converteerbare winstbewijzen toegekend.
Teneinde de waarde van deze winstbewijzen te bepalen, grijpt de administratie terecht
terug naar het begrip "normale waarde" uit het Belgische Btw-wetboek zoals het bestond
ten tijde van de taxatie door de Administratie in het oude artikel 32 Btw-wetboek.
Wanneer een levering van een goed of een dienst als tegenwaarde een prestatie heeft
die bijvoorbeeld geheel of gedeeltelijk bestaat uit aandelen, obligaties of andere onlichamelijke roerende waarden, dient voor het bepalen van het goed of de dienst rekening te
worden gehouden met de normale waarde van deze verkregen aandelen, obligaties of roerende waarden.
Onder normale waarde wordt verstaan:
- de prijs;
- die hier te lande;
- op het tijdstip waarop de belasting opeisbaar wordt;
- in dezelfde handelsfase voor de prestatie kan worden verkregen;
- onder vrije mededinging tussen twee van elkaar onafhankelijke partijen (art. 32, 2° lid
Btw-wetboek).
De waarde zal verschillend beoordeeld worden naargelang het gaat om een fabrikant,
een groothandelaar of een detaillist.
De prijs die kan worden verkregen onder vrije mededinging tussen twee van elkaar onafhankelijke partijen, is de prijs die niet beïnvloed is door commerciële of financiële relaties tussen de partijen.
Gelet daarbij op de specifieke (korte) tijdsverloop tussen de toekenning van de litigieuze winstbewijzen en de conversie ervan in aandelen (zie hoger randnr. 2.5.), gelet op de
onbetwistbare bedoeling ab initio van alle actoren inclusief de nv GIMV om in realiteit als
tegenprestatie voor de geleverde diensten aandelen toe te kennen (zie hoger randnrs. 2.5.,
2.6., 2.7. en 2.8.), neemt de administratie terecht als maatstaf voor de waardering van de
tegenprestatie de prijs die de inschrijvers op nieuwe pakketten aandelen van de cva FLVF
(zijnde derden, die onafhankelijk zijn van zowel de cva FLVF als van de nv GIMV) betaald hebben op 10 juli 1998 wanneer het aandeel voor de eerste keer werd genoteerd.
Gelet op wat voorafgaat, kan (de eiseres) niet worden gevolgd wanneer zij stelt dat (de
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verweerder) een verkeerde interpretatie zou hanteren van het oude artikel 32 Btw-wetboek
(...)
...
2.10.7.
Gelet op wat voorafgaat, werd de maatstaf van heffing in casu correct berekend.
De oorspronkelijke 32.000 winstbewijzen resulteerden, na splitsing en conversie, in
125.334 kapitaalsaandelen a rato van 429,985 frank per aandeel bij de eerste beursnotering of
125.334 x 429,985 frank = 53.891.740 frank.
Over dit bedrag, dat de maatstaf van heffing vormt voor de door (de eiseres) verstrekte
maar niet-gefactureerde dienstprestaties, is de btw verschuldigd tegen het normale tarief
van 21 pct..
Aldus is (de eiseres) verschuldigd aan btw:
53.891.740 frank x 21 pct. = 11.317.265 frank of 280.547,67 euro.
(De eiseres) heeft de litigieuze in aandelen te converteren winstbewijzen ontvangen in
ruil voor geleverde dienstprestaties. Deze diensten zijn in België geleverd onder bezwarende titel en zijn dus belastbaar.
Aangezien deze prestaties niet het voorwerp hebben uitgemaakt van een factuur noch
werden opgenomen in enige btw-aangifte en aangezien de waarde van de in kapitaalsaandelen geconverteerde winstbewijzen nooit werd opgenomen in de boekhouding en er door
(de eiseres) nooit enige waarde werd aan toegekend, gaat de administratie er terecht van
uit dat (de eiseres) deze tegenprestatie niet aan de btw heeft onderworpen.
De opgelegde boete is zeker niet onevenredig met de gepleegde inbreuk.
De eiseres is dan ook de volgende bedragen verschuldigd zoals vermeld in het dwangbevel van 8 oktober 2002:
- aan belasting over de toegevoegde waarde: 280.547,67 euro.
- aan geldboete, bij toepassing van artikel 70, §1, van het Btw-wetboek een bedrag gelijk aan het dubbel van de verschuldigde rechten, doch op grond van het KB nr. 41 van 30
januari 1987, tabel G, Y van de bijlage van dit besluit verminderd tot 20 pct. van de verschuldigde belasting, afgerond tot het lagere duizendtal, zijn de 56.098, 30 euro;
te vermeerderen met wettelijke interesten overeenkomstig artikel 91, §1, Btw-wetboek
vanaf 21 januari 2002 en met de moratoire interesten over de geldboete, alsook met de
kosten.
Grieven
Naar luid van artikel 11.A.1.a) van de Zesde Richtlijn 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: uniforme grondslag
(77/388/EEG), zoals van toepassing vóór de wijziging bij de Richtlijn van de Raad van 24
juli 2006, is de maatstaf van heffing voor andere goederenleveringen en diensten dan bedoeld sub b) en c): alles wat de leverancier of dienstverrichter voor deze handelingen als
tegenprestatie verkrijgt of moet verkrijgen van de zijde van de koper, van de ontvanger of
van een derde, met inbegrip van subsidies die rechtstreeks met de prijs van de handelingen verband houden.
Artikel 26 van het Btw-wetboek herneemt deze bepaling en stelt dat voor leveringen
van goederen en diensten de belasting wordt berekend over alles wat de leverancier van
het goed of de dienstverrichter als tegenprestatie verkrijgt of moet verkrijgen van degene
aan wie het goed wordt geleverd of de dienst wordt verstrekt, of van een derde, met inbe-
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grip van de subsidies die rechtstreeks met de prijs van de handelingen verband houden.
In afwijking van punt a) preciseert artikel 11.A.1.d) van de Zesde Richtlijn, zoals van
toepassing vóór de wijziging bij de Richtlijn van de Raad van 24 juli 2006, dat de maatstaf van heffing voor de in artikel 6, lid 3 bedoelde handelingen de normale waarde van de
verrichte diensten is. In het tweede lid wordt bepaald dat als normale waarde van een
dienst wordt beschouwd het bedrag dat een ontvanger in de handelsfase waarin de handeling wordt verricht, bij vrije mededinging zou moeten betalen aan een zelfstandige dienstverlener in het binnenland op het tijdstip waarop de handeling wordt verricht om de desbetreffende dienst te verkrijgen.
Artikel 6, lid 3 van de Zesde Richtlijn luidt meer bepaald als volgt: "Ter voorkoming
van concurrentievervalsing kunnen de Lidstaten, onder voorbehoud van de in artikel 29
bedoelde raadpleging, met een dienst verricht onder bezwarende titel gelijkstellen het
door een belastingplichtige voor bedrijfsdoeleinden verrichten van een dienst, voor zover
hij, ingeval een dergelijke dienst door een andere belastingplichtige zou zijn verricht, geen
recht zou hebben op volledige aftrek van de belasting over de toegevoegde waarde". Deze
bepaling is derhalve vreemd aan de in onderhavige zaak belaste dienstprestatie.
Uit artikel 11.A.1 van de Zesde Richtlijn, zoals van toepassing vóór de wijziging bij de
Richtlijn van de Raad van 24 juli 2006, volgt dat, behoudens de hypothese van artikel
11.A.1.d) van de Zesde Richtlijn, de werkelijke waarde en niet de normale waarde van de
dienst in 1998 gold als maatstaf van heffing.
Als maatstaf van de heffing gold m.a.w. alles wat de dienstverrichter voor deze handelingen als tegenprestatie verkrijgt of moet verkrijgen van de zijde van de ontvanger of van
een derde, waarmee de werkelijk ontvangen tegenprestatie wordt bedoeld en niet een volgens objectieve maatstaven geschatte waarde, onder te verstaan een prijs die bepaald
wordt door vergelijking met wat in dezelfde handelsfase de normale prijs is.
Het artikel refereert naar de subjectieve waarde, zoals het Hof van Justitie herhaaldelijk
in zijn rechtspraak bevestigde.
Dat gold evenzeer wanneer er geen geldelijke prestatie werd afgesproken.
Waar artikel 32 van het Btw-wetboek, zoals van toepassing vóór de wijziging bij wet
van 27 december 2006, bepaalde dat bij ruil en, meer algemeen, wanneer de tegenprestatie
niet uitsluitend in een geldsom bestaat, die prestatie voor de berekening van de belasting
op haar normale waarde wordt gerekend, en aldus ook andere situaties viseert dan deze
bedoeld in artikel 11.A.1.d) van de Zesde Richtlijn, zoals van toepassing vóór de wijziging bij de Richtlijn van de Raad van 24 juli 2006, druist het derhalve in tegen deze richtlijn en kon hiervan geen toepassing worden gemaakt, bij gebreke van mogelijkheid tot afwijking.
Artikel 27 van de Zesde Richtlijn, zoals van toepassing vóór de wijziging bij de Richtlijn 2004/7/EG van de Raad van 20 januari 2004, bepaalde met name dat de Raad op
voorstel van de Commissie met eenparigheid van stemmen elke Lidstaat kan machtigen
bijzondere, van de bepalingen van deze richtlijn afwijkende maatregelen te treffen teneinde de belastingheffing te vereenvoudigen of bepaalde vormen van belastingfraude of ontwijking te voorkomen. De maatregelen tot vereenvoudiging van de belastingheffing
mogen geen noemenswaardige invloed hebben op het belastingbedrag dat verschuldigd is
in het stadium van het eindverbruik (eerste lid). De Lidstaat die maatregelen als bedoeld
in lid 1 wil treffen brengt de Commissie daarvan op de hoogte en verschaft haar alle nodige beoordelingsgegevens (tweede lid). De Commissie stelt de andere Lidstaten binnen een
maand daarvan in kennis (derde lid). Het besluit van de Raad wordt geacht te zijn genomen indien noch de Commissie noch een lidstaat binnen twee maanden nadat de Lidstaten
overeenkomstig lid 3 in kennis zijn gesteld, om behandeling van de zaak door de Raad
heeft verzocht (vierde lid). De Lidstaten die op 1 januari 1977 bijzondere maatregelen als
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bedoeld in lid 1 toepasten, mogen deze handhaven op voorwaarde dat zij de Commissie
voor 1 januari 1978 van de maatregelen in kennis stelden en onder voorbehoud dat die
maatregelen, wanneer zij ten doel hebben de belastingheffing te vereenvoudigen, voldoen
aan de in lid 1 omschreven voorwaarde (vijfde lid).
Uit deze bepaling volgt duidelijk dat een afwijking slechts mogelijk was mits hierom
machtiging van de Raad werd gevraagd en bekomen of mits kennisgeving voor 1 januari
1978.
Bij gebreke van aanvraag en machtiging tot afwijking van artikel 11.A.1.a) van de Zesde Richtlijn, zoals van toepassing vóór de wijziging bij de Richtlijn van de Raad van 24
juli 2006, aangevraagd overeenkomstig artikel 27 van de Zesde Richtlijn, en bij gebreke
van kennisgeving in de zin van het vijfde lid, kon de Belgische wetgever de normale
waarde derhalve niet verheffen tot maatstaf der heffing ingeval de tegenprestatie niet in
geld werd uitgedrukt.
Hieraan wordt geen afbreuk gedaan door de omstandigheid dat de tekst van de richtlijn
naderhand werd aangepast bij artikel 1, 3) van de Rationalisatierichtlijn van 24 juli 2006,
in die zin dat voortaan in artikel 11.A.6 werd bepaald dat om belastingfraude en belastingontwijking te voorkomen de Lidstaten maatregelen kunnen nemen om ervoor te zorgen
dat de maatstaf van heffing voor goederenleveringen of diensten de normale waarde is,
met dien verstande dat van deze mogelijkheid alleen mag worden gebruikgemaakt met betrekking tot goederenleveringen en diensten waarbij familiale of andere nauwe persoonlijke, bestuurlijke, eigendoms-, lidmaatschaps-, financiële of juridische banden zoals omschreven door de Lidstaat bestaan en dat het toepassingsgebied van deze mogelijkheid beperkt is tot volgende gevallen, met name:
- wanneer de tegenprestatie lager is dan de normale waarde en de afnemer geen volledig recht op aftrek uit hoofde van artikel 17 heeft;
- wanneer de tegenprestatie lager is dan de normale waarde en de afnemer geen volledig recht op aftrek uit hoofde van artikel 17 heeft en de goederenleveringen of de diensten
uit hoofde van artikel 13 of artikel 28, lid 3, onder b) is vrijgesteld;
- wanneer de tegenprestatie hoger is dan de normale waarde en degene die de handeling
verricht geen volledig recht op aftrek heeft uit hoofde van artikel 17.
Deze wijziging houdt integendeel de bevestiging in dat er voorheen geen mogelijkheid
bestond om de normale waarde in een dergelijke situatie in acht te nemen.
Overeenkomstig artikel 4 van de Richtlijn van de Raad van 24 juli 2006 (2006/69/EG)
trad deze bepaling immers in werking op de dag volgend op die van haar bekendmaking
in het Publicatieblad van de EU.
Deze wijzigingsbepaling was zodoende niet van toepassing op de datum waarop de belastbare handeling werd gesteld, noch op datum van de taxatie door de administratie.
Het voorgaande geldt eveneens voor de huidige versie van artikel 32 van het Btw-wetboek, dat een definitie geeft van het begrip normale waarde, en van artikel 33, §2 dat stelt
dat in afwijking van artikel 26 de maatstaf van heffing voor de levering van goederen of
diensten de normale waarde is zoals die overeenkomstig artikel 32 is bepaald als de tegenprestatie lager is dan de normale waarde, de afnemer van de levering van goederen of de
dienst geen volledig recht op aftrek heeft van de verschuldigde belasting, de afnemer verbonden is met de leverancier van de goederen of de dienstverrichter, onder meer als vennoot, lid of bestuurder van de vennootschap of rechtspersoon, met inbegrip van hun familieleden tot in de vierde graad.
Uit het geheel van deze bepalingen volgt dat in 1998 ter bepaling van de maatstaf van
de heffing de werkelijke waarde, met uitsluiting van de "normale waarde", in aanmerking
diende te worden genomen, ook wanneer tegenover de prestatie geen geldelijke vergoe-
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ding stond.
Besluit
Waar het hof van beroep oordeelt dat ingeval de tegenprestatie bestaat uit de toekenning van winstbewijzen, als maatstaf van heffing de normale waarde, zoals bepaald in het
toenmalige artikel 32 van het Btw-wetboek evenals in het laatste lid van artikel 11.A.1.d)
van de Zesde Richtlijn, zoals van toepassing vóór de wijziging bij de Richtlijn van de
Raad van 24 juli 2006 kon worden gehanteerd, daar waar de normale waarde anno 1998
blijkens artikel 11.A.1.d) van de Zesde Richtlijn, zoals van toepassing vóór de wijziging
bij de Richtlijn van de Raad van 24 juli 2006, enkel gold in de hypothese van artikel 6.3
van de Zesde Richtlijn, hypothese die hier niet voorhanden was, verantwoordt het zijn
beslissing niet naar recht (schending van artikelen 6.3, 11.A.1.a en d), zoals van toepassing vóór de wijziging bij de Richtlijn van de Raad van 24 juli 2006, van de Zesde Richtlijn 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: uniforme grondslag (77/388/EEG), ingetrokken bij artikel 411 van de
Richtlijn 2006/112/EG van de Raad van 28 november 2006 betreffende het gemeenschappelijk stelsel van belasting over de toegevoegde waarde, bij toepassing artikel 413 in werking getreden op 1 januari 2007, 26 en 32, zoals van toepassing vóór de wijziging bij wet
van 27 december 2006, van het Btw-wetboek). Bovendien doet het aldus uitspraak in miskenning van de verplichting, opgelegd aan de lidstaten om voor iedere afwijking van die
richtlijn voorafgaandelijk om machtiging aan de Raad te vragen (schending van artikel 27,
zoals van toepassing vóór de wijziging bij de Richtlijn 2004/ 7/EG van de Raad van 20 januari 2004, van de Zesde Richtlijn 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: uniforme grondslag (77/388/EEG), ingetrokken bij artikel 411 van de Richtlijn 2006/112/EG van de Raad van 28 november 2006 betreffende het gemeenschappelijk stelsel van belasting over de toegevoegde waarde, bij
toepassing artikel 413 in werking getreden op 1 januari 2007) en maakt het toepassing van
bepalingen die nog niet van toepassing waren op het tijdstip waarop de belastbare handelingen werden gesteld en de belasting opeisbaar werd (schending van de artikelen 2 van
het Burgerlijk Wetboek, 32 en 33, §2 van het Btw-wetboek, zoals gewijzigd bij wet van
27 december 2006, 1, 3) en 4 van de Richtlijn van de Raad van 24 juli 2006
(2006/69/EG), 43 en 44 van de Programmawet van 27 december 2006).

BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Het te dezen toepasselijk artikel 11.A.1 van de Zesde Richtlijn 77/388/EEG
van 17 mei 1977 betreffende de harmonisatie van de wetgevingen der Lidstaten
inzake omzetbelasting - Gemeenschappelijk stelsel van belasting over de toegevoegde waarde: uniforme grondslag (hierna: de Zesde Richtlijn), bepaalt betreffende de maatstaf van heffing in het binnenland:
"a) voor andere goederenleveringen en diensten dan hierna bedoeld sub b), c)
en d): alles wat de leverancier of dienstverrichter voor deze handelingen als tegenprestatie verkrijgt of moet verkrijgen van de zijde van de koper, van de ontvanger of van een derde, met inbegrip van subsidies die rechtstreeks met de prijs
van de handelingen verband houden;
b) voor de in artikel 5, leden 6 en 7, bedoelde handelingen: de aankoopprijs
van de goederen of van soortgelijke goederen of, indien er geen aankoopprijs is,
de kostprijs, berekend op het tijdstip waarop deze handelingen worden uitge-

158

HOF VAN CASSATIE

14.1.10 - Nr. 36

voerd;
c) voor de in artikel 6, lid 2, bedoelde handelingen: de door de belastingplichtige voor het verrichten van de diensten gemaakte uitgaven;
d) voor de in artikel 6, lid 3, bedoelde handelingen: de normale waarde van de
verrichte diensten.
Als 'normale waarde' van een dienst wordt beschouwd het bedrag dat een ontvanger, in de handelsfase waarin de handeling wordt verricht, bij vrije mededinging zou moeten betalen aan een zelfstandige dienstverrichter in het binnenland
op het tijdstip waarop de handeling wordt verricht, om de desbetreffende dienst
te verkrijgen".
Zoals het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen (hierna: het Hof
van Justitie) oordeelt in het arrest van 6 juli 1995, BP Soupergaz, C-62/93, kent
vermeld artikel 11.A.1 aan de particulieren rechten toe waarop zij zich voor de
nationale rechter kunnen beroepen.
Overeenkomstig de algemene regel van vermeld artikel 11.A.1, sub a, wordt
de maatstaf van heffing voor onder bezwarende titel verrichte goederenleveringen of diensten gevormd door de daartoe door de belastingplichtige werkelijk
ontvangen tegenprestatie. Dit volgt onder meer uit het arrest van het Hof van
Justitie van 20 januari 2005, Scandic, C-412/03. Deze tegenprestatie is dus de
subjectieve waarde, dat wil zeggen de werkelijk ontvangen waarde, en niet een
volgens objectieve maatstaven geschatte waarde. Nu sprake is van een 'bezwarende titel' en van een ontvangen tegenprestatie voor een dienst, moet de tegenprestatie in beginsel worden uitgedrukt in een som geld.
In geval de tegenprestatie niet in geld is uitgedrukt, bepaalt de Zesde Richtlijn
in de vóór de wijziging bij de richtlijn van 24 juli 2006 toepasselijke versie, niet
expliciet op welke wijze de tegenprestatie moet worden gewaardeerd. Wanneer
de rechter vaststelt dat het onmogelijk is de werkelijke waarde te bepalen, sluit
de richtlijn niet uit dat de normale waarde als maatstaf wordt gebruikt.
Het middel gaat ervan uit dat uit vermeld artikel 11.A.1 volgt dat in 1998, enkel voor de in artikel 6.3 van de Zesde Richtlijn bedoelde handelingen, de normale waarde als maatstaf van heffing gold. Het middel leidt hieruit af dat artikel
32 van het Btw-wetboek dat de normale waarde van een dienst als maatstaf van
heffing hanteert voor de vordering van een dienst waarvan de tegenprestatie niet
uitsluitend uit een geldsom bestaat, niet verenigbaar is met de beginselen van de
Zesde Richtlijn, zoals te dezen van toepassing, die, gezien geen toelating tot afwijking werd verleend, uitsloten dat de normale waarde kon worden gehanteerd
in geval geen andere mogelijkheid tot waardering bestond.
Het middel faalt naar recht.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiseres in de kosten.
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14 januari 2010 – 1° kamer – Voorzitter en Verslaggever: de h. Verougstraete, voorzitter – Gelijkluidende conclusie van de h. Thijs, advocaat-generaal – Advocaten: mrs. Geinger en De Bruyn.

Nr. 37
1° KAMER - 14 januari 2010

1º INKOMSTENBELASTINGEN — RECHTEN, TENUITVOERLEGGING EN
VOORRECHTEN VAN DE SCHATKIST - BELASTING VERHAALD OP HET EIGEN
VERMOGEN VAN DE ANDERE ECHTGENOOT - FAILLISSEMENT - VERSCHOONBAARVERKLARING GEVOLGEN
2º FAILLISSEMENT, FAILLISSEMENTSAKKOORD EN GERECHTELIJK
AKKOORD — ALLERLEI - VERSCHOONBAARVERKLARING - DRAAGWIJDTE
1º en 2° De verschoonbaarverklaring treft enkel de eigen schulden van de gefailleerde; het
gedeelte van de aanslag dat betrekking heeft op het belastbaar inkomen van de belastingplichtige echtgenoot van de gefailleerde is geen eigen schuld van de gefailleerde, ook
al kan deze schuld krachtens artikel 394, §1, W.I.B. (1992), worden verhaald op zowel
het gemeenschappelijk vermogen als op de eigen goederen van de beide echtgenoten,
zodat de verschoonbaarverklaring van de gefailleerde niet tot gevolg heeft dat voor deze
schuld geen verhaal meer mogelijk is op de eigen goederen van de belastingplichtige
echtgenoot1. (Art. 394, §1, W.I.B. 1992; Art. 82, eerste lid, Faillissementswet 1997)
(BELGISCHE STAAT, MINISTER VAN FINANCIËN T. A.)

Conclusie van advocaat-generaal D. Thijs:
I. De feiten en procedurevoorgaanden.
Bij vonnis van 26 november 2003 van de Rechtbank van Koophandel te Dendermonde
werd de echtgenoot van verweerster failliet verklaard. Bij vonnis van 28 juni 2004 van
diezelfde rechtbank werd hij verschoonbaar verklaard.
Op 2 maart 2005 legde eiser uitvoerend beslag op de roerende goederen van de verweerster die feitelijk gescheiden leefde van haar echtgenoot.
De fiscale schuld waarvoor beslag werd gelegd had betrekking op een aanslag in de
personenbelasting voor het aanslagjaar 2003 (inkomsten 2002), gevestigd op naam van
beide echtgenoten, doch beperkt tot het aandeel van de verweerster in de personenbelasting, te weten een bedrag van 3.050,51€, zijnde de belastingen gevestigd op haar eigen
beroepsinkomsten.
Op 21 maart 2005 tekende verweerster verzet aan tegen het uitvoerend beslag argumenterend dat de verschoonbaarheid van de gefailleerde ook zijn echtgenoot bevrijdt zodat de verschuldigde personenbelasting, die een gemeenschappelijke schuld uitmaakt
waarvan aangifte was gedaan in het faillissement, door de verschoonbaarheid volledig teniet was gegaan.
Bij beschikking van 17 oktober 2006 van de Beslagrechter bij de Rechtbank van Eerste
Aanleg te Dendermonde werd dit verzet ongegrond verklaard. Volgens de beslagrechter
heeft de verschoonbaarheid van verweersters echtgenoot niet de kwijtschelding tot gevolg
van het aandeel van de verweerster in de personenbelasting m.b.t. haar eigen inkomsten.
1 Zie de conclusie van het O.M.
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Op 29 november 2006 tekende verweerster bij verzoekschrift hoger beroep aan tegen
deze beschikking.
Bij het bestreden arrest van 30 oktober 2007 deed het Hof van Beroep te Gent de
beschikking teniet en oordeelde dat de gevolgen van de verschoonbaarheid zich eveneens
uitstrekken tot de gemeenschappelijke schulden in hun totaliteit, waaronder de fiscale
schuld in kwestie, zodat ook verweerster hiervan was bevrijd en haar verzet tegen het
uitvoerend beslag op roerend goed ontvankelijk en gegrond is.
II. De voorziening in cassatie.
1. In het enig middel tot cassatie voert eiser onder meer aan dat de appelrechters de artikelen 82 van de Faillissementswet en 394 W.I.B. (1992) hebben geschonden door te
oordelen dat verweerster, ingevolge de verschoonbaarheid van haar gefailleerde
echtgenoot, bevrijd was van de betaling van haar aandeel in de nog verschuldigde en door
het faillissement niet vereffende personenbelasting voor het aj. 2003.
2. Deze zaak betreft de gevolgen van de verschoonbaarheid van de gefailleerde voor de
verhaalsmogelijkheid van de fiscus betreffende het eigen aandeel van de echtgenoot van
de gefailleerde in de nog verschuldigde en door het faillissement niet vereffende personenbelasting.
De verhaalsmogelijkheid van de fiscus ingeval van een gemeenschappelijk aanslag gevestigd op naam van beide echtgenoten wordt geregeld door artikel 394 WIB92 en niet
door de artikelen 1414 en 1439 tot 1441 van het Burgerlijk Wetboek2.
Krachtens artikel 394, §1, W.I.B. (1992), zoals in casu van toepassing, mogen de belasting of het gedeelte van de belasting in verband met het belastbare inkomen van een
van de echtgenoten en de op zijn naam ingekohierde voorheffing, ongeacht het
aangenomen huwelijksvermogensstelsel of ongeacht de notariële overeenkomst waarin de
wettelijke samenwoning wordt geregeld, op al de eigen en de gemeenschappelijke goederen van beide echtgenoten worden verhaald.
Zulks impliceert dat een gemeenschappelijke aanslag in de personenbelasting steeds
opgesplitst wordt in een gedeelte voor de man en in een gedeelte voor de vrouw in functie
van hun onderscheiden inkomsten (definitief passief).
In beginsel zijn beide belastingen verhaalbaar op alle eigen en gemeenschappelijke
goederen van de beide echtgenoten (voorlopig passief).
Enkel de eigen goederen waarvan de echtgenoot kan aantonen dat ze van onverdachte
oorsprong zijn, kunnen worden onttrokken aan de invordering van de belasting die is vastgesteld in verband met de eigen inkomsten van de andere echtgenoot3.
3. Krachtens het ten deze toepasselijk artikel 82, eerste lid, van de Faillissementswet,
kan de gefailleerde die verschoonbaar wordt verklaard, niet meer vervolgd worden door
zijn schuldeisers.
De echtgenoot van de gefailleerde die persoonlijk aansprakelijk is voor de schuld van
deze laatste, wordt ingevolge de verschoonbaarheid bevrijd van die verplichting
overeenkomstig het tweede lid van dat artikel.
4. Het Grondwettelijk Hof oordeelde dat artikel 82 van de Faillissementswet, zoals van
toepassing sinds de wijziging ervan bij de wet van 4 september 2002, de artikelen 10 en
11 van de Grondwet schendt doordat de echtgenoot van de verschoonbaar verklaarde gefailleerde krachtens voormelde fiscale bepaling verplicht blijft de belastingschuld van de
gefailleerde inzake de personenbelasting en de aanvullende gemeentebelasting te betalen4.
2 Cass. 8 juni 2006, AR nrs. F.04.0035.N en F.05.0074.N, www.cass.be.
3 Zie artikel 394, §1, lid 2, W.I.B.(1992).
4 Grondwettelijk Hof, nr. 78/2004, 12 mei 2004; nr. 6/2005, 12 jan. 2005.
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Deze discriminatie werd verholpen door de wet van 2 februari 2005 waardoor ook de
echtgenoot van de gefailleerde die persoonlijk aansprakelijk is voor de schuld van deze
laatste, ingevolge de verschoonbaarheid van de gefailleerde, bevrijd wordt van die verplichting.
5. De regeling van de verschoonbaarheid ex artikel 82 van de Faillissementswet slaat
enkel op de eigen schulden van de gefailleerde.
Met de eigen fiscale schulden van de gefailleerde worden die belastingschulden beoogd
waarvoor het belastbaar feit in hoofde van de gefailleerde is ontstaan.
Het gedeelte van de aanslag in de personenbelasting in verband met de eigen belastbare
inkomsten van de gefailleerde maakt in zijnen hoofde een eigen fiscale schuld uit die ingevolge de verschoonbaarverklaring onherroepelijk teniet wordt gedaan, zodat het niet
meer kan worden verhaald op het gemeenschappelijk vermogen van de echtgenoten, noch
op hun eigen vermogen.
Het gedeelte van de aanslag in verband met het belastbare inkomen van de nietgefailleerde, vormt geen eigen schuld van de gefailleerde. Hieraan wordt geen afbreuk
gedaan door het gegeven dat bedoeld gedeelte van de aanslag krachtens artikel 394, §1,
W.I.B. (1992) wel verhaalbaar is op het eigen vermogen van de gefailleerde en op het
gemeenschappelijk vermogen dat deel uitmaakt van de failliete boedel.
6. In zoverre de fiscus, voor het gedeelte van de belastingen vastgesteld op de inkomsten van de niet-gefailleerde echtgenoot, krachtens artikel 394 WIB92 ook verhaal kan instellen op het eigen vermogen van de gefailleerde en op het gemeenschappelijk vermogen,
dat deel uitmaakt van de failliete boedel, zal de gefailleerde en het gemeenschappelijk
vermogen tengevolge van de verschoonbaarverklaring ook bevrijd zijn van de betaling
van de eigen fiscale schulden van de niet-gefailleerde echtgenoot.
Het eigen vermogen van de niet-gefailleerde echtgenoot zal daarentegen, zonder enige
beperking, verder het voorwerp kunnen uitmaken van het verhaal van de fiscus wat betreft
het aandeel van deze echtgenoot in de personenbelasting in verband met zijn eigen inkomsten5.
Het eigen vermogen van deze niet-gefailleerde echtgenoot behoort niet tot de failliete
boedel en ontsnapt aan de gevolgen van de verschoonbaarverklaring.
Waar het verhaal van de fiscus aldus beperkt is tot het eigen vermogen van de
echtgenoot van de gefailleerde, blijven de inkomsten die de gefailleerde na zijn verschoonbaarheid zal verwerven uit een nieuwe activiteit aldus buiten schot zodat aan de
doelstelling van de wet om de gefailleerde een tweede kans te geven wordt voldaan.
7. Voor de beoordeling van de invorderingsmogelijkheden van de fiscus na verschoonbaarheid vertrekt het bestreden arrest van de kwalificatie van de belastingschuld
(gemeenschappelijke aanslag in de personenbelasting) als een gemeenschappelijke schuld.
Deze kwalificatie is bepalend voor de verdere redenering die door de appelrechters wordt
gevolgd.
Volgens het bestreden arrest verandert de schuldsplitsing die ingevolge artikel 394
W.I.B. (1992) wordt doorgevoerd, niets aan de aard van de schuld, noch maakt het deze
gemeenschappelijke schuld tot een eigen schuld van de deelgenoten zodat de uitgesplitste
gedeelten in de aanslag het lot van de gemeenschappelijke schulden in het faillissement
moeten ondergaan. Aangezien het gemeenschappelijk vermogen van de gefailleerde
echtgenoot ingevolge de verschoonbaarheid niet meer kan worden aangesproken, slaat de
5 B. VANERMEN, "Principes inzake invordering van directe belastingen", in Fiscaal executierecht, E.
DIRIX en P. TAELMAN (eds), Intersentia, Antwerpen, 2003, 104, nr. 154; M. DEBUCQUOY "De Wet van 20
juli 2005: koppel verschoonbaarheid & bevrijding uit elkaar", TRV 2006, 453, nr. 23; Rb. Dendermonde 12 sept. 2006, RW 2006-2007, 1686.
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bevrijding van de echtgenoot van de gefailleerde, volgens de appelrechters, bijgevolg op
alle schulden van het gemeenschappelijk vermogen, waaronder de belastingschulden.
8. Zoals door eiser in de toelichting bij zijn voorziening wordt gepreciseerd, kan deze
zienswijze van de appelrechters niet worden gevolgd vermits zij tot de onaanvaardbare
conclusie zou leiden dat de professionele schuldeisers van de niet-gefailleerde echtgenoot
- welke schulden verhaalbaar zijn op het gemeenschappelijk vermogen en aldus deel uitmaken van de failliete boedel - door de verschoonbaarheid van de gefailleerde hun verhaalsrechten verliezen op het eigen vermogen van de contracterende, niet-gefailleerde
echtgenoot.
Het faillissement van een onder een gemeenschapsstelsel gehuwde echtgenoot heeft
dan tot gevolg dat het faillissement als het ware wordt uitgebreid tot zijn (nietgefailleerde) echtgenoot, zeker indien die echtgenoot zelf koopman is.
Het bestreden arrest breidt de gevolgen van de verschoonbaarheid zodoende uit tot de
schulden van de niet-gefailleerde echtgenoot, verhaalbaar op het gemeenschappelijk vermogen, en geeft daardoor een dermate ruime interpretatie aan artikel 82 van de Faillissementswet dat die indruist tegen de ratio legis van dit artikel.
9. Het Grondwettelijk Hof merkte in dit verband reeds herhaaldelijk op dat de uitbreiding van de gevolgen van de verschoonbaarheid tot de echtgenoot die zich persoonlijk
aansprakelijk heeft gesteld voor de schuld van de gefailleerde, werd ingevoerd omdat, in
geval van gemeenschap van goederen, de inkomsten van de gefailleerde uit een nieuwe
beroepsactiviteit in het gemeenschappelijk vermogen terechtkomen (artikel 1405, eerste
lid van het Burgerlijk Wetboek). Vervolgingen op de goederen van de echtgenoot, ingesteld door de schuldeisers van de gefailleerde, zouden de inkomens van de gefailleerde uit
zijn nieuwe activiteiten kunnen raken, wat strijdig zou zijn met het nagestreefde doel6.
De bedoeling van de wetgever bestond erin te vermijden dat het gemeenschappelijk
vermogen nog wordt gevat door de schuldeisers van de gefailleerde. Het ligt dus geenszins in de bedoeling van de wetgever om de gevolgen van de verschoonbaarheid uit te
breiden tot de eigen schulden van de niet-gefailleerde echtgenoot of tot diens schuldeisers.
De door het bestreden arrest aangehaalde arresten van het Grondwettelijk Hof zijn in
casu niet relevant, nu zij uitsluitend de schulden betreffen van de gefailleerde of de
verbintenissen van de echtgenote ten gunste van (de schulden van) de gefailleerde en dus
niet handelen over de schulden van de echtgenote zelf.
10. Het bestreden arrest schendt bijgevolg artikel 82 van de Faillissementswet en artikel
394 W.I.B. (1992) in de mate waarin de appelrechters het aandeel in de personenbelasting
van de niet-gefailleerde echtgenoot kwalificeren als een gemeenschappelijke schuld die de
gevolgen van de verschoonbaarheid moet ondergaan én de invorderingsmogelijkheid van
dat aandeel op de eigen goederen van de belaste niet-gefailleerde echtgenote uitsluiten.
Het middel komt mij dan ook gegrond voor.
Besluit: VERNIETIGING.
ARREST

(AR F.08.0090.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 30 oktober 2007 gewezen
door het hof van beroep te Gent.
Raadsheer Eric Dirix heeft verslag uitgebracht.
6 Grondwettelijk Hof, nr. 3/2008, 17 jan. 2008.
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Advocaat-generaal Dirk Thijs heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDEL
De eiser voert in zijn verzoekschrift een middel aan.
Het verzoekschrift is aan dit arrest gehecht.
III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
1. Volgens artikel 394, §1, WIB92, mogen de belasting of het gedeelte van de
belasting in verband met het belastbare inkomen van een van de echtgenoten en
de op zijn naam ingekohierde voorheffing, ongeacht het aangenomen huwelijksvermogensstelsel of ongeacht de notariële overeenkomst waarin de wettelijke samenwoning wordt geregeld, op al de eigen en de gemeenschappelijke goederen
van beide echtgenoten worden verhaald. Wanneer een gemeenschappelijke aanslag wordt gevestigd, bepaalt de Koning de wijze waarop het gedeelte van de belasting in verband met het belastbare inkomen van elke belastingplichtige wordt
vastgesteld.
2. Luidens artikel 82, eerste lid, van de Faillissementswet, in zijn toepasselijke
versie, kan de gefailleerde die verschoonbaar wordt verklaard, niet meer vervolgd worden door zijn schuldeisers. Volgens het tweede lid van die wetsbepaling wordt de echtgenoot van de gefailleerde die persoonlijk aansprakelijk is
voor de schuld van deze laatste, ingevolge de verschoonbaarheid bevrijd van die
verplichting.
De verschoonbaarverklaring treft enkel de eigen schulden van de gefailleerde.
3. Het gedeelte van de aanslag dat betrekking heeft op het belastbaar inkomen
van de belastingplichtige echtgenoot van de gefailleerde is geen eigen schuld van
de gefailleerde, ook al kan deze schuld krachtens artikel 394, §1, WIB92, worden verhaald op zowel het gemeenschappelijk vermogen als op de eigen goederen van de beide echtgenoten.
Hieruit volgt dat de verschoonbaarverklaring van de gefailleerde niet tot gevolg heeft dat voor deze schuld geen verhaal meer mogelijk is op de eigen goederen van de belastingplichtige echtgenoot.
4. Het arrest dat het aandeel in de personenbelasting van de echtgenoot van de
gefailleerde kwalificeert als een eigen schuld van de gefailleerde en hieruit afleidt dat de gevolgen van verschoonbaarverklaring zich eveneens uitstrekken tot
deze schuld, zodat de echtgenoot is bevrijd, verantwoordt zijn beslissing niet
naar recht.
Het middel is gegrond.
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest.
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het vernietigde arrest.
Houdt de kosten aan en laat de beslissing daaromtrent over aan de feitenrech-
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ter.
Verwijst de zaak naar het hof van beroep te Brussel.
14 januari 2010 – 1° kamer – Voorzitter: de h. Verougstraete, voorzitter – Verslaggever: de h. Dirix – Gelijkluidende conclusie van de h. Thijs, advocaat-generaal – Advocaat: mr. De Bruyn.

Nr. 38
1° KAMER - 14 januari 2010

1º BETEKENINGEN EN KENNISGEVINGEN — ALLERLEI - BURGERLIJKE ZAKEN GEDWONGEN TENUITVOERLEGGING - VEREISTE
2º STEDENBOUW — HERSTEL VAN PLAATS IN DE VORIGE STAAT.
BETALING VAN EEN MEERWAARDE - HERSTEL VAN PLAATS IN DE VORIGE STAAT STRAFRECHTER - HERSTELTERMIJN - AARD - GEVOLG - BETEKENING
3º BETEKENINGEN EN KENNISGEVINGEN — ALLERLEI - STEDENBOUW HERSTEL VAN PLAATS IN DE VORIGE STAAT - STRAFRECHTER - HERSTELTERMIJN - AARD GEVOLG
1º In civiele zaken is de betekening een vereiste voor de gedwongen tenuitvoerlegging.
(Art. 1495, eerste en derde lid, Ger.W.)
2º en 3° De termijn die door de strafrechter in stedenbouwzaken wordt bepaald om de
overtreder toe te laten de plaats in de vorige staat te herstellen, maakt geen gedwongen
tenuitvoerlegging uit in de zin van artikel 1495 Ger.W., waarvoor een voorafgaande
betekening in de regel vereist is1. (Art. 65, §1, eerste lid, Wet Ruimtelijke Ordening en
Stedenbouw; Art. 68, §1, eerste lid, Decr. betreffende de ruimtelijke ordening gecoördineerd op 22 okt. 1996, zoals gewijzigd bij decr. 19 dec. 1998; Artt. 149, §1, eerste en
laatste lid, 152 en 153, Decr. Vl. R. 18 mei 1999)
(GEWESTELIJK STEDENBOUWKUNDIG INSPECTEUR T. S. e.a.)

Conclusie van advocaat-generaal Chr. Vandewal:
Feitelijke gegevens en procedurevoorgaanden
Blijkens de stukken waarop het Hof acht vermag te slaan werden verweerders bij vonnis van de correctionele rechtbank te Gent van 18 januari 2005 wegens een stedenbouwmisdrijf veroordeeld om”over te gaan tot het herstel van de plaats (…), in de oorspronkelijke toestand door het verwijderen van de trainingspiste en het nivelleren van het
terrein, alsook de afbraak van alle wederrechtelijk opgerichte schuilhokken en stallingen
vermeld op de stukken 11 en 12 van het strafdossier onder referte I binnen een termijn van
zes maanden vanaf de dag waarop dit vonnis in kracht van gewijsde zal treden”, en tevens
om “over te gaan tot het herstel van de plaats (…), in de oorspronkelijke toestand door het
verwijderen van de open loopstal voor vee en de voederkribbe met aanrijverharding, betonplateau en afsluiting uit vangrails en het nivelleren van het terrein, het herstel van het
maaiveld en de verwijdering van alle materialen van het terrein binnen een termijn van
zes maanden vanaf de dag waarop dit vonnis in kracht van gewijde zal treden.”
Bovendien zegde de rechtbank voor recht dat op vordering van het openbaar ministerie
1 Zie de concl. van het O.M.
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en de gewestelijke stedenbouwkundige inspecteur door verweerders een dwangsom verbeurd zal worden van 500 euro per dag vertraging in de nakoming van deze bevelen.
Dit vonnis werd aan verweerders betekend op 5 oktober 2005.
Op 22 maart 2006 werd hen een bevel tot betaling van het bedrag van 83.479,98 euro
uit hoofde van verbeurde dwangsommen voor de periode van 6 oktober 2005 tot 20 maart
2006, meer kosten, betekend.
Verweerders tekenden tegen dit exploot van betekening-bevel van 22 maart 2006 verzet
aan. Zij vorderden dat zou worden gezegd voor recht dat het bevel tot betalen van 22
maart 2006 onrechtmatig was en dat de erbij gevorderde sommen onverschuldigd zijn.
Bij verstekvonnis van 2 mei 2006, gewezen door de beslagrechter in de rechtbank van
eerste aanleg te Gent, werd deze vordering ontvankelijk en gegrond verklaard en gezegd
voor recht dat de bij bevel van 22 maart 2006 gevorderde dwangsommen niet verschuldigd waren.
Eiser stelde tegen deze beslissing verzet in bij exploot van 30 mei 2006. Dit verzet
werd ongegrond verklaard bij vonnis van de beslagrechter te Gent van 3 oktober 2006.
Bij arrest van 2 oktober 2007 verklaarde het hof van beroep te Gent het hoger beroep
van eiser ontvankelijk doch ongegrond en bevestigde het de beroepen beschikking, weze
het deels op andersluidende motieven.
Eiser tekende cassatieberoep aan tegen dit arrest, welk cassatieberoep het voorwerp uitmaakt van de huidige procedure.
Het cassatiemiddel
Eiser voert in zijn enig cassatiemiddel schending aan van de artikelen 65, §1 van de
Stedenbouwwet 1962, 68, §1 van het op 22 oktober 1996 gecoördineerde decreet op de
ruimtelijke ordening, artikel 149, §1, in zijn versie zoals van toepassing zowel voor de wijziging bij decreet van 4 juni 2003 als in deze na de wijziging bij het decreet van 4 juni
2003 en in deze na de wijziging bij decreet van 21 november 2003, §2 en 3, zowel in zijn
versie zoals van toepassing voor de wijziging bij decreet van 4 juni 2003 als in zijn huidige versie, 152 en 153 van het decreet van 18 mei 1999 houdende de organisatie van de
ruimtelijke ordening, 19, 23, 24, 25, 26, 28 en 1495 van het Gerechtelijk Wetboek, 203,
§§1 en 3 van het Wetboek van Strafvordering, 44 van het Strafwetboek, en van de algemene rechtsbeginselen inzake de kracht van gewijsde in strafzaken en van het gezag
van gewijsde in strafzaken.
Het middel wordt ontwikkeld in drie onderdelen.
In het eerste onderdeel voert eiser aan dat waar het hof van beroep in het bestreden arrest stelt dat er voor de tenuitvoerlegging van de herstelmaatregel, die blijkens de eigen
vaststellingen diende te worden uitgevoerd binnen een termijn van zes maanden vanaf de
datum waarop het vonnis in kracht van gewijsde zou treden, een voorafgaande betekening
van het vonnis vereist was, het op onwettige wijze de door de strafrechter opgelegde hersteltermijn van zes maanden verlengt. Bovendien miskent het hof van beroep aldus volgens eiser tevens de wettelijke bepalingen die voorzien dat de termijn niet meer kan
bedragen dan een jaar, vanaf het tijdstip waarop de beslissing in kracht van gewijsde is
getreden. Ten slotte doet het volgens eiser uitspraak in miskenning van de kracht van
gewijsde, gehecht aan het vonnis van de rechtbank van eerste aanleg te Gent, rechtdoende
in correctionele zaken, van 18 januari 2005, waarbij uitdrukkelijk werd beslist dat de termijn een aanvang nam op het tijdstip van het in kracht van gewijsde treden van de
beslissing, door te beslissen dat de termijn eerst op datum van de betekening een aanvang
nam.
In het tweede onderdeel voert eiser aan dat waar het hof van beroep oordeelt dat bij
toepassing van artikel 1495 van het Gerechtelijk Wetboek de beslissing, waarbij een her-
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stelmaatregel werd opgelegd, voorafgaand aan de veroordeelde moet zijn betekend
geworden opdat de uitvoeringstermijn, die bij deze beslissing werd verleend aan de
beklaagde, zou kunnen beginnen te lopen, het de specifieke aard miskent van de termijn
die aan de veroordeelde van een stedenbouwmisdrijf wordt verleend, zijnde een termijn
waarbinnen de betrokkene het vonnis vrijwillig kan uitvoeren, en die derhalve de gedwongen uitvoering uitsluit zolang deze termijn niet is verstreken, en tevens dat het hof van
beroep een onjuiste toepassing maakt van artikel 1495 van het Gerechtelijk Wetboek,
waaruit volgt dat de betekening van het vonnis enkel een voorwaarde is om tot gedwongen uitvoering over te gaan.
In het derde onderdeel tenslotte voert eiser aan dat de betekeningsvereiste waarvan
sprake in artikel 1495 van het Gerechtelijk Wetboek vooronderstelt dat de partij die de
veroordeling bekwam beschikt over de mogelijkheid om vooralsnog van de uitvoering
van de bekomen veroordeling af te zien en dat deze formaliteit dan ook geen enkel voorwerp heeft wanneer de partij die de veroordeling bekwam over geen enkele appreciatiebevoegdheid beschikt om de bekomen beslissing al dan niet uit te voeren, zoals in
casu, vermits eens de herstelmaatregel is bevolen aan de uitvoering niet meer kan worden
verzaakt, nu de maatregel zich opdringt in het algemeen belang en op de overheid, in casu
de stedenbouwkundig inspecteur, de verplichting rust over de uitvoering van de herstelmaatregel toe te zien. Eiser acht dan ook art. 149, §1, 152 en 153 van het decreet van 18
mei 1999 houdende de organisatie van de ruimtelijke ordening en 1495 van het
Gerechtelijk Wetboek geschonden.
Ontvankelijkheid van het middel
Verweerders nodigen uw Hof uit tot een substitutie van motieven en menen dat het arrest wettelijk verantwoord blijft op grond van volgende motieven die uw Hof in de plaats
kan stellen van de door eiser bekritiseerde motivatie:
Dwangsommen kunnen pas verbeuren na betekening van de uitspraak waarbij zij zijn
opgelegd. Indien evenwel de rechter aan de veroordeelde een zekere termijn heeft toegekend voor de uitvoering van de veroordeling, loopt die termijn, wat de dwangsom betreft,
vanaf de betekening van de uitspraak.
In casu heeft de strafrechter, die een dwangsom aan verweerders oplegde, aan verweerders een termijn van zes maanden toegekend voor het herstel in de oorspronkelijke
toestand, termijn die volgens het strafvonnis een aanvang neemt vanaf het ogenblik
waarop dit vonnis in kracht van gewijsde zal treden. Wat de dwangsom betreft loopt die
termijn evenwel, in toepassing van artikel 1385bis, vierde lid, van het Gerechtelijk Wetboek pas vanaf de betekening van het strafvonnis, zelfs indien de dwangsomrechter dit
niet uitdrukkelijk heeft bepaald.
Het feit dat het bestreden arrest de stelling verwerpt volgens dewelke de termijn die het
strafvonnis van 18 januari 2005 bepaalde een termijn zou zijn in de zin van artikel
1385bis, vierde lid, van het Gerechtelijk Wetboek, belet volgens verweerders uw Hof niet
om op basis van de gegevens van de zaak waarop het acht vermag te slaan, in rechte het
tegendeel te beslissen en op grond hiervan het bestreden arrest als wettelijk verantwoord
te beschouwen, zodat de kritieken van het enig cassatiemiddel niet tot cassatie kunnen leiden en het middel dienvolgens niet ontvankelijk is.
Ik meen dat de motieven die verweerders aan Uw Hof voorstellen in de plaats te stellen
van de door eiser bekritiseerde motivatie, berusten op een verkeerde rechtsopvatting.
Meer bepaald is hier de problematiek aan de orde van het al dan niet duale karakter van
de door de rechter toegekende termijn. Deze problematiek doet meer bepaald de vraag rijzen of de dwangsomrechter die een dwangsomveroordeling uitspreekt en die hierbij
enkel een uitvoeringstermijn bepaalt, automatisch en zonder meer ook een respijttermijn
bepaalt.
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Deze vraag is belangrijk omdat uitvoerings- en respijttermijn immers twee onderscheiden begrippen zijn die wezenlijk verschillend zijn van juridische aard en strekking.
Het onderscheid tussen beide termijnen werd reeds benadrukt in ’s Hofs arrest van 9
juni 1998, waarin Uw Hof liet opmerken dat het ogenblik waarop de hoofdveroordeling
moet worden uitgevoerd en het ogenblik waarop de veroordeling tot betaling van een
dwangsom uitwerking zal hebben niet noodzakelijk samenvallen met het ogenblik waarop
de dwangsom wordt verbeurd2.
Ook het Benelux-Gerechtshof benadrukte in zijn arrest van 25 juni 2002, gewezen op
twee prejudiciële vragen gesteld door Uw Hof bij arresten van 16 juni 2000, het onderscheid tussen beide termijnen; het verklaarde immers voor recht dat de termijn die de
dwangsomrechter aan de veroordeelde verleent om een hoofdveroordeling uit te voeren
geen termijn is in de zin van artikel 1, lid 4, van de Eenvormige Wet 3. Het Benelux-Gerechtshof benadrukte in overweging 9 dat de beide termijnen van verschillende juridische
aard en strekking zijn4.
De uitvoeringstermijn is immers de termijn die de rechter toekent om aan de schuldenaar de gelegenheid te geven de tegen hem uitgesproken veroordeling na te komen.
Specifiek in stedenbouwzaken is dergelijke termijn voorzien in art. 149, §1, vijfde lid,
van het Decreet van 18 mei 1999 houdende organisatie van de ruimtelijke ordening. Art.
149, §1, eerste lid, bepaalt dat de rechtbank, naast de straf, kan bevelen de plaats in de
oorspronkelijke toestand te herstellen of het strijdige gebruik te staken, en/of bouw- of
aanpassingswerken uit te voeren en/of een geldsom te betalen gelijk aan de meerwaarde
die het goed door het misdrijf heeft verkregen. Het vijfde lid van dit artikel bepaalt dat de
rechtbank een termijn voor het uitvoeren van de herstelmaatregelen bepaalt en, op vordering van de stedenbouwkundig inspecteur of van het college van burgemeester en schepenen, een dwangsom kan bepalen per dag vertraging in de tenuitvoerlegging van de herstelmaatregelen. De vraag rijst dan ook hoe deze specifieke dwangsomvordering zich verhoudt tot het gemene dwangsomrecht.
De zinsnede “de rechtbank bepaalt een termijn voor het uitvoeren van de herstelmaatregel” wijst naar mijn oordeel duidelijk op een uitvoeringstermijn van de hoofdveroordeling. Het is een termijn die noodzakelijk wordt geacht voor de uitvoering van het herstel.
De uitvoering van de hoofdveroordeling zal immers noodzakelijkerwijze materieel enige
tijd in beslag nemen.
Artikel 153 van voornoemd Decreet voorziet overigens dat, voor het geval de plaats
niet binnen de door de rechtbank gestelde termijn in de vorige staat wordt hersteld, dat het
strijdige gebruik niet binnen die termijn wordt gestaakt of dat de bouw- en aanpassingswerken niet binnen deze termijn worden uitgevoerd, het vonnis van de rechter, bedoeld in
de artikelen 149 en 151, beveelt dat de stedenbouwkundige inspecteur, het college van
burgemeester en schepenen en eventueel de burgerlijke partij ambtshalve in de uitvoering
kunnen voorzien.
Uw Hof oordeelde in zijn arrest van 31 januari 1995 dat de door rechter toegestane termijn voor vrijwillig herstel bedoeld in artikel 65 §1, eerste en tweede lid, van de Stedenbouwwet 1962, wettelijk ingaat op het ogenblik dat het vonnis of het arrest in kracht van
gewijsde gaat5. Dit lijkt mij niet anders te zijn voor de hersteltermijn voorzien in artikel
149, §1, vijfde lid, van het decreet van 18 mei 1999 houdende de organisatie van de ruimtelijke ordening.
2 Cass. 9 juni 1998, AR P.96.0655.N, AC, 1998, nr. 294.
3 Eenvormige Wet betreffende de dwangsom, annex aan de Benelux-overeenkomst van 26 november
1973, en goedgekeurd door de Belgische wet van 31 januari 1980.
4 Beneluxhof 25 juni 2002, nrs. A 2000/3 en 2004/4, Benelux Jur., 2002, afl. 23, 50.
5 Cass. 31 jan. 1995, AR P.93.1138.N, AC, 1995, nr. 56.
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Het is de strafrechter aldus mogelijk om de termijn voor uitvoering van de veroordeling
een aanvang te laten nemen vanaf het ogenblik waarop de beslissing in kracht van gewijsde zal zijn getreden. De strafrechter die een termijn in voornoemde zin oplegt, stelt dus
geenszins het tijdstip van de verbeurte van een dwangsom uit, doch bepaalt dat de hoofdveroordeling binnen die termijn moet voldaan zijn. Hij bepaalt de termijn die volgens hem
nodig is om de herstelmaatregel uit te voeren.
De respijttermijn daarentegen, voorzien in art. 1385bis, vierde lid, Ger.W. en in art. 1, lid
4, van de Eenvormige Wet, strekt ertoe de schuldenaar nog enige tijd te geven de veroordeling na te komen zonder dat de niet-nakoming de verbeurte van een dwangsom tot
gevolg heeft.
Artikel 1385bis, derde lid, Ger.W., dat overeenstemt met artikel 1, lid 3, van de Eenvormige Wet, bepaalt dat de dwangsom niet kan worden verbeurd voor de betekening van
de uitspraak waarbij ze is vastgesteld.
Artikel 1385bis, vierde lid, Ger.W., dat overeenstemt met artikel 1, lid 4, van de Eenvormige Wet, bepaalt dat de rechter kan bepalen dat de veroordeelde pas na verloop van
een zekere termijn de dwangsom zal kunnen verbeuren.
De rechter kan aldus het tijdstip van de verbeurte uitstellen en heeft de mogelijkheid
aan de debiteur nog enig respijt te gunnen om zich naar het vonnis te schikken en de nodige maatregelen te treffen om aan de hoofdveroordeling te voldoen. Er wordt aldus een termijn verbonden aan de accessoire veroordeling die de dwangsom is.
Dit betekent meteen dat de respijttermijn dan ook slechts een aanvang kan nemen bij de
betekening van de beslissing van de dwangsomrechter.
Het Benelux-Gerechtshof besliste in het voormeld arrest van 25 juni 2002 dat “de
betekening tot doel heeft ter kennis van de schuldenaar te brengen dat de schuldeiser
nakoming van de rechterlijke uitspraak verlangt” en “dat de schuldenaar mitsdien ook ervan op de hoogte gesteld moet worden dat de dwangsomrechter hem nog een bepaalde
termijn heeft vergund om aan de veroordeling te voldoen voordat een dwangsom wordt
verbeurd” en dat daaruit volgt “dat de termijn als bedoeld in artikel 1, lid 4, van de Eenvormige Wet pas ingaat op het moment van de betekening van de uitspraak waarbij de
dwangsom is bepaald.”
Uw Hof besliste in zijn arresten van 28 maart 2003 dat hieruit volgt dat wanneer de
dwangsomrechter een termijn bepaalt voor de uitvoering van de hoofdveroordeling en
oordeelt dat de opgelegde dwangsom eerst zal verschuldigd zijn na verloop van die termijn, deze termijn, wat de dwangsom betreft, de strekking heeft aan de veroordeelde nog
enige tijd te geven de veroordeling na te komen zonder dat de niet-nakoming de verbeurte
van de dwangsom tot gevolg heeft, en dat deze termijn wat de dwangsom betreft, dient
beschouwd te worden als een termijn als bedoeld in artikel 1385bis, vierde lid, van het
Gerechtelijk Wetboek6.
Uw Hof oordeelde dat de appelrechter, die oordeelde dat de dwangsom kan worden
verbeurd vooraleer de termijn die was toegekend om aan de veroordeling te voldoen voordat de dwangsom wordt verbeurd, is verstreken sedert de betekening van de beslissing
waarbij de dwangsom werd opgelegd, door die beslissing artikel 1385bis van het Gerechtelijk Wetboek had geschonden7.
Deze arresten van Uw Hof van 28 maart 2003 hebben in de rechtsleer blijkbaar geen
einde gesteld aan de controverse en de doctrine blijkt ook na deze arresten zwaar verdeeld
te zijn gebleven. Sommige auteurs stellen zelfs dat deze arresten niet te verklaren zijn
6 Cass. 28 maart 2003, AR C.99.0446.N, AC, 2003, nr. 214, met conclusie van advocaat-generaal
met opdracht THIJS, en AR C.02.0288.N, AC 2003, nr. 216.
7 Cass. 28 maart 2003, AR C.02.0288.N, supra.
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door de arresten van het Benelux-Gerechtshof8, terwijl anderen dan weer stellen dat het
Hof van Cassatie niet anders heeft geoordeeld dan het Benelux-Gerechtshof, maar wel de
juiste en beperkte strekking ervan heeft aangegeven9. Er wordt eveneens opgeworpen dat
in deze arresten het niet geheel duidelijk is of naar de mening van Uw Hof het enkele feit
dat in een termijn voor uitvoering van de hoofdveroordeling wordt voorzien al dan niet
volstaat om tevens een dwangsomtermijn in de zin van art. 1385bis, vierde lid, Ger.W. te
onderkennen10.
De vraag of de dwangsomrechter die enkel een uitvoeringstermijn uitspreekt, noodzakelijk tevens een dwangsomtermijn/respijttermijn oplegt, lijkt mij onder een nieuwe invalshoek te moeten worden bekeken ingevolge het arrest van het Benelux-Gerechtshof
van 16 december 200411.
Dit arrest stelt immers uitdrukkelijk: “de rechter die een dwangsom oplegt, heeft de vrijheid aan de dwangsomveroordeling al dan niet een respijttermijn als bedoeld in artikel 1,
lid 4, van de Eenvormige Wet te verbinden.”
Ook advocaat-generaal LECLERCQ benadrukte in zijn conclusie: “zoals gezegd, staat het
de dwangsomrechter vrij dergelijke respijttermijn op te leggen. Het is echter geen vanzelfsprekendheid. Het toekennen ervan behoort tot de modaliteiten van de dwangsom
waarover de rechter onaantastbaar oordeelt.”
Dit betekent dan ook naar mijn mening dat het opleggen van een
dwangsomtermijn/respijttermijn, die eerst begint te lopen na het betekenen van het vonnis
van de dwangsomrechter, noch een verplichting noch een vanzelfsprekendheid is.
“Bij het opleggen ervan beschikt de dwangsomrechter over een onaantastbare beoordelingsbevoegdheid. Waar enkel de soevereine wil van de rechter van tel is, kan de loutere
werking van art. 1385bis Ger.W. onmogelijk tot gevolg hebben dat een dergelijke termijn
aan de rechterlijke beslissing wordt toegevoegd, evenals ‘belangrijke beginselen’ de modaliteiten ervan per definitie (mede) zouden bepalen. Zoals advocaat-generaal Leclercq terecht opwerpt, maakt de doctrine die dit voorhoudt verkeerdelijk abstractie van de eigenheid die elke dwangsomveroordeling (met een respijttermijn) kenmerkt. Zij gaat al te zeer
voorbij aan voormelde onaantastbare beoordelingsbevoegdheid van de dwangsomrechter
bij het opleggen van een respijttermijn.”12
Opdat er sprake kan zijn van een respijttermijn moet deze dan ook uitdrukkelijk zijn
toegestaan. Uit voornoemd arrest van het Benelux-Gerechtshof van 16 december 2004
lijkt mij dan ook te volgen dat de rechter, die een respijttermijn verleent, dit ook uitdrukkelijk dient te bepalen in zijn beslissing. Het opleggen van een uitvoeringstermijn, die
in stedenbouwzaken uitdrukkelijk is voorzien in voormeld artikel 149, §1, vijfde lid, van
het Decreet van 18 mei 1999 houdende organisatie van de ruimtelijke ordening, kan niet
volstaan om te kunnen besluiten tot het bestaan van een respijttermijn.
Om uit te maken of er sprake is van een respijttermijn zal dan ook de bedoeling van de
rechter moeten worden achterhaald.
“Wanneer de rechter bepaalt dat de dwangsom eerst kan worden verbeurd na de termijn
8 P. VANSANT, “Hersteltermijn en dwangsomtermijn: één termijn met twee gedaanten” (noot onder
Cass. 28 maart 2003), TMR 2003, (611) 613.
9 K. WAGNER, “Dwangsom en de januskop van de uitvoerings- en respijttermijn” (noot onder Cass. 28
maart 2003), RW 2004-05, (138) 142.
10 P. VANSANT, oc., 612, voetnoot 7.
11 Beneluxhof 16 dec. 2004, nr. A 2004/1, TMR 2005, 271-281, concl. J.F. LECLERCQ, noot P.
VANSANT.
12 P. VANSANT, “Hersteltermijn en dwangsomtermijn alias uitvoeringstermijn en respijttermijn na het
arrest van het Benelux Gerechtshof van 16 december 2004, de fata morgana van de duale termijn dan
toch doorprikt?” (noot onder Beneluxhof 16 dec. 2004), TMR 2005, (278) 280.
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voor het uitvoeren van de hoofdveroordeling, verwoordt hij enkel een logisch gevolg,
voortvloeiend uit het gegeven dat de dwangsom enkel kan worden opgelegd voor het geval de hoofdveroordeling niet of niet tijdig wordt nagekomen. Uit een dergelijke zinsnede
kan dan ook niet zomaar de wil van de rechter worden afgeleid om (tevens) een
dwangsomtermijn/respijttermijn in de zin van art. 1385bis Ger.W. op te leggen.”13
Wanneer enkel een uitvoeringstermijn voor herstelmaatregelen wordt toegekend door
de strafrechter/dwangsomrechter vanaf het in kracht van gewijsde treden van de uitspraak,
kan de dwangsom dan ook verbeuren zodra deze uitvoeringstermijn na het in kracht van
gewijsde treden van die uitspraak is verlopen, en mits betekening, doch zonder dat de
betekening een nieuwe termijn, in casu een respijttermijn gelijk aan de uitvoeringstermijn,
doet lopen.
Nu de motieven die verweerders Uw Hof voorstellen in de plaats te stellen van de door
eiser bekritiseerde motieven uitgaan van een tegenovergestelde opvatting, lijken zij mij
het bestreden arrest niet wettelijk te kunnen verantwoorden.
Het middel van niet-ontvankelijkheid lijkt mij niet aangenomen te kunnen worden.
Bespreking van het tweede onderdeel van het middel
Krachtens artikel 149, §1, eerste lid, van het Stedenbouwdecreet 1999 kan de rechtbank
naast de straf bevelen de plaats in de oorspronkelijke toestand te herstellen of het strijdige
gebruik te staken, en/of bouw- of aanpassingswerken uit te voeren en/of een geldsom te
betalen gelijk aan de meerwaarde die het goed door het misdrijf heeft verkregen.
Het vijfde lid van dit artikel bepaalt dat de rechtbank een termijn voor het uitvoeren van
de herstelmaatregelen bepaalt en, op vordering van de stedenbouwkundig inspecteur of
van het college van burgemeester en schepenen, een dwangsom kan bepalen per dag vertraging in de tenuitvoerlegging van de herstelmaatregelen.
Tot de wijziging van het Stedenbouwdecreet 1999 bij decreet van 4 juni 2003 mocht
deze termijn één jaar niet overschrijden.
De zinsnede “de rechtbank bepaalt een termijn voor het uitvoeren van de herstelmaatregel” wijst zoals hoger gesteld naar mijn oordeel duidelijk op een uitvoeringstermijn van
de hoofdveroordeling. Het is een termijn die noodzakelijk wordt geacht voor de uitvoering van het herstel. De uitvoering van de hoofdveroordeling zal immers noodzakelijkerwijze materieel enige tijd in beslag nemen. Aan de veroordeelde dient dus een termijn
toegekend te worden om vrijwillig het herstel uit te voeren.
Artikel 153 van voornoemd Decreet voorziet overigens dat, voor het geval de plaats
niet binnen de door de rechtbank gestelde termijn in de vorige staat wordt hersteld, dat het
strijdige gebruik niet binnen die termijn wordt gestaakt of dat de bouw- en aanpassingswerken niet binnen deze termijn worden uitgevoerd, het vonnis van de rechter, bedoeld in
de artikelen 149 en 151, beveelt dat de stedenbouwkundige inspecteur, het college van
burgemeester en schepenen en eventueel de burgerlijke partij ambtshalve in de uitvoering
kunnen voorzien.
De hierboven genoemde herstelmaatregelen hebben een civielrechtelijk karakter. Als
bijzondere vorm van vergoeding of teruggave strekken zij ertoe een einde te maken aan de
met de wet strijdige toestand die uit het misdrijf is ontstaan en waardoor het algemeen belang wordt geschaad.14
De herstelvordering bepaald in artikel 149, §1, van het Stedenbouwdecreet 1999 beoogt
aldus het doen verdwijnen van een met de strafwet strijdige toestand, meer bepaald het
13 Ibid., 279.
14 Zie Cass. 3 april 2007, AR P.06.1610.N, AC 2007, nr. 166, en Cass. 22 mei 2007, AR
P.06.1692.N AC, 2007, nr. 265.
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doen verdwijnen van de aantasting van de goede ruimtelijke ordening die door het stedenbouwmisdrijf is ontstaan.15
Van zodra het rechterlijk bevel tot herstel definitief is, vereist het algemeen belang, onafhankelijk van de houding van de burgerlijke partij of de bevoegde overheid, dat de veroordeelde binnen het door de rechter bepaalde tijdsbestek tot uitvoering overgaat.
Uw Hof besliste in zijn arrest van 31 januari 1995 dat de door rechter toegestane termijn voor vrijwillig herstel wettelijk ingaat op het ogenblik dat het vonnis of het arrest in
kracht van gewijsde gaat.16
Het activeren van de termijn voor vrijwillig herstel vereist dus geen actieve daad vanwege de gemachtigde overheden en/of burgerlijke partij, maar is (in strafzaken) een automatisch gevolg van het verstrijken van de termijnen voor het instellen van een gewoon
rechtsmiddel dan wel de uitputting van dergelijke rechtsmiddelen17.
Bijgevolg is de betekening van de titel door één van de gemachtigde partijen op geen
enkele wijze relevant voor de aanvang van de termijn voor vrijwillig herstel, die zoals
hierboven uiteengezet te onderscheiden is van de respijttermijn als bedoeld in artikel
1385bis, vierde lid, van het Gerechtelijk Wetboek.18
Voor het doen lopen van de termijn waarover de veroordeelde beschikt om vrijwillig
tot uitvoering over te gaan is geen enkele betekening vereist.
Nu de appelrechter heeft geoordeeld dat “de in het veroordelend vonnis opgelegde
uitvoeringstermijn pas kan beginnen lopen na betekening van het vonnis aan degene aan
wie de herstelmaatregel is opgelegd”, dat “waar deze betekening terzake plaatsvond op
05/10/2005, de uitvoeringstermijn aldus pas een aanvang (nam) op 06/10/2005 om te
eindigen op 06/04/2006”, en dat “waar in casu het bevel tot betalen enkel betrekking heeft
op de dwangsommen voor de periode vanaf 06/10/2005 tot 20/03/2003 (lees: 2006), het
initieel verzet van (verweerders) aldus terdege gegrond (was)”, schendt het bestreden arrest de als geschonden aangewezen wetsbepalingen.
Het onderdeel lijkt mij gegrond te zijn.
Conclusie: Vernietiging
ARREST

(AR C.09.0029.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 2 oktober 2007 gewezen door
het hof van beroep te Gent.
Raadsheer Eric Dirix heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Christian Vandewal heeft geconcludeerd.
II. FEITEN
Uit het bestreden arrest en de voorziening blijken de volgende feiten en procedurevoorgaanden:
15 Zie concl. van advocaat-generaal De SWAEF bij Cass. 24 februari 2004, AR P.03.1143.N, AC,
2004, nr. 96; Cass. 3 april 2007, supra.
16 Cass. 31 jan. 1995, AR P.93.1138.N, AC, 1995, nr. 56.
17 P. VANSANT, “Uitvoering van gerechtelijke uitspraken”, Zakboekje Ruimtelijke Ordening 2007,
Mechelen, Kluwer, 2006, (657) 663.
18 J. VAN DEN BERGHE, F. VAN ACKER en P. VANSANT, “Handhaving ruimtelijke ordening”, Zakboekje
Ruimtelijke Ordening 2003, Mechelen, Kluwer, 2002, (555) 636.
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1. De verweerders worden bij vonnis van 18 januari 2005 van de correctionele
rechtbank te Gent strafrechtelijk veroordeeld wegens inbreuken op de stedenbouwreglementering en tot herstel als volgt: "Beveelt (de verweerders) over te
gaan tot het herstel van de plaats te (...) in de oorspronkelijke toestand door het
verwijderen van de trainingspiste en het nivelleren van het terrein, alsook de afbraak van alle wederrechtelijk opgerichte schuilhokken en stallingen vermeld op
de stukken 11 en 12 van het strafdossier onder referte I binnen een termijn van
zes maanden vanaf de dag waarop dit vonnis in kracht van gewijsde zal treden.
Beveelt aan (de verweerders) over te gaan tot het herstel van de plaats te (...) in
de oorspronkelijke toestand door het verwijderen van de open loopstal voor vee
en de voederkribbe met aanrijverharding, betonplateau en afsluiting uit vangrails
en het nivelleren van het terrein, het herstel van het maaiveld en de verwijdering
van alle materialen van het terrein, binnen een termijn van zes maanden vanaf de
dag waarop dit vonnis in kracht van gewijsde zal treden.
Zegt voor recht dat op vordering van het openbaar ministerie en de gewestelijk
stedenbouwkundige inspecteur door (de verweerders) een dwangsom verbeurd
zal worden van 500 euro per dag vertraging in de nakoming van deze bevelen."
2. Dit vonnis treedt in kracht van gewijsde op 2 februari 2005. Het wordt betekend aan de verweerders op 5 oktober 2005.
3. Op 22 maart 2006 wordt aan verweerders bevel tot betaling betekend voor
een bedrag van 83.479,98 euro voor dwangsommen verbeurd voor de periode
van 6 oktober 2005 tot 20 maart 2006, meer kosten.
4. Hiertegen wordt door de verweerders op 6 april 2006 verzet aangetekend
voor de beslagrechter te Gent, die het, zowel bij verstek als bij verzet, inwilligt.
5. Deze beslissing wordt door het thans bestreden arrest bevestigd.
III. CASSATIEMIDDEL
De eiser voert in zijn verzoekschrift een middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 65, §1 van de wet van 29 maart 1962 houdende organisatie van de ruimtelijke
ordening en van de stedenbouw;
- artikel 68, §1 van het op 22 oktober 1996 gecoördineerde decreet op de ruimtelijke ordening;
- de artikelen 149, §1, in zijn versie zoals van toepassing zowel vóór de wijziging bij
decreet van 4 juni 2003 als in deze na de wijziging bij het decreet van 4 juni 2003 en in
deze na de wijziging bij decreet van 21 november 2003, §2 en §3, zowel in zijn versie zoals van toepassing vóór de wijziging bij decreet van 4 juni 2003 als in zijn huidige versie,
152 en 153 van het decreet van 18 mei 1999 houdende de organisatie van de ruimtelijke
ordening;
- de artikelen 19, 23, 24, 25, 26, 28 en 1495 van het Gerechtelijk Wetboek;
- artikel 203, §§1 en 3, van het Wetboek van Strafvordering;
- artikel 44 van het Strafwetboek;
- het algemeen rechtsbeginsel inzake de kracht van gewijsde in strafzaken;
- het algemeen rechtsbeginsel inzake het gezag van gewijsde in strafzaken.
Aangevochten beslissing
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Bij het bestreden arrest van 2 oktober 2007 verklaart het hof van beroep te Gent eisers
hoger beroep tegen het vonnis van 31 oktober 2006 van de beslagrechter, dat zijn verzet
als ongegrond verwierp tegen het verstekvonnis van 2 mei 2006, waarbij de vordering van
verweerder ontvankelijk en gegrond werd verklaard en werd gezegd voor recht dat de bij
bevel van 22 maart 2006 gevorderde dwangsommen niet verschuldigd waren, ontvankelijk, doch ongegrond en bevestigde de bestreden beschikking, weze het deels op grond
van andersluidende motieven.
Deze beslissing is gesteund op volgende overwegingen:
"2.3. De eerste rechter overweegt verder dat, aangezien de opgelegde herstelmaatregel
een maatregel van burgerrechtelijke aard is, dit hoe dan ook - en zelfs afgezien van de
vraag of er al dan niet een afzonderlijke respijttermijn naast de uitvoeringstermijn werd
toegestaan - voor gevolg heeft dat de regels van het civiele procesrecht moeten gevolgd
worden en een voorafgaandelijke betekening derhalve noodzakelijk blijft om de uitvoeringstermijn een aanvang te doen nemen.
Het feit dat de herstelmaatregel tot de strafvordering behoort en hieruit voortvloeit,
staat er niet aan in de weg dat de maatregel intrinsiek een civielrechtelijk karakter heeft.
In diverse arresten oordeelde het Grondwettelijk Hof (voorheen Arbitragehof) immers
dat herstelmaatregelen geen straf zijn, doch, doordat zij afhankelijk zijn van de vaststellingen van een misdrijf en uitsluitend kunnen opgelegd worden in het belang van een goede
ruimtelijke ordening, wel verbonden zijn met de publieke vordering en als dusdanig binnen het concept van artikel 44 van het Strafwetboek vallen (...). Ook het Hof van Cassatie
bevestigt zulks in diverse arresten (...).
Vanuit deze optiek dient dan ook vooropgesteld dat inzake uitvoering de burgerlijke
procesregels van toepassing zijn en dus ook artikel 1495 Ger. W. krachtens hetwelk geen
veroordelende beslissing kan worden ten uitvoer gelegd dan nadat zij aan de partij is betekend.
Dit impliceert evenzeer, zoals de eerste rechter terecht overwoog, dat de in het veroordelend vonnis opgelegde uitvoeringstermijn pas kan beginnen lopen na betekening van
het vonnis aan degene aan wie de herstelmaatregel is opgelegd.
Waar deze betekening ter zake plaatsvond op 5 oktober 2005, nam de uitvoeringstermijn aldus pas een aanvang op 6 oktober 2005 om te eindigen op 06 april 2006. Waar in
casu het bevel tot betalen enkel betrekking heeft op de dwangsommen voor de periode
vanaf 06 oktober 2005 tot 20 maart 200(6), was het initieel verzet van (de verweerders)
aldus terdege gegrond.
3. Gelet op voorgaande overwegingen komt het hoger beroep ongegrond voor en dringt
zich een bevestiging van de bestreden beschikking op.
De eerste rechter oordeelde op gepaste wijze omtrent de gedingkosten van de eerste
aanlegprocedure. De gedingkosten van het hoger beroep dienen lastens (de eiser) te worden gelegd".
Grieven
Eerste onderdeel
(...)
Tweede onderdeel
Krachtens artikel 1495 van het Gerechtelijk Wetboek kan in burgerlijke aangelegenheden geen veroordelende beslissing ten uitvoer worden gelegd dan nadat zij aan de partij is
betekend.
In het tweede lid van voormelde wetsbepaling wordt bepaald dat onverminderd het bewarend beslag bedoeld in artikel 1414, de veroordeling tot betaling van een som geld, die
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het voorwerp is van een beslissing waartegen nog gewone rechtsmiddelen openstaan, niet
kan worden ten uitvoer gelegd voor het verstrijken van de termijn van een maand na de
betekening van de beslissing tenzij voorlopige tenuitvoerlegging daarvan is gelast.
Die bepalingen gelden blijkens het derde lid van deze wetsbepaling op straffe van nietigheid van de daden van tenuitvoerlegging.
De voorafgaande betekening is zodoende een vereiste waaraan in burgerlijke aangelegenheden moet zijn voldaan vooraleer de partij, die een veroordeling ten laste van een andere partij heeft bekomen, tot gedwongen tenuitvoerlegging kan overgaan.
Zij is de eerste stap in de procedure van de gedwongen tenuitvoerlegging, waartoe de
schuldeiser evenwel slechts dan zal dienen over te gaan wanneer de andere partij niet vrijwillig tot uitvoering overgaat en is dan ook alleen vereist voor zover en in de mate dat er
sprake is van een procedure tot gedwongen tenuitvoerlegging.
Bij toepassing van artikel 65, §1 van de wet van 29 maart 1962 houdende organisatie
van de ruimtelijke ordening en van de stedenbouw, nadien artikel 68, §1, van het op 22
oktober 1996 gecoördineerde decreet op de ruimtelijke ordening en thans artikel 149, §1,
van het decreet van 18 mei 1999 houdende de organisatie van de ruimtelijke ordening beveelt de rechtbank, recht doende in stedenbouwzaken, ofwel de plaats in de vorige staat te
herstellen, ofwel bouwwerken of aanpassingswerken uit te voeren. De rechtbank bepaalt
daarvoor een termijn die, tot de wijziging van het decreet van 18 mei 1999 bij het decreet
van 4 juni 2003, een jaar niet mocht overschrijden.
De bepaling van een termijn voor de uitvoering van de herstelmaatregel in stedenbouwzaken is zodoende bij de wet opgelegd en komt verplicht voor in iedere beslissing waarbij
een dergelijke herstelmaatregel wordt bevolen.
Het betreft hier een termijn waarover de veroordeelde beschikt om zelf vrijwillig, zonder daartoe door de andere partij gedwongen te kunnen worden, tot de uitvoering van de
herstelmaatregel over te gaan en zodoende iedere gedwongen uitvoering overbodig te maken.
Hij neemt wettelijk een aanvang bij het in kracht van gewijsde treden van de beslissing,
hetzij, wanneer de beslissing door de strafrechter in eerste aanleg werd gewezen, bij het
verstrijken van de termijn van vijftien dagen, te rekenen vanaf de uitspraak, om hoger beroep in te stellen, zoals bepaald bij artikel 203 van het Wetboek van Strafvordering, zonder dat daartoe enig initiatief van degene die de veroordeling bekomen heeft, is vereist.
Bij toepassing van artikel 152 van het decreet van 18 mei 1999 houdende de organisatie
van de ruimtelijke ordening zal de overtreder trouwens zelf de stedenbouwkundige inspecteur en het college van burgemeester en schepenen onmiddellijk bij aangetekend
schrijven of bij afgifte tegen ontvangstbewijs, op de hoogte stellen dat hij de opgelegde
herstelmaatregel vrijwillig heeft uitgevoerd.
Het is slechts bij gebrek aan herstel van de plaats in de vorige staat binnen de termijn
die bij dat vonnis overeenkomstig de wet werd bepaald en die een aanvang neemt vanaf
het in kracht van gewijsde treden van de beslissing, dat de stedenbouwkundige inspecteur
zelf tot de gedwongen tenuitvoerlegging van die beslissing zal kunnen overgaan en de nodige stappen zal kunnen ondernemen teneinde de dwangsom te laten verbeuren.
Uit een en ander volgt dat voor het doen lopen van de termijn, waarover de veroordeelde beschikt om vrijwillig tot uitvoering over te gaan, geen enkele betekening vereist is.
Besluit
Waar het hof van beroep oordeelt dat bij toepassing van artikel 1495 van het Gerechtelijk Wetboek de beslissing, waarbij een herstelmaatregel werd opgelegd, voorafgaand aan
de veroordeelde moet zijn betekend geworden opdat de uitvoeringstermijn, die bij deze
beslissing wordt verleend aan de beklaagde, zou kunnen beginnen te lopen, met als gevolg
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dat er op datum van betekening van het exploot van betekeningbevel geen dwangsommen
zijn beginnen te lopen, miskent het de specifieke aard van de termijn die aldus aan de veroordeelde van een stedenbouwmisdrijf wordt verleend, zijnde een termijn waarbinnen de
betrokkene het vonnis vrijwillig kan uitvoeren, en die derhalve de gedwongen uitvoering
uitsluit zolang deze termijn niet is verstreken (schending van artikelen 65, §1, van de wet
van 29 maart 1962 houdende organisatie van de ruimtelijke ordening en van de stedenbouw, 68, §1, van het op 22 oktober 1996 gecoördineerde decreet op de ruimtelijke ordening en 149, §1, van het decreet van 18 mei 1999 houdende de organisatie van de ruimtelijke ordening, zoals van toepassing vóór de wijziging bij decreet van 4 juni 2003 en zoals
van toepassing in zijn huidige versie) en maakt het een onjuiste toepassing van artikel
1495 van het Gerechtelijk Wetboek, waaruit volgt dat de betekening van het vonnis enkel
een voorwaarde is om tot gedwongen uitvoering over te gaan (schending van artikel 1495
van het Gerechtelijk Wetboek).
Derde onderdeel
(...)

IV. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Ontvankelijkheid van het middel
1. De verweerders werpen op dat het middel niet ontvankelijk is omdat het arrest verantwoord is op grond van te substitueren motieven: indien de rechter aan
de veroordeelde een zekere termijn heeft toegekend voor de uitvoering van de
veroordeling, loopt die termijn, wat de dwangsom betreft, in toepassing van artikel 1385bis, vierde lid, van het Gerechtelijk Wetboek, pas vanaf de betekening
van de uitspraak.
2. Het onderzoek van de grond van niet-ontvankelijkheid van het middel is niet
te scheiden van het onderzoek van het middel.
De grond van niet-ontvankelijkheid kan niet worden aangenomen.
Middel zelf
Tweede onderdeel
3. Krachtens artikel 1495, lid 1, van het Gerechtelijk Wetboek kan in burgerlijke zaken in de regel geen veroordelende beslissing worden ten uitvoer gelegd
dan nadat zij aan de partij is betekend.
Krachtens lid 3 van dit artikel gelden die bepalingen op straffe van nietigheid
van de daden van tenuitvoerlegging.
4. Uit deze bepaling volgt dat de betekening een vereiste is voor de gedwongen tenuitvoerlegging in civiele zaken.
5. Krachtens artikel 65, §1, eerste lid, van de wet van 29 maart 1962 houdende
organisatie van de ruimtelijke ordening en van de stedenbouw en artikel 68, §1,
eerste lid, van het op 22 oktober 1996 gecoördineerd decreet betreffende de
ruimtelijke ordening, beveelt de rechtbank benevens de straf, op vordering van
de gemachtigde ambtenaar of van het college van burgemeester en schepenen,
maar met hun gezamenlijk akkoord in de sub b en c bedoelde gevallen: a. Ofwel
de plaats in de vorige staat te herstellen; b. Ofwel bouwwerken of aanpassingswerken uit te voeren; c. Ofwel een geldsom te betalen gelijk aan de meerwaarde
die het goed door het misdrijf heeft verkregen.
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Krachtens het tweede lid van die wetsbepalingen bepaalt de rechtbank een termijn die in de sub a en b bedoelde gevallen een jaar niet mag overschrijden.
Krachtens artikel 149, §1, eerste lid, van het Decreet van 18 mei 1999 houdende de organisatie van de ruimtelijke ordening, in zijn opeenvolgende versies,
wordt een zelfde herstelmaatregel naast de straf bevolen op vordering van de stedenbouwkundig inspecteur of van het college van burgemeester en schepenen op
wier grondgebied de werken, handelingen of wijzigingen bedoeld in artikel 146,
werden uitgevoerd.
Krachtens het laatste lid van §1 van voormeld artikel bepaalt de rechtbank een
termijn voor de uitvoering van de herstelmaatregelen.
Het artikel 152 van voormeld decreet voorziet verder dat de overtreder onmiddellijk bij aangetekende brief of bij afgifte tegen ontvangstbewijs de stedenbouwkundig inspecteur en het college van burgemeester en schepenen op de
hoogte brengt indien hij de opgelegde herstelmaatregel vrijwillig heeft uitgevoerd.
Artikel 153 van voormeld decreet bepaalt dat, voor het geval dat de plaats niet
binnen de door de rechtbank gestelde termijn in de vorige staat wordt hersteld,
het vonnis beveelt dat de stedenbouwkundig inspecteur, het college van burgemeester en schepenen en eventueel de burgerlijke partij, ambtshalve in de uitvoering ervan kunnen voorzien.
6. Uit deze bepalingen volgt dat de termijn die door de strafrechter in stedenbouwzaken wordt bepaald om de overtreder toe te laten de plaats in de vorige
staat te herstellen, geen gedwongen tenuitvoerlegging uitmaakt in de zin van artikel 1495 van het Gerechtelijk Wetboek waarvoor een voorafgaande betekening
in de regel vereist is.
7. De appelrechter stelt vast dat volgens de bewoordingen van de dwangsomrechter de twee opgelegde herstelmaatregelen uitgevoerd dienden te worden
"binnen een termijn van zes maanden vanaf de dag waarop dit vonnis in kracht
van gewijsde zal treden".
Hij oordeelt:
- het feit dat de herstelmaatregel tot de strafvordering behoort en hieruit voortvloeit, staat er niet aan in de weg dat de maatregel intrinsiek een civielrechtelijk
karakter heeft;
- vanuit deze optiek dient dan ook vooropgesteld dat inzake de uitvoering de
burgerlijke procesregels van toepassing zijn en dus ook artikel 1495 van het Gerechtelijk Wetboek;
- dit impliceert dat de in het veroordelend vonnis opgelegde uitvoeringstermijn
pas kan beginnen lopen na betekening van het vonnis aan degene aan wie de herstelmaatregel is opgelegd.
8. Door aldus te oordelen en de uitvoeringstermijn die de dwangsomrechter te
dezen toekent om de herstelmaatregel uit te voeren als een gedwongen tenuitvoerlegging te beschouwen in de zin van artikel 1495 van het Gerechtelijk Wetboek die een voorafgaandelijke betekening vereist van de veroordelende
beslissing, verantwoordt de appelrechter zijn beslissing niet naar recht.
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Het middel is in zoverre gegrond.
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest.
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het vernietigde arrest.
Houdt de kosten aan en laat de beslissing daaromtrent aan de feitenrechter
over.
Verwijst de zaak naar het hof van beroep te Brussel.
14 januari 2010 – 1° kamer – Voorzitter: de h. Verougstraete, voorzitter – Verslaggever: de h. Dirix – Gelijkluidende conclusie van de h. Vandewal, advocaat-generaal – Advocaten: mrs. Geinger en Van Ommeslaghe.

Nr. 39
1° KAMER - 15 januari 2010

1º ECHTSCHEIDING EN SCHEIDING VAN TAFEL EN BED —
ECHTSCHEIDINGSPROCEDURE — VOORLOPIGE MAATREGELEN MAATREGELEN GENOMEN DOOR DE VREDERECHTER - VOORZITTER VAN DE RECHTBANK
RECHTSPREKEND IN KORT GEDING - BEVOEGDHEID IN DE TIJD
2º ECHTSCHEIDING EN SCHEIDING VAN TAFEL EN BED —
ECHTSCHEIDINGSPROCEDURE — VOORLOPIGE MAATREGELEN MAATREGELEN GENOMEN DOOR DE VREDERECHTER - MAATREGELEN BEVOLEN DOOR DE
VOORZITTER VAN DE RECHTBANK RECHTSPREKEND IN KORT GEDING - VOORWERP - BESLISSING VAN
DE VREDERECHTER - GEZAG
1º De bevoegdheid van de in kort geding uitspraak doende voorzitter van de rechtbank om
voorlopige maatregelen te bevelen strekt zich in de tijd uit vanaf de dagvaarding tot
echtscheiding tot de datum waarop de echtscheidingsuitspraak in kracht van gewijsde is
getreden1. (Art. 223, B.W.; Art. 1280, Ger.W.)
2º Aangezien de vordering tot dringende en voorlopige maatregelen voor de vrederechter
met toepassing van artikel 223 van het Burgerlijk Wetboek een ander voorwerp heeft dan
de vordering tot voorlopige maatregelen voor de in kort geding uitspraak doende voorzitter van de rechtbank, heeft de beslissing van de vrederechter bijgevolg geen gezag gewijsde ten aanzien van de beslissing van de in kort geding uitspraak doende voorzitter van
de rechtbank2. (Art. 223, B.W.; Art. 1280, Ger.W.)
(G. T. P.)

ARREST (vertaling)

(AR C.08.0108.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
1 Cass., 20 feb. 2006, AR C.04.0292.N, AC, 2006, nr 99.
2 Ibid.
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Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest, op 22 februari 2007 gewezen
door het hof van beroep te Brussel.
Raadsheer Martine Regout 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 23 van het Gerechtelijk Wetboek;
- de artikelen 221 en 223 van het Burgerlijk Wetboek;
- de artikelen 591, 7°, 577 en 1280 van het Gerechtelijk Wetboek.
Aangevochten beslissingen
Het arrest verklaart de hogere beroepen ontvankelijk en ten dele gegrond en bevestigt
de beschikking van 15 februari 2005 in zoverre zij de vordering van de eiseres betreffende
het gratis gebruik van zowel het pand in Kasteelbrakel als van het appartement in Ukkel
ongegrond heeft verklaard. Het baseert die beslissing op de onderstaande redenen:
"1. Nopens het gratis gebruik door (de eiseres), eerst van de echtelijke verblijfplaats in
Kasteelbrakel en vervolgens van het appartement in Ukkel.
Uit het vonnis van de vrederechter te Tubeke van 28 november 2002 volgt dat het gebruik van de woning door (de eiseres) gratis was en een aanvullende bijdrage vormde bij
de financiële tegemoetkoming van (de verweerder) ten voordele van zijn echtgenote. Die
bijdrage vloeide in haar geheel voort uit zijn hulpverplichting. De echtgenoot werd bovendien veroordeeld om de uitgaven te dragen die noodzakelijk waren voor de bewaring van
het pand, zoals de onroerende voorheffing en de brandverzekerings-premies;
In hoger beroep werden die beschikkingen bevestigd bij vonnis van de rechtbank van
eerste aanleg te Nijvel van 12 maart 2004 zodat ze definitief zijn geworden;
(De eiseres) houdt staande dat de rechter in kort geding het gezag van het rechterlijk
gewijsde van het vonnis van de vrederechter te Tubeke van 28 november 2002, dat in hoger beroep bevestigd is door het vonnis van de rechtbank van eerste aanleg te Nijvel van
12 maart 2004, moet eerbiedigen en hij haar dus zowel de villa in Kasteelbrakel als het
appartement in Ukkel verder gratis moet laten gebruiken, als aanvullende financiële tegemoetkoming, tot wanneer de authentieke akte van overdracht van aandelen in het onverdeelde goed zal zijn verleden;
De eerste rechter moet worden gevolgd in zoverre 'Hij gevat van de regeling van de
voorlopige maatregelen in het kader van een echtscheidingsprocedure, zich bevoegd
(verklaart) om uitspraak te doen voor de gehele periode vanaf de dag waarop de zaak bij
hem aanhangig is gemaakt' (namelijk 28 oktober 2002);
Tevergeefs voert (de eiseres) het arrest aan van het Hof van Cassatie van 22 oktober
1981 (AC, 1981-82, nr. 134), dat beslist dat 'de maatregelen die de vrederechter bevolen
heeft in het kader van artikel 223 van het Burgerlijk Wetboek uitvoerbaar blijven en effect
blijven sorteren, ook al werd een verzoekschrift tot echtscheiding ingediend, totdat de
voorzitter van de rechtbank in kort geding een beschikking geeft';
De eerste rechter beantwoordt die argumenten op oordeelkundige wijze door te preciseren dat 'de terugwerkende kracht waarvan sprake in het arrest van het opperste Hof, betrekking heeft op het geval waarin de maatregelen gelden voor een periode die aan die
aanhangigmaking voorafgaat; daarom zou de rechtbank in kort geding, die uitspraak doet
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voor een periode die gedekt is door de procedure van artikel 223, beschouwd kunnen worden als een derde aanleg, zoals het Hof van Cassatie benadrukt';
Bijgevolg houdt (de verweerder) terecht staande dat, ook al heeft de vrederechter geen
termijn vastgesteld voor de door hem op grond van artikel 223 van het Burgerlijk Wetboek getroffen maatregelen, die maatregelen hoe dan ook eindigen wanneer de echtscheidingsprocedure en de procedure in kort geding worden ingeleid; om tot die overtuiging te
komen, is het ten slotte voldoende eraan te herinneren dat, zodra de rechter gevat is van de
echtscheidingsprocedure en uitspraak moet worden gedaan over de voorlopige maatregelen in het kader van die procedure, de vrederechter niet langer bevoegd is om uitspraak te
doen, behalve om te bepalen hoe de hulpverplichting zal worden geregeld voor de periode
die aan de echtscheidingsprocedure voorafgaat;
Het staat vast dat (de eiseres) uit vrije wil de echtelijke verblijfplaats heeft verlaten om
haar intrek te nemen in een appartement in Ukkel waarvan zij de enige eigenaar wil worden;
Hoewel de beschikking van de rechtbank van eerste aanleg te Nijvel van 6 mei 2004
haar, had toegestaan om, op grond van het deskundigenverslag van notaris Mignon, het
onverdeeld aandeel van haar man in dat appartement terug te kopen, weigert (de eiseres)
de authentieke akte tot overdracht van onverdeelde rechten te verlijden;
Terecht wijst de eerste rechter erop dat (de verweerder) alle inkomsten uit het pand te
Ukkel tot in april 2004 heeft geïnd en dat hij daarvan rekenschap zal moeten afleggen bij
de vereffening van het huwelijksvermogensstelsel van de partijen;
De beroepen beschikking moet worden bevestigd in zoverre zij geoordeeld heeft dat
elke partij het voordeel heeft gehad van de inkomsten uit een pand of de bewoning ervan
en dat zij daarvan rekenschap zullen moeten afleggen bij de vereffening van het huwelijksvermogensstelsel van de partijen;
2. Nopens de eigendomslasten van het door (de eiseres) bewoonde appartement in Ukkel
De eerste rechter heeft de lasten van de door (de eiseres) bewoonde eigendom in Ukkel,
die geraamd zijn op 150 euro per maand, ten laste (van de verweerder) gelegd tot de authentieke akte van overdracht van zijn aandelen in dat pand zal zijn verleden;
(De eiseres) verzoekt het hof (van beroep) die beschikking te bevestigen, terwijl (de
verweerder) vordert dat die verplichting wordt beëindigd vanaf de datum van het vertrek
van de huurder, hetzij vanaf 1 april 2004;
Aangezien (de eiseres) het appartement bewoont waarvan zij de eigendom opeist en het
bewezen is dat de overdracht van de onverdeelde aandelen in haar voordeel tot op heden
louter ingevolge haar verzet niet heeft kunnen plaatsvinden louter, is er geen reden meer
de lasten betreffende de eigendom van het pand in Ukkel nog ten laste te leggen van de
verweerder vanaf het ogenblik waarop de authentieke akte verleden had kunnen worden,
hetzij vanaf 1 januari 2005".
Grieven
Eerste onderdeel
Krachtens artikel 221, zesde lid, van het Burgerlijk Wetboek blijft de door de vrederechter op grond van die bepaling genomen beslissing uitvoerbaar, ook al is een verzoekschrift tot echtscheiding of tot scheiding van tafel en bed ingediend, tot aan de beslissing
van de rechtbank of van de voorzitter van de rechtbank in kort geding.
Die regel geldt eveneens voor de beslissingen van de vrederechter die uitspraak doet op
grond van de bevoegdheid die hem door artikel 223 van dat wetboek is verleend, tenzij
echter de door de vrederechter bevolen maatregelen eindigen door het verstrijken van de
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door hem bepaalde duur ervan.
Het arrest wijst erop dat de eiseres, bij vonnis van 3 oktober 2002, gemachtigd werd te
verblijven in de echtelijke verblijfplaats in Kasteelbrakel en dat de vrederechter te Tubeke, bij vonnis van 28 november 2002
- voor recht heeft gezegd dat het gebruik van de echtelijke verblijfplaats door de eiseres
gratis was en een aanvullende bijdrage vormde bij de financiële tegemoetkoming van de
verweerder ten voordele van zijn echtgenote, en dat die bijdrage in haar geheel voortvloeide uit de hulpverplichting,
- de verweerder heeft veroordeeld om ook de uitgaven te dragen die noodzakelijk waren voor de bewaring van het pand, zoals de onroerende voorheffing en de brandverzekeringspremies,
- de verweerder heeft veroordeeld om aan zijn echtgenote een onderhoudsbijdrage van
1.350 euro per maand te betalen vanaf 1 september 2002.
Uit het arrest blijkt eveneens dat die beschikkingen in hoger beroep werden bevestigd
door het vonnis van 12 maart 2004 van de rechtbank van eerste aanleg te Nijvel, met het
enige voorbehoud dat de onderhoudsbijdrage verminderd werd tot 1.200 euro per maand.
Met toepassing van de hierboven vermelde beginselen bleven de in hoger beroep bevestigde beslissingen die de vrederechter had genomen in het kader van de hem bij artikel
223 van het Burgerlijk Wetboek toegekende bevoegdheden, bijgevolg uitvoerbaar tot aan
de beslissing van de rechtbank van de voorzitter van de rechtbank in kort geding.
Zoals uit het arrest blijkt, werd de beschikking van de voorzitter van de rechtbank in
kort geding gewezen op 15 februari 2005.
Het arrest heeft bijgevolg niet naar recht kunnen beslissen dat die beschikking in kort
geding van 15 februari 2005 moest worden bevestigd in zoverre zij geoordeeld heeft dat
elke partij het voordeel heeft gehad van de inkomsten uit een pand of de bewoning ervan
en dat zij daarvan rekenschap zullen moeten afleggen bij de vereffening van hun huwelijksvermogensstelsel, aangezien het aldus de rechtsgevolgen ontneemt aan de in hoger
beroep bevestigde beslissing van de vrederechter, die uitspraak had gedaan op grond van
de hem bij artikel 223 van het Burgerlijk Wetboek verleende bevoegdheid en die de eiseres het recht had verleend de echtelijke verblijfplaats gratis te gebruiken wat een aanvullende bijdrage vormde bij de financiële tegemoetkoming van de verweerder ten voordele
van zijn echtgenote, welke bijdrage in haar geheel voortvloeide uit de hulpverplichting.
Die, in hoger beroep bevestigde, beslissing van de vrederechter bleef immers uitvoerbaar tot 15 februari 2005, datum waarop de voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg
in kort geding uitspraak deed over de bij hem ingestelde vorderingen.
Aldus schendt het hof van beroep de artikelen 221 en 223 van het Burgerlijk Wetboek
die bepalen welke rechtsgevolgen verbonden zijn aan de beslissingen die de vrederechter
krachtens die bepalingen neemt, en schendt het tevens de overige in het middel aangewezen bepalingen (met uitzondering van artikel 23 van het Gerechtelijk Wetboek) die de respectieve bevoegdheden omschrijven van de vrederechter (artikel 591, 7°, van het Gerechtelijk Wetboek) (en van de rechtbank van eerste aanleg die in hoger beroep uitspraak doet
over de beslissingen van de vrederechter - artikel 577 van het Gerechtelijk Wetboek) en
van de voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg, in kort geding, tot regeling van de
voorlopige maatregelen die betrekking hebben op de persoon, op het levensonderhoud en
op de goederen, zowel van de partijen als van de kinderen (artikel 1280 van het Gerechtelijk Wetboek).
Tweede onderdeel
Krachtens artikel 221, zesde lid, van het Burgerlijk Wetboek blijft de door de vrederechter op grond van die bepaling genomen beslissing uitvoerbaar, ook al is een verzoek-
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schrift tot echtscheiding of tot scheiding van tafel en bed ingediend, tot aan de beslissing
van de rechtbank of van de voorzitter van de rechtbank in kort geding.
Die regel geldt eveneens voor de beslissingen van de vrederechter die uitspraak doet op
grond van de bevoegdheid die hem door artikel 223 van dat wetboek is verleend, tenzij
echter de door de vrederechter bevolen maatregelen eindigen door het verstrijken van de
door hem bepaalde duur ervan.
Hieruit volgt dat, wanneer de vrederechter, op grond van de bevoegdheid die artikel
223 van het Burgerlijk Wetboek hem toekent, uitspraak heeft gedaan over de maatregelen
die door de ene of de andere echtgenoot werden gevorderd, en zijn beslissing niet meer
kan worden aangevochten, die beslissing of, in geval van verhaal, de in hoger beroep gewezen beslissing van de rechtbank van eerste aanleg gezag van gewijsde over het beslechte geschilpunt krijgt.
In de aangelegenheden waarvan de vrederechter kennisneemt krachtens artikel 223 van
het Burgerlijk Wetboek, wordt het gezag van het rechterlijk gewijsde van de beslissing
van de vrederechter bepaald met inachtneming van de beperkingen die voortvloeien uit de
toepassing van de hierboven vermelde artikelen 221 en 223 van het Burgerlijk Wetboek.
Die beslissing krijgt gezag van gewijsde, ofwel voor de periode die afloopt op de dag
waarop die beschikking in kort geding zal worden gewezen, ofwel op de dag waarop (...)
de bevolen maatregelen eindigen, indien die datum valt vóór een beslissing in kort geding.
Het arrest wijst erop dat de eiseres, bij vonnis van 3 oktober 2002, gemachtigd werd te
verblijven in de echtelijke verblijfplaats in Kasteelbrakel en dat de vrederechter te Tubeke, bij vonnis van 28 november 2002
- voor recht heeft gezegd dat het gebruik van de echtelijke verblijfplaats door de eiseres
gratis was en een aanvullende bijdrage vormde bij de financiële tegemoetkoming van de
verweerder ten voordele van zijn echtgenote, en dat die bijdrage in haar geheel voortvloeide uit de hulpverplichting,
- de verweerder heeft veroordeeld om ook de uitgaven te dragen die noodzakelijk waren voor de bewaring van het pand, zoals de onroerende voorheffing en de brandverzekeringspremies,
- de verweerder heeft veroordeeld om aan zijn echtgenote een onderhoudsbijdrage van
1.350 euro per maand te betalen vanaf 1 september 2002.
Uit het arrest blijkt eveneens dat die beschikkingen in hoger beroep werden bevestigd
door het vonnis van 12 maart 2004 van de rechtbank van eerste aanleg te Nijvel, met het
enige voorbehoud dat de onderhoudsbijdrage verminderd werd tot 1.200 euro per maand.
Bijgevolg miskent het arrest het gezag van gewijsde van de beslissing van 12 maart
2004 die door de rechtbank van eerste aanleg te Nijvel in hoger beroep is gewezen tegen
de beslissing van de vrederechter die uitspraak had gedaan op grond van de bevoegdheid
die de artikelen 591, 7°, van het Gerechtelijk Wetboek en 223 van het Burgerlijk Wetboek
hem toekennen, wanneer het beslist dat de beschikking in kort geding van 15 februari
2005 bevestigd diende te worden in zoverre zij geoordeeld heeft dat elke partij het voordeel heeft gehad van de inkomsten uit een pand of de bewoning ervan en dat zij daarvan
rekenschap zullen moeten afleggen bij de vereffening van hun huwelijksvermogensstelsel,
aangezien een dergelijke beslissing het gezag van het rechterlijk gewijsde aantast van de
beslissing van 12 maart 2004 die de rechtbank van eerste aanleg te Nijvel had gewezen op
het hoger beroep tegen de beslissing van de vrederechter, die de eiseres het recht had verleend de echtelijke verblijfplaats gratis te gebruiken, wat een aanvullende bijdrage vormde
bij de financiële tegemoetkoming van de verweerder ten voordele van zijn echtgenote,
welke bijdrage in haar geheel voortvloeide uit de hulpverplichting.
Die in hoger beroep bevestigde beslissing van de vrederechter bleef immers uitvoerbaar
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tot 15 februari 2005, datum waarop de voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg in
kort geding uitspraak deed over de bij hem ingestelde vorderingen, en had dan ook gezag
van gewijsde voor de aan die datum voorafgaande periode.
Het arrest schendt bijgevolg artikel 23 van het Gerechtelijk Wetboek en het verantwoordt zijn beslissing niet naar recht.

III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Eerste middel
Eerste onderdeel
Overeenkomstig artikel 221, zesde lid, van het Burgerlijk Wetboek, blijft de
door de vrederechter krachtens dat artikel verleende machtiging uitvoerbaar, ook
al wordt een verzoekschrift tot echtscheiding of tot scheiding van tafel en bed ingediend, tot aan de beslissing van de rechtbank of van de voorzitter van de rechtbank in kort geding.
Dezelfde regel geldt voor de beslissingen van de vrederechter die uitspraak
doet op grond van de hem door artikel 223 van dat wetboek toegekende bevoegdheid, tenzij de door de vrederechter bevolen maatregelen eindigen door het
verstrijken van de door hem bepaalde duur ervan.
Die regel tast de bevoegdheid niet aan van de voorzitter van de rechtbank die
krachtens artikel 1280 van het Gerechtelijk Wetboek in kort geding uitspraak
doet over de voorlopige maatregelen.
De bevoegdheid van laatstgenoemde strekt zich uit vanaf de dag van de dagvaarding tot echtscheiding tot de dag waarop de echtscheidingsbeslissing in
kracht van gewijsde treedt.
De voorzitter van de rechtbank mag, bijgevolg, maatregelen bevelen die ingaan op de datum van de dagvaarding tot echtscheiding en die de reeds uitgevoerde maatregelen die door de vrederechter met toepassing van artikel 223 van
het Burgerlijk Wetboek bevolen waren, teniet doen.
Het onderdeel, dat ervan uitgaat dat de voorzitter van de rechtbank geen maatregelen mocht bevelen die ingaan vóór de uitspraak van de beschikking in kort
geding, faalt naar recht.
Tweede onderdeel
Het voorwerp van de vordering tot dringende en voorlopige maatregelen die
met toepassing van artikel 223 van het Burgerlijk Wetboek aan de vrederechter
wordt voorgelegd en het voorwerp van de vordering die wordt voorgelegd aan de
voorzitter van de rechtbank die in het kader van artikel 1280 van het Gerechtelijk
Wetboek in kort geding uitspraak doet, zijn verschillend.
De beslissing van de vrederechter die met toepassing van artikel 223 van het
Burgerlijk Wetboek is genomen, heeft bijgevolg geen gezag van gewijsde ten
aanzien van de beslissing die de voorzitter van de rechtbank krachtens artikel
1280 van het Gerechtelijk Wetboek in kort geding heeft gewezen.
Het onderdeel dat van het tegendeel uitgaat, faalt naar recht.
Dictum
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Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiseres in de kosten.
15 januari 2010 – 1° kamer – Voorzitter: de h. Mathieu, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: mevr. Regout – Gelijkluidende conclusie van de h. de Koster, advocaat-generaal
met opdracht – Advocaat: mr. Van Ommeslaghe.

Nr. 40
1° KAMER - 15 januari 2010

BESLAG — ALLERLEI - COLLECTIEVE SCHULDENREGELING - TOELAATBAARHEID ONMOGELIJKHEID DE SCHULDEN TE BETALEN - BLIJVENDE AARD - BEOORDELING - ONROERENDE
ACTIVA - VOORWAARDEN
De rechter mag, bij zijn beoordeling of een schuldenaar op duurzame wijze, niet in staat is
om zijn schulden te betalen, rekening houden met het bestaan van onroerende activa en
beslissen dat het te groot aantal schulden geen blijvend kenmerk vertoont, als hij overweegt dat de schuldenaar, door het onroerend goed te verkopen, al zijn schulden zal
kunnen aanzuiveren en daarenboven hemzelf en zijn gezin een menswaardig leven zal
kunnen waarborgen1. (Artt. 1675/2, eerste lid, en 1675/3, derde lid, Ger.W.)
(A. T. D. e.a.)

ARREST (vertaling)

(AR C.08.0349.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest, op 19 mei 2008 gewezen door
het hof van beroep te Brussel.
Raadsheer Albert Fettweis heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal met opdracht Philippe de Koster heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDEL
De eiser voert een middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 23 van de Grondwet;
- de artikelen 1675/2 en 1675/3 van het Gerechtelijk Wetboek.
Aangevochten beslissingen
Het arrest verklaart het door de eiser ingediende verzoek tot collectieve schuldenregeling ontvankelijk maar niet gegrond.
Het verantwoordt die beslissing met alle redenen die hier als volledig weergegeven
worden beschouwd en in het bijzonder met de volgende redenen:
"In verband met de verkoopprijs van het pand verklaart (de eiser) dat hij in zijn oor1 Zie Cass., 21 juni 2007, AR C.06.0667.N, AC, 2007, nr 345.
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spronkelijk verzoekschrift heeft gepreciseerd dat de geraamde waarde van zijn goed bij
onderhandse verkoop 385.000 euro bedroeg, en legt hij in hoger beroep de volgende stukken neer:
- een deskundigenverslag van 17 april 2003 waarin de verkoopwaarde bij vrije onderhandse verkoop (in 2003) geraamd wordt op 230.000 euro en, bij gedwongen verkoop, op
194.000 euro,
- een lijst met te koop aangeboden flats die hij vergelijkbaar acht met die van het hier
bedoelde pand en waarvan de waarde varieert van 110.000 euro tot 193.000 euro (in
2007).
Bovendien merkt de verzetdoende derde terecht op dat de vastgoedmarkt geëvolueerd
is sedert het deskundigenverslag (dat dagtekent van 2003 terwijl het verzoek tot collectieve schuldenregeling pas in 2007 werd ingediend), en dat de prijzen gestegen zijn, wat impliceert dat (de eiser) bij verkoop van het onroerend goed wel degelijk in staat zou zijn al
zijn schulden te voldoen, die de schuldbemiddelaar blijkens de door hem overgelegde lijst
van de aangiften van schuldvorderingen heeft geraamd op 117.588,69 euro (zie bijlage 11
bij zijn brief van 30 januari 2008).
Daarbij komt nog dat uit de door (de eiser) zelf bij het dossier gevoegde stukken blijkt
dat de aparte verkoop van de flats een nog hogere opbrengst zou kunnen opleveren en dat
het bedrag dat overeenkomt met de maandelijkse terugbetaling van de hypothecaire lening
(dat (de eiser) raamt op 1.180,84 euro) hem ongetwijfeld in staat zal stellen passende huisvesting te vinden.
Gelet op het bovenstaande en zonder dat het hof (van beroep) de overige argumenten
hoeft te onderzoeken, stelt het hof vast dat de voorwaarden voor de toelaatbaarheid van de
procedure tot collectieve schuldenregeling niet vervuld zijn".
Grieven
Artikel 23, eerste lid, van de Grondwet bepaalt dat ieder het recht heeft een menswaardig leven te leiden.
Artikel 23, tweede lid, bepaalt dat de wet, het decreet of de in artikel 134 bedoelde regel, rekening houdend met de overeenkomstige plichten, de economische, sociale en culturele rechten, waarvan ze de voorwaarden voor de uitoefening bepalen, waarborgen.
Artikel 23, derde lid, 3°, bepaalt dat die rechten inzonderheid het recht op een behoorlijke huisvesting omvatten.
Artikel 1675/2, eerste lid, van het Gerechtelijk Wetboek luidt als volgt:
"Elke natuurlijke persoon, die geen koopman is in de zin van artikel 1 van het Wetboek
van Koophandel kan, indien hij niet in staat is om, op duurzame wijze, zijn opeisbare of
nog te vervallen schulden te betalen en voor zover hij niet kennelijk zijn onvermogen
heeft bewerkstelligd, bij de rechter een verzoek tot het verkrijgen van een collectieve
schuldenregeling indienen".
Artikel 1675/3 van het Gerechtelijk Wetboek luidt als volgt:
"Bij wege van een collectieve schuldenregeling stelt de schuldenaar, onder toezicht van
de rechter, aan zijn schuldeisers voor een minnelijke aanzuiveringsregeling te treffen. Indien over deze minnelijke aanzuiveringsregeling geen akkoord wordt bereikt, kan de rechter een gerechtelijke aanzuiveringsregeling opleggen.
De aanzuiveringsregeling strekt ertoe de financiële toestand van de schuldenaar te herstellen, met name hem in staat te stellen in de mate van het mogelijke zijn schulden te betalen en tegelijkertijd te waarborgen dat hij zelf en zijn gezin een menswaardig leven kunnen leiden".
Voor de collectieve schuldenregeling komen enkel in aanmerking de natuurlijke perso-
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nen die geen koopman zijn en die niet in staat zijn om, op duurzame wijze, hun schulden
te betalen en die hun onvermogen niet hebben bewerkstelligd. Er is sprake van overmatige
schuldenlast wanneer uit het totaaloverzicht van de activa en de inkomsten, enerzijds, van
de vervallen en nog te vervallen schulden, anderzijds blijkt dat de schuldenaar op duurzame wijze niet in staat is zijn schulden te betalen, zelfs niet bij verkoop van activa die niet
nodig zijn om een menswaardig leven te leiden.
De instandhouding van zijn gezinsleven - en dus het behoud van de hiervoor nodige
huisvesting - maakt deel uit van een menswaardig leven. Om de overmatige schuldenlast
te begroten, dient de rechter dus in de fase van het onderzoek naar de toelaatbaarheid van
de vordering niet na te gaan of de schuldenaar nog altijd te veel schulden zou hebben indien zijn onroerend goed aan de verkoopwaarde ervan zou worden verkocht. De beslagrechter mag met andere woorden niet weigeren de procedure in te stellen omdat de schuldenaar nog een onroerend goed bezit
Uit het arrest blijkt dat de eiser eigenaar is van een flatgebouw dat hij bewoont. Uit de
conclusies van beide partijen blijkt dat een van de flats van het litigieuze pand door zijn
ouders wordt bewoond.
Het arrest dat beslist dat de voorwaarden om tot de procedure tot collectieve schuldenregeling te worden toegelaten niet vervuld zijn, aangezien de eiser bij verkoop van het onroerend goed waarvan hij eigenaar is "wel degelijk in staat zou zijn al zijn schulden af te
betalen", hoewel uit het arrest en de conclusies van de partijen blijkt dat de eiser en zijn
ouders dat onroerend goed bewonen, miskent het wettelijk begrip overmatige schuldenlast, als bedoeld in artikel 1675/2, eerste lid, van het Gerechtelijk Wetboek alsook het
wettelijk begrip menswaardig leven dat aan de basis ligt van de gehele procedure tot collectieve schuldenregeling en waarnaar met name artikel 23 van de Grondwet en artikel
1675/3 van het Gerechtelijk Wetboek verwijzen. Het bestreden arrest schendt bijgevolg de
in het middel aangegeven wetsbepalingen.

III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Artikel 1675/2, eerste lid, van het Gerechtelijk Wetboek bepaalt dat elke natuurlijke persoon, die geen koopman is in de zin van artikel 1 van het Wetboek
van Koophandel, indien hij niet in staat is om, op duurzame wijze, zijn opeisbare
of nog te vervallen schulden te betalen en voor zover hij niet kennelijk zijn onvermogen heeft bewerkstelligd, bij de rechter een verzoek tot het verkrijgen van
een collectieve schuldenregeling, kan indienen.
Krachtens artikel 1675/3, derde lid, van hetzelfde wetboek strekt de aanzuiveringsregeling ertoe de financiële toestand van de schuldenaar te herstellen, om
hem met name in staat te stellen in de mate van het mogelijke zijn schulden te
betalen en tegelijkertijd te waarborgen dat hij zelf en zijn gezin een menswaardig
leven kunnen leiden.
Krachtens die bepalingen kan de rechter, om te oordelen of een schuldenaar
niet in staat is om, op duurzame wijze, zijn schulden te betalen, rekening houden
met het voorhanden zijn van een onroerend goed en kan hij beslissen dat er van
duurzame overmatige schuldenlast geen sprake is als hij van oordeel is dat de
verkoop van het onroerend goed de schuldenaar in staat zal stellen al zijn schulden te betalen en tegelijkertijd te waarborgen dat hij zelf en zijn gezin een menswaardig leven zullen kunnen leiden.
Het arrest stelt vast dat de eiser eigenaar is van een flatgebouw waarvan hij de
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waarde bij onderhandse verkoop in 2007 in zijn oorspronkelijk verzoekschrift
zelf geraamd heeft op 385.000 euro, terwijl een deskundigenverslag van 17 april
2003 de waarde ervan bij onderhandse verkoop raamde op 230.000 euro en bij
gedwongen verkoop op 194.000 euro. Vervolgens overweegt het arrest dat de
verkoop van dat goed de eiser wellicht in staat zou stellen "al zijn schulden af te
betalen die de schuldbemiddelaar blijkens de door hem overgelegde lijst van de
aangiften van schuldvorderingen heeft geraamd op 117.588,69 euro" en dat uit
de door de eiser overgelegde stukken blijkt dat "het bedrag dat overeenkomt met
de terugbetaling van de hypothecaire lening, (namelijk 1.180,84 euro per maand)
hem ongetwijfeld in staat zal stellen passende huisvesting te vinden".
Op grond van die overwegingen verantwoordt het arrest naar recht zijn
beslissing waarbij het de vordering tot toelaatbaarheid van de procedure tot collectieve schuldenregeling van de eiser niet gegrond verklaart.
Het middel kan niet worden aangenomen.
Ten gevolge van de verwerping van het cassatieberoep heeft de vordering tot
bindendverklaring van het arrest geen belang meer.
Dictum
Het Hof
Verwerpt het cassatieberoep en de vordering tot bindendverklaring van het arrest.
Veroordeelt de eiser in de kosten.
15 januari 2010 – 1° kamer – Voorzitter: de h. Mathieu, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: de h. Fettweis – Gelijkluidende conclusie van de h. de Koster, advocaat-generaal
met opdracht – Advocaten: mrs. Mahieu en Geinger.

Nr. 41
1° KAMER - 15 januari 2010

1º VERBINTENIS - RESULTAAT- OF INSPANNINGSVERBINTENIS - GENEESHEER RESULTAATSVERBINTENIS - BEDOELING VAN DE PARTIJEN - IMPLICIETE WIL - ONDERZOEK CRITERIA - WETTIGHEID
2º ARTS - RESULTAAT- OF INSPANNINGSVERBINTENIS - RESULTAATSVERBINTENIS - BEDOELING VAN
DE PARTIJEN - IMPLICIETE WIL - ONDERZOEK - CRITERIA - WETTIGHEID
De beslissing dat een geneesheer aanvaard had een resultaatsverbintenis aan te gaan, is
wettig als zij is afgeleid uit de impliciete wil van de partijen en erop wijst dat die geneesheer, voordat hij die ingreep verrichtte, had toegegeven dat hijzelf nog geen enkele
mislukking had meegemaakt en er geen enkele kende en niet betwistte dat hij nooit enige
andere vorm van anticonceptie tijdens de postoperatieve periode had aangeprezen, daar
de gebruikte methode efficiënt was en de vakliteratuur gewag maakte van weinig mislukkingen1. (Art. 1134, B.W.)
(G. T. J. e.a.)

1 Zie Cass., 18 mei 1990, AR 6519, AC, 1990, nr 549.
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ARREST (vertaling)

(AR C.09.0138.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest, op 17 april 2008 gewezen door
het hof van beroep te Luik
Afdelingsvoorzitter Paul Mathieu heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal met opdracht Philippe de Koster heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDELEN
De eiser voert een middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 1134, 1137, 1142, 1146, 1147, 1148, 1349 en 1353 van het Burgerlijk
Wetboek.
Aangevochten beslissingen
Het arrest beslist "dat de contractuele aansprakelijkheid van de (eiser), die door een resultaatsverbintenis gebonden is, in het gedrang is gekomen" en " verklaart bijgevolg de tegen hem ingestelde oorspronkelijke vordering ontvankelijk en in beginsel gegrond" en
veroordeelt hem tot betaling van een euro provisionele schadevergoeding aan de verweerders. Het beslist aldus op alle grond die geacht worden hieronder integraal te zijn weergegeven en, inzonderheid op grond dat "niet betwist wordt dat de (eiser) vrijelijk door (de
verweerster) is gekozen zodat tussen hen een contractuele band is ontstaan;
In hoofdzaak voeren (de verweerders) aan dat de (eiser) contractueel aansprakelijk is,
in zoverre hij door een resultaatsverbintenis gebonden was;
In de regel wordt de verbintenis van de geneesheer aangemerkt als een inspanningsverbintenis, aangezien de afloop van de meeste medische behandelingen onzeker is;
Het kan echter wel gebeuren dat een geneesheer een resultaatsverbintenis aangaat,met
name wanneer de impliciete wil van de partijen om een resultaat te bereiken kan worden
afgeleid uit het feit dat aan het resultaat van de verbintenis nagenoeg geen onzekerheid
verbonden is (...);
In deze zaak volgt uit de bekentenis zelf van de (eiser) dat hij, hoewel hij dat soort heelkundige ingrepen al sinds 1982 uitvoert, zelf nog geen enkele mislukking had meegemaakt en er geen enkele kende voordat hij de ingreep bij (de verweerster) uitvoerde;
Uit de conclusie van de (eiser) blijkt voorts dat hij niets inbrengt tegen de bewering van
(de verweerders) dat hij tijdens de postoperatieve periode nooit enige andere vorm van anticonceptie heeft aangeprezen;
Dienaangaande zegt (de eiser) enkel dat het ten tijde van de feiten gebruikte anticonceptiemiddel het meest efficiënte was en dat de vakliteratuur slechts gewag maakt van een
gering percentage mislukkingen (...);
Uit de in het debat voorgelegde vakliteratuur blijkt inderdaad dat tubaire sterilisatie als
een erg efficiënt anticonceptiemiddel wordt beschouwd, daar het aantal mislukkingen erg
laag is;
Een honderd percent zeker resultaat is niet vereist opdat er sprake kan zijn van een resultaatsverbintenis; het is voldoende dat het beoogde resultaat redelijkerwijs kan worden
bereikt door het normale gebruik van de middelen (...);
Gelet op de specifieke omstandigheden van de zaak (namelijk dat de (eiser) zelf niet op
de hoogte was van vroegere mislukkingen en dat er gedurende enige tijd geen andere contraceptiva werden aangeprezen) kan met voldoende geloofwaardigheid, en zonder dat het
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advies van een deskundige moet worden ingewonnen, worden staande gehouden dat de
(eiser), zelfs bij ontstentenis van een uitdrukkelijke garantie over de betrouwbaarheid van
de gebruikte methode en over de perfecte afloop van de ingreep, ingestemd heeft met een
door (de verweerders) verwachte resultaatsverbintenis".
Grieven
De eiser voerde aan de dat de sterilisatie-ingreep voor hem geen resultaatsverbintenis
kan inhouden omdat er risico's aan verbonden zijn en dat er een onzekerheid over de afloop blijft bestaan. Hij voerde aan dat hij de verweerster nooit had gegarandeerd dat die
operatie zou slagen en hij legde medische vakliteratuur voor die naar zijn zeggen aantoonde dat, in de huidige stand van de wetenschap, een zwangerschap mogelijk bleef ondanks
de sterilisatie met clips. Hij preciseerde dat, "hoewel (hij) dat soort ingrepen al sinds 1982
uitvoert, de enige mislukkingen die (hij) heeft meegemaakt en, wat meer is, (waarvan) hij
lucht heeft gekregen, precies in 1998 voorgevallen zijn (...), wat voldoende aantoont dat
de kansen op mislukking werkelijk uiterst klein blijven en dat dit de reden is waarom de
(eiser) voorheen nooit die potentiële mislukkingen had meegemaakt" en dat "het geen
twijfel lijdt dat de door (hem) aangewende heelkundige techniek de meeste zekere vorm
van sterilisatie was".
Wanneer, zoals hier, de conclusies van de partijen de rechter erom verzoeken, dan moet
hij nagaan of de verbintenis waarvan de wanuitvoering wordt aangeklaagd een inspanningsverbintenis dan wel een resultaatsverbintenis is door in de allereerste plaats de bedoeling van de partijen na te gaan en door, bij gebrek aan duidelijke en ondubbelzinnige
aanwijzingen betreffende die bedoeling, na te gaan of de litigieuze verbintenis al dan niet
gepaard gaat met onzekerheid, wat de algemeen aanvaarde maatstaf is om te onderscheiden om welke van de twee soorten verbintenissen het gaat. De rechter mag niet, zonder
het wettelijk begrip feitelijk vermoeden te miskennen, de bedoeling van de partijen of het
feit dat er geen onzekerheid is, afleiden uit gegevens die dergelijke gevolgtrekkingen niet
wettigen. De vermoedens die hij in aanmerking neemt, moeten de gevolgtrekkingen die
hij eruit maakt, kunnen verantwoorden en hem uitsluitsel geven over het onbekende element dat hij, op die grond, als bewezen beschouwt.
Het arrest onderzoekt de impliciete wil van de partijen en het al dan niet onzekere karakter van de verbintenis door te steunen op de bewering van de eiser in zijn conclusie en
op de literatuur die hij in het debat heeft voorgelegd. Het stelt vast dat de eiser geen resultaat heeft beloofd, aangezien "hij geen uitdrukkelijke garantie gegeven heeft (...) over de
betrouwbaarheid van de gebruikte methode en over de perfecte afloop van de ingreep",
maar het wijst niettemin erop dat, "gelet op de specifieke omstandigheden van de zaak (...)
met voldoende geloofwaardigheid (...) kan worden staande gehouden" dat de eiser "ingestemd heeft met een door (de verweerders) verwachte resultaatsverbintenis".
Om tot die conclusie te komen en om te beslissen dat er in deze zaak impliciet een resultaatsverbintenis is aangegaan, neemt het arrest in aan dat, enerzijds de eiser in zijn conclusie als verweer op de tegen hem ingestelde aansprakelijkheidsvordering heeft toegegeven "dat, hoewel hij dat soort heelkundige ingrepen als sinds 1982 uitvoert, zelf nog geen
enkele mislukking had meegemaakt en er geen enkele kende voordat hij de ingreep bij (de
verweerster) uitvoerde".
Uit de omstandigheid dat de schuldenaar van een verbintenis tijdens een tegen hem ingesteld proces tot vaststelling van zijn aansprakelijkheid, zegt dat hij voorheen nooit heeft
gefaald en van geen enkele mislukking weet had, kan niet worden afgeleid dat die schuldenaar verscheidene jaren voordien een resultaat had beloofd aan de schuldenaar, te meer
daar de rechter uitdrukkelijk vaststelt dat een dergelijke garantie niet werd gegeven. Het
feit dat de schuldenaar geen weet had van vorige mislukkingen impliceert niet dat hij zich
ertoe verbonden heeft een resultaat te bereiken.
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Anderzijds zegt het arrest dat de eiser "enkel zegt dat het ten tijde van de feiten gebruikte anticonceptiemiddel het meest efficiënte was en dat de vakliteratuur slechts gewag
maakt van een gering percentage mislukkingen", stelt het vast dat "uit de in het debat
voorgelegde vakliteratuur inderdaad blijkt dat tubaire sterilisatie als een erg efficiënt anticonceptiemiddel wordt beschouwd, daar het aantal mislukkingen erg laag is" en beslist het
dat "een honderd percent zeker resultaat niet vereist is opdat er sprake kan zijn van een resultaatsverbintenis; het is voldoende dat het beoogde resultaat redelijkerwijs kan worden
bereikt door het normale gebruik van de middelen".
Een resultaatsverbintenis kan niet worden afgeleid uit de omstandigheid dat de toegepaste sterilisatiemethode "als een erg efficiënt anticonceptiemiddel wordt beschouwd" en
vooral niet, uit de overweging dat er een "aantal mislukkingen" bestaat, ook al is dit "zeer
gering" is. Wanneer de rechter vaststelt dat "dat de vakliteratuur slechts gewag maakt van
een gering percentage mislukkingen", mag hij daaruit niet afleiden dat er een resultaatsverbintenis bestaat, aangezien dit uitgerekend de mogelijkheid van mislukking bevestigt.
Daaruit volgt dat het arrest de impliciete wil van de partijen en het feit dat de litigieuze
ingreep alle onzekerheid uitsluit slechts afleidt uit elementen die dergelijke gevolgtrekkingen niet wettigen. Het miskent bijgevolg de wettelijke begrippen 'vermoeden' (schending
van de artikelen 1349 en 1353 van het Burgerlijk Wetboek) en 'resultaatsverbintenis'
(schending van de artikelen 1134, 1137, 1142, 1146, 1147 en 1148 van dat wetboek) en
verantwoordt bijgevolg niet naar recht zijn beslissing "de (eiser) contractueel aansprakelijk is".

III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Na te hebben vermeld dat "in de regel de verbintenis van de geneesheer aangemerkt wordt als een inspanningsverbintenis, aangezien de afloop van de meeste
medische behandelingen onzeker is" maar dat "het kan gebeuren dat een geneesheer een resultaatsverbintenis aangaat,met name wanneer de impliciete wil van
de partijen om een resultaat te bereiken kan worden afgeleid uit het feit dat aan
het resultaat van de verbintenis nagenoeg geen onzekerheid verbonden is", onderzoekt het arrest, "bij ontstentenis van een uitdrukkelijke garantie over de betrouwbaarheid van de gebruikte methode en over de perfecte afloop van de ingreep", die impliciete wil.
Het arrest wijst erop dat de eiser, enerzijds, toegeeft dat hij, voordat hij die ingreep verrichtte op de persoon van de verweerster, zelf nog geen enkele mislukking had meegemaakt en er geen enkele kende en, anderzijds, niet betwist dat hij
tijdens de postoperatieve periode nooit enige andere vorm van anticonceptie had
aangeprezen, daar de gebruikte methode efficiënt was en de vakliteratuur gewag
maakte van weinig mislukkingen.
Uit die vaststellingen heeft het arrest kunnen afleiden dat de eiser ingestemd
had "met een door de (de verweerders) verwachte resultaatsverbintenis".
Het middel kan niet worden aangenomen.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiser in de kosten.
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15 januari 2010 – 1° kamer – Voorzitter en Verslaggever: de h. Mathieu, afdelingsvoorzitter – Gelijkluidende conclusie van de h. de Koster, advocaat-generaal met opdracht –
Advocaat: mr. Oosterbosch.

Nr. 42
3° KAMER - 18 januari 2010

1º WEGVERKEER — WEGVERKEERSWET — WETSBEPALINGEN —
ARTIKEL 2 — ARTIKEL 2BIS - ARTIKEL 12 - AANVULLENDE REGLEMENTEN - WIJZE VAN
BEKENDMAKING - GEVOLG
2º GEMEENTE - GEMEENTEREGLEMENT - WEGVERKEER - AANVULLEND REGLEMENT - WIJZE
VAN BEKENDMAKING - GEVOLG
3º RECHT VAN VERDEDIGING — ALGEMEEN - NIET ALGEMEEN BEKENDE STUKKEN NIET OVERGELEGDE STUKKEN - BESLISSING VAN DE RECHTER DIE HIEROP STEUNT - GEVOLG
1º en 2° Uit de artikelen 2, eerste lid en 12 van de Wegverkeerswet volgt dat bedoelde aanvullende reglementen niet op een andere wijze moeten worden bekendgemaakt en dat
deze aanvullende reglementen en de goedkeuring ervan derhalve niet behoren tot de
ambtelijke kennis van de rechter. (Artt. 2, eerste lid, en 12, K.B. 16 maart 1968)
3º De rechter die zijn beslissing steunt op niet algemeen bekende stukken waarnaar een
partij in besluiten verwijst, maar die noch door haar, noch door enige andere partij aan
hem werden overgelegd, terwijl de tegenpartij in conclusies, ter betwisting van de aanvoering van de eerste partij, uitdrukkelijk aanvoerde dat deze stukken niet werden
meegedeeld, stoelt zijn beslissing op de inhoud van stukken, waaromtrent de partijen
geen tegenspraak hebben kunnen voeren en miskent zodoende het algemeen rechtsbeginsel van het recht van verdediging en schendt de artikelen 6.1 EVRM en 14.1
I.V.B.P.R. (Algemeen rechtsbeginsel inzake het recht van verdediging; Art. 6.1, Verdrag
Rechten van de Mens; Art. 14.1, I.V.B.P.R.)
(FINANCIEEL- EN VERZEKERINGSKANTOOR bvba T. GEMEENTE LAARNE e.a.)

ARREST

(AR C.08.0471.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een vonnis, op 10 april 2008 in hoger beroep gewezen door de rechtbank van eerste aanleg te Dendermonde.
De zaak is bij beschikking van de eerste voorzitter van 26 oktober 2009 verwezen naar de derde kamer.
Afdelingsvoorzitter Robert Boes heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Ria Mortier heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDELEN
De eiseres voert in haar verzoekschrift twee middelen aan.
Het verzoekschrift is aan dit arrest gehecht.
III. BESLISSING VAN HET HOF
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Beoordeling
Eerste middel
1. Krachtens artikel 2, eerste lid, van de Wegverkeerswet, zoals te dezen van
toepassing, stellen de gemeenteraden, onder voorbehoud van artikel 3 van deze
wet en van de artikelen 2 en 3 van de wet van 12 juli 1956 tot vaststelling van
het statuut der autosnelwegen, de aanvullende reglementen vast betreffende de
op het grondgebied van hun gemeente gelegen openbare wegen en worden die
reglementen ter goedkeuring voorgelegd aan de minister tot wiens bevoegdheid
het wegverkeer behoort, na advies van de betrokken raadgevende commissies.
Krachtens artikel 12 van de Wegverkeerswet moeten deze maatregelen, om
bindend te zijn, ter kennis van de belanghebbenden worden gebracht door personen die de kentekens van hun ambt dragen en ter plaatse opgesteld zijn of door
passende verkeerstekens.
Uit deze bepalingen volgt dat bedoelde aanvullende reglementen niet op een
andere wijze moeten worden bekendgemaakt en dat deze aanvullende reglementen en de goedkeuring ervan derhalve niet behoren tot de ambtelijke kennis van
de rechter.
De rechter die zijn beslissing steunt op niet algemeen bekende stukken waarnaar een partij in besluiten verwijst, maar die noch door haar, noch door enige
andere partij aan hem werden overgelegd, terwijl de tegenpartij in conclusies, ter
betwisting van de aanvoering van de eerste partij, uitdrukkelijk aanvoerde dat
deze stukken niet werden medegedeeld, stoelt zijn beslissing op de inhoud van
stukken, waaromtrent de partijen geen tegenspraak hebben kunnen voeren, en
miskent zodoende het algemeen rechtsbeginsel van het recht van verdediging en
schendt de artikelen 6.1 EVRM en 14.1 IVBPR.
2. De eiser voerde in zijn appelconclusies aan dat:
- de eerste verweerster het bewijs niet leverde dat het bedoelde landbouwsas
conform de vigerende wetgeving werd aangelegd;
- het aanvullend reglement, waarop de gemeente Laarne zich beroept, en de
goedkeuring ervan door de bevoegde minister van verkeer, niet werden overgelegd.
3. Uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan, meer bepaald de inventarissen bij de appelconclusies, blijkt dat deze stukken niet overgelegd werden
aan de appelrechters.
4. Het bestreden vonnis oordeelt dat:
- in toepassing van artikel 3 (lees: artikel 2) van de wet betreffende de politie
over het wegverkeer, de gemeenteraden de bevoegdheid hebben om aanvullende
reglementen vast te stellen betreffende de op het grondgebied van hun gemeente
gelegen openbare wegen;
- de aanleg van het landbouwsas in de Uitbergsestraat in Laarne door de gemeenteraad van de gemeente Laarne werd beslist en per brief van 2 december
2003 aan de minister ter goedkeuring werd overgemaakt, die het goedkeurde.
5. Door aldus te oordelen, miskennen de appelrechters het algemeen rechtsbe-
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ginsel van het recht van verdediging en schenden zij de artikelen 6.1 EVRM en
14.1 IVBPR;
Het middel is in zoverre gegrond.
Overige grieven
De overige grieven kunnen niet tot ruimere cassatie leiden.
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden vonnis, behalve in zoverre dit het hoger beroep van de
eerste verweerster ontvankelijk verklaart.
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het gedeeltelijk vernietigde vonnis.
Houdt de kosten aan en laat de beslissing daaromtrent aan de feitenrechter
over.
Verwijst de aldus beperkte zaak naar de rechtbank van eerste aanleg te Gent,
zitting houdende in hoger beroep.
18 januari 2010 – 3° kamer – Voorzitter en Verslaggever: de h. Boes, afdelingsvoorzitter – Gelijkluidende conclusie van mevr. Mortier, advocaat-generaal – Advocaat: mr.
Geinger.

Nr. 43
3° KAMER - 18 januari 2010

1º VERZEKERING — W.A.M.-VERZEKERING - VERZEKERAAR - RECHT VAN VERHAAL MODELOVEREENKOMST - TOEPASSING
2º VERZEKERING — W.A.M.-VERZEKERING - VERZEKERAAR - RECHT VAN VERHAAL BEWIJSLAST - VERHOUDING TUSSEN DE W.A.M. EN DE MODELOVEREENKOMST
1º Uit artikel 88 Wet Landverzekeringsovereenkomst, artikel 1 van het koninklijk besluit van
14 december 1992 en de artikelen 24, 25 en 25, 3°, b van de modelovereenkomst
gevoegd bij dit koninklijk besluit, volgt dat de W.A.M.- verzekeraar, behoudens afwijkende overeenkomst ten gunste van de verzekeringnemer, de verzekerde of derden, over
een recht van verhaal beschikt zoals bepaald in de artikelen 24 en 25 van de modelovereenkomst. Voor zover zij er niet contractueel van zijn afgeweken, hetgeen alleen
toegelaten is in het voordeel van de verzekerde, de verzekeringnemer of derden, worden
de partijen bij een W.A.M.-verzekeringsovereenkomst immers geacht de toepassing van
de bepalingen van de modelovereenkomst, waaronder deze met betrekking tot het verhaal van de verzekeraar op hun overeenkomst te hebben aanvaard1 (Art. 88, Wet Landverzekeringsovereenkomst; Art. 1, K.B. 14 dec. 1992 betreffende de modelovereenkomst
voor de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen; Artt. 24, 25 en 25,
3°, b, K.B. 14 dec. 1992 betreffende de modelovereenkomst voor de verplichte
aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen)
2º De regeling dat de W.A.M.-verzekeraar dan ook niet hoeft te bewijzen dat de verzekeringsovereenkomst een recht van verhaal bedingt in de gevallen opgesomd in artikel 25
1 Zie de concl. van het openbaar ministerie.
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van de modelovereenkomst, maar het overeenkomstig artikel 870 van het Gerechtelijk
Wetboek integendeel aan de verzekeringnemer of de verzekerde is die aanvoert dat in
zijn voordeel van de regeling van de artikelen 24 en 25 van de modelovereenkomst is
afgeweken om te bewijzen dat dergelijke afwijking bepaald is in de verzekeringsovereenkomst, is niet in strijd met artikel 88 Wet landverzekeringsovereenkomst volgens welke de verzekeraar zich het recht van verhaal kan voorbehouden, vermits de
Koning overeenkomstig artikel 19 van de wet van 9 juli 1975 gemachtigd is de algemene
voorwaarden voor de W.A.M.-verzekeringsovereenkomst te regelen en de bij koninklijk
besluit van 14 december 1992 opgelegde modelovereenkomst niet inhoudt dat de
verzekeraar steeds verplicht zou zijn een recht van verhaal op te nemen 2. (Art. 88, Wet
Landverzekeringsovereenkomst; Art. 1, K.B. 14 dec. 1992 betreffende de modelovereenkomst voor de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen;
Artt. 24, 25 en 25, 3°, b, K.B. 14 dec. 1992 betreffende de modelovereenkomst voor de
verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen; Art. 870, Ger.W.)
(FIDEA nv T. V. e.a. in aanwezigheid van L. e.a.)

Advocaat-generaal Mortier heeft in substantie gezegd:
1. Het geding werd gevoerd naar aanleiding van een verkeersongeval dat veroorzaakt
werd door een minderjarige bestuurder van een bromfiets die niet aan de wettelijke voorwaarden voldeed om dit voertuig te mogen besturen.
Eiseres stelde een regresvordering in tegen de bestuurder en diens ouders en steunde
zich hierbij op artikel 25.3.b van de polisvoorwaarden.
De appelrechters oordelen dat de regresvordering een contractuele vordering is en de
verzekeraar bijgevolg het bewijs moet bijbrengen dat hij zich contractueel dit recht van
regres heeft voorbehouden. Zij oordelen dat eiseres dit bewijs niet bijbrengt en wijzen de
vordering af als ongegrond.
2. Uw Hof heeft in het kader van deze problematiek bij arrest van 9 maart 2007 3 geoordeeld dat de WAM - verzekeraar, behoudens afwijkende overeenkomst ten gunste van de
verzekeringnemer of de verzekerde, over een recht van verhaal beschikt zoals bepaald in
de artikelen 24 en 25 van de modelovereenkomst en de partijen bij een WAM - verzekeringsovereenkomst geacht worden de toepassing van de bepalingen van de modelovereenkomst, waaronder de bepalingen met betrekking tot het verhaal van de verzekeraar, op
hun overeenkomst te hebben aanvaard voorzover zij er niet contractueel zijn van afgeweken. De WAM verzekeraar hoeft dan ook niet te bewijzen dat de verzekeringsovereenkomst een recht van verhaal voorbehoudt, maar het is integendeel, overeenkomstig artikel
870 Ger.W. aan de verzekeringnemer of de verzekerde die aanvoert dat in zijn voordeel
van de regeling van artikel 24 en 25 is afgeweken, om te bewijzen dat dergelijke afwijking is bepaald in de verzekeringsovereenkomst.
Dit standpunt werd trouwens bevestigd bij arrest van 14 april 20084.
3. De appelrechters oordelen evenwel dat de hiërarchie van de normen dient geëerbiedigd te worden en een koninklijk besluit geen verplichtingen kan opleggen die niet
door de wet worden voorzien. Met andere woorden als de wet op de landverzekeringsovereenkomst in artikel 88 de mogelijkheid van een recht op verhaal voorziet, kan een
koninklijk besluit niet de verplichting inhouden om een dergelijk verhaalsrecht in te voeren.
Het koninklijk besluit van 14 december 1992 betreffende de modelovereenkomst voor
de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen werd uitgevaardigd op
2 Ibid.
3 Cass. 9 maart 2007, AR C.06.0003.N.
4 Cass. 14 april 2008, AR C.07.0540.N. Pas. 2007, nr. 131.
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grond van artikel 19 van de wet van 9 juli 19755 betreffende de controle der verzekeringsondernemingen.
Overeenkomstig deze bepaling zijn de verzekeraars voor het vaststellen en toepassen
van hun tarieven alsook van alle documenten die betrekking hebben op het sluiten en het
uitvoeren van de verzekeringscontracten, gehouden zich te gedragen naar de regels die
krachtens deze wet door de Koning worden vastgesteld.
Uit de memorie van toelichting bij de wetswijziging van 19 juli 19916 blijkt dat dit artikel de juridische grondslag vormt die het de Koning mogelijk maakt naast de tarieven ook
de algemene voorwaarden van de contracten te regelen. Het laat de Koning evenwel niet
toe voorwaarden op te leggen die afwijken van wettelijke bepalingen.
De nieuwe modelovereenkomst kwam voornamelijk tot stand uit bezorgdheid voor de
rechtszekerheid van de verzekerden en de benadeelden. De wijzigingen beoogden voornamelijk een gunstiger toestand voor de verzekerde. Zo werden de regresmogelijkheden beperkt en het bedrag van het regres geplafonneerd7.
Artikel 1 tweede lid van het koninklijk besluit laat toe dat van de modelovereenkomst
wordt afgeweken ten gunste van de verzekeringnemer of van de verzekerde.
Afwijkingen ten gunste van de verzekeraar zijn dus niet toegelaten, bij voorbeeld door
bijkomende gevallen van regres op te nemen, of een regres te bedingen dat de maximumbedragen bepaald in de modelovereenkomst overstijgt.
Het is evenwel foutief te stellen, zoals de appelrechters hebben gedaan, dat de modelovereenkomst een verplichting oplegt tot regres. De thans voorziene regeling, waarbij
gewerkt wordt met een modelovereenkomst overeenkomstig het KB van 14 december
1992 is niet in strijd met artikel 88 WLVO volgens dewelke de verzekeraar een recht van
verhaal kan voorzien.
4. Uitgaande van het ook door Uw Hof aangenomen standpunt dat het aan de verzekerde is om te bewijzen dat er ten zijne gunste werd afgeweken van het recht op verhaal,
verantwoorden de appelrechters die vaststellen dat een door de verzekeringnemer ondertekend exemplaar wordt voorgelegd van de bijzondere voorwaarden van de verzekeringsovereenkomst waarin geen sprake is van een bedongen recht van verhaal en de regresvordering afwijzen omdat eiseres, als verzekeraar, niet bewijst dat er een recht van
verhaal werd voorbehouden, hun beslissing niet naar recht.
Het tweede middel is gegrond.
Conclusie: VERNIETIGING
ARREST

(AR C.09.0250.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen de vonnissen, op 23 mei 2007 en 3 december 2008 in hoger beroep gewezen door de rechtbank van eerste aanleg te Hasselt.
Afdelingsvoorzitter Robert Boes heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Ria Mortier heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDELEN
5 Gewijzigd bij wet van 19 juli 1991 en de wet van 21 november 1989, inzonderheid artikel 3.
6 Kamer, Doc.90/91 - 1587/1.
7 Denoël N. “Quelques considerations sur le nouveau contrat-type automobile”, De Verz. 1994, 355357.
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De eiseres voert in haar verzoekschrift twee middelen aan.
Het verzoekschrift is aan dit arrest gehecht.
III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Eerste middel
1. Krachtens artikel 780, 5°, van het Gerechtelijk Wetboek, bevat het vonnis,
op straffe van nietigheid, behalve de gronden en het beschikkend gedeelte, de
vermelding en de datum van de uitspraak in openbare terechtzitting.
2. Het vonnis dat geen vermelding bevat dat het in openbare terechtzitting is
uitgesproken, is niet nietig wanneer de uitspraak in openbare terechtzitting uit
het zittingsverslag blijkt.
3. Te dezen blijkt uit het "proces-verbaal van de openbare terechtzittingen" van
3 december 2008 dat de voorzitter van de kamer het vonnis heeft uitgesproken.
4. Het middel dat aanvoert dat uit geen enkel stuk van het dossier van de
rechtspleging, ook niet uit het proces-verbaal van de terechtzitting van 3 december 2008, de uitspraak in openbare terechtzitting van het bestreden vonnis van 3
december 2008 kan worden afgeleid, mist feitelijke grondslag.
Tweede middel
5. Krachtens artikel 88 Wet Landverzekeringsovereenkomst kan de aansprakelijkheidsverzekeraar, voor zover hij volgens de wet of de verzekeringsovereenkomst de prestaties had kunnen weigeren of verminderen, zich een recht van verhaal voorbehouden tegen de verzekeringnemer, en indien daartoe grond bestaat,
tegen de verzekerde die niet de verzekeringnemer is.
Voor de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen is dit
recht van verhaal geregeld in de artikelen 24 en 25 van de modelovereenkomst
gevoegd bij het koninklijk besluit van 14 december 1992 betreffende de modelovereenkomst voor de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen, dat uitgevaardigd is krachtens artikel 19 van de wet van 9 juli 1975 betreffende de controle der verzekeringsondernemingen, op grond waarvan de Koning gemachtigd is de algemene voorwaarden van de verzekeringscontracten te
regelen.
Artikel 25, 3°, b), van deze modelovereenkomst bepaalt dat de verzekeringsmaatschappij een recht van verhaal heeft op de verzekeringnemer en, indien
daartoe grond bestaat, op de verzekerde die niet de verzekeringnemer is, wanneer, op het ogenblik van het schadegeval, het rijtuig bestuurd wordt door een
persoon die niet voldoet aan de voorwaarden die de Belgische wet en reglementen voorschrijven om dat rijtuig te besturen.
Krachtens artikel 1 van het voormelde koninklijk besluit van 14 december
1992, moeten de overeenkomsten betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen beantwoorden aan de bepalingen van de bij dit
besluit gevoegde modelovereenkomst en kan alleen ervan afgeweken worden ten
gunste van de verzekeringnemer, de verzekerde of elke derde die bij de uitvoering van de overeenkomst betrokken is, zonder afbreuk te doen aan de dwingen-
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de bepalingen van de Wet Landverzekerings-overeenkomst.
6. Uit deze bepalingen volgt dat de WAM-verzekeraar, behoudens afwijkende
overeenkomst ten gunste van de verzekeringnemer, de verzekerde of derden,
over een recht van verhaal beschikt zoals bepaald in de artikelen 24 en 25 van de
modelovereenkomst. Voor zover zij er niet contractueel van zijn afgeweken, hetgeen alleen toegelaten is in het voordeel van de verzekerde, de verzekeringnemer
of derden, worden de partijen bij een WAM-verzekeringsovereenkomst immers
geacht de toepassing van de bepalingen van de modelovereenkomst, waaronder
deze met betrekking tot het verhaal van de verzekeraar, op hun overeenkomst te
hebben aanvaard.
De WAM-verzekeraar hoeft dan ook niet te bewijzen dat de verzekeringsovereenkomst een recht van verhaal bedingt in de gevallen opgesomd in artikel
25 van de modelovereenkomst.
Overeenkomstig artikel 870 van het Gerechtelijk Wetboek, is het integendeel
aan de verzekeringnemer of de verzekerde, die aanvoert dat in zijn voordeel van
de regeling van de artikelen 24 en 25 van de modelovereenkomst is afgeweken,
om te bewijzen dat dergelijke afwijking bepaald is in de verzekeringsovereenkomst.
7. Deze regeling is niet in strijd met artikel 88 Wet Landverzekerings-overeenkomst volgens welke de verzekeraar zich het recht van verhaal kan voorbehouden vermits de Koning overeenkomstig artikel 19 van de voormelde wet van 9
juli 1975 gemachtigd is de algemene voorwaarden voor de WAM-verzekeringsovereenkomst te regelen en de bij koninklijk besluit van 14 december 1992 opgelegde modelovereenkomst niet inhoudt dat de verzekeraar steeds verplicht zou
zijn een recht van verhaal op te nemen.
8. De appelrechters stellen vast dat de eiseres een door de verzekeringnemer
ondertekend exemplaar voorlegt van de bijzondere voorwaarden van de verzekeringsovereenkomst betreffende de bromfiets waarmee de tweede verweerder een
verkeersongeval heeft veroorzaakt, terwijl hij een passagier vervoerde zonder de
vereiste minimum leeftijd van 18 jaar te hebben bereikt.
Zij stellen vast dat er in de bijzondere voorwaarden geen sprake is van een bedongen recht van verhaal en dat de eiseres niet bewijst welke algemene voorwaarden bij de bijzondere voorwaarden horen.
Zij oordelen dat de eiseres als verzekeringsmaatschappij nog steeds dient te
bewijzen dat zij zich een recht van verhaal heeft voorbehouden, hetgeen zij niet
doet en dat de vordering van de eiseres tegen de verweerders dan ook ongegrond
is.
9. De appelrechters verantwoorden aldus hun beslissing niet naar recht.
Het middel is gegrond.
Omvang cassatie
10. De vernietiging van de beslissing over de regresvordering van de eiseres
tegen de verweerders, brengt de vernietiging mede van de beslissing over de vordering tot vrijwaring van de verweerders tegen de in gemeenverklaring van het
arrest opgeroepen partijen, die er het gevolg van is.
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Dictum
Het Hof,
Vernietigt de bestreden vonnissen in zoverre zij uitspraak doen over de regresvordering van de eiseres tegen de verweerders, over de vordering tot vrijwaring
van de verweerders tegen M. L. en S. E. en over de kosten.
Verklaart dit arrest bindend ten aanzien van M. L. en S. E..
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 eerste aanleg te Tongeren, zitting houdende in hoger beroep.
18 januari 2010 – 3° kamer – Voorzitter en Verslaggever: de h. Boes, afdelingsvoorzitter – Gelijkluidende conclusie van mevr. Mortier, advocaat-generaal – Advocaat: mr. Nelissen-Grade.

Nr. 44
3° KAMER - 18 januari 2010

1º PARITAIR COMITE - RESSORT - WIJZE VAN BEPALING
2º PARITAIR COMITE - RESSORT - PARITAIR COMITÉ VOOR DE SOCIO-CULTURELE SECTOR BEVOEGDHEID - DRAAGWIJDTE
1º Het ressort van een paritair comité wordt, in de regel, bepaald door de hoofdactiviteit van
de betrokken onderneming tenzij het oprichtingsbesluit een ander criterium bepaalt. (Art.
35, C.A.O.-Wet)
2º Het artikel 2.1° van het koninklijk besluit van 28 oktober 1993 tot oprichting en vaststelling van de benaming en de bevoegdheid van het Paritair Comité voor de socio-culturele sector houdt in dat de in artikel 1 van dit koninklijk besluit bedoelde werkgevers,
van zodra zij werknemers tewerkstellen aan activiteiten die onder de bevoegdheidsomschrijving van het Paritair Comité voor het hotelbedrijf vallen, onder dit laatste paritair
comité ressorteren, dit evenwel uitsluitend ten aanzien van de bedoelde werknemers.
(Artt. 1 en 2.1°, K.B. 28 okt. 1993 tot oprichting en tot vaststelling van de benaming en de
bevoegdheid van het Paritair Comité voor de socio-culturele sector)
(R.S.Z. c/ VAKANTIES DE VOORZORG vzw; ten aanzien van WAARBORG- EN SOCIAAL T. FONDS VOOR HET HOTEL, RESTAURANT-, CAFE- EN AANVULLENDE BEDRIJVEN)

ARREST

(AR S.08.0150.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 10 september 2008 gewezen
door het arbeidshof te Antwerpen.
Raadsheer Alain Smetryns heeft verslag uitgebracht.
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Advocaat-generaal Ria Mortier heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDEL
De eiser voert in zijn verzoekschrift een middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 35 van de wet van 5 december 1968 betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités;
- de artikelen 1 en 2, 1°, van het koninklijk besluit van 28 oktober 1993 tot oprichting
en tot vaststelling van de benaming en de bevoegdheid van het Paritair Comité voor de socio-culturele sector (nr. 329), zowel vóór als na hun wijziging bij koninklijk besluit van
13 december 2000;
- artikel 1 van het koninklijk besluit van 4 oktober 1974 tot oprichting en tot vaststelling van de benaming en van de bevoegdheid van het Paritair Comité voor het hotelbedrijf
en tot vaststelling van het aantal leden ervan (nr. 302).
Aangevochten beslissing
Het bestreden arrest verklaart het hoger beroep van de verweerster deels gegrond en
zegt voor recht dat "(de verweerster) voor de activiteiten, verricht door Jeugdherberg Begeinhof, Relaxhoris en Kindervakanties Koksijde (Home Walter Thijs) ressorteert onder
het Paritair Comité (voor de socio-culturele sector) nr. 329", waarna het de debatten heropent teneinde de partijen toe te laten nadere informatie bij te brengen aangaande de becijfering van de vordering, zoals omschreven onder punt 13 van het arrest.
De beslissing dat de verweerster voor de activiteiten verricht door Jeugdherberg Begeinhof, Relaxhoris en Kindervakanties Koksijde (Home Walter Thijs) ressorteert onder
het Paritair Comité voor de socio-culturele sector nr. 329 werd door het bestreden arrest
gestaafd met de volgende motieven:
"5. Uit de voorliggende feitelijke elementen blijkt dat (de verweerster), in concreto een
uitbating op verscheidene vestigingen heeft.
5.1. Het vakantiecentrum 'Relaxhoris' is een vakantiecentrum waar - volgens de (verweerster) - wordt gedaan aan 'sociaal toerisme' waaronder wordt verstaan, logies, maaltijden en dranken tegen een uitzonderlijk laag tarief.
Er werken 19 arbeiders. Zij zijn werkzaam in het onderhoud, als garçon of als animator.
Er zijn 6 bedienden, waaronder 1 directeur, 1 persoon die instaat voor de administratie, 3
koks, 1 persoon studenten werkzaam en 4 personen voor de bar, 1 voor het onderhoud en
1 voor de verkoop in de winkel. Daarnaast zijn er nog 8 studenten en 4 personen als
DAC's en dit in de administratie, het onderhoud, de receptie of de administratie (verslag
1993).
Het sociaal oogmerk is weliswaar geen objectief of doorslaggevend criterium om een
paritair comité vast te stellen (cf. supra). De werkelijke activiteit is naar het oordeel van
het (arbeidshof) determinerend en de werkelijk verrichte economische activiteit komt ten
deze overeen met het juridisch statuut.
Het (arbeidshof) bevindt ten deze echter dat de statutaire doeltellingen ook nog eens
overeengekomen met de werkelijke, effectief verwezenlijkte activiteiten van de onderscheiden en beoordeelde vestigingen en dan ook in die mate in de concrete beoordeling
dient verrekend te worden.
De werkelijke ondernemingsactiviteit die wordt uitgevoerd is volgens de (eiser) te beschouwen als een 'gelegenheid waar tegen betaling reizigers, toeristen, kostgangers of betalende gasten worden ontvangen' en valt volgens de (eiser) onder het begrip van 'een gelegenheid waar tegen betaling dranken worden besteld, maaltijden worden opgediend of
logies wordt verschaft', m.a.w. een activiteit die in die hypothese valt onder de bevoegd-
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heidsbeschrijving van het PC nr. 302 (cf. supra).
5.2. In de jeugdherberg 'Begeinhof' vervolgens is er 1 beheerder werkzaam en daarnaast
Gesco-arbeiders (onderhoud) en 2 Gesco-bedienden (administratie en animatie) (verslag
1993).
Als jeugdherberg verschaft deze vestiging volgens de (eiser) logies, maaltijden en dranken tegen uitzonderlijk lage prijzen (zie verder) aan gasten en gebruikers, m.a.w. een activiteit die volgens de (eiser) valt onder de bevoegdheidsomschrijving van het PC nr. 302.
5.3. In de vestiging Home Walter Thijs in Koksijde (eigendom van (de verweerster))
zijn 1 kok, 5 onderhoudsmedewerkers en 2 studenten aan het werk. Daarnaast zijn er 18
monitoren die allen als vrijwilliger werken. Er wordt enkel tijdens de vakantiemaanden
gewerkt (verslag 1993).
Hier brengen blijkbaar kinderen van de leden van de mutualiteit hun vakantie door en
worden dienvolgens ook tegen uitzonderlijk lage prijzen logies, maaltijden en dranken
verstrekt.
(...)
Aan de hand van de analyse van de activiteiten in deze vestigingen dient samengevat
gesteld door het (arbeidshof) respectievelijk onderzocht of het gaat om een activiteit die
valt onder het Paritair Comité voor het Hotelbedrijf (302) nu dit Paritair Comité van toepassing is op 'logementen, pensions, ... en alle gelegenheden waar tegen betaling reizigers,
toeristen, kostgangers of betalende gasten worden ontvangen en in het algemeen alle gelegenheden waar tegen betaling dranken worden besteld, maaltijden worden opgediend of
logies wordt verschaft' dan wel om een activiteit, die ressorteert onder het Paritair Comité
voor de socio-culturele sector (329) en alleszins in casu niet om Paritair Comité 100 of
Paritair Comité 200.
7. In rechte dient aangaande de toepassing weliswaar vastgesteld te worden dat het PC
nr. 302 geen onderscheid maakt al naargelang de aard van de kostgangers.
De werkelijk verrichte economische activiteit waaraan betaald personeel wordt tewerkgesteld is bepalend.
(...)
11.3. Het criterium om uit te maken onder welk paritair comité een onderneming ressorteert bestaat naar het oordeel van het (arbeidshof), de verschillende normeringen afwegend, uit haar werkelijke activiteit en niet alleen door het sociale oogmerk, of de bepalingen uit een collectieve arbeidsovereenkomst (cf. supra en het tussenarrest).
De werkelijk verrichte economische activiteit waaraan betaald personeel wordt tewerkgesteld is bepalend.
11.4.1. Het feit dat de vereniging zou erkend zijn en/of gesubsidieerd zou worden als
een socio-culturele organisatie is wettelijk gezien geen doorslaggevend criterium om te
bepalen of een onderneming onder een bepaald paritair comité zou ressorteren. De erkenning of subsidiëring is anderzijds ook geen uitsluitingsgrond op grond waarvan zou kunnen worden gesteld dat men niet zou ressorteren onder een bepaald paritair comité.
Het Paritair Comité voor de socio-culturele sector (nr. 329) K.B. 28 oktober 1993 - BS
17 november 1993, laatste gewijzigd bij K.B. van 13 december 2000 - BS 16 januari
2001) is bevoegd voor:
'de werknemers in het algemeen en hun werkgevers, te weten de organisaties die geen
winstgevend doel nastreven en die één of meerdere van de volgende activiteiten uitoefenen: (...)
8. het landelijk, regionaal of lokaal georganiseerd jeugdwerk; de jeugdcentra, de jeugdhuizen, de jeugdclubs, de jeugddiensten en de jeugdateliers;
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10. de niet-commerciële toeristische organisaties (...);
Het Paritair comité voor de socio-culturele sector is niet bevoegd voor:
1. de werknemers tewerkgesteld door de in artikel 1 vermelde werkgevers aan activiteiten ressorterende onder de bevoegdheid van het Paritair comité voor het hotelbedrijf of
van het Paritair Comité voor het vermakelijkheidsbedrijf (...)'
Volgens de bevoegdheidsomschrijving van het PC 329 moet volgens (eiser) eerst worden nagegaan of de activiteit die moet worden beoordeeld onder het PC 302 van het hotelbedrijf ressorteert.
Het (arbeidshof) treedt deze interpretatie en lezing van de bevoegdheidsomschrijving
niet bij.
11.5. Er kan volgens de (eiser) geen argument worden geput uit een decreet van het
Waalse gewest van 18 december 2003 aangezien (de verweerster) haar zetel heeft te Hasselt en dienvolgens niet ressorteert onder het Waalse gewest. Bovendien is het niet de inhoud van decreten van welke aard dan ook die bepalen onder welk paritair comité men
ressorteert maar wel de werkelijke activiteit (cf. 11.2).
Om te bepalen welk het bevoegd paritair subcomité is dient er volgens de (eiser) nagegaan te worden waar de maatschappelijke zetel gelegen is. De maatschappelijke zetel is
gelegen te Hasselt. Dit is het Vlaams gewest. Als de onderneming onder het PC voor de
socio-culturele sector zou ressorteren, dan is het paritair subcomité voor de socio-culturele
sector van de Vlaamse Gemeenschap (nr. 329.01) bevoegd.
11.6. Wanneer het (arbeidshof) deze complexe bevoegdheidsafbakeningen der Paritaire
Comités naast mekaar legt en toepast op de voorliggende feitelijke elementen, dient concluderend in feite geoordeeld dat de respectievelijke vestigingen Jeugdherberg Begeinhof,
Relaxhoris en Kindervakanties Koksijde duidelijk vallen onder de bevoegdheid van het
Paritair Comité nr. 329 (jeugdherberg, duidelijk sociaal toerisme enz. ...) doch dat de vestiging Petitrouge als vakantiecentrum daarentegen wel ressorteert onder P.C. nr.302, zoals
de (eiser) voorhoudt.
(...)
13.1. Gelet op de door het (arbeidshof) principieel gemaakte beoordeling rekening houdend met de niet-bindende adviezen van de DCAB dat aldus de activiteiten van de vestiging 'Petit Rouge' onder de bevoegdheid van het paritair comité voor het hotelbedrijf (nr.
302) ressorteren, doch dat de andere activiteiten van de vestigingen 'Jeugdherberg Begeinhof' 'Relaxhoris' En 'Home Walter Thijs - Koksijde' naar het oordeel van het (arbeidshof)
onder de bevoegdheid en uitzonderingsbepalingen van het Paritair Comité nr. 329 voor de
socio-culturele sector vallen, dient er naar het oordeel van het (arbeidshof) alleszins een
nieuwe berekening der bijdragen te gebeuren, met vermelding van de reeds betaalde bijdragen voor de kwestieuze periodes alsook voor beantwoording door de (eiser) van de
door (de verweerster) ingeroepen bijdrageverminderingen."
Grieven
1. De Koning kan krachtens artikel 35 van de wet van 5 december 1968 betreffende de
collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités op eigen initiatief of op verzoek van één of meer organisaties paritaire comités van werkgevers en werknemers oprichten. Hij bepaalt welke personen, welke bedrijfstak of ondernemingen en welk gebied
tot het ressort van elk comité behoren.
Het ressort van een paritair comité wordt in beginsel bepaald door de hoofdactiviteit
van de betrokken onderneming, tenzij het oprichtingsbesluit een ander criterium toepast,
hetzij bepaalde uitsluitingsclausules heeft voorzien die voor specifieke activiteiten de on-
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derneming of bepaalde van haar werknemers aan een ander paritair comité onderwerpt.
Het is de werkelijk verrichte economisch activiteit waaraan betaald personeel wordt tewerkgesteld die bepalend is voor het vastleggen van het bevoegde paritair comité (arrest,
p.8, eerste alinea; p.13, 11.3).
2. Bij koninklijk besluit van 4 oktober 1974 werd een paritair comité opgericht, genaamd "Paritair Comité voor het hotelbedrijf" (nr.302), dat bevoegd is voor de werknemers in het algemeen en hun werkgevers, te weten voor de hotels, restaurants en cafés.
Hieronder vallen motels, logementen, pensions, homes (met uitzondering van die welke
onder het Paritair Comité voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen ressorteren),
rusthuizen, slaapwagens, restauratiewagens, buffetwagens, snackbardienst van de treinen,
traiteurs, messes, kantines, privé-kringen, bars, snackbars, zelfbediening, automaten, buffetten, toonbanken, banketsalons die niet bij een kleinbanketbakkerij behoren; alle gelegenheden waar tegen betaling reizigers, toeristen, kostgangers of betalende gasten worden
ontvangen en, in het algemeen, alle gelegenheden waar tegen betaling dranken worden besteld, maaltijden worden opgediend of logies wordt verschaft (artikel 1).
3. Bij koninklijk besluit van 28 oktober 1993 werd een paritair comité opgericht, genaamd "Paritair Comité voor de socio-culturele sector" (nr.329), dat luidens artikel 1 bevoegd is voor de werknemers in het algemeen en hun werkgevers, te weten:
"9° de jeugdcentra; (...) 11° de niet-commerciële toeristische organisaties".
Na zijn wijziging bij koninklijk besluit van 13 december 2000 luidt artikel 1 van het
koninklijk besluit van 28 oktober 1993 dat het Paritair Comité voor de socio-culturele sector bevoegd is voor de werknemers in het algemeen en hun werkgevers, te weten de organisaties die geen winstgevend doel nastreven en die één of meerdere van de volgende activiteiten uitoefenen:
"8° het landelijk, regionaal of lokaal georganiseerd jeugdwerk; de jeugdcentra, de
jeugdhuizen, de jeugdclubs, de jeugddiensten en de jeugdateliers; (...) 10° de niet-commerciële toeristische organisaties".
Krachtens artikel 2, 1°, van het koninklijk besluit van 28 oktober 1993, is het Paritair
Comité voor de socio-culturele sector (nr.329) evenwel niet bevoegd voor:
"de werknemers tewerkgesteld door de in artikel 1 vermelde werkgevers aan activiteiten ressorterende onder de bevoegdheid van het Paritair Comité voor het hotelbedrijf of
van het Paritair Comité voor het vermakelijkheidsbedrijf".
4. Zoals uit de aanhef van artikel 2, 1°, van het koninklijk besluit van 28 oktober 1993
kan worden opgemaakt, sluit deze bepaling de bevoegdheid uit van het Paritair Comité
voor de socio-culturele sector (nr.329) voor de werknemers, tewerkgesteld door de in artikel 1 vermelde socio-culturele organisaties, aan activiteiten die ressorteren onder het Paritair Comité voor het hotelbedrijf (nr.302).
Uit artikel 2, 1° van het koninklijk besluit van 28 oktober 1993 volgt derhalve dat voor
die werknemers de bevoegdheid van het Paritair Comité voor het hotelbedrijf primeert op
de bevoegdheid van het Paritair Comité voor de socio-culturele sector.
Vooraleer kan worden besloten dat een activiteit onder het Paritair Comité voor de socio-culturele sector kan ressorteren, dient derhalve eerst te worden nagegaan of er geen
werknemers zijn die activiteiten verrichten die vallen onder de bevoegdheidsomschrijving
van het Paritair Comité voor het hotelbedrijf.
Wanneer er werknemers worden tewerkgesteld aan activiteiten die ressorteren onder
het Paritair Comité voor het hotelbedrijf, is het Paritair Comité voor de socio-culturele
sector voor die werknemers niet bevoegd, ongeacht het feit dat hun werkgever ook activiteiten verricht die in wezen beantwoorden aan de bevoegdheidsomschrijving van artikel 1
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van het Paritair Comité voor de socio-culturele sector.
5. Het bestreden arrest oordeelt dat voormelde interpretatie en lezing van de bevoegdheidsomschrijving van het PC 329, die inhoudt dat "eerst (moet) worden nagegaan of de
activiteit die moet worden beoordeeld onder het PC 302 van het hotelbedrijf ressorteert",
niet kan worden bijgetreden (arrest, p.13, derde laatste en voorlaatste alinea) en oordeelt
dat de complexe bevoegdheidsafbakeningen der Paritaire Comités "naast mekaar" moeten
worden gelegd (arrest, p.14, 11.6).
Zodoende plaatst het bestreden arrest de bevoegdheidsomschrijvingen van het PC 329
van de socio-culturele sector en van het PC 302 van het hotelbedrijf zonder meer op dezelfde hoogte, terwijl de bevoegdheid van het PC 329 van de socio-culturele sector, ingevolge de uitsluitingsclausule van artikel 2,1°, van het koninklijk besluit van oktober 1993,
ondergeschikt is aan het PC 302 van het hotelbedrijf voor de werknemers tewerkgesteld
aan activiteiten ressorterende onder de bevoegdheid van het Paritair Comité voor het hotelbedrijf.
6. Dit klemt des te meer vermits het bestreden arrest "in feite" vaststelt dat in alle vestigingen van de verweerster - weliswaar tegen uitzonderlijke lage prijzen - logies, maaltijden en dranken worden verstrekt ("Relaxhoris" p.6, 5.1, eerste alinea; jeugdherberg "Begeinhof" : p.7, 5.2, tweede alinea; "Home Walter Thijs": p.7, 5.3., tweede alinea).
Aldus blijkt dat in de vestigingen van de verweerster duidelijk activiteiten worden verricht die beantwoorden aan de bevoegdheidsomschrijving van het Paritair Comité voor het
hotelbedrijf:
"alle gelegenheden waar tegen betaling reizigers, toeristen, kostgangers of betalende
gasten worden ontvangen en, in het algemeen, alle gelegenheden waar tegen betaling
dranken worden besteld, maaltijden worden opgediend of logies wordt verschaft".
De omstandigheid dat één en ander zich afspeelt tegen de achtergrond van het sociaal
toerisme kan geen afbreuk doen aan de bevoegdheid van het Paritair Comité voor het Hotelbedrijf, gelet op artikel 2,1°, van het koninklijk besluit van 28 oktober 1993.
Zoals het bestreden arrest terecht opmerkt, maakt het Paritair Comité voor het Hotelbedrijf bovendien geen onderscheid naar gelang "de aard van de kostgangers" (arrest, p. 7,
laatste alinea), noch is het beperkt tot commerciële of winstgevende activiteiten (p.10,
derde alinea) zodat ook organisaties uit de non-profitsector, met inbegrip van de VZW's,
onder de bevoegdheid van het Paritair Comité voor het Hotelbedrijf kunnen ressorteren
(p.12, eerste alinea).
7. Hieruit volgt dat het bestreden arrest niet wettig het bevoegde paritair comité heeft
bepaald voor de vestigingen Jeugdherberg Begeinhof, Relaxhoris en Kindervakanties
Koksijde (Home Walter Thijs), zonder eerst na te gaan of er door de werknemers van die
vestigingen geen activiteiten worden verricht die beantwoorden aan het bevoegdheidsressort van het Paritair Comité voor het hotelbedrijf nr. 302, mitsdien niet wettig, zonder
schending van de uitsluitingsbepaling vervat in artikel 2,1°, van het koninklijk besluit van
28 oktober 1993, heeft beslist dat deze vestigingen vallen onder de bevoegdheid van het
Paritair Comité nr.329 voor de socio-culturele sector op grond dat het duidelijk gaat om
sociaal toerisme (jeugdherberg, enz.), terwijl uit de vaststellingen van het bestreden arrest
blijkt dat in deze vestigingen werknemers worden tewerkgesteld belast met het verstrekken van logies, maaltijden en dranken, zijnde activiteiten die ressorteren onder de bevoegdheidsomschrijving van het Paritair Comité voor het hotelbedrijf nr. 302 (schending
van de artikelen 1 en 2, 1°, KB van 28 oktober 1993 (PC nr. 329), 1 van het koninklijk besluit van 4 oktober 1974 (PC nr.302) en 35 wet van 5 december 1968).

III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
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Ontvankelijkheid van het middel
(...)
Het middel zelf
6. Artikel 35 van de CAO-wet bepaalt dat de Koning op eigen initiatief of op
verzoek van een of meer organisaties, paritaire comités van werkgevers en werknemers kan oprichten, en dat Hij bepaalt welke personen, welke bedrijfstak of
ondernemingen en welk gebied tot het ressort van elk comité behoren.
7. Het ressort van een paritair comité wordt, in de regel, bepaald door de
hoofdactiviteit van de betrokken onderneming, tenzij het oprichtingsbesluit een
ander criterium bepaalt.
8. Artikel 1 van het koninklijk besluit van 28 oktober 1993 tot oprichting en tot
vaststelling van de benaming en de bevoegdheid van het Paritair Comité voor de
socio-culturele sector bepaalt dat dit paritair comité bevoegd is voor werknemers
in het algemeen en hun werkgevers, te weten de organisaties die geen winstgevend doel nastreven en die één of meer van een aantal nader aangeduide activiteiten uitoefenen, waaronder (8°) het landelijk, regionaal of lokaal georganiseerd
jeugdwerk; de jeugdcentra, de jeugdhuizen, de jeugdclubs, de jeugddiensten en
jeugdateliers en (10°) de niet-commerciële toeristische organisaties.
Artikel 2, 1°, van het voormeld koninklijk besluit bepaalt evenwel dat het Paritair Comité voor de socio-culturele sector niet bevoegd is voor werknemers die
zijn tewerkgesteld door werkgevers zoals bedoeld in artikel 1 van dit koninklijk
besluit, maar aan activiteiten die ressorteren onder de bevoegdheid van het Paritair Comité voor het hotelbedrijf.
9. Het voormelde artikel 2, 1°, van het koninklijk besluit van 28 oktober 1993
houdt in dat de in artikel 1 van dat koninklijk besluit bedoelde werkgevers, van
zodra zij werknemers tewerkstellen aan activiteiten die onder de bevoegdheidsomschrijving van het Paritair Comité voor het hotelbedrijf vallen, onder dit laatste paritair comité ressorteren, dit evenwel uitsluitend ten aanzien van de bedoelde werknemers.
10. Het arrest dat anders oordeelt, schendt de als geschonden aangewezen wettelijke bepalingen.
Het middel is in zoverre gegrond.
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest, behalve in zoverre het uitspraak doet over de
bevoegdheid van het Paritair Comité voor het hotelbedrijf nr. 302 voor de bedrijvigheden verricht door Petit Rouge te Blankenberge.
Verklaart dit arrest bindend ten aanzien van de tot bindendverklaring opgeroepen partij.
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.
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Verwijst de aldus beperkte zaak naar het arbeidshof te Brussel.
18 januari 2010 – 3° kamer – Voorzitter: de h. Boes, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: de h. Smetryns – Gelijkluidende conclusie van mevr. Mortier, advocaat-generaal –
Advocaten: mrs. De Bruyn en van Eeckhoutte.

Nr. 45
3° KAMER - 18 januari 2010

JAARLIJKSE VAKANTIE - BEDIENDEN - VERANDERLIJK LOON - DRAAGWIJDTE
Voor de toepassing van artikel 39 van het koninklijk besluit van 30 maart 1967 moet loon
als veranderlijk worden beschouwd wanneer de toekenning ervan als loon, dit is als
tegenprestatie van de in de arbeidsovereenkomst bedongen arbeid, afhankelijk is van criteria die de betaling van het loon onzeker en wisselend maken. Wanneer de betaling van
het loonvoordeel niet onzeker is, maar alleen het bedrag ervan wisselend is, betreft het
geen veranderlijk loon (1). (1) Cass., 11 feb. 2008, AR S.07.0085.N, AC, 2008, nr 102.
(Art. 39, K.B. 30 maart 1967 tot bepaling van de algemene uitvoeringsmodaliteiten van de
wetten betreffende de jaarlijkse vakantie)
(ANHEUSER-BUSCH INBEV nv T. PROCUREUR-GENERAAL BIJ HET ARBEIDSHOF TE BRUSSEL e.a.)

ARREST

(AR S.09.0068.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 25 september 2008 gewezen
door het arbeidshof te Brussel.
Afdelingsvoorzitter Robert Boes heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Ria Mortier heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDELEN
De eiser voert in zijn verzoekschrift een middel aan.
Het verzoekschrift is aan dit arrest gehecht.
III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Middel
Tweede onderdeel
1. Het onderdeel gaat er van uit dat het arrest beslist dat de toekenning van een
premie onzeker moet zijn om dit voordeel als veranderlijk loon in de zin van artikel 39 van het Uitvoeringsbesluit Jaarlijkse Vakantiewet te mogen beschouwen,
waarbij onder "toekenning" moet worden verstaan, het kunnen aanspraak maken
of het recht hebben op die premie, en dat te dezen de toekenning van de premie
onzeker was.
2. Het arrest oordeelt niet dat "de toekenning van de bonus vooraf vaststond"
en dus niet onzeker was, maar geeft in randnummer 3, tweede alinea, de stelling
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van de eiseres weer.
Waar het arrest in latere overwegingen stelt dat de toekenning van de premies
onzeker was, blijkt uit de verdere lezing van deze overwegingen en de context
ervan dat het arrest met de in die overwegingen gebruikte term "toekenning" eigenlijk "betaling" bedoelt: "Het volstond dat de onderneming stagneerde in haar
resultaten op EBIT-basis (...) opdat de premie niet zou verschuldigd zijn" en
"(De eiseres) verwart daarbij het zeker of onzeker karakter van de premie met het
recht op de premie."
3. Het arrest oordeelt dienvolgens niet dat de toekenning van de bedoelde premies onzeker was, maar wel de betaling ervan.
Het onderdeel berust op een verkeerde lezing van het arrest en mist mitsdien
feitelijke grondslag.
Eerste onderdeel
4. Uit de omstandigheid dat "de premie 0 kon zijn", vermocht het arrest, in
strijd met wat het onderdeel aanvoert, af te leiden dat de betaling van de premie
onzeker was.
Het onderdeel kan niet worden aangenomen.
Derde onderdeel
5. Voor de toepassing van artikel 39 van het koninklijk besluit van 30 maart
1967 moet loon als veranderlijk worden beschouwd wanneer de toekenning ervan als loon, dit is als de tegenprestatie van de in de arbeidsovereenkomst bedongen arbeid, afhankelijk is van criteria die de betaling van het loon onzeker en
wisselend maken.
Wanneer de betaling van het loonvoordeel niet onzeker is, maar alleen het bedrag ervan wisselend is, betreft het geen veranderlijk loon.
Zoals blijkt uit het antwoord op het tweede onderdeel, volgt uit de context van
het arrest dat waar het als vereiste voor veranderlijk loon stelt dat de "toekenning" van het loon onzeker moet zijn, het te dezen het onzeker karakter van de
"betaling" van het loon of premies bedoelt.
Het onderdeel kan niet worden aangenomen.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiser in de kosten.
18 januari 2010 – 3° kamer – Voorzitter en Verslaggever: de h. Boes, afdelingsvoorzitter – Gelijkluidende conclusie van mevr. Mortier, advocaat-generaal – Advocaten: mrs.
van Eeckhoutte en De Bruyn.

Nr. 46
2° KAMER - 19 januari 2010
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TAALGEBRUIK — GERECHTSZAKEN (WET 15 JUNI 1935) — VONNISSEN EN
ARRESTEN. NIETIGHEDEN — STRAFZAKEN - VERMELDING VAN DE WOONPLAATS
VAN DE PARTIJEN - TAAL VAN DE PROCEDURE
Geen enkele bepaling van de Taalwet Gerechtszaken vereist dat de woonplaats van de
partijen uitsluitend in de taal van de woonplaats en niet in de taal van de procedure mag
worden vermeld. (Art. 37, Taalwet Gerechtszaken)
(B. e.a. T. ABC INTERIEUR nv e.a.)

ARREST

(AR P.09.1340.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
De cassatieberoepen zijn gericht tegen het arrest van het hof van beroep te
Gent, vakantiekamer, van 24 juli 2009.
De eisers voeren in een verzoekschrift dat aan dit arrest is gehecht, drie middelen aan.
Raadsheer Luc Van hoogenbemt heeft verslag uitgebracht.
Eerste advocaat-generaal Marc De Swaef heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Eerste middel
1. Het middel voert schending aan van de artikelen "11 en volgende", "24 en
volgende" en 37 Taalwet Gerechtszaken: de eerste eiser woont in "Tournai", een
eentalig Franstalige gemeente; het arrest schendt de Taalwet Gerechtszaken door
als woonplaats van de eerste eiser de gemeente "Doornik" te vermelden terwijl
de gemeente "Tournai" heet; het arrest dient dan ook overeenkomstig artikel 40
Taalwet Gerechtszaken "vernietigd" te worden.
2. Geen enkele bepaling van de Taalwet Gerechtszaken vereist dat de woonplaats van de partijen uitsluitend in de taal van de woonplaats en niet in de taal
van de procedure mag worden vermeld.
Het middel faalt naar recht.
(...)
Dictum
Het Hof,
Verwerpt de cassatieberoepen.
Veroordeelt de eisers in de kosten van hun cassatieberoep.
19 januari 2010 – 2° kamer – Voorzitter: de h. Boes, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: de h. Van hoogenbemt – Gelijkluidende conclusie van de h. De Swaef, eerste advocaat-generaal – Advocaat: mr. D. Vantomme, Kortrijk.
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Nr. 47
2° KAMER - 20 januari 2010

1º CASSATIEBEROEP — STRAFZAKEN — PERSONEN DOOR OF TEGEN
WIE CASSATIEBEROEP KAN OF MOET WORDEN INGESTELD —
STRAFVORDERING — BURGERLIJKE PARTIJ - ONTVANKELIJKHEID
2º GERECHTSKOSTEN — STRAFZAKEN — PROCEDURE VOOR DE
FEITENRECHTER - RECHTSPLEGINGSVERGOEDING - VERZEKERAAR VAN DE BEKLAAGDE VRIJWILLIG TUSSENGEKOMEN PARTIJ - VEROORDELING - BURGERLIJKE PARTIJ
1º De burgerlijke partij die niet in de kosten van de strafvordering werd veroordeeld, heeft
niet de hoedanigheid om cassatieberoep in te stellen tegen de beslissing op de
strafvordering1. (Art. 373, derde lid, Sv.)
2º Niettegenstaande de bewoordingen van art. 162bis, eerste lid, Sv., kan de vrijwillig tussengekomen verzekeraar van de beklaagde, op grond van art. 89, §5, Wet Landverzekeringsovereenkomst, tot betaling van de rechtsplegingsvergoeding aan de burgerlijke
partij worden veroordeeld2. (Art. 89, §5, Wet Landverzekeringsovereenkomst; Art. 1022,
Ger.W.; Art. 162bis, eerste lid, Sv.)
(C. e.a. t/D. e.a.; ALLIANZ BELGIUM nv T. C. e.a.)

ARREST (vertaling)

(AR P.09.1146.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
De cassatieberoepen zijn gericht tegen het arrest van het hof van beroep te
Brussel, correctionele kamer, van 16 juni 2009.
De eisers sub I 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. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
A. De cassatieberoepen van P. C. en J. K.
1. In zoverre de cassatieberoepen gericht zijn tegen de beslissingen op de strafvordering
Wanneer de burgerlijke partij niet zelf in de kosten van de strafvordering
wordt veroordeeld, heeft zij niet de hoedanigheid om cassatieberoep in te stellen
tegen de beslissingen die op de voormelde vordering zijn gewezen.
De cassatieberoepen zijn bijgevolg niet ontvankelijk.
2. In zoverre de cassatieberoepen gericht zijn tegen de beslissingen op de burgerlijke rechtsvorderingen
Naar luid van artikel 162bis, eerste lid, Wetboek van Strafvordering, veroordeelt ieder veroordelend vonnis, uitgesproken tegen de beklaagde en tegen de
1 Zie concl. O.M. in Pas., 2010, nr 47.
2 Ibid.
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personen die voor het misdrijf burgerrechtelijk aansprakelijk zijn, hen tot het betalen aan de burgerlijke partij van de rechtsplegingsvergoeding bedoeld in artikel
1022 Gerechtelijk Wetboek.
Artikel 89, §5, van de wet van 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst bepaalt dat, wanneer het geding tegen de verzekerde is ingesteld voor het
strafgerecht, de verzekeraar door de benadeelde in de zaak kan worden betrokken en vrijwillig kan tussenkomen, onder dezelfde voorwaarden als zou de vordering voor het burgerlijk gerecht gebracht zijn.
De rechtsplegingsvergoeding is een forfaitaire tegemoetkoming in de kosten
en erelonen van de advocaat van de in het gelijk gestelde partij. Krachtens artikel
1022 Gerechtelijk Wetboek valt zij ten laste van de partij die in het ongelijk is
gesteld.
Daaruit volgt dat de verzekeringsmaatschappij voor de burgerlijke rechter tot
betaling van deze vergoeding had kunnen worden veroordeeld.
Aangezien de verzekeraar onder dezelfde voorwaarden voor het strafgerecht in
het geding kan worden betrokken, maakt het voormelde artikel 89, §5, van de
wet van 25 juni 1992, niettegenstaande de bewoordingen van artikel 162bis, eerste lid, Wetboek van strafvordering, de veroordeling mogelijk van de verzekeraar
van de beklaagde, die vrijwillig is tussengekomen en die in het ongelijk is gesteld.
De appelrechters, die oordelen dat de vordering tot veroordeling tot de rechtsplegingsvergoeding die door de burgerlijke partijen tegen de vrijwillig tussengekomen partij is ingesteld, niet ontvankelijk is, verantwoorden hun beslissing niet
naar recht.
Het middel is gegrond.
B. Cassatieberoep van de naamloze vennootschap Allianz Belgium
De eiseres voert geen middel aan.
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest in zoverre het uitspraak doet over de door de
burgerlijke partijen tegen de naamloze vennootschap Allianz Belgium ingestelde
vordering tot betaling van de rechtsplegingsvergoeding.
Verwerpt de cassatieberoepen voor het overige.
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het gedeeltelijk vernietigde arrest.
Veroordeelt P. C. en J. K. ieder in de helft van de kosten van hun cassatieberoep en de naamloze vennootschap Allianz Belgium in de andere helft en in de
kosten van haar cassatieberoep.
Verwijst de aldus beperkte zaak naar het hof van beroep te Bergen.
20 januari 2010 – 2° kamer – Voorzitter: de h. Close, afdelingsvoorzitter – Verslagge-
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ver: de h. Steffens – Gelijkluidende conclusie van de h. Leclercq, procureur-generaal –
Advocaat: mr. Mahieu.

Nr. 48
1° KAMER - 21 januari 2010

1º VERVOER — GOEDERENVERVOER — LANDVERVOER. WEGVERVOER C.M.R.-VERDRAG - VERVOERDER - AANSPRAKELIJKHEID - AFZENDER - GEADRESSEERDE AANSPRAKELIJKHEIDSVORDERING - VOORWAARDE - VERZEKERAAR - VERGOEDING - SUBROGATIE GEVOLG
2º INDEPLAATSSTELLING - VERVOER - GOEDERENVERVOER - LANDVERVOER.
WEGVERVOER - C.M.R.-VERDRAG - VERVOERDER - AANSPRAKELIJKHEID - AFZENDER GEADRESSEERDE - AANSPRAKELIJKHEIDSVORDERING - VOORWAARDE - VERZEKERAAR VERGOEDING - GEVOLG
1º en 2° Uit het systeem van het CMR-Verdrag vloeit voort dat zowel de afzender als de
geadresseerde gerechtigd zijn om op grond van artikel 17 een aansprakelijkheidsvordering in te stellen tegen de vervoerder; zij dienen hiertoe niet het bestaan van de schade in
het eigen vermogen te bewijzen, behoudens ingeval de vervoerder door zowel de afzender als de geadresseerde wordt aangesproken; dit sluit niet uit dat wanneer de geadresseerde door de verzekeraar wordt vergoed, hij in die mate niet langer vorderingsgerechtigd is, maar uitsluitend de in zijn rechten gesubrogeerde verzekeraar1. (Art. 17,
eerste lid, C.M.R.-Verdrag)
(COLONIA VERSICHERUNG A.G., vennootschap naar Duits recht e.a. c/ S.A. SEGA FRANC T. vennootschap naar Frans
recht e.a.; KATOEN NATIE nv e.a. t/ SEGA FRANCE ve)

Conclusie van de heer advocaat-generaal G. Dubrulle:
1. Het geschil heeft betrekking op een betwisting tussen vorderingsgerechtigden en
vervoerders n.a.v. de diefstal van een oplegger geladen met goederen die het voorwerp
waren van een transport onder toepassing van het C.M.R.-Verdrag.
Beide cassatieberoepen zijn gericht tegen hetzelfde arrest en dienen dus te worden
gevoegd.
Het eerste cassatieberoep (AR C.08.0062.N) wordt ingesteld door de verzekeraars van
de eigenlijke vervoerder, de NV Katoen Natie Trucking, die het vervoer uitvoerde in
opdracht NV Katoen Natie, welke beide vervoerders het tweede cassatieberoep (AR
C.08.0369.N) instelden.
2. Het eerste cassatieberoep (AR C.08.0062.N)
S.A. Sega France, de eerste verweerster, is de geadresseerde van het transport en heeft
wegens verlies van de vervoerde goederen ingevolge diefstal tijdens het transport een
hoofdvordering ingesteld tegen de vervoerders.
De eiseressen betwisten de toelaatbaarheid van die vordering om de reden dat S.A.
Sega France, voor het instellen van de vordering, door haar verzekeraars volledig werd
vergoed en derhalve alleen deze laatsten als gesubrogeerden de vordering konden instellen.
Het bestreden tussenarrest acht de betwisting tussen de eiseressen en S.A. Sega France
met betrekking tot de toelaatbaarheid van haar vordering overbodig. Meer bepaald wordt
1 Zie de concl. van het O.M.
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de vraag overbodig geacht of deze geadresseerde, spijts ze vergoed werd, toch nog in
eigen naam deze vordering kon instellen, dan wel of deze vordering diende te worden ingesteld door haar verzekeraars, na betaling van de vergoeding, mits subrogatie of in haar
naam.
Deze beslissing steunt op het oordeel dat de geadresseerde, in het systeem van het
C.M.R.-Verdrag, inzonderheid van het artikel 17, eerste lid, in het geval dat, zoals te
dezen, de vervoerder zowel door de afzender als door de geadresseerde wordt aangesproken, deze laatste, daadwerkelijke schadelijder, zijn persoonlijke schade niet dient te
bewijzen. De vordering van de afzender werd niet toelaatbaar verklaard.
3. Het eerste onderdeel van het cassatiemiddel bestrijdt deze beslissing.
De eiseressen, de verzekeraars, vragen enkel de vernietiging van het arrest in zoverre
het de hoofdvordering van de geadresseerde (SA Sega France) tegen de (hoofd- en
onder)vervoerders (NV Katoen Natie en NV Katoen Natie Trucking) toelaatbaar
verklaart, maar niet in zoverre het de vordering in tussenkomst en vrijwaring van die
vervoerders tegen henzelf (nochtans de enige vordering die hen rechtstreeks aanbelangt)
toelaatbaar verklaart. Ik meen dat de eiseressen toch een belang hebben bij dit onderdeel,
omdat de beslissing over die vordering in tussenkomst en vrijwaring afhangt van
beslissing over de toelaatbaarheid.
Het onderdeel komt me ook gegrond voor.
Het voert inderdaad terecht aan dat het vorderingsrecht van de geadresseerde de subrogatie van zijn verzekeraar niet uitsluit.
Het artikel 17, lid 1, van het C.M.R.- Verdrag bepaalt dat de vervoerder aansprakelijk is
voor geheel of gedeeltelijk verlies en voor beschadiging van de goederen, welke ontstaan
tussen het ogenblik van de inontvangstneming van de goederen en het ogenblik van de
aflevering (alsmede voor de vertraging in de aflevering).
Zowel de geadresseerde als de afzender zijn dus tegen de vervoerder vorderingsgerechtigd zonder dat ze hun eigen vermogenschade dienen te bewijzen, behalve wanneer
ze beide de vervoerder aanspreken, die dan moet weten aan wie hij moet betalen.
Dit systeem sluit echter de subrogatie niet uit: wanneer de geadresseerde door zijn
verzekeraar vergoed werd, is hij niet meer vorderingsgerechtigd, dan wel uitsluitend de
verzekeraar die in zijn plaats is gesteld.
Het arrest kon aldus niet zonder schending van de aangevoerde wetsbepalingen oordelen dat de desbetreffende vraag overbodig was en op die grond beslissen dat de vordering
van de geadresseerde tegen de eiseressen toelaatbaar is.
4. Het tweede onderdeel, dat een tegenstrijdigheid aanvoert - namelijk waar geoordeeld
wordt dat de geadresseerde zijn schade moet bewijzen en toch niet moet bewijzen – en
waarop ook het tweede cassatieberoep, dat van de vervoerders, gesteund is, lijkt me
weliswaar ook gegrond, doch niet tot ruimere cassatie te kunnen leiden.
De cassatie dient echter wel uitgebreid te worden tot de beslissing over de vordering in
tussenkomst en vrijwaring van de vervoerders (NV Katoen Natie en NV Katoen Natie
Trucking) tegen de eiseressen.
5. Het tweede cassatieberoep (AR C.08.0369.N), dat van deze vervoerders, is dan zonder belang.
6. Conclusie: vernietiging.
ARREST

(AR C.08.0062.N & C.08.0369.N)

RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
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De cassatieberoepen zijn gericht tegen een arrest, op 16 april 2007 gewezen
door het hof van beroep te Antwerpen.
In de zaak C.08.0062.N
Raadsheer Eric Dirix heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Guy Dubrulle heeft geconcludeerd.
In de zaak C.08.0369.N
Raadsheer Eric Dirix heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Guy Dubrulle heeft geconcludeerd.
CASSATIEMIDDEL
In de zaak C.08.0062.N
De eiseressen voeren in hun verzoekschrift één middel aan.
Geschonden wetsbepalingen
de artikelen 1241 tot en met 1252 van het Burgerlijk Wetboek;
artikel 22 van de Wet van 11 juni 1874 op de verzekeringen (Titel X, Boek I, van het
Wetboek van Koophandel);
artikel 41 van de Wet van 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst;
artikel 17 van het Gerechtelijk Wetboek;
de artikelen 12, 13 en 17 (in het bijzonder 17.1) van het Verdrag van 19 mei 1956 betreffende de overeenkomst tot internationaal vervoer van goederen over de weg, goedgekeurd bij wet van 4 september 1962 (hierna het CMR-Verdrag genoemd);
artikel 149 van de Grondwet.
Bestreden beslissing
Het bestreden tussenarrest bevestigt het vonnis a quo in zoverre dit de hoofdvordering
van (de eerste verweerster) tegen de tweede en de derde verweerster (de derde verweerster
zijnde de verzekerde van de eiseressen) toelaatbaar verklaart, dit op volgende gronden:
"Uit het systeem van het CMR-Verdrag vloeit voort dat zowel de afzender als de geadresseerde gerechtigd zijn om op grond van artikel 17 een aansprakelijkheidsvordering in
te stellen tegen de vervoerder.
Zowel de afzender als de geadresseerde zijn op grond van de overeenkomst vorderingsgerechtigd voor het verlies of de beschadiging van de lading of voor vertraging in de aflevering. Zij dienen hiertoe niet het bestaan van schade in het eigen vermogen te bewijzen,
behoudens ingeval de vervoerder door zowel de afzender als de geadresseerde wordt aangesproken.
Wanneer zoals in casu de vervoerder zowel door de afzender (nv Schenker) als door de
geadresseerde (de eerste verweerster) wordt aangesproken, en er moet bepaald worden
aan wie de vervoerder dient te betalen, dient te worden nagegaan wie feitelijk de schade
lijdt.
In casu is de geadresseerde (de eerste verweerster) de daadwerkelijke schadelijder, nu
zij degene is die aan de hand van de contractuele verhoudingen feitelijk de schade lijdt.
Het betreft in casu immers een FOB-verkoop Hong-Kong aan (de eerste verweerster)
(onder zeekoop), zijnde een vaste en bepaalde verkoop in de ladingshaven Hong-Kong. In
deze haven neemt de zeevervoerder, die door de koper (de eerste verweerster) werd aangesteld de goederen in ontvangst, gaan de risico's over, grijpt de eigendomsoverdracht
plaats, en moet, tenzij anders werd overeengekomen, de prijs worden betaald. Bijgevolg
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moeten de door de nv Schenker (afzender in het kader van het CMR-vervoer van Antwerpen naar Le Havre,) betaalde Btw- en invoerrechten en daarop verworven interesten aan
de Administratie op grond van haar wettelijke borgstelling als aangever die vermeld staat
in het douanedocument, uiteindelijk eveneens door (de eerste verweerster) als goederenbelanghebbende worden betaald.
Nu (de eerste verweerster) als vorderingsgerechtigde geadresseerde niet het bewijs van
persoonlijke schade dient te bewijzen, is een onderzoek naar de volgende stellingen en
twistpunten van partijen, nl.:
(...)
- de betwisting tussen (de eiseressen) enerzijds en (de eerste verweerster) anderzijds
met betrekking tot de vraag of (de eerste verweerster) - die erkent dat zij volledig werd
vergoed door haar verzekeraars en die zich niet kan beroepen op een beding van naamlening naar Belgisch recht - niettemin in eigen naam de vordering kan instellen, dan wel of
de vordering, na subrogatie van de verzekeraars door betaling van de verzekeringsvergoeding, moet worden ingesteld door de verzekeraars, en/of op naam van de verzekerde kan
en mag worden ingesteld, alsmede met de kwestie of deze vraag dient te worden beoordeeld naar Belgisch recht dan wel naar Engels recht.
overbodig, aangezien (de eerste verweerster) als geadresseerde op grond van de bepalingen van het CMR-Verdrag gelegitimeerd is om als vorderingsgerechtigde op te treden.
Bijgevolg dient de vordering van de nv Schenker als afzender niet toelaatbaar te worden verklaard, en de vordering van (de eerste verweerster) als geadresseerde toelaatbaar".
Grieven
Eerste onderdeel
Wanneer een verzekerde voor een bepaald schadegeval waarvoor een derde aansprakelijk kan worden gesteld, door haar verzekeraar wordt vergoed en deze laatste gesubrogeerd wordt in de rechten van de verzekerde, gaat de vordering van de verzekerde op de
aansprakelijke derde over naar de verzekeraar met als gevolg dat in principe (behoudens
naamlening) alleen deze laatste vorderingsgerechtigde is tegen de aansprakelijke derde en
de hoedanigheid heeft om de vordering in te stellen (de artikelen 1241 tot en met 1252
van het Burgerlijk Wetboek, artikel 22 van de Wet van 11 juni 1874 op de verzekeringen,
artikel 41 van de Wet van 25 juni 1992 op de Landverzekeringsovereenkomst, artikel 17
van het Gerechtelijk Wetboek dat hoedanigheid vereist om een vordering in te stellen).
Dit geldt ook wanneer de geadresseerde van een vervoer dat valt onder het CMR-Verdrag gerechtigd is om een aansprakelijkheidsvordering in te stellen tegen de vervoerder op
grond van artikel 17 van dit verdrag. Werd de geadresseerde door haar verzekeraar vergoed, dan gaat de vordering van de geadresseerde op de vervoerder over naar de verzekeraar en is in principe alleen deze laatste vorderingsgerechtigde. De omstandigheid dat volgens de bepalingen van het CMR-Verdrag (de artikelen 12, 13 en 17, in het bijzonder
17.1) de geadresseerde een vordering kan instellen tegen de vervoerder voor verlies of beschadiging van de lading of voor vertraging in de aflevering zonder dat hij hiertoe een
schade in eigen vermogen dient te bewijzen, brengt niet mee dat de regels inzake subrogatie niet meer zouden gelden en dat zelfs indien de geadresseerde door zijn verzekeraar is
vergoed de vordering tegen de vervoerder bij de geadresseerde zou blijven en niet zou
overgaan op de verzekeraar.
De beslissing van de appelrechters dat "nu (de eerste verweerster) als vorderingsgerechtigde geadresseerde niet het bewijs van persoonlijke schade dient te bewijzen" een onderzoek naar het twistpunt tussen de eiseressen en (de eerste verweerster) "met betrekking tot
de vraag of (de eerste verweerster) - die erkent dat zij volledig werd vergoed door haar
verzekeraars en die zich niet kan beroepen op een beding van naamlening naar Belgisch
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recht - niettemin in eigen naam de vordering kon instellen, dan wel of de vordering, na
subrogatie van de verzekeraars door betaling van de verzekeringsvergoeding, moet worden ingesteld door de verzekeraars, en/of op naam van de verzekerde kan en mag worden
ingesteld, alsmede met de kwestie of deze vraag dient te worden beoordeeld naar Belgisch
recht dan wel naar Engels recht" overbodig is, en de vordering van de eerste verweerster
als geadresseerde toelaatbaar is, schendt derhalve de wetsbepalingen en verdragsbepalingen aangehaald in het middel (behalve artikel 149 van de Grondwet).
Tweede onderdeel
Wanneer onder een vervoer dat valt onder het CMR-Verdag de vervoerder zowel door
de afzender als door de geadresseerde wordt aangesproken, is enkel diegene die het bestaan van schade in eigen vermogen bewijst vorderingsgerechtigd.
Het bestreden arrest steunt uitdrukkelijk op die regel en stelt vast dat "in casu de vervoerder (wordt) aangesproken door zowel de afzender (nv Schenker) als door de geadresseerde (de eerste verweerster)", zodat "dient te worden nagegaan wie feitelijk de schade
lijdt".
Het bestreden arrest beslist vervolgens dat (de eerste verweerster) de daadwerkelijke
schadelijder is.
Om evenwel het twistpunt tussen de eiseressen en de eerste verweerster betreffende de
vraag of de eerste verweerster die volledig door haar verzekeraars werd vergoed (en die
dit erkent) nog in eigen naam de vordering kon instellen, overbodig te verklaren, beslist
het bestreden arrest dat "(de eerste verweerster) als vorderingsgerechtigde geadresseerde
niet het bewijs van persoonlijke schade dient te bewijzen".
Het bestreden arrest is aldus vooreerst tegenstrijdig gemotiveerd. Het gaat ervan uit dat
nu de vervoerder zowel door de afzender als de geadresseerde (de eerste verweerster)
wordt aangesproken, deze laatste het bestaan van schade in eigen vermogen dient te
bewijzen, maar beslist niettemin dat de eerste verweerster als vorderingsgerechtigde geadresseerde niet het bewijs van persoonlijke schade dient te leveren (schending van artikel
149 van de Grondwet).
Het bestreden arrest schendt vervolgens de bepalingen van het CMR-Verdrag waaruit
het systeem volgt dat wanneer de vervoerder door zowel de afzender als de geadresseerde
wordt aangesproken, de geadresseerde enkel vorderingsgerechtigde is wanneer hij het bestaan van schade in eigen vermogen bewijst. Het bestreden arrest, nu het vaststelt dat in
casu de vervoerder zowel door de afzender als de geadresseerde wordt aangesproken, kan
dus niet zonder schending van de artikelen 12, 13 en 17 (in het bijzonder 17.1) van het
CMR-Verdrag beslissen dat de eerste verweerster als vorderingsgerechtigde geadresseerde niet het bewijs van persoonlijke schade dient aan te tonen om op grond hiervan te beslissen dat de betwisting tussen de eiseressen en de eerste verweerster met betrekking tot
de vraag of de eerste verweerster, die volledig werd vergoed door haar verzekeraars, in eigen naam de vordering kon instellen, overbodig is (schendig van de artikelen 12, 13 en
17, in het bijzonder 17.1 van het CMR-Verdrag).

In de zaak C.08.0369.N
De eiseressen voeren in hun verzoekschrift een middel aan.
Geschonden wetsbepalingen
artikel 149 van de gecoördineerde Belgische Grondwet.
Bestreden beslissingen
Het hof van beroep te Antwerpen oordeelt in het bestreden arrest van 16 april 2007 dat
uit het systeem van het CMR-Verdrag volgt dat zowel de afzender als de geadresseerde op
grond van de overeenkomst vorderingsgerechtigd zijn voor het verlies of de beschadiging
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van de lading of voor vertraging in de aflevering. Zij dienen dus niet het bestaan van schade in het eigen vermogen te bewijzen, behoudens ingeval de vervoerder door zowel de afzender als de geadresseerde wordt aangesproken.
Het hof van beroep stelt vast dat die laatste situatie voorligt en dat, "wanneer zoals in
casu de vervoerder zowel door de afzender (nv Schenker) als door de geadresseerde (sa
Sega France) wordt aangesproken, en er moet bepaald worden aan wie de vervoerder
dient te betalen, dient te worden nagegaan wie feitelijk de schade lijdt." (cf. p. 4, A., I. en
p. 5 van het arrest).
Volgens het hof is "in casu de geadresseerde (sa Sega France) de daadwerkelijke schadelijder, nu zij degene is die aan de hand van de contractuele verhoudingen feitelijk de
schade lijdt".
Het hof van beroep oordeelt daarop dat "nu sa Sega France als vorderingsgerechtigde
geadresseerde niet het bewijs van persoonlijke schade dient te bewijzen, een onderzoek
naar de volgende stellingen en twistpunten, nl.:
(...)
- de betwisting tussen Colonia Versicherung AG en Reale Mutua di Assicurazioni enerzijds en sa Sega France anderzijds met betrekking tot de vraag of sa Sega France - die erkent dat zij volledig werd vergoed door haar verzekeraars en die zich niet kan beroepen
op een beding van naamlening naar Belgisch recht - niettemin in eigen naam de vordering
kan instellen, dan wel of de vordering, na subrogatie van de verzekeraars door betaling
van de verzekeringsvergoeding, moest worden ingesteld door de verzekeraars, en/of op
naam van de verzekerde kan en mag worden ingesteld, alsmede met de kwestie of deze
vraag dient te worden beoordeeld naar Belgisch recht dan wel naar Engels recht.
overbodig (is), aangezien de sa Sega France als geadresseerde op grond van de bepalingen van het CMR-Verdrag gelegitimeerd is om als vorderingsgerechtigde op te treden.
Bijgevolg dient de vordering van de nv Schenker als afzender niet toelaatbaar te worden verklaard, en de vordering van sa Sega France als geadresseerde toelaatbaar". (cf. p. 5
en 6 van het arrest).
Grieven
Schending van artikel 149 van de gecoördineerde Belgische Grondwet.
1. Uit artikel 149 van de Grondwet volgt dat de rechter zijn beslissing zonder dubbelzinnigheid of tegenstrijdigheid dient te motiveren en de ter zake dienende grieven van de
partijen moet beantwoorden.
2. In het tussenarrest van 22 mei 2006 stelde het hof van beroep vast dat de nv Rhenus
Belgium en sa Sega France afzender respectievelijk bestemmeling zijn, dat zij uit het
CMR-Verdrag beiden een vorderingsrecht putten en dat derhalve de vraag rees of een
aantal door partijen geponeerde stellingen nog relevant was. Het hof benadrukte tegelijk
dat zo de vervoerder door afzender en bestemmeling samen wordt aangesproken, dient nagegaan wie de werkelijke schadelijder is:
"Met andere woorden wanneer, zoals in casu de vervoerder door de afzender en de bestemmeling samen aansprakelijk wordt gesteld en tegelijkertijd zowel door afzender als
door de bestemmeling een vordering wordt ingesteld, dient te worden onderzocht wie de
werkelijke schadelijder is, en is de eis slechts toelaatbaar voor degene die aan de hand van
de contractuele verhoudingen schade lijdt". (cf. p. 6 van dit tussenarrest).
Het hof van beroep heropende daarop het debat.
3. Na heropening van het debat werden conclusies ingediend door de nv Schenker, de
sa Sega France, door de eiseressen en door Colonia Versicherung AG en Reale Mutua di
Assicurazioni.
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Die laatsten hielden vol dat bestemmeling sa Sega France onder het CMR-Verdrag vorderingsgerechtigd was en effectief schadelijder was, dat het belang bij de vordering dus
uitsluitend bij haar en niet bij de nv Schenker berustte maar dat zij anderzijds door haar
verzekeraars vergoed werd. Daaruit leidden Colonia Versicherung AG en Reale Mutua di
Assicurazioni af dat de vordering van sa Sega France ontoelaatbaar was bij gebrek aan belang en hoedanigheid, minstens dat die vordering ongegrond was (cf. p. 10, in fine van
hun conclusie na tussenarrest).
De eiseressen maakten zich in hun conclusie na het tussenarrest dit verweer eigen (cf.
in die zin p. 3, I. van de samenvattende conclusie na tussenarrest van de eiseressen).
4. Het hof van beroep oordeelt in het bestreden arrest dat de vordering van sa Sega
France als geadresseerde toelaatbaar is en steunt deze beslissing op de overweging dat,
"wanneer zoals in casu de vervoerder zowel door de afzender (nv Schenker) als door de
geadresseerde (S.A. Sega France) wordt aangesproken, en er moet bepaald worden aan
wie de vervoerder dient te betalen, dient te worden nagegaan wie feitelijk de schade lijdt".
(cf. p. 4, A., I. en p. 5 van het arrest).
Volgens het hof is "in casu de geadresseerde (S.A. Sega France) de daadwerkelijke
schadelijder, nu zij degene is die aan de hand van de contractuele verhoudingen feitelijk
de schade lijdt".
Tegelijk oordeelt het hof van beroep echter dat "nu S.A. Sega France als vorderingsgerechtigde geadresseerde niet het bewijs van persoonlijke schade dient te bewijzen, een onderzoek naar de volgende stellingen en twistpunten, nl.:
(...)
- de betwisting tussen Colonia Versicherung AG en Reale Mutua di Assicurazioni enerzijds en S.A. Sega France anderzijds met betrekking tot de vraag of S.A. Sega France - die
erkent dat zij volledig werd vergoed door haar verzekeraars en die zich niet kan beroepen
op een beding van naamlening naar Belgisch recht - niettemin in eigen naam de vordering
kan instellen, dan wel of de vordering, na subrogatie van de verzekeraars door betaling
van de verzekeringsvergoeding, moest worden ingesteld door de verzekeraars, en/of op
naam van de verzekerde kan en mag worden ingesteld, alsmede met de kwestie of deze
vraag dient te worden beoordeeld naar Belgisch recht dan wel naar Engels recht.
overbodig (is), aangezien de S.A. Sega France als geadresseerde op grond van de bepalingen van het CMR-Verdrag gelegitimeerd is om als vorderingsgerechtigde op te treden".
(cf. p. 5 en 6 van het arrest).
5. Nu het arrest aldus, enerzijds, aangeeft dat bij de beoordeling van de toelaatbaarheid
van de vorderingen van afzender en geadresseerde tegen de vervoerder moet worden nagegaan wie feitelijk de schade lijdt en, anderzijds, beslist dat sa Sega France als geadresseerde niet het bewijs van persoonlijke schade dient te leveren, is het aangetast door tegenstrijdigheid.
De beslissing dat de vordering van de eerste verweerster, geadresseerde van het vervoer, toelaatbaar is, berust aldus immers op de tegenstrijdige overwegingen dat zij als geadresseerde tegelijk wél en niet het bewijs van schade dient te leveren.
Die beslissing is bijgevolg niet regelmatig gemotiveerd en schendt artikel 149 van de
Grondwet.

BESLISSING VAN HET HOF
Voeging
De twee cassatieberoepen zijn gericht tegen hetzelfde arrest. Zij moeten worden gevoegd.
Zaak C.08.0062.N
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Eerste onderdeel
De appelrechters stellen vast dat:
de vervoerder zowel door de afzender als door de geadresseerde (eerste verweerster) wordt aangesproken;
de eerste verweerster de daadwerkelijke schadelijder is, nu zij degene is die
aan de hand van de contractuele verhoudingen feitelijk de schade lijdt en,
de eerste verweerster erkent dat zij volledig werd vergoed door haar verzekeraars en zich niet kan beroepen op een beding van naamlening naar Belgisch
recht.
De verzekeraar die de schade heeft vergoed, treedt in alle rechten die de verzekerde, ter zake van die schade, tegenover derden mocht hebben.
Luidens artikel 17, lid 1, van het CMR-Verdrag, is de vervoerder aansprakelijk
voor geheel of gedeeltelijk verlies en voor beschadiging van de goederen, welke
ontstaan tussen het ogenblik van de inontvangstneming van de goederen en het
ogenblik van de aflevering, alsmede voor de vertraging in de aflevering.
Uit het systeem van het CMR-Verdrag vloeit voort dat zowel de afzender als
de geadresseerde gerechtigd zijn om op grond van artikel 17 een aansprakelijkheidsvordering in te stellen tegen de vervoerder.
Zij dienen hiertoe niet het bestaan van de schade in het eigen vermogen te
bewijzen, behoudens ingeval de vervoerder door zowel de afzender als de geadresseerde wordt aangesproken.
Het vorenstaande sluit niet uit dat wanneer de geadresseerde door de verzekeraar wordt vergoed, hij in die mate niet langer vorderingsgerechtigd is, maar uitsluitend de in zijn rechten gesubrogeerde verzekeraar.
De appelrechters konden derhalve niet, zonder schending van de aangevoerde
wetsbepalingen, beslissen dat de betwisting tussen de eiseressen en de eerste verweerster met betrekking tot de vraag of de eerste verweerster niettemin in eigen
naam de vordering kan instellen, dan wel de vordering, na subrogatie van de verzekeraars door betaling van de verzekeringsvergoeding, moet worden ingesteld
door de verzekeraars en/ of op naam van de verzekerde kan en mag worden ingesteld, alsmede met de kwestie of deze vraag dient te worden beoordeeld naar
Belgisch recht dan wel naar Engels recht, overbodig is.
Het onderdeel is gegrond.
Omvang van cassatie
De cassatie van de beslissing nopens de hoofdvordering strekt zich uit tot de
beslissing nopens de vordering in tussenkomst en vrijwaring die ermede verbonden is.
Zaak C.08.0369.N
Gelet op de beslissing gewezen in de zaak C.08.0062.N vertoont het cassatieberoep geen belang.
Dictum
Het Hof,
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Voegt de zaken C.08.0062.N en C.08.0369.N.
Vernietigt het bestreden arrest in zoverre het recht doet over de hoofdvordering van de sa Sega France tegen de nv Katoen Natie en de nv Katoen Natie
Trucking en over de vordering in tussenkomst en vrijwaring van de nv Katoen
Natie Trucking tegen Colonia Versicherung AG en Reale Mutua di Assicurazioni.
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 Gent.
21 januari 2010 – 1° kamer – Voorzitter: de h. Verougstraete, voorzitter – Verslaggever: de h. Dirix – Gelijkluidende conclusie van de h. Dubrulle, advocaat-generaal – Advocaten: mrs. Van Ommeslaghe, Wouters en Maes.

Nr. 49
1° KAMER - 21 januari 2010

1º VERVOER — GOEDERENVERVOER — LANDVERVOER. WEGVERVOER C.M.R.-VERDRAG - PLAATSELIJKE BEVOEGDHEID - EXCLUSIEF BEVOEGDHEIDSBEDING GELDIGHEID
2º RECHTBANKEN — BURGERLIJKE ZAKEN — ALGEMEEN - BEVOEGDHEID PLAATSELIJKE BEVOEGDHEID - GOEDERENVERVOER - LANDVERVOER. WEGVERVOER - C.M.R.VERDRAG - EXCLUSIEF BEVOEGDHEIDSBEDING - GELDIGHEID
3º BEVOEGDHEID EN AANLEG — BURGERLIJKE ZAKEN — BEVOEGDHEID
— PLAATSELIJKE BEVOEGDHEID - GOEDERENVERVOER - LANDVERVOER.
WEGVERVOER - C.M.R.-VERDRAG - EXCLUSIEF BEVOEGDHEIDSBEDING - GELDIGHEID
1º, 2° en 3° Uit artikel 31, lid 1, van het C.M.R.-Verdrag volgt dat wanneer de partijen in hun
overeenkomst een bepaald gerecht hebben aangewezen, dit niet kan uitsluiten dat het
geschil door een eiser kan worden gebracht voor een van de andere in dit artikel bedoelde gerechten1. (Artt. 31, eerste lid en 41.1, C.M.R.-Verdrag)
(ECS EUROPEAN CONTAINERS nv T. DANZAS nv, vennootschap naar Frans recht)

Conclusie van de heer advocaat-generaal G. Dubrulle:
1. In het bestreden arrest verklaren de appelrechters de rechtbanken te Brugge zonder
rechtsmacht om kennis te nemen van de vordering van de eiseres tot betaling van facturen
voor transporten, wegens strijdigheid van de bevoegdheidsclausule in haar algemene
voorwaarden met het C.M.R.-Verdrag, meer bepaald op grond van de volgende bepalingen van het Verdrag:
Art. 31. 1. Alle rechtsgedingen, waartoe het aan dit Verdrag onderworpen vervoer
aanleiding geeft, kunnen door de eiser, behalve voor de gerechten van de bij dit Verdrag
partij zijnde landen, bij beding tussen partijen aangewezen, worden gebracht voor de
1 Zie de concl. van het O.M.
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gerechten van het land op het grondgebied waarvan:
a) de gedaagde zijn gewone verblijfplaats, zijn hoofdzetel of het filiaal of agentschap
heeft, door bemiddeling waarvan de vervoerovereenkomst is gesloten, of
b) de plaats van inontvangstneming der goederen of de plaats bestemd voor de aflevering der goederen, is gelegen,
zij kunnen voor geen andere gerechten worden gebracht.
Art. 41. 1. Behoudens de bepalingen van artikel 40 is nietig ieder beding, dat middellijk
of onmiddellijk afwijkt van de bepalingen van dit Verdrag. De nietigheid van dergelijke
bedingen heeft niet de nietigheid van de overige bepalingen van de overeenkomst tot
gevolg.
Het arrest oordeelt dat de aanwijzing tussen partijen van een bevoegde rechter dient te
worden beschouwd als een aanvullende mogelijkheid, naast de in de litterae a) en b) van
art. 31 bedoelde mogelijkheden en dat het beding in deze (“alle geschillen betreffende de
interpretatie en de uitvoering van deze overeenkomst vallen uitsluitend onder de
bevoegdheid van de rechtbanken in Brugge”), dat de door deze verdragsbepaling bedoelde
mogelijkheden uitsluit, daarmede dus in strijd is en krachtens dat art. 41 nietig is.
2. Het cassatiemiddel, dat een schending aanvoert van deze beide verdragsbepalingen,
lijkt me niet te kunnen aangenomen worden.
Het gaat, m.i., ten onrechte ervan uit dat het exclusiviteitbeding een gerecht toevoegt
aan deze door het verdrag opgelegd, zonder afbreuk te doen aan deze regeling. Meer
bepaald stelt het middel ten onrechte dat het arrest beslist dat het beding steeds nietig is,
zonder dat de appelrechters concreet zouden nagegaan hebben of de eiseres zich op dat
beding beriep en of dat beding afbreuk deed aan die regeling. De eiseres zou zich dus
beroepen op het bevoegdheidsbeding doch niet op het exclusief karakter ervan. Dit standpunt lijkt me niet overeen te brengen met de termen van het beding: wanneer een partij
zich hierop beroept, verwijst ze uiteraard naar zijn inhoud, namelijk de exclusiviteit, dit is
dus de uitsluiting van de door het verdrag gewaarborgde mogelijkheden.
Het door de eiseres tot staving van haar stelling ingeroepen arrest van het Hof van 8
december 20062 vernietigt een arrest omdat het de (niet exclusieve!) forumkeuze van de
partijen laat primeren op de door het verdrag gewaarborgde mogelijkheden, terwijl,
volgens het Hof, deze mogelijkheden niet mogen uitgesloten worden. De door de eiseres
geciteerde rechtsleer alsook de in haar pleitnota aangehaalde rechtspraak bevestigen
alleen de juistheid van deze lezing van het verdrag.
Thans worden deze mogelijkheden precies uitgesloten. Het bestreden arrest zegt dus
terecht dat de exclusieve forumkeuze nietig is.
3. Conclusie: verwerping.
ARREST

(AR C.08.0246.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 5 februari 2007 gewezen
door het hof van beroep te Gent.
Raadsheer Eric Dirix heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Guy Dubrulle heeft geconcludeerd.
2 Cass. 8 dec. 2006, AR C.06.0005.N, AC, 2006, nr. 632, met verwijzing, in de voetnoot (1), naar J.
PUTZEYS, l.c., zoals ook door de eiseres aangehaald.
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II. CASSATIEMIDDEL
De eiseres voert in haar verzoekschrift een middel aan.
Het verzoekschrift is aan dit arrest gehecht.
III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
1. Krachtens artikel 31, lid 1, van het Verdrag van 19 mei 1956 betreffende de
overeenkomst tot internationaal vervoer van goederen over de weg (hierna:
CMR-Verdrag), kunnen alle rechtsgedingen, waartoe het aan dit Verdrag onderworpen vervoer aanleiding geeft, door de eiser behalve voor de gerechten van de
bij dit Verdrag partij zijnde landen, bij beding tussen partijen aangewezen, worden gebracht voor de gerechten van het land op het grondgebied waarvan:
a) de gedaagde zijn gewone verblijfplaats, zijn hoofdzetel of het filiaal of
agentschap heeft, door bemiddeling waarvan de vervoerovereenkomst is gesloten, of,
b) de plaats van inontvangstneming der goederen of de plaats bestemd voor de
aflevering der goederen, is gelegen en kunnen zij voor geen andere gerechten
worden gebracht.
Uit deze bepaling volgt dat wanneer de partijen in hun overeenkomst een bepaald gerecht hebben aangewezen, dit niet kan uitsluiten dat het geschil door een
eiser kan worden gebracht voor een van de andere in artikel 31, lid 1, bedoelde
gerechten.
2. Krachtens artikel 41.1 van het CMR-verdrag is nietig ieder beding dat dat
middellijk of onmiddellijk afwijkt van de bepalingen van het Verdrag; de nietigheid van dergelijke bedingen heeft niet de nietigheid van de overige bepalingen
tot gevolg.
3. De appelrechters stellen vast dat het ter discussie staand bevoegdheidsbeding bepaalt: "alle geschillen ... vallen uitsluitend onder de bevoegdheid van de
rechtbanken te Brugge".
4. De appelrechters oordelen, op grond van een onaantastbare uitlegging van
het beding, dat het bevoegdheidsbeding in de overeenkomst de in artikel 31.1,
littera a en b, als bevoegd aangeduide rechtbanken buiten spel zet, wat meteen op
grond van artikel 41.1 de nietigheid impliceert van het bevoegdheidsbeding.
Het middel kan niet worden aangenomen.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiseres in de kosten.
21 januari 2010 – 1° kamer – Voorzitter: de h. Verougstraete, voorzitter – Verslaggever: de h. Dirix – Gelijkluidende conclusie van de h. Dubrulle, advocaat-generaal – Advocaten: mrs. Mahieu en Geinger.
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Nr. 50
1° KAMER - 21 januari 2010

1º BEVOEGDHEID EN AANLEG — BURGERLIJKE ZAKEN — BEVOEGDHEID
— ALGEMEEN - EXCEPTIES - GEBREK AAN RECHTSMACHT - ONBEVOEGDHEID - GEBREK AAN
BELANG OF RECHTSBAND - VOLGORDE - ONDUIDELIJKHEID - GEVOLG
2º RECHTBANKEN — BURGERLIJKE ZAKEN — ALGEMEEN - BEVOEGDHEID EXCEPTIES - GEBREK AAN RECHTSMACHT - ONBEVOEGDHEID - GEBREK AAN BELANG OF
RECHTSBAND - VOLGORDE - ONDUIDELIJKHEID - GEVOLG
1º en 2° De partij die een exceptie opwerpt van gebrek aan rechtsmacht of van onbevoegdheid in een akte waarin ook wordt aangevoerd dat een vordering bij gebrek aan
belang of rechtsband moet worden afgewezen, moet niet uitdrukkelijk vermelden dat de
exceptie van gebrek aan rechtsmacht of van onbevoegdheid in eerste orde moet worden
onderzocht, terwijl de exceptie van gebrek aan belang of rechtsband maar subsidiair
moet worden onderzocht; de partij moet evenwel verduidelijken wat zij vordert en ageert
op een tegenstrijdige wijze indien zij, zonder enige verduidelijking, vooreerst vraagt het
beroepen vonnis te bevestigen in zoverre het oordeelt over een exceptie geput uit het gebrek aan belang dat de ontvankelijkheid van de vordering van een wederpartij aantast, en
vervolgens ook het gebrek aan rechtsmacht aanvoert van de rechtbank om over
diezelfde vordering te oordelen (1). (1) Zie Cass., 17 okt. 2008, AR C.07.0550.N, AC,
2008, nr 559. (Art. 854, Ger.W.)
(L. T. ECU-LINE nv)

ARREST

(AR C.08.0442.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 25 oktober 2007 gewezen
door het hof van beroep te Antwerpen.
Raadsheer Beatrijs Deconinck 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.
III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
1. Uit het verzoekschrift in hoger beroep blijkt dat het hoger beroep gericht
was tegen de verweerster en een nv Ecu-Bro. In de aanhef onder E van het verzoekschrift wordt vermeld dat het hoger beroep gericht is tegen alle beschikkingen van het vonnis. De akte vermeldt dat het hoger beroep de niet-ontvankelijkheid minstens ongegrondverklaring beoogt te horen vaststellen van de initiële
vordering van de beide geïntimeerden, dit zijn de verweerster en de nv Ecu-Bro.
2. Het middel voert aan dat uit de appelakte blijkt dat het hoger beroep van de
eiser enkel gericht was tegen de beslissing van de eerste rechter met betrekking
tot de vordering uitgaande van de verweerster.
Dit blijkt evenwel niet uit de genoemde akte zodat er moet van worden uitge-

Nr. 50 - 21.1.10

HOF VAN CASSATIE

221

gaan dat de vordering van de beide verweersters aan de appelrechters was voorgelegd.
3. De partij die een exceptie opwerpt van gebrek aan rechtsmacht of van onbevoegdheid in een akte waarin ook wordt aangevoerd dat een vordering bij gebrek
aan belang of rechtsband moet worden afgewezen, moet niet uitdrukkelijk vermelden dat de exceptie van gebrek aan rechtsmacht of van onbevoegdheid in eerste orde moet worden onderzocht, terwijl de exceptie van gebrek aan belang of
rechtsband maar subsidiair moet worden onderzocht.
De partij moet evenwel verduidelijken wat zij vordert en ageert op een tegenstrijdige wijze indien zij, zonder enige verduidelijking, vooreerst vraagt het beroepen vonnis te bevestigen in zoverre het oordeelt over een exceptie geput uit
het gebrek aan belang dat de ontvankelijkheid van de vordering van een wederpartij aantast, en vervolgens ook het gebrek aan rechtsmacht aanvoert van de
rechtbank om over diezelfde vordering te oordelen.
4. Uit de appelconclusie van de eiser volgt dat hij vooreerst de bevestiging
vraagt van de beroepen beslissing in zoverre deze de vordering van de nv EcuBro niet ontvankelijk verklaart bij gebrek aan rechtsband en verlangt erna dat het
hof van beroep zou oordelen dat de rechtbank van koophandel zonder rechtsmacht was op grond van een arbitragebeding en ook internationaal onbevoegd
zou worden verklaard.
5. De appelrechters die oordelen dat het betoog van de eiser tegenstrijdig was,
schenden aldus de in het middel aangewezen wetsbepalingen niet.
6. De overige grieven zijn allen gebaseerd op de onjuiste bewering dat de
beslissing over de vordering van de nv Ecu-Bro niet aan de appelrechters was
voorgelegd.
Het middel kan niet worden aangenomen.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiseres in de kosten.
21 januari 2010 – 1° kamer – Voorzitter: de h. Verougstraete, voorzitter – Verslaggever: mevr. Deconinck – Gelijkluidende conclusie van de h. Dubrulle, advocaat-generaal –
Advocaat: mr. De Baets.

Nr. 51
1° KAMER - 21 januari 2010

KOOP - CONSUMENTENKOOP - VERKOPER - BEGRIP
Onder verkoper in de zin van artikel 1649bis B.W. dient te worden begrepen iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die op duurzame wijze een economische activiteit ont-
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plooit, met uitsluiting van de persoon die niet beroepshalve handelt1. (Art. 1649bis, B.W.)
(D. T. Q. e.a.)

Conclusie van de heer advocaat-generaal G. Dubrulle:
1. Het vonnis verklaart de vordering van de verweerders tot ontbinding van de verkoop
van een hond (van het ras Chihuahua) door de eiseres gegrond en veroordeelt de eiseres
tot betaling van de aankoopprijs van het 19 dagen na de afhaling en drie maanden na zijn
geboorte overleden dier, van de kosten voor dierenarts, autopsie en administratie, van een
vergoeding voor morele schade, interesten en kosten van het geding. Bij de schouwing
werd vastgesteld dat de hond leed aan “Glycogen Storage Disease” (d.i. suikertekort),
waardoor het dier geen kans op overleven had.
De vordering was gesteund op de artike1en 1604, eerste lid en 1649quater van het
Burgerlijk Wetboek (verborgen gebrek).
Het vonnis oordeelt “dat uit de(ze) (lijkschouwings)verslagen (van de dierenarts) ontegensprekelijk blijkt dat het bewuste dier was aangetast door een erfelijke aandoening,
welke weliswaar misschien niet was vast te stellen op het moment van de verkoop maar
eigenlijk vrij snel reeds aan het licht kwam. Dat deze aandoening uiteraard een verborgen
gebrek uitmaakt welke in het licht van de wet van 01.09.2004 recht geeft op een schadeloosstelling”. Het vonnis verwerpt de opmerking van de eiseres dat de ziekte wellicht op
het moment van de verkoop niet opspoorbaar was aldus: “Dat zulks correct is maar geen
afbreuk doet van de aansprakelijkheid van de verkoper in deze”.
2. Het cassatiemiddel voert de schending aan van artikel 1649bis, §§1 en 2, 2° van het
Burgerlijk Wetboek, zoals ingevoegd door artikel 3 van de wet van 1 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen, het
beschikkingsbeginsel en het algemeen rechtsbeginsel van de eerbied voor het recht van
verdediging.
Krachtens dat artikel 1649bis, §1 is de Afdeling IV – Bepalingen met betrekking tot de
verkopen aan consumenten - van Boek III, Titel VI, Hoofdstuk IV van het Burgerlijk
Wetboek, van toepassing op de verkopen van consumptiegoederen door een verkoper aan
een consument.
Krachtens §2, 2° van dat artikel wordt, voor de toepassing van deze afdeling verstaan
onder (2°) "verkoper": iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die consumptiegoederen verkoopt in het kader van zijn beroepsactiviteit of zijn commerciële activiteit.
Het is geen voorwerp van betwisting dat deze bepaling toepasselijk is op de verkoop
van een dier (een hond).
Het middel voert aan dat uit de gedinginleidende dagvaarding en de conclusies voor
partijen evenwel blijkt dat de eiseres zichzelf omschreef als een “hobbyfokker” en dat de
verweerders deze hoedanigheid van eiseres niet betwistten, alsook dat de eiseres in de
aanhef van het bestreden vonnis wordt voorgesteld als zijnde “zonder beroep”. Door de
wet van 1 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop
van consumptiegoederen toepasselijk te verklaren op het geschil, hoewel niet betwist
werd dat het fokken van honden niet behoort tot de beroepsactiviteit van de eiseres, gaat
de Vrederechter er derhalve aan voorbij dat het toepassingsdomein van deze wet aan de
zijde van de verkoper beperkt is tot een professionele verkoper van consumptiegoederen.
Er wordt aldus een miskenning van het toepassingsgebied ratione personae van de wet
(minstens van de draagwijdte van het wettelijk begrip “verkoper”) opgeworpen.
De schending van het beschikkingsbeginsel en van het algemeen rechtsbeginsel van de
eerbied voor het recht van verdediging wordt aangevoerd in de lezing dat het vonnis er
1 Zie de concl. van het O.M.
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impliciet doch zeker zou van uitgaan dat eiseres een professionele hondenfokker is, wat
niet in debat was.
3. Het middel komt me gegrond voor.
Zoals in de toelichting van de voorziening wordt gesteld betreft de wet van 1 september
2004 de omzetting van de Richtlijn 1999/44/EG van het Europees Parlement en de Raad
van 25 mei 1999 betreffende bepaalde aspecten van de verkoop en de garanties voor consumptiegoederen. In zijn daarin eveneens geciteerde bijdrage schrijft Prof. Dr. J. Stuyck
hierover wat volgt: (73) (…) “Volgens deze richtlijn is “verkoper” iedere natuurlijke of
rechtspersoon die uit hoofde van een overeenkomst in het kader van zijn bedrijf of beroep
consumptiegoederen verkoopt (art. 1) (…). (74) De vervanging van de woorden ‘bedrijf
of beroep’ (in de Richtlijn) door ‘beroepsactiviteit of commerciële activiteit’ (in de wet)
wordt niet toegelicht. Evenmin wordt toegelicht wat onder ‘commerciële activiteit’ moet
worden verstaan. Zo duidelijk is dit nochtans niet. De Memorie van Toelichting verwijst
naar de WHPC. En dit is juist een bron van verwarring. (…) Nu een verkoper van lichamelijke roerende zaken ook ‘verkoper’ kan zijn in de zin van de WHPC zonder dat zijn
beroepsactiviteit commercieel is en zelfs zonder dat hij handelt in het kader van een beroepsactiviteit (onder meer het handelen ter verwezenlijking van een statutair doel, zoals
bij VZW’ s, levert die kwaliteit op), vallen het toepassingsgebied van de WHPC en dat
van de artikelen 1 649bis B.W. e.v. niet samen. De term ‘commerciële’ activiteit kan anderzijds tot interpretatieproblemen leiden. Stellig zal de notie ‘beroepsactiviteit’ als vangnet fungeren voor alle professionele activiteiten die geen ‘commerciële activiteit’ zouden
zijn, maar de vervanging van de termen uit de Richtlijn door de ‘Belgische’ noties is zeker
geen verduidelijking. (75) Hoe dit ook zij, men kan betreuren dat noch de Europese, noch
de Belgische wetgever het tot nu toe noodzakelijk hebben geacht datgene wat de Franstaligen ‘le professionnel’ noemen (en wat al te vaak in de Vlaamse rechtsliteratuur met het
gallicisme ‘de professioneel’ wordt aangeduid) doorheen verschillende wetten, op uniforme wijze, met dezelfde term aan te duiden. Mijn voorkeur gaat duidelijk naar het ondernemingsbegrip zoals dit zowel in het EG- als in het nationale mededingingsrecht wordt gehanteerd: de zelfstandige entiteit die op duurzame wijze een economische activiteit ontplooit.”2
Wat de omschrijving van het begrip “verkoper” betreft stelt de wetvoorbereiding enkel:
“Hier ook kwam het criterium ‘in het kader van zijn beroepsactiviteit of zijn commerciële
activiteit’ reeds voor in de vorige richtlijnen betreffende consumentenbescherming en is
het reeds gebruikt in het kader van (voornoemde) wet van 14 juli 1991 (betreffende de
handelspraktijken en de voorlichting en bescherming van de consument).”3
De verkoper in de zin van de bedoelde wet zou dus veeleer een “professionele” verkoper4 zijn.
Bij gebrek aan voldoende klaarheid van de wet consumentenkoop, kunnen we ons toch
wagen aan een verdere vergelijking met de WHPC, daar beide (te fragmentarische) 5
wetten toch minstens deels eenzelfde (titel en) doel hebben.
2 J. STUYCK, “Historiek en toepassingsgebied van de richtlijn consumentenkoop en van de
omzettingswet", in S. STIJNS en J. STUYCK (Eds.), Het nieuwe kooprecht, Antwerpen, Intersentia, 2005,
24, nrs. 73-75.
3 Doc. Kamer 51 0982/001, Wetsontwerp houdende aanvulling van de bepalingen van het Burgerlijk
Wetboek inzake verkoop teneinde de consumenten te beschermen, 9.
4 L. PEETERS, De nieuwe wetgeving voor consumentenkoop … (eindelijk) in het B.W., RW 20042005, (441), 443, nr. 6 en voetnoot 20 en 445, nr. 10; C. C AUFFMAN, De nieuwe wet op de
consumentenkoop, TPR 2005, 799; C. CAUFFMAN en A. VERBEKE, Een jaar wet consumentenkoop, in
A. VERBEKE en B. TILLEMAN (Eds.), Bijzondere Overeenkomsten, Themis, Brugge, Die Keure, 200506, 29.
5 L. PEETERS, l.c., 442, nr. 4.
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Het arrest van het Hof van 13 september 20026 stelt enerzijds (in antwoord op het eerste
onderdeel) dat uit de samenhang van de artikelen 1.2 en 1.6 Wet Handelspraktijken volgt
dat niet vereist is dat diegene die een dienst te koop aanbiedt of verkoopt handelt met
winstoogmerk opdat hij als verkoper in de zin van artikel 1.6.a) Wet Handelspraktijken
zou kunnen aangezien worden, maar dat de aard zelf van de activiteit of gestelde handeling ter zake determinerend is; anderzijds (in antwoord op het derde onderdeel) dat uit de
samenhang van de artikelen 1.2 en 1.6.a) en c), Wet Handelspraktijken, volgt dat diegene
die een dienst te koop aanbiedt of verkoopt die op zichzelf een handelsdaad uitmaakt in de
zin van de artikelen 2 en 3 van het Wetboek van Koophandel, als verkoper kan aangezien
worden, ongeacht of er een tegenprestatie verschuldigd is door diegene aan wie de dienst
ten goede komt. Aldus oordeelt het Hof dat het begrip verkoper in de WHPC ruim7 moet
worden opgevat. Het geschil had betrekking op de vordering van een BVBA, bedrijvig in
het watertoerisme, tegen een concurrerende VZW, wegens oneerlijke handelspraktijken,
die door het voor het Hof bestreden arrest werd afgewezen op grond dat deze tegenpartij
geen winstoogmerk nastreefde en dus ook haar diensten gratis aanbood. Waar dit oordeel
kadert in een mededingingsverhouding tussen verkopers onderling, betekent dit nochtans
niet meteen dat ook de consument op eenzelfde wijze zou beschermd worden in een geschil tegen een “niet commerciële verkoper”, m.b.t. diens vrijwaringplicht tegen verborgen gebreken.
Niettemin dient een keuze te worden gemaakt tussen een ruime uitlegging van het begrip verkoper, zoals in de wet van 14 juli 1991 betreffende de handelspraktijken en de
voorlichting en bescherming van de consument, en een beperkende (d.i. tot de “professionele”), in de wet van 1 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen. Zijn dergelijke uiteenlopende interpretaties van eenzelfde begrip in wetten, die beide, zij het te fragmentarisch en dus op verschillende vlakken, de bescherming van de consument tot doel hebben, verantwoord?
Als men de “professionele” verkoper kenmerkt als de natuurlijke persoon of rechtspersoon die op duurzame wijze een economische activiteit ontplooit8, beperkt men de bescherming van de consument: wat is dan zijn verhaal, voor het gebrek aan overeenstemming van het geleverde goed met de overeenkomst tegen de eerder “occasionele” verkoper? Anderzijds is de eenmalige, niet commerciële en niet professionele verkoper vanzelfsprekend uitgesloten van het toepassingsgebied van de “verkopen van consumptiegoederen door een verkoper aan een consument” (art. 1649bis, §1 B.W.). Maar waarbij horen de
toch wel talrijke “hobbyverkopers”, die niet “de jure” commercieel, noch professioneel
zijn, doch wel ook vrij veel verkopen realiseren, zoals de eiseres, die zichzelf omschrijft
als “hobbyfokker”? Beschermt de wet (art. 1649bis, §2, 2° B.W.) de consument niet tegen
deze verkopers? Zij viseert “iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die consumptiegoederen verkoopt in het kader van zijn beroepsactiviteit of zijn commerciële activiteit”.
Wil ze de consument ook niet beschermen tegen een verkoper met een “activiteit” die ook al voldoet deze niet aan de voorwaarden aan een gevestigde handelaar opgelegd en
heeft ze niet hoofdzakelijk een winstoogmerk - niettemin, in hoofde van de consument,
gelet o.m. op haar herhaald karakter en de prijs die hij betaalt, als een commerciële activiteit gepercipieerd wordt?
De termen van deze bijzondere wet lijken me deze ruimere interpretatie, naar analogie
van die andere bijzondere wet, niet toe te laten. Dat de verkoop van consumptiegoederen,
volgens de Europese richtlijn, moet kaderen in het “bedrijf of beroep” van de verkoper
impliceert professionaliteit in zijnen hoofde.
Door de eiseres, hoewel haar vrijwaringplicht ressorteert onder het gemene kooprecht,
6 AR C.01.0220.N, AC, 2002, nr. 449, met concl. O.M.
7 Zie ook de conclusie in die zin.
8 J. STUYCK, l.c., nr. 75.
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te veroordelen op grond dat ze een verkoper is in de zin van artikel 1649bis, §§1 en 2, 2°
van het Burgerlijk Wetboek, schendt het bestreden vonnis deze bepaling.
Conclusie: vernietiging.
ARREST

(AR C.08.0482.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een vonnis, in eerste en enige aanleg gewezen op 23 mei 2008, door het vredegerecht te Lokeren.
Raadsheer Eric Dirix heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Guy Dubrulle heeft geconcludeerd.
II. FEITEN
Uit het bestreden vonnis blijken de volgende feiten:
1. De eiseres heeft op 25 juli 2007 aan de verweerders een hond verkocht, die
bij haar is afgehaald op 13 september 2007.
2. Op 2 oktober 2007 is de hond overleden.
III. CASSATIEMIDDEL
De eiseres voert in haar verzoekschrift een middel aan.
Geschonden wetsbepalingen
- artikel 1649bis, §§1 en 2, 2°, van het Burgerlijk Wetboek, zoals ingevoegd door artikel 3 van de wet van 1 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten
bij verkoop van consumptiegoederen;
- het beschikkingsbeginsel, ook wel genoemd het algemeen rechtsbeginsel van de autonomie van de procespartijen in het burgerlijk geding, zoals neergelegd in de artikelen 807
en 1138, 2°, van het Gerechtelijk Wetboek;
- het algemeen rechtsbeginsel van de eerbied voor het recht van verdediging.
Aangevochten beslissing
De vrederechter verklaart in het bestreden eindvonnis de hoofdvordering van verweerders ontvankelijk en in die mate gegrond dat de verkoopovereenkomst van 25 juli 2007
ontbonden wordt verklaard en eiseres wordt veroordeeld tot betaling aan verweerders van
de som van 994,84 euro, meer een bedrag van 100 euro morele schadevergoeding, vermeerderd met de gerechtelijke interesten aan de wettelijke rentevoet vanaf de dagvaarding.
Hij steunt deze beslissing voornamelijk op de volgende motieven.
"(... ) dat (de verweerders) van oordeel zijn dat hun hondje van bij de aanvang behept
was met een verborgen gebrek dat uiteindelijk de dood van het dier heeft veroorzaakt.
Dat zij in die omstandigheden (de eiseres) dagvaardt in vrijwaring, meer bepaald in vergoeding van de aankoopkosten, de kosten dierenarts inclusief kosten autopsie en kosten
administratie ten belope van 994,84 euro, meer een morele vergoeding ten bedrage van
100,00 euro.
Dat zij haar vordering steunt op artikel 1604, eerste lid, BW dat stelt dat de verkoper
aan de consument een zaak moet leveren die met de overeenkomst in overeenstemming is.
Dat artikel 1649quater BW hieraan toevoegt dat de verkoper jegens de consument aansprakelijk is voor elk gebrek aan overeenstemming dat bestaat bij de levering van de goe-
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deren en dat zich manifesteert binnen een termijn van 2 jaar te rekenen vanaf de levering.
Dat artikel 1649quinquies, §2 en §3 BW de verschuldigde schadeloosstelling als volgt
begroot:
- conform artikel 1649quinquies, §3 BW kan een schadeloosstelling bekomen worden
in de vorm van een ontbinding van de verkoopsovereenkomst, in de gevallen waarin de
consument geen aanspraak kan maken op herstelling of vervanging;
- conform artikel 1649quinquies, §2 BW dienen de kosten die de koper maakt in zijn
poging om het geleverde goed in overeenstemming te brengen met hetgeen werd overeengekomen, eveneens te worden vergoed door de verkoper;
Dat (de eiseres) haar verweer baseert op drie elementen.
1. Ongegrondheid wegens eigenrichting
(...) dat zij vooreerst stelt dat zij pas laattijdig op de hoogte werd gebracht van het zich
stellende probleem.
Dat zij pas daags voor het overlijden van de pup door de behandelende dierenarts werd
gecontacteerd.
Dat zij geen idee heeft wat er ondertussen met de pup, sedert het afhalen, is gebeurd.
Dat aldus op geen enkel moment een tegensprekelijk onderzoek mogelijk werd gemaakt.
Dat zulks door (de verweerders) niet ernstig wordt betwist.
Dat hierdoor de bewijslast in hoofde van (de verweerders) zwaarder wordt.
Dat het immers aan hen is om ontegensprekelijk te bewijzen dat het hondje op het moment van de aankoop was aangetast met een verborgen gebrek dat uiteindelijk tot het
overlijden aanleiding heeft gegeven.
2. Gemis aan bewijs van de aanwezigheid van een verborgen gebrek ten tijde van de
verkoop
(...) dat (de eiseres) stelt dat (de verweerders) er niet in slagen aan te tonen dat de bewuste puppy op het tijdstip van de verkoop was aangetast door een verborgen gebrek, met
name GSD.
Dat (de eiseres) stelt:
Toen de dierenarts van (de eiseres) de puppy de nodige vaccins gegeven heeft verkeerde de pup in goede gezondheid, zonder klinisch zichtbare afwijkingen
- de pup was aan het rondhollen toen men hem kwam afhalen
- ik heb uitgebreid uitleg gegeven over de nodige zorgen voor een chichuahua
Dat (de eiseres) van oordeel is dat minirassen steeds gevoelig zijn aan suikertekorten.
Dat deze tekorten vaak optreden na stress, inspanningen en na lange tussenpozen van
voedselopname.
Dat zulks een vaak voorkomend probleem zou zijn na de verhuis van het nest naar het
nieuwe gezin, waar men speciale aandacht moet voor opbrengen.
Dat zij betwist dat het hier om een erfelijke aandoening zou gaan, maar veeleer om een
niet verzorgde zwakte van het ras.
Dat (de verweerders) zulks echter formeel betwisten en hiertoe het verslag neerleggen
van dierenarts Boskema welke heel formeel stelt:
"GSD type 1 is een erfelijke aandoening waarbij een enzym van de gluco-genolyse en
de gluconeogenese deficiënt is, hierdoor ontstaat er een chronisch tekort aan vrij glucose".
Dat deze in een aanvullend verslag toelicht:

Nr. 51 - 21.1.10

HOF VAN CASSATIE

227

"Bij GSD type 1 werkt dit enzyme (glucose-6-fosfatase) niet. Hierdoor kan de hond
geen reserve opbouwen, om wanneer dat nodig is glucose uit vrij te maken. Als gevolg
hiervan verkeert de hond in een staat van hypoglycemie (=tekort aan suiker). Enkel tijdens
inname van voeding kan de hond gebruik maken van de opgenomen glucose. Alle organen en systemen hebben brandstof nodig. Als er te weinig brandstof is, gaat dit alles ook
slechter werken. Kortom: het hele lichaam werkt slechter, uiteindelijk gaan er organen of
systemen helemaal niet meer werken en sterft de hond. Wat bij de hond in kwestie het geval was".
Dat het lijkschouwingsverslag tot volgende bevindingen kwam:
"Het dier vertoonde de typische klinische en morfologische veranderingen (bleke spieren, nieren, hart en vervette lever, maagulcera) van dieren met "glycogen storage disease"
'type I GSD of ook Juveniele Toy breed Hypoglycemie genaamd) typisch gezien bij Toy
rassen. GSD gaat gepaard met slechte groei, hypoglycemische aanvallen, epileptische
aanvallen en algemene zwakte.
Verder vertoonde het dier subacute letsels van colitis en typhlitis, wat de meest recente
symptomen van diarree kan verklaren. De periodes van anorexie die hiermee gepaard
gaan kunnen bij jonge dieren met Juveniele Toy Breed Hypoglycemie leiden tot acute hypoglycemische aanvallen met sterfte tot gevolg".
Dat uit deze verslagen ontegensprekelijk blijkt dat het bewuste dier was aangetast door
een erfelijke aandoening, welke weliswaar misschien niet was vast te stellen op het moment van de verkoop maar eigenlijk vrij snel reeds aan het licht kwam.
Dat deze aandoening uiteraard een verborgen gebrek uitmaakt welke in het licht van de
wet van 1.9.2004 recht geeft op schadeloosstelling.
3. Onnaspeurbaar karakter van de aandoening in hoofde van de verkoper
(...) dat (de eiseres) tenslotte opmerkt dat de ziekte wellicht op het moment van de verkoop niet opspoorbaar was.
Dat zulks correct is maar geen afbreuk (doet) aan de aansprakelijkheid van de verkoper
in deze.
Dat de eis van (de verweerders) dan ook gegrond voorkomt en in die zin als gegrond
voorkomt"
(bestreden vonnis, pagina 2, achtste alinea tot en met pagina 5, eerste alinea).
Grieven
De rechter moet zich in een proces laten leiden door twee beginselen: het beginsel van
de autonomie van de procespartijen in het burgerlijk geding, ook het beschikkingsbeginsel
genoemd, en het beginsel van het recht van verdediging.
Het beschikkingsbeginsel heeft tot gevolg dat de door een partij gedane keuze met betrekking tot de feiten waarop zij haar vordering steunt, de rechter bindt. Dit beginsel is
neergelegd zowel in artikel 1038, 2° (lees: 1138, 2°) van het Gerechtelijk Wetboek als in
artikel 807 van het Gerechtelijk Wetboek.
Het recht van verdediging wordt miskend wanneer een rechter zijn beslissing laat steunen op door de partijen niet aangevoerde gegevens, zonder dat hij de partijen in staat stelt
hun middelen hieromtrent uiteen te zetten.
Overeenkomstig artikel 1649bis, §1 van het Burgerlijk Wetboek zijn de bepalingen met
betrekking tot de verkoop aan consumenten (boek III, titel VI, hoofdstuk IV, afdeling IV
van het Burgerlijk Wetboek) van toepassing op de verkopen van consumptiegoederen
door een verkoper aan een consument.
Naar luid van artikel 1649bis, §2, 2° van het Burgerlijk Wetboek wordt voor de toepassing van deze bepalingen onder "verkoper" verstaan "iedere natuurlijke persoon of rechts-
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persoon die consumptiegoederen verkoopt in het kader van zijn beroepsactiviteit of zijn
commerciële activiteit".
De vrederechter verklaart te dezen de verkoopovereenkomst van 25 juli 2007 ontbonden en veroordeelt de eiseres tot betaling aan de verweerders van een welbepaalde schadevergoeding, meer de gerechtelijke interesten op grond van het motief dat de aandoening
waardoor het door de eiseres aan de verweerders verkochte dier blijkens de overgelegde
verslagen was aangetast, een verborgen gebrek uitmaakt dat door de wet van 1 september
2004 op de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen wordt
gesanctioneerd.
Uit de gedinginleidende dagvaarding en de conclusies voor partijen blijkt evenwel dat
eiseres zichzelf omschreef als een "hobbyfokker" en dat verweerders deze hoedanigheid
van eiseres niet betwistten. Eiseres wordt bovendien in de aanhef van het bestreden vonnis
voorgesteld als zijnde "zonder beroep".
Door de wet van 1 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij
verkoop van consumptiegoederen toepasselijk te verklaren op het hem voorgelegde geschil terwijl door de verweerders noch in de gedinginleidende dagvaarding noch in hun
conclusie werd betwist dat het fokken van honden niet behoort tot de beroepsactiviteit van
de eiseres, gaat de Vrederechter er derhalve aan voorbij dat het toepassingsdomein van
deze wet aan de zijde van de verkoper beperkt is tot een professionele verkoper van consumptiegoederen.
In zoverre de toewijzing van de vordering van de verweerders aldus steunt op een miskenning van het toepassingsgebied ratione personae van de wet van 1 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen en
minstens van de draagwijdte van het wettelijk begrip "verkoper" in de zin van deze wet, is
deze beslissing dan ook niet naar recht verantwoord (schending van artikel 1649bis, §§1
en 2, 2° van het Burgerlijk Wetboek).
In de mate het bestreden vonnis aldus zou moeten worden uitgelegd dat de Vrederechter door de toepasselijkheid van de wet van 1 september 2004 betreffende de bescherming
van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen aan te nemen er impliciet doch
zeker van uitgaat dat eiseres een professionele hondenfokker is, werpt hij daardoor minstens een aan de openbare orde vreemd geschil op waarvan in de conclusies van partijen
geen gewag wordt gemaakt, zonder eiseres bovendien de mogelijkheid te geven zich daaromtrent te verdedigen en is de beslissing tot toewijzing van de vordering van de verweerders bijgevolg ook om deze reden niet naar recht verantwoord (schending van het algemeen rechtsbeginsel van de autonomie van de procespartijen in het burgerlijk geding en
van het algemeen rechtsbeginsel van de eerbied voor het recht van verdediging).

IV. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
1. Artikel 1649bis van het Burgerlijk Wetboek, zoals ingevoegd bij wet van 1
september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop
van consumptiegoederen, bepaalt in paragraaf 1 dat de bepalingen met betrekking tot de verkopen aan consumenten, van toepassing zijn op de verkopen van
consumptiegoederen door een verkoper aan een consument.
2. Paragraaf 2 van deze bepaling omschrijft het begrip "verkoper" als iedere
natuurlijke persoon of rechtspersoon die consumptiegoederen verkoopt in het kader van zijn beroepsactiviteit of zijn commerciële activiteit.
De verkoper in de zin van de wet is iedere natuurlijke of rechtspersoon die op
duurzame wijze een economische activiteit ontplooit, met uitsluiting van de per-
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soon die niet beroepshalve handelt.
3. Uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan, blijkt dat de eiseres
zichzelf omschrijft als een hobbyfokker en dat deze omschrijving door de verweerders niet wordt bekritiseerd.
4. De vrederechter stelt vast dat de verkochte hond behept was met een verborgen gebrek.
Vervolgens veroordeelt hij de eiseres tot het betalen van schadevergoeding "in
het licht van de wet van 01.09.2004" zonder na te gaan of zij een verkoper is in
de zin van artikel 1649bis van het Burgerlijk Wetboek.
5. Door aldus te oordelen, schendt de vrederechter artikel 1649bis van het Burgerlijk Wetboek.
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 betwisting daaromtrent over aan de feitenrechter.
Verwijst de zaak naar het vredegerecht te Sint-Niklaas, eerste kanton.
21 januari 2010 – 1° kamer – Voorzitter: de h. Verougstraete, voorzitter – Verslaggever: de h. Dirix – Gelijkluidende conclusie van de h. Dubrulle, advocaat-generaal – Advocaat: mr. Verbist.

Nr. 52
1° KAMER - 21 januari 2010

GERECHTSKOSTEN — BURGERLIJKE ZAKEN — PROCEDURE VOOR DE
FEITENRECHTER - RECHTSPLEGINGSVERGOEDING - VERZOEK TOT VERMINDERING FINANCIËLE SITUATIES - TAAK VAN DE RECHTER
Wanneer een partij in conclusie aanvoert dat de rechtsplegingsvergoeding tot de minimumvergoeding moet worden herleid op grond van haar bijzonder slechte financiële situatie enerzijds en het kennelijk onredelijk karakter van de situatie afgeleid uit het grote
verschil in economische toestand tussen de partijen anderzijds, kan de rechter niet
weigeren dit verzoek in te willigen uitsluitend op grond dat de stukken die de partij aanbrengt om aan te tonen dat haar financiële situatie dit rechtvaardigt, niet bewijzen dat
haar financiële toestand dermate precair is geworden dat het basisbedrag van de rechtsplegingsvergoeding moet verminderd worden. (Art. 1022, Ger.W.)
(CTI COMMODITIES TRADING INVESTMENTS Ltd., vennootschap naar Engels recht T. DADCO EUROPE Ltd. e.a.)
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(AR C.08.0538.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 25 juni 2008 gewezen door
het hof van beroep te Brussel.
Raadsheer Beatrijs Deconinck heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Guy Dubrulle heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDEL
De eiseres voert in haar verzoekschrift een middel aan.
Geschonden bepalingen
- artikel 149 van de Grondwet;
- de artikelen 1017, eerste lid, 1018, 6°, 1022 en 1042 van het Gerechtelijk Wetboek;
- de artikelen 1, tweede lid, en 2 van het koninklijk besluit van 26 oktober 2007 tot
vaststelling van het tarief van de rechtsplegingsvergoeding bedoeld in artikel 1022 van het
Gerechtelijk Wetboek en tot vaststelling van de datum van inwerkingtreding van de artikelen 1 tot 13 van de wet van 21 april 2007 betreffende de verhaalbaarheid van de erelonen en de kosten verbonden aan de bijstand van de advocaat.
Aangevochten beslissing
Bij het bestreden arrest van 25 juni 2008 veroordeelt het hof van beroep te Brussel, verwijzend naar het tussenarrest van 26 februari 2008 en recht sprekend in voortzetting hiervan, de eiseres tot de (gerechts)kosten vereffend voor de eerste verweerster op 10.000,00
euro en voor tweede verweerster op 10.000,00 euro.
Het hof van beroep stoelt deze beslissing op volgende gronden:
1. Partijen zijn het erover eens dat gelet op de waarde van de vordering, het basisbedrag
van de rechtsplegingsvergoeding 10.000,00 euro bedraagt, het minimumbedrag 1.000,00
euro en het maximumbedrag 20.000,00 euro.
Zij betwisten het te betalen bedrag in die zin dat (de eerste verweerster) en (de tweede
verweerster) elk een rechsplegingsvergoeding vorderen terwijl (de eiseres) meent dat er
slechts één rechtsplegingsvergoeding voor hen twee samen verschuldigd is en dat (de eerste en de tweede verweerster) elk het maximumbedrag van 20.000,00 euro vorderen en
(de eiseres) stelt dat de verschuldigde rechtsplegingsvergoeding tot het minimum van
1.000,00 euro moet herleid worden.
2. Thans is er geen wettelijke bepaling die toelaat zonder meer aan te nemen dat verschillende partijen die door dezelfde raadsman bijgestaan worden slechts aanspraak kunnen maken op een enkele rechtsplegingsvergoeding.
Dergelijke bepaling was opgenomen in artikel 1 van het KB van 30 november 1970 tot
vaststelling van het tarief van de invorderbare kosten bedoeld in artikel 1022 van het Gerechtelijk Wetboek. Dit KB is echter opgeheven door artikel 9 (van) het KB van 26 oktober 2007 tot vaststelling van het tarief van de rechtsplegingsvergoeding bedoeld in artikel
1022 Ger. W. in werking getreden op 1 januari 2006, en in voormeld KB van 26 oktober
2007 is geen gelijkluidende bepaling opgenomen.
In huidige zaak zijn de middelen en argumenten ontwikkeld in verband met (de eerste
verweerster) en (de tweede verweerster) niet volledig hetzelfde.
Er is dus, noch in feite, noch in rechte, reden om aan (de eerste verweerster) en (de
tweede verweerster) samen slechts een enkele rechtsplegingsvergoeding toe te kennen.
3. De argumentatie van (de eiseres) om het bedrag van de rechtsplegingsvergoeding te
herleiden kan niet gevolgd worden aangezien de stukken die zij aanbrengt om aan te tonen
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dat haar financiële situatie dit rechtvaardigt, niet bewijzen dat haar financiële toestand
dermate precair is geworden dat het basisbedrag van de rechtsplegingsvergoeding moet
verminderd worden.
Er blijkt niet waarom negatieve berichten over de DADCO-vennootschappen - zonder
effectief bewijs van enige veroordeling - een vermindering van de rechtsplegingsvergoeding in huidige zaak zou rechtvaardigen.
Grieven
1.1. Overeenkomstig artikel 149 van de Grondwet is elk vonnis met redenen omkleed.
De rechter is ingevolge deze Grondwetsbepaling verplicht te antwoorden op alle precieze en relevante middelen die partijen op regelmatige wijze in hun besluiten aanvoeren ter
staving van hun eis of verweer.
1.2. Luidens artikel 1017, eerste lid, van het Gerechtelijk Wetboek verwijst ieder eindvonnis, zelfs ambtshalve, de in het ongelijk gestelde partij in de kosten, onverminderd de
overeenkomst tussen partijen, die het eventueel bekrachtigt.
Het artikel 1018 van het Gerechtelijk Wetboek bepaalt welke de gerechtskosten zijn en
vermeldt daaronder als "6°" de rechtsplegingsvergoeding zoals bepaald in artikel 1022
van het Gerechtelijk Wetboek.
Luidens artikel 1022, eerste lid, van het Gerechtelijk Wetboek is de rechtsplegingsvergoeding een forfaitaire tegemoetkoming in de kosten en erelonen van de advocaat van de
in het gelijk gestelde partij.
Het derde lid van artikel 1022 van het Gerechtelijk Wetboek preciseert dat de rechter,
op verzoek van een van de partijen en op een met bijzondere redenen omklede beslissing,
ofwel de vergoeding kan verminderen, ofwel die verhogen, zonder de door de Koning bepaalde maximum- en minimumbedragen te overschrijden. Bij zijn beoordeling houdt de
rechter rekening met:
- de financiële draagkracht van de verliezende partij, om het bedrag van de vergoeding
te verminderen;
- de complexiteit van de zaak;
- de contractueel bepaalde vergoedingen van de in het gelijk gestelde partij;
- het kennelijk onredelijk karakter van de situatie.
Aldus kan de rechter de vergoeding verminderen, zonder de door de Koning bepaalde
minimumbedragen te overschrijden, daarbij rekening houdend met het kennelijk onredelijk karakter van de situatie, ook al is de verliezende partij voldoende financieel draagkrachtig om het basisbedrag van de rechtsplegingsvergoeding te betalen.
2. De eiseres voerde in haar "aanvullende en hernemende beroepsconclusie na heropening der debatten", gedateerd op 23 mei 2008 (p. 4, vanaf het derde laatste lid en p. 5, eerste, tweede en derde lid), aan dat het bedrag van de rechtsplegingsvergoeding diende te
worden herleid tot het minimumbedrag en dit wegens het kennelijk onredelijk karakter
van de situatie.
De eiseres stelde aldaar terzake:
"Het is ten tweede zo dat het onredelijk karakter van de situatie wel kan ingeroepen
worden door (de eiseres) ten aanzien van (de verweersters);
De rechter mag zich trouwens laten leiden door de billijkheid overeenkomstig dit criterium;
In casu spreken we toch over een groot verschil in economische toestand tussen partijen
waarbij (de eiseres) als kleine David het tegen Goliath moet opnemen, hetgeen wijst op
het onredelijke karakter van de situatie;
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(De eiseres) voegt daartoe bij huidige conclusie kopie van haar jaarrekeningen 2001
(stuk A.5) met cijfers 2000 en 2001, evenals deze van 2006 (stuk A.6) op grond waarvan
duidelijk blijkt wat de gevolgen zijn geweest van de verbreking van de overeenkomst
door de DADCO groep;
Op grond van deze jaarrekening blijkt dat (de eiseres) m.b.t. "shipbroking commissions" een enorme terugval heeft gekend:
- in 2000 een omzet van £ 481.065
- in 2001 een omzet van £ 347.216
- in 2005 een omzet van £ 144.866
- in 2006 een omzet van £114.250
Deze terugval heeft een directe impact gehad op het resultaat van de vennootschap.
- in 2000 een operationele winst van £ 77.844
- in 2001 een operationele winst van £ 63.780
- in 2005 een operationele winst van £ 11.716
- in 2006 een operationeel verlies van (-) £ 5.428"
Op grond van het kennelijk onredelijk karakter van de situatie, afgeleid uit de disproportionele verhouding tussen de financiële toestand van de eiseres en deze van beide verweersters, vorderde de eiseres aldus de herleiding van het bedrag van de rechtsplegingsvergoeding tot het minimumbedrag van 1.000,00 euro ("aanvullend en hernemende beroepsconclusie na heropening der debatten", gedateerd op 23 mei 2008, p. 6, beschikkend
gedeelte).
De appelrechter oordeelt in het bestreden arrest (p. 2 en 3, nr. 3) dat de argumentatie
van de eiseres om het bedrag van de rechtsplegingsvergoeding te herleiden, niet kan gevolgd worden aangezien de stukken die zij aanbrengt om aan te tonen dat haar financiële
situatie dit rechtvaardigt, niet bewijzen dat haar financiële toestand dermate precair is geworden dat het basisbedrag van de rechtsplegingsvergoeding moet worden verminderd.
Het hof van beroep antwoordt evenwel niet op de hiervoren aangehaalde precieze en relevante aanvoeringen in de conclusies in hoger beroep van de eiseres waarin zij aanvoerde
dat het basisbedrag van de rechtsplegingsvergoeding diende te worden herleid op grond
van het kennelijk onredelijk karakter van de situatie afgeleid uit de disproportionele verhouding tussen de financiële toestand van de eiseres en die van beide verweersters.
Het bestreden arrest is derhalve niet regelmatig met redenen omkleed en schendt artikel
149 van de Grondwet.
3. Voor zover het bestreden arrest aldus zou moeten worden gelezen dat het basisbedrag van de rechtsplegingsvergoeding niet moet verminderd worden wegens het kennelijk
onredelijk karakter van de situatie omdat de eiseres niet bewijst dat haar toestand dermate
precair is geworden, is het bestreden arrest eveneens onwettig.
De rechter kan immers het basisbedrag van de rechtsplegingsvergoeding verminderen
wanneer de situatie kennelijk onredelijk is, ook al is de financiële draagkracht van de verliezende partij niet preciair.
Het hof van beroep kon bijgevolg niet wettig beslissen dat het basisbedrag van de
rechtsplegingsvergoeding niet moet verminderd worden, louter omdat de eiseres niet bewijst dat haar financiële toestand dermate precair is geworden, zonder daarbij rekening te
houden met het kennelijk onredelijk karakter van de situatie afgeleid door de eiseres uit de
disproportionele verhouding tussen de financiële toestand van de respectieve partijen.
Door dit kennelijk onredelijk karakter van de situatie niet te betrekken in zijn beoordeling,
miskent het hof van beroep de artikelen 1017, eerste lid, 1018.6°, 1022 en 1042 van het
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Gerechtelijk Wetboek. Door de eiseres aldus te veroordelen om het basisbedrag van
10.000,00 euro aan elk van beide verweersters te betalen, miskent het hof van beroep tevens de artikelen 1, tweede lid en 2 van het koninklijk besluit van 26 oktober 2007.

III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
1. De eiseres heeft in haar appelconclusie aangevoerd dat de rechtsplegingsvergoeding tot de minimumvergoeding moet worden herleid op grond van haar
bijzonder slechte financiële situatie enerzijds en het kennelijk onredelijk karakter
van de situatie afgeleid uit het grote verschil in economische toestand tussen de
partijen anderzijds.
2. Het arrest willigt dit verzoek niet in, uitsluitend op grond dat de stukken die
de eiseres aanbrengt om aan te tonen dat haar financiële situatie dit rechtvaardigt,
niet bewijzen dat haar financiële toestand dermate precair is geworden dat het
basisbedrag van de rechtsplegingsvergoeding moet verminderd worden.
Het arrest verantwoordt aldus zijn beslissing niet naar recht.
Het middel is gegrond.
Dictum
Het Hof
Vernietigt het bestreden arrest.
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het vernietigde arrest.
Houdt de kosten aan en laat de beslissing daaromtrent aan de feitenrechter
over.
Verwijst de zaak naar het hof van beroep te Antwerpen.
21 januari 2010 – 1° kamer – Voorzitter: de h. Verougstraete, voorzitter – Verslaggever: mevr. Deconinck – Gelijkluidende conclusie van de h. Dubrulle, advocaat-generaal –
Advocaat: mr. Geinger.

Nr. 53
1° KAMER - 22 januari 2010

INKOMSTENBELASTINGEN — PERSONENBELASTING — INKOMSTEN UIT
ROERENDE GOEDEREN - VERGOEDINGEN VOOR CONCESSIE VAN INTELLECTUELE RECHTEN
- INKOMSTEN UIT CONCESSIE VAN ROERENDE GOEDEREN - GEVOLG
Het arrest is naar recht verantwoord wanneer het eerst vaststelt dat een partij, tegen betaling van vergoedingen, onlichamelijke roerende goederen, namelijk de intellectuele rechten die zij heeft geërfd, in concessie heeft gegeven en vervolgens oordeelt dat die vergoedingen inkomsten uit concessie van roerende goederen zijn in de zin van artikel 17,
§1, 3°, W.I.B. 1992, en bijgevolg beslist dat artikel 90, 1°, W.I.B. 1992 niet toepasselijk
is1. (Art. 17, W.I.B. 1992)
1 Zie concl. O.M. in Pas. 2010, nr. 53.
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(BELGISCHE STAAT. Min. v. FinancIën T. H.)

ARREST (vertaling)

(AR F.08.0002.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest, op 21 september 2007 gewezen
door het hof van beroep te Brussel.
Raadsheer Gustave Steffens heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal André Henkes heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDELEN
De eiser voert een middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 6 en 90, 1°, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 (laatstgenoemd artikel zoals het voortvloeit uit de wijziging aangebracht door artikel 13 van het
koninklijk besluit van 20 december 1996 houdende diverse fiscale maatregelen, met toepassing van de artikelen 2, §1, en 3, §1, 2° en 3°, van de wet van 26 juli 1996 strekkende
tot realisatie van de budgettaire voorwaarden tot deelname van België aan de Europese
Economische en Monetaire Unie, bevestigd door artikel 2, 1°, van de wet van 13 juni
1997 tot bekrachtiging van de koninklijke besluiten genomen met toepassing van de wet
van 26 juli 1996 strekkende tot realisatie van de budgettaire voorwaarden tot deelname
van België aan de Europese Economische en Monetaire Unie, en de wet van 26 juli 1996
tot modernisering van de sociale zekerheid en tot vrijwaring van de leefbaarheid van de
wettelijke pensioenstelsels) en het karakter van openbare orde van de materie inzake de
inkomstenbelastingen;
voor zoveel als nodig,
- het algemeen rechtsbeginsel van de autonomie van de procespartijen, beschikkingsbeginsel genaamd, zoals het kan worden afgeleid uit artikel 1138, 2°, van het Gerechtelijk
Wetboek;
- het algemeen beginsel van het recht van verdediging;
- artikel 1138, 2°, van het Gerechtelijk Wetboek;
- de artikelen 1319, 1320 en 1322 van het Burgerlijk Wetboek.
Aangevochten beslissingen
Het arrest dat uitspraak doet op een beroep waarin de eiser vorderde "in hoofdzaak, het
tegensprekelijk verzoekschrift ontvankelijk maar niet-gegrond te verklaren en voor recht
te zeggen dat de litigieuze inkomsten (uit de volg- en reproductierechten op het werk van
de schilder Magritte) diverse inkomsten zijn als bedoeld in artikel 90, 1°, van het Wetboek
van de inkomstenbelastingen 1992, (en) subsidiair om, ingeval het hof (van beroep) zou
beslissen dat de litigieuze inkomsten voortkomen uit de concessie van roerende goederen
in de zin van artikel 17, §1, 3°, (van dat wetboek), de aanslagen die oorspronkelijk waren
vastgesteld met toepassing van artikel 355 (van dat wetboek) nietig te verklaren",
stelt vast:
"(De verweerder) heeft de auteursrechtelijke vermogensrechten die hij van de weduwe
van schilder Magritte heeft geërfd, niet vervreemd;
Hij heeft aan collectieve beheersvennootschappen reproductielicenties voor onbepaalde
tijd en voor welbepaalde territoria toegekend;
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Hij heeft voorts aan bepaalde instellingen rechtstreeks reproductierechten toegekend
voor welbepaalde doeleinden en voor beperkte periodes;
Aldus heeft hij tegen betaling van vergoedingen onlichamelijke onroerende goederen,
namelijk de intellectuele rechten die hij heeft geërfd, in concessie gegeven",
en oordeelt:
"Artikel 17, §1, 3°, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 bepaalt dat 'inkomsten van verhuring, verpachting, gebruik en concessie van roerende goederen' inkomsten uit roerende goederen zijn, ongeacht of de bedoelde roerende goederen lichamelijke
dan wel onlichamelijke goederen zijn;
Zodra de ontvangen vergoedingen roerende inkomsten vormen, mogen ze slechts als
zodanig belast worden en niet als 'baten of winsten' die onder de toepassing vallen van de
resterende categorie van diverse inkomsten, als bedoeld in artikel 90, 1°, van dat wetboek;
Het heeft dus geen belang na te gaan, meer bepaald in het licht van het arrest van het
Hof van Cassatie van 24 oktober 1975, of voornoemd artikel 90, 1°, in fine, dat de 'normale verrichtingen van beheer van een privévermogen bestaande uit (...) roerende voorwerpen' uitsluit uit het toepassingsgebied van de diverse inkomsten, al dan niet doelt op
'onlichamelijke roerende voorwerpen', daar artikel 90 in dit geval hoe dan ook niet toepasselijk is;
Om dezelfde reden heeft het geen zin om - in het kader van artikel 90, 1° - na te gaan of
de door (de verweerder) gestelde handelingen al dan niet buiten het normale beheer van
zijn privévermogen vallen",
en "zegt voor recht dat de litigieuze inkomsten die apart tegen het tarief van 33 pct. in
de personenbelasting zijn belast (...) roerende inkomsten zijn in de zin van artikel 17, §1,
3°, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992".
Grieven
Hoewel artikel 6 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 als volgt luidt:
"Het belastbare inkomen wordt gevormd door het totale netto-inkomen, verminderd met
de aftrekbare bestedingen. Het totale netto-inkomen is de som van de netto-inkomens van
de volgende categorieën: 1° inkomen van onroerende goederen; 2° inkomen van roerende
goederen en kapitalen; 3° beroepsinkomen; 4° divers inkomen", volgt noch uit die bepaling, noch uit enige andere, noch zelfs uit de algemene opzet van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 dat de volgorde waarin de verschillende categorieën inkomsten
aldus worden opgesomd een orde van voorrang is op grond waarvan de eerste categorieën
voorrang zouden hebben op de volgende, noch dat, bijgevolg, de laatste categorie, namelijk die van de diverse inkomsten, een overblijvende categorie is.
Voorts volgt uit de bewoordingen zelf van artikel 90 van dat wetboek, volgens hetwelk
"diverse inkomsten (...): 1° onverminderd het bepaalde in 8°, 9° en 10°, winst of baten
(zijn), hoe ook genaamd, die zelfs occasioneel of toevallig, buiten het uitoefenen van een
beroepswerkzaamheid, voortkomen uit enige prestatie, verrichting of speculatie of uit
diensten bewezen aan derden, daaronder niet begrepen normale verrichtingen van beheer
van een privévermogen bestaande uit onroerende goederen, portefeuillewaarden en roerende voorwerpen" dat de wetgever een heel ruime opvatting heeft van de inkomsten die
als diverse inkomsten belast moeten worden ("hoe ook genaamd", " zelfs occasioneel of
toevallig", "enige (...) verrichting") en dat hij uitdrukkelijk de bepalingen bedoelt waarvan
de toepassing tot gevolg heeft dat die van artikel 90, 1°, wordt uitgesloten ("onverminderd
het bepaalde in 8°, 9° en 10°").
Daaruit volgt dat de omstandigheid alleen dat de door de verweerder ontvangen vergoedingen inkomsten kunnen zijn "uit de concessie van roerende goederen" in de zin van artikel 17, §1, 3°, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, dit wil zeggen inkom-

236

HOF VAN CASSATIE

22.1.10 - Nr. 53

sten die vallen onder de tweede categorie inkomsten, als bedoeld in voornoemd artikel 6,
op zich niet voldoende is als wettelijke verantwoording van de beslissing van het hof van
beroep dat "artikel 90 in dit geval hoe dan ook niet toepasselijk is" en, bijgevolg, dat het
hof van beroep, door niet na te gaan of, zoals de verweerder het hof daarom verzocht in
zijn appelverzoekschrift en in zijn conclusie, die vergoedingen geen "baten of winsten"
zijn in de zin van artikel 90, 1°, van dat wetboek, namelijk inkomsten van de vierde categorie, de in het middel aangewezen wetsbepalingen heeft geschonden.

III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Luidens artikel 17, §1, 3°, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992
zijn inkomsten uit roerende goederen en kapitalen alle opbrengsten van roerend
vermogen aangewend uit welken hoofde ook, met name: inkomsten van verhuring, verpachting, gebruik en concessie van roerende goederen.
Inkomsten die behoren tot de categorie van roerende inkomsten in de zin van
die bepaling mogen niet belast worden als diverse inkomsten, als bedoeld in artikel 90, 1°, van dat wetboek.
Het arrest stelt vast dat de eiser "tegen betaling van vergoedingen, onlichamelijke roerende goederen, namelijk de intellectuele rechten" die hij heeft geërfd,
"in concessie heeft gegeven".
Het oordeelt, zonder op dat punt te worden bekritiseerd, dat die vergoedingen
inkomsten uit concessie van roerende goederen zijn in de zin van voormeld artikel 17.
Het verantwoordt bijgevolg naar recht zijn beslissing dat artikel 90, 1°, van het
Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 niet toepasselijk is.
In zoverre kan het middel niet worden aangenomen.
Voor het overige is het middel, dat niet aangeeft waarom de overige wetsbepalingen en de rechtsbeginselen die het aanwijst, geschonden zijn, niet ontvankelijk
wegens gebrek aan precisering.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiser in de kosten.
22 januari 2010 – 1° kamer – Voorzitter: de h. Mathieu, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: de h. Steffens – Gelijkluidende conclusie van de h. Henkes, advocaat-generaal –
Advocaat: mr. Kirkpatrick.

Nr. 54
1° KAMER - 22 januari 2010

INKOMSTENBELASTINGEN — INTERNATIONALE VERDRAGEN - VERDRAG
TUSSEN BELGIË EN DE TSJECHO-SLOWAAKSE SOCIALISTISCHE REPUBLIEK - FORFAITAIR GEDEELTE
VAN BUITENLANDSE BELASTING - BELASTBARE GRONDSLAG - BEREKENING
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Het arrest dat oordeelt dat het Belgisch recht de berekening van het forfaitair gedeelte van
buitenlandse belasting bepaalt op grond van de omschrijving van het inkomen
overeenkomstig het Verdrag van 19 juni 1975 tussen het Koninkrijk België en de Tsjecho-Slowaakse Socialistische Republiek tot het vermijden van dubbele belasting en tot
het voorkomen van het ontgaan van belasting inzake belastingen naar het inkomen en
naar het vermogen, terwijl het Verdrag verwijst naar de in het Belgisch recht vastgelegde
verrekening, met inbegrip van de vaststelling van de belastbare grondslag en de
berekening van het forfaitair gedeelte van buitenlandse belasting is niet naar recht verantwoord1. (Art. 23, Overeenkomst 19 juni 1975)
(BELGISCHE STAAT, Min. v. Financiën T. ING LEASE BELGIUM nv)

ARREST (vertaling)

(AR F.08.0100.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest, op 12 september 2008 gewezen
door het hof van beroep te Brussel.
Raadsheer Martine Regout heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal André Henkes heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDELEN
De eiseres voert een middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 12, §1 tot 3, en 23, A, b), van de Overeenkomst tussen het Koninkrijk
België en de Tsjecho-Slowaakse Socialistische Republiek tot het vermijden van dubbele
belasting en tot het voorkomen van het ontgaan van belasting inzake belastingen naar het
inkomen en naar het vermogen, ondertekend te Praag op 19 juni 1975, goedgekeurd bij de
wet van 19 september 1977 en waarvan het Koninkrijk België en de Tsjechische Republiek, bij uitwisseling van nota's van 17 december 1996 verklaard hebben dat zij van
kracht zou blijven tussen de Tsjechische Republiek en het koninkrijk België (zie inzonderheid bijlage 1, punt 10);
- de artikelen 286 en 287 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, zoals ze
van toepassing zijn op het aanslagjaar 1999.
Aangevochten beslissingen
Het arrest vermeldt:
"De (verweerster) heeft een productielijn voor rubber verhuurd aan de Tsjechische vennootschap Thona s.r.o. krachtens twee leasingcontracten, waarvan enkel het eerste, namelijk het contract nr. 110N/00011457 (lees: nr. 110N/00186850) van 20 augustus 1997, zoals het werd gewijzigd door het bijvoegsel nr. 1 bij dat contract (waardoor de totale oorspronkelijke investeringswaarde van 101.912.901 frank werd teruggebracht op 85.090.586
frank), betrekking heeft op het boekhoudjaar 1998 en het litigieuze aanslagjaar 1999;
De bedragen die de Tsjechische vennootschap, de lessee, heeft betaald, worden door de
overeenkomst aangemerkt als huurgelden (die om de drie maanden worden betaald) voor
de leasing van het materieel dat is aangemerkt als productielijn voor rubber, waarbij de
duur van de huur vastgesteld werd op 29 trimesters;
De prijs voor de aankoopoptie bij afloop van het contract werd forfaitair vastgesteld op
700.000 frank (lees: 1.019.129 frank) exclusief belasting. De lessee is bij afloop van het
1 Zie concl. O.M. in Pas. 2010, nr. 54.

238

HOF VAN CASSATIE

22.1.10 - Nr. 54

leasingcontract helemaal niet verplicht het optierecht uit te oefenen en, indien hij dit niet
doet, eindigt het contract op de vervaldatum ervan;
Het staat vast dat de Tsjechische fiscus, volgens de overgelegde attesten, aan de bron
bedragen heeft ingehouden op het totale bedrag van de litigieuze huurgelden voor de leasing, namelijk een inhouding van Tsjechische belasting van 114.872 Tsjechische kroon op
de eerste royalty van 12.763.587,88 frank (voor de periode van 1 juli 1998 tot 30 september 1998) en een inhouding van Tsjechische belasting van 28.341 Tsjechische kroon op de
tweede royalty van 3.257.630 frank (voor de periode van 1 oktober 1998 tot 31 december
1998);
Het wordt niet betwist dat de (verweerster), overeenkomstig haar boekhoudkundige
stukken, voor de vennootschapsbelasting van het aanslagjaar 1999, in haar belastbare
winst, als inkomsten uit de litigieuze leasingverrichting, slechts aangifte heeft gedaan van
de interest begrepen in de royalty's die de Tsjechische lessee haar heeft betaald, namelijk
een bedrag van 2.334.078 frank op de 16.164.431 frank ontvangen huurgelden;
(De verweerster) heeft in haar aangifte in de vennootschapsbelasting van het aanslagjaar 1999 een forfaitair gedeelte van buitenlandse belasting van 2.827.274 frank verrekend. Dat bedrag werd overeenkomstig artikel 286 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 berekend op 15/85 van 16.021.218 frank (namelijk het bedrag dat aan royalty's is ontvangen, aangezien de Tsjechische belasting van 143.213 Tsjechische kroon
door de Tsjechische vennootschap werd betaald), volgens bijlage 20bis bij haar aangifte".
Het arrest overweegt daarna het volgende:
"Tijdens de duur van de leasing is er geen enkele eigendomsoverdracht, aangezien de
overdracht die kan plaatsvinden wanneer het optierecht wordt uitgeoefend, slechts een
mogelijkheid is;
De door de lessee tijdens de duur van de leasing betaalde huurgelden zijn dus wel degelijk een vergoeding voor het hem verleende gebruik van een uitrusting, hier een nijverheidsuitrusting;
Bijgevolg vallen ze wel degelijk onder de omschrijving van de royalty's in artikel 12, 3,
b) van het dubbelbelastingverdrag, zodat die royalty's dus 'belastbaar zijn overeenkomstig
artikel 12, §2, van die overeenkomst' en is het vermijden van dubbele belasting zoals
voorzien in het artikel 23, A, b), op grond daarvan gewettigd",
en beslist als volgt
"In die omstandigheden kan de Staat niet voorbijgaan aan de kwalificatie als royalty's
wanneer het forfaitair gedeelte van buitenlandse belasting wordt toegepast en berekend die berekening wordt geregeld door het Belgische recht maar op basis van de definitie van
het inkomen volgens de Overeenkomst -, louter en alleen op grond dat in het Belgisch
recht, overeenkomstig de boekhoudwetgeving, voor de bepaling van de in de vennootschapsbelasting belastbare winst, een gedeelte van de huur daarin niet is opgenomen, aangezien het vanuit economisch oogpunt overeenstemt met de wedersamenstelling van het
basiskapitaal en niet met een inkomen in de zin van de boekhoudwetgeving en van het
Wetboek van de inkomstenbelastingen;
Doordat (de eiser) zich niet houdt aan de omschrijving van het inkomen volgens de
Overeenkomst, zoals de eerste rechter terecht heeft vastgesteld (door te beslissen dat het
de Belgische Staat niet toegestaan is, enerzijds, de bevoegdheid te aanvaarden om een inkomen als royalty te belasten krachtens een dubbelbelastingverdrag en achteraf het inkomen anders aan te merken, namelijk ten dele als wedersamenstelling van de waarde van
een investering, en voor het overige als interest, en door het forfaitair gedeelte van buitenlandse belasting enkel toe te passen op het gedeelte van het inkomen dat hij als interest
aanmerkt, (zodat) de (verweerster) recht heeft op een forfaitair gedeelte van buitenlandse
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belasting dat berekend is op het huurgeld dat zij als royalty ontvangen heeft, en bijgevolg,
op de verrekening van een forfaitair gedeelte van buitenlandse belasting dat wordt berekend overeenkomstig artikel 286 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, en
dit ongeacht de wijze waarop het inkomen in de vennootschapsbelasting zal worden belast'), schendt hij de artikelen de artikelen 12 en 23, A, b), van het tussen België en Tsjecho-Slowakijke gesloten dubbelbelastingverdrag".
Grieven
Artikel 23, A, b), van de Overeenkomst bepaalt, teneinde dubbele belasting te vermijden, dat, "in België (...) met betrekking tot dividenden die overeenkomstig artikel 10 paragraaf 2, belastbaar zijn en die overeenkomstig c) hierna niet vrijgesteld zijn van Belgische
belasting, tot interest die overeenkomstig artikel 11, paragraaf 2 of 7 belastbaar is, en tot
royalty's die overeenkomstig artikel 12, paragraaf 2 of 6 belastbaar zijn, (...) het forfaitaire
gedeelte van de buitenlandse belasting waarin de Belgische wetgeving voorziet, onder de
voorwaarden en volgens het tarief van die wetgeving, verrekend (wordt) met de Belgische
belasting op die inkomsten".
Voornoemd artikel 12, §2, bepaalt dat, "in afwijking van paragraaf 1 (dat aan de woonstaat van de werkelijke begunstigde van de royalty een exclusieve heffingsbevoegdheid
toekent), (...) de in paragraaf 3, b, bedoelde royalty's (namelijk de vergoedingen van welke aard ook betaald (...) voor het gebruik van, of voor het recht van gebruik van nijverheids- of handelsuitrusting dan wel wetenschappelijke uitrusting, dat geen onroerend goed
is (...)) ook in de overeenkomstsluitende Staat waaruit zij afkomstig zijn, overeenkomstig
de wetgeving van die Staat mogen worden belast, maar dat (...) de aldus geheven belasting
niet hoger mag zijn dan 5 pct. van het brutobedrag van de royalty's".
Uit de opzet van die bepaling volgt dat de door paragraaf 2 ingevoerde afwijking enkel
erin bestaat aan de Staat waaruit de royalty's afkomstig zijn een beperkte heffingsbevoegdheid over die royality's toe te kennen en dat zij de heffingsbevoegdheid die paragraaf 1 toekent aan de woonstaat van de werkelijke begunstigde van die royalty's onverkort laat bestaan, zodat enkel de exclusieve heffingsbevoegdheid wordt onttrokken, waardoor artikel 23, A, b), van de Overeenkomst voortaan wordt toegepast.
Aldus regelt dat artikel 12 weliswaar de bevoegdheid van de overeenkomstsluitende
Staten om belasting te heffen op de royalty's die te dezen door de Tsjechische vennootschap Thona s.r.o. aan de verweerster betaald zijn ingevolge een contract van roerende
leasing, maar het regelt daarom niet de wijze waarop de belastbare grondslag in elk van de
overeenskomstsluitende Staten wordt vastgesteld; die Staten kunnen dus hun respectieve
heffingsbevoegdheid uitoefenen overeenkomstig hun nationale wetgeving, meer bepaald
zonder gebonden te zijn door de omschrijving die voornoemd artikel 12 van het soort inkomen geeft, enkel en alleen met het oog op het regelen van de heffingsbevoegdheid; de
term "royalty's" wordt overigens nergens gebruikt in de nomenclatuur van de roerende inkomsten van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992.
Zo regelt artikel 23, A, b), van de Overeenkomst, in zoverre het bepaalt dat "in België
(...) het forfaitaire gedeelte van de buitenlandse belasting waarin de Belgische wetgeving
voorziet, onder de voorwaarden en volgens het tarief van die wetgeving, verrekend
(wordt) met de Belgische belasting op die inkomsten", noch de wijze waarop de belastbare grondslag wordt vastgesteld, noch de wijze waarop de belasting in België wordt berekend, maar het verwijst naar de regels waarin de Belgische belastingwetten voorzien, en,
meer bepaald, naar de verrekening van het forfaitaire gedeelte van de buitenlandse belasting zoals het wordt geregeld door de Belgische belastingwet voor het inkomen dat uit
hoofde van de ingevolge een contract van roerende leasing verkregen royalty's, deel uitmaakt van de belastbare grondslag krachtens de Belgische belastingwet.
In dat verband bepaalt artikel 183 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992
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niet alleen dat het bedrag van de inkomsten dat aan de vennootschapsbelasting is onderworpen, vastgesteld wordt volgens de regels die van toepassing zijn op winst, maar ook
dat, "onder verbehoud van de in deze titel omschreven afwijkingen (die te dezen niet van
toepassing zijn), (...) de inkomsten die onderworpen zijn aan de vennootschapsbelasting
(...), wat hun aard betreft dezelfde (zijn) als die welke inzake personenbelasting worden
beoogd", dus meer bepaald de in de artikelen 17 tot 20 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 aangewezen roerende inkomsten, zodat er voor de berekening van
het forfaitair gedeelte van buitenlandse belasting gelet moet worden op de specifiek roerende aard die in het Belgisch recht eigen is aan het inkomen, dat in verhouding tot de in
dit geval ontvangen royalty's deel uitmaakt van de belastbare grondslag krachtens de Belgische belastingwet.
Artikel 286 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 bepaalt weliswaar dat
"het forfaitair gedeelte van buitenlandse belasting vijftien vijfentachtigsten van het nettoinkomen vóór aftrek van de roerende voorheffing bedraagt", maar artikel 287 van het
Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 stelt een andere berekeningswijze vast van
het forfaitair gedeelte van buitenlandse belasting "met betrekking tot inkomsten van roerende goederen en kapitalen niet zijnde dividenden en niet zijnde inkomsten van verhuring, verpachting, gebruik en concessie van roerende goederen".
Uit hetgeen voorafgaat volgt dat het arrest niet naar recht heeft kunnen beslissen dat
"(de) berekening (van het forfaitair gedeelte van buitenlandse belasting) wordt geregeld
door het Belgische recht maar op basis van de definitie van het inkomen volgens de Overeenkomst" [schending van de artikelen 12 en 23, A, b), van de Overeenkomst] en dat het,
zonder te betwisten "dat in het Belgisch recht, overeenkomstig de boekhoudwetgeving,
voor de bepaling van de in de vennootschapsbelasting belastbare winst, een gedeelte (van
de royalty) daarin niet wordt opgenomen, aangezien het vanuit economisch oogpunt overeenstemt met de wedersamenstelling van het basiskapitaal en niet met een inkomen in de
zin van de boekhoudwetgeving en van het Wetboek van de inkomstenbelastingen", waarbij het andere gedeelte van de royalty dat dus bestaat in interest in de zin van artikel 17,
§1, 2°, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, en bijgevolg aanleiding geeft
tot de toepassing van het forfaitair gedeelte van buitenlandse belasting als bedoeld in artikel 287 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, niet naar recht de beslissing
heeft kunnen bevestigen van de eerste rechter, namelijk dat toepassing moest worden gemaakt van het in artikel 286 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 bedoelde
forfaitair gedeelte van buitenlandse belasting op grond dat "de [verweerster] recht heeft op
een forfaitair gedeelte van buitenlandse belasting dat berekend is op het huurgeld dat zij
als royalty ontvangen heeft, en bijgevolg, op de verrekening van een forfaitair gedeelte
van buitenlandse belasting dat wordt berekend overeenkomstig artikel 286 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, en dit ongeacht de wijze waarop het inkomen in
de vennootschapsbelasting zal worden belast" (schending van de artikelen 286 en 287 van
het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992).

III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Artikel 12.1 van de Overeenkomst van 19 juni 1975 tussen het Koninkrijk België en de Tsjecho-Slowaakse Socialistische Republiek tot het vermijden van
dubbele belasting en tot het voorkomen van het ontgaan van belasting inzake belastingen naar het inkomen en naar het vermogen bepaalt dat royalty's afkomstig
uit een overeenkomstsluitende Staat en betaald aan een inwoner van de andere
overeenkomstsluitende Staat slechts in die andere Staat belastbaar zijn indien die
inwoner de werkelijke genieter van de royalty's is.
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Luidens artikel 12.2 van de Overeenkomst mogen, in afwijking van paragraaf
1, de in paragraaf 3, b, bedoelde royalty's ook in de overeenkomstsluitende Staat
waaruit zij afkomstig zijn, overeenkomstig de wetgeving van die Staat worden
belast, maar indien de persoon die de royalty's ontvangt de werkelijke genieter
ervan is, mag de aldus geheven belasting niet hoger zijn dan 5 pct. van het brutobedrag van de royalty's.
Volgens de wil van de overeenkomstsluitende partijen behoren, in de beide gevallen, de heffingsvoorwaarden tot de bevoegdheid van de nationale wetgever
van de betrokken Staat.
Artikel 12.3, b), stelt enkel het toepassingsgebied van artikel 12 vast door te
preciseren dat de term "royalty's" die het bezigt onder meer slaat op de vergoedingen van welke aard ook voor het gebruik van, of voor het recht van gebruik
van, nijverheids- of handelsuitrusting dan wel wetenschappelijke uitrusting die
geen onroerend goed is als bedoeld in artikel 6.
Krachtens artikel 23, A, b), van het voornoemde Verdrag wordt dubbele belasting resulterend uit de eventuele gelijktijdige toepassing van de artikelen 12.1 en
12.2 op de volgende wijze vermeden in België: "b) met betrekking tot royalty's
die overeenkomstig artikel 12, paragraaf 2 of 6 belastbaar zijn wordt het forfaitaire gedeelte van de buitenlandse belasting waarin de Belgische wetgeving
voorziet, onder de voorwaarden en volgens het tarief van die wetgeving, verrekend met de Belgische belasting op die inkomsten".
De Overeenkomst verwijst aldus naar de verrekening zoals geregeld door het
Belgische recht, met inbegrip van de vaststelling van de belastbare grondslag en
de berekening van het forfaitair gedeelte van buitenlandse belasting. Het wijzigt
niet het Belgisch recht op dat vlak.
Het arrest, dat oordeelt dat de berekening van het forfaitair gedeelte van buitenlandse belasting "wordt geregeld door het Belgische recht maar op basis van
de definitie van het inkomen volgens de Overeenkomst", schendt voornoemd artikel 23, A, b).
Het middel is gegrond.
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest.
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het vernietigde arrest.
Houdt de kosten aan en laat de beslissing daaromtrent aan de feitenrechter
over.
Verwijst de zaak naar het hof van beroep te Bergen.
22 januari 2010 – 1° kamer – Voorzitter: de h. Mathieu, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: mevr. Regout – Gelijkluidende conclusie van de h. Henkes, advocaat-generaal –
Advocaat: mr. De Gryse.
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1° KAMER - 22 januari 2010

GEMEENTE-, PROVINCIE- EN PLAATSELIJKE BELASTINGEN —
RECHTSPLEGING - ONVOLLEDIGE AANGIFTE - AMBTSHALVE INKOHIERING - MELDING AAN DE
BELASTINGSCHULDIGE - VERPLICHTING VAN DE BELASTINGHEFFENDE OVERHEID
De overheid die krachtens artikel 4 van de wet van 24 december 1996 betreffende de vestiging en de invordering van de provincie- en gemeentebelastingen bevoegd is om het
kohier vast te stellen, moet de in artikel 6, tweede lid, van die wet vastgelegde procedure
van ambtshalve aanslag in acht nemen wanneer de aangifte onjuist is in de zin van het
eerste lid van die bepaling, ook al kon zij in de aangifte de nodige gegevens voor de vaststelling van de belasting aantreffen1. (Art. 6, Wet 24 dec. 1996)
(GEMEENTE GRACE-HOLLOGNE T. HELLO AGENCY nv)

ARREST (vertaling)

(AR F.09.0031.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest, op 18 juni 2008 gewezen door
het hof van beroep te Luik
Raadsheer Gustave Steffens heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal André Henkes heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDELEN
De eiseres voert een middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
De artikelen 4, 5 en 6 van de wet van 24 december 1996 betreffende de vestiging en de
invordering van de provincie- en gemeentebelastingen.
Aangevochten beslissingen
Het arrest vernietigt de door de eiseres ingekohierde aanslag en veroordeelt haar tot terugbetaling van elk bedrag dat eventueel betaald of aangerekend is op grond van de litigieuze aanslag, vermeerderd met de moratoire interest, en van de kosten van de beide aanleggen. Het baseert zijn beslissing op alle redenen ervan die geacht worden hier integraal
te zijn weergeven en meer bepaald op de onderstaande redenen:
"(De eiseres) heeft de aanslag vastgesteld ofschoon (de verweerster) zich beroepen had
op een vrijstellingsgrond die uitdrukkelijk in de aangifte was vermeld (...);
(De eiseres) heeft die aangifte genegeerd door de aanslag vast te stellen zonder rekening te houden met de regels die van toepassing zijn op de procedure van ambtshalve aanslag, meer bepaald met artikel 6, tweede lid, van de wet van 24 december 1996 dat preciseert dat de overheid die krachtens artikel 4 bevoegd is om het kohier vast te stellen, vooraleer wordt overgegaan tot de ambtshalve vaststelling van de belastingaanslag, aan de belastingplichtige, per aangetekend schrijven, de motieven betekent om gebruik te maken
van deze procedure, de elementen waarop de aanslag is gebaseerd evenals de wijze van
bepaling van deze elementen en het bedrag van de belasting;
Aldus heeft zij de belastingschuldige de mogelijkheid ontnomen om zijn opmerkingen
binnen de termijn van dertig dagen voor te dragen (...);
1 Zie concl. O.M. in Pas. 2010, nr. 55.
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Zij heeft dus een substantiële regel miskend van de belastingwet die van openbare orde
is en de geldigheid van de aanslag aantast;
De aanslag moet bijgevolg als nietig worden beschouwd wegens miskenning van het
recht van verdediging dat beschermd wordt door een wettekst, die de belastingheffende
overheid, die in tegenstelling tot andere schuldeisers als enige zichzelf een uitvoerbare titel mag verlenen, absoluut moet naleven, al was het maar om de beginselen van behoorlijk
bestuur te eerbiedigen".
Grieven
Artikel 4 van de wet van 24 december 1996 betreffende de vestiging en de invordering
van de provincie- en gemeentebelastingen bepaalt, met betrekking tot de belastingen die
via inkohiering worden ingevorderd, dat "de kohieren worden vastgesteld en uitvoerbaar
verklaard ten laatste op 30 juni van het jaar dat volgt op het dienstjaar door het college
van burgemeester en schepenen, voor de gemeentebelastingen" (§1), en somt de vermeldingen op die erin moeten voorkomen, waaronder, de benaming, de grondslag, het tarief,
de berekening en het bedrag van de belasting, evenals het dienstjaar waarop zij betrekking
heeft (§3, 4°), en de termijn waarbinnen de belastingplichtige bezwaar kan indienen, de
benaming en het adres van de instantie die bevoegd is om deze te ontvangen (§3, 9°).
Artikel 5 van dezelfde wet bepaalt dat het aanslagbiljet de verzendingsdatum en de gegevens vermeld in artikel 4, §3, bevat en dat er als bijlage een beknopte samenvatting
wordt toegevoegd van het reglement krachtens welke de belasting is verschuldigd.
Artikel 6 van de voormelde wet luidt als volgt:
"Indien de belastingverordening voorziet in de verplichting van aangifte, wordt, bij gebrek aan aangifte binnen de in de verordening gestelde termijn, of in geval van onjuiste,
onvolledige of onnauwkeurige aangifte vanwege de belastingplichtige, de belasting
ambtshalve ingekohierd.
Vooraleer wordt overgegaan tot de ambtshalve vaststelling van de belastingaanslag, betekent de overheid die krachtens artikel 4 bevoegd is om het kohier vast te stellen, aan de
belastingplichtige, per aangetekend schrijven, de motieven om gebruik te maken van deze
procedure, de elementen waarop de aanslag is gebaseerd evenals de wijze van bepaling
van deze elementen en het bedrag van de belasting.
De belastingplichtige beschikt over een termijn van dertig dagen volgend op de datum
van verzending van de betekening om zijn opmerkingen schriftelijk voor te dragen.
De ambtshalve vaststelling van de belastingaanslag kan slechts geldig worden ingekohierd gedurende een periode van drie jaar volgend op 1 januari van het dienstjaar. Deze
termijn wordt met twee jaar verlengd bij overtreding van de belastingverordening met het
oogmerk te bedriegen of met de bedoeling schade te berokkenen.
De belastingverordening kan bepalen dat de ambtshalve ingekohierde belastingen worden verhoogd met het bedrag dat zij vastlegt en dat het dubbel van de verschuldigde belasting niet mag overschrijden. Het bedrag van deze verhoging wordt ook ingekohierd".
Het arrest oordeelt dat "de gemeente de aanslag heeft vastgesteld ofschoon (de verweerster) zich beroepen had op een vrijstellingsgrond die uitdrukkelijk in de aangifte was vermeld" en "die aangifte genegeerd (heeft) door de aanslag vast te stellen". Het stelt bijgevolg vast dat er een aangifte is bezorgd met daarbij een vrijstellingsgrond voor de belasting, het stelt geenszins vast dat het niet mogelijk was de belasting in te kohieren op grond
van de gegevens uit de aangifte, maar oordeelt dat de eiseres niet vermocht te opteren de
belasting op die grondslag in te kohieren, aangezien zij de aangevoerde vrijstellingsgrond
"negeerde".
Uit het onderling verband tussen de artikelen 4 en 6 van de wet van 24 december 1996
blijkt echter dat de bevoegde overheid mag beslissen dat er gronden zijn om de belasting
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niet ambtshalve in te kohieren met name omdat het mogelijk is de aanslag vast te stellen
op grond van de gegevens van de aangifte.
Hieruit volgt dat het arrest, door de beslissen dat de eiseres de aanslag niet mocht vaststellen "zonder rekening te houden met de regels die van toepassing zijn op de procedure
van ambtshalve aanslag", alle in het middel aangewezen wetsbepalingen schendt.

III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Artikel 6, eerste lid, van de wet van 24 december 1996 betreffende de vestiging en de invordering van de provincie- en gemeentebelastingen bepaalt dat, indien de belastingverordening voorziet in de verplichting van aangifte, bij gebrek
aan aangifte binnen de in de verordening gestelde termijn, of in geval van onjuiste, onvolledige of onnauwkeurige aangifte vanwege de belastingplichtige, de belasting ambtshalve wordt ingekohierd.
Luidens het tweede lid van die bepaling betekent de overheid die krachtens artikel 4 bevoegd is om het kohier vast te stellen, vooraleer wordt overgegaan tot
de ambtshalve vaststelling van de belastingaanslag, aan de belastingplichtige, per
aangetekend schrijven, de motieven om gebruik te maken van deze procedure, de
elementen waarop de aanslag is gebaseerd evenals de wijze van bepaling van
deze elementen en het bedrag van de belasting.
Artikel 6, derde lid, bepaalt dat de belastingplichtige beschikt over een termijn
van dertig dagen volgend op de datum van verzending van de betekening om zijn
opmerkingen schriftelijk voor te dragen.
Hieruit volgt dat, wanneer de aangifte onjuist is, de overheid de procedure van
ambtshalve aanslag moet volgen, ook al kon zij in de aangifte de nodige gegevens voor de vaststelling van de belasting aantreffen.
Het arrest stelt vast dat de verweerster de aangifte die de eiseres haar had toegestuurd, ingevuld heeft en zich beroepen heeft op een vrijstellingsgrond die uitdrukkelijk in de aangifte was vermeld, maar dat de belastingheffende overheid
die vrijstellingsgrond heeft verworpen door tot aanslag over te gaan.
Op grond van die vaststellingen waaruit volgt dat de belastingheffende overheid de aangifte van de verweerster onjuist heeft bevonden, verantwoordt het arrest naar recht zijn beslissing dat de litigieuze aanslag nietig verklaard moet worden omdat zij niet conform de procedure van ambtshalve aanslag is vastgesteld.
Het middel kan niet worden aangenomen.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep;
Veroordeelt de eiseres in de kosten.
22 januari 2010 – 1° kamer – Voorzitter: de h. Mathieu, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: de h. Steffens – Gelijkluidende conclusie van de h. Henkes, advocaat-generaal –
Advocaten: mrs. Oosterbosch en M. Marlière, Brussel.
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Nr. 56
3° KAMER - 25 januari 2010

1º HANDELSPRAKTIJKEN - HANDELSPRAKTIJKENWET 1991 - KOOP - GEZAMENLIJK AANBOD
- VERBOD - UITZONDERING - GELIJKAARDIGE PRODUCTEN EN DIENSTEN - BEGRIP
2º KOOP - HANDELSPRAKTIJKEN - HANDELSPRAKTIJKENWET 1991 - GEZAMENLIJK AANBOD VERBOD - UITZONDERING - GELIJKAARDIGE PRODUCTEN EN DIENSTEN - BEGRIP
1º en 2° Een product of dienst is gelijkaardig aan een ander in de zin van artikel 57, eerste
lid, 4, Handelspraktijkenwet 1991, wanneer ze deel uitmaken van het assortiment van de
verkoper. (Artt. 54, eerste en tweede lid, en 57, eerste lid, 4, Handelspraktijkenwet 1991)
(ETABLISSEMENTEN FRANS COLRUYT T. CORA nv)

ARREST (vertaling)

(AR C.06.0025.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 21 juni 2005 gewezen door
het hof van beroep te Bergen.
De zaak is bij beschikking van 7 januari 2010 van de eerste voorzitter verwezen naar de derde kamer.
Raadsheer Christine Matray heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Jean-Marie Genicot heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDELEN
De eiseres voert de volgende twee middelen aan.
Eerste middel
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 54 en 57.4 van de wet van 14 juli 1991 betreffende de handelspraktijken
en de voorlichting en bescherming van de consument.
Aangevochten beslissingen
Het arrest besluit dat het gezamenlijk aanbod van (de verweerster) om de volgende redenen geoorloofd is :
"2.2. De voorwaarde van gelijkaardige producten
2.2.1. Standpunt van (de eiseres)
De enige uitzondering die artikel 57.4 van de wet betreffende de handelspraktijken en
de voorlichting en bescherming van de consument op het principieel verbod op het gezamenlijk aanbod van producten toestaat, zijn de titels die recht geven op een gratis aanbod
of een prijsvermindering bij de aanschaf van een 'gelijkaardig product of dienst'.
(De eiseres) baseert zich op verschillende vaststellingen die een gerechtsdeurwaarder
op haar verzoek heeft gedaan en leidt hieruit af dat 'de meeste, door (de verweerster) te
koop aangeboden producten tijdens de promotie "familiekortingen" of "Cash Cora" konden worden gekocht bij aankoop van die promotieproducten, terwijl zij niet gelijkaardig
waren'.
(De eiseres) is het oneens met de extensieve uitlegging die (de verweerster) volgens
haar van het begrip 'gelijkaardige producten' geeft, dat, met name, gegrond is op het antwoord dat de Belgische Staat op 7 juni 1999 gegeven heeft op een met redenen omkleed
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advies van de Europese Commissie. Volgens dat advies is er sprake van gelijkaardige producten zodra deze door dezelfde commerciële branche worden verkocht. Dit antwoord is
volgens haar niet ter zake dienend en mist bindende kracht in dit gerechtelijk debat.
(De eiseres) voert tegen die uitlegging van het begrip gelijksoortigheid twee bezwaren
aan :
1. Het begrip "gelijkaardige producten" impliceert een onderzoek van de intrinsieke
kenmerken van de betrokken producten. Zonder dergelijk onderzoek wordt er uiteindelijk
alleen rekening gehouden met een louter geografisch criterium, met name de lokalisatie
van de producten in het assortiment van de verkoper.
2. Indien de wetgever de voorwaarde van gelijkaardige producten heeft willen toevoegen, dan moet aan die voorwaarde een andere betekenis gegeven worden dan aan de andere in die bepaling gestelde voorwaarden, zoniet heeft die bepaling geen enkel nut meer.
Het bijkomend product zal noodzakelijkerwijs in het assortiment van de verkoper moeten
voorkomen, zelfs als er nergens naar 'gelijkaardige producten' wordt verwezen. Indien gewezen wordt op het bestaan van producten die gelijken op het hoofdproduct, impliceert dit
een beperkende selectie ten aanzien van dat assortiment.
(De eiseres) betoogt in haar conclusie, aan de hand van een uitgebreide rechtspraak, dat
de producten die deel uitmaken van het assortiment van dezelfde verkoper, daarom nog
niet gelijkaardig zijn in de zin van de wet betreffende de handelspraktijken en de voorlichting en bescherming van de consument.
(De eiseres) geeft in haar geschriften een lange uiteenzetting van de vele redenen en
middelen die volgens haar bewijzen waarom die wet volledig moet worden toegepast,
waarom artikel 57.4, in haar restrictieve opvatting van het begrip "gelijkaardige product",
geenszins strijdig is met het EG-Verdrag, en meer bepaald met artikel 49 van dat verdrag,
waarom het gebruik van getrouwheidskaarten door concurrerende bedrijven niet aantoont
dat (de verweerster) daarom een geoorloofd gebruik ervan maakt, daar de voorwaarden
ervan verschillen van die van de concurrentie, en waarom de economische inspectie en de
hoven en de rechtbanken geen passieve houding aannemen, zoals de tegenpartij ten onrechte beweert, maar de overtreders van de regels inzake gezamenlijke aanbiedingen vervolgen en berechten.
(De eiseres) verzet zich ten slotte tegen het stellen van een prejudiciële vraag, zoals (de
verweerster) het subsidiair wenst, en baseert zich daarvoor om de volgende redenen op
een arrest van 27 maart 2003 van het hof van beroep te Antwerpen:
- er bestaat evenmin een geldige reden om aan het Hof van Justitie een prejudiciële
vraag te stellen over de niet-overeenstemming van artikel 57.4 van de wet betreffende de
handelspraktijken en de voorlichting en bescherming van de consument met artikel 49 van
het EG-Verdrag;
- de bepaling (...) geldt immers voor alle marktdeelnemers die actief zijn op Belgisch
grondgebied en de impact ervan wijzigt niet naargelang van de vraag of de producten uit
het land zelf dan wel uit andere Lidstaten afkomstig zijn;
- bij gebrek aan een eenvormige reglementering voor de commerciële promoties op de
Europese markt, blijven de bepalingen van de wet betreffende de handelspraktijken en de
voorlichting en bescherming van de consument van toepassing.
2.2.2. Standpunt van (de verweerster)
Volgens (de verweerster) moet in de eerste plaats verwezen worden naar de parlementaire voorbereiding van de wet van 14 juli 1971 om het begrip 'gelijkaardige producten' te
beoordelen of uit te leggen en moet erop gewezen worden dat de wetgever geen restrictieve draagwijdte aan dit begrip heeft willen geven.
Zij preciseert dat die zienswijze, volgens welke onder gelijkaardige producten, produc-
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ten moeten worden verstaan die gewoonlijk door dezelfde industriële of commerciële
branche worden verkocht, uitdrukkelijk bevestigd wordt door vooraanstaande auteurs (A.
De Caluwé, G.L. Ballon, P. Van Ommeslaghe).
Zij wijst erop dat de rechtspraak die (de eiseres) in haar conclusie aanhaalt, doorgaans
ouder is dan het antwoord van de Belgische regering op de brief van 31 maart 1999 van
de Europese Commissie.
Volgens haar mag er te dezen geen rekening worden gehouden met een gewoon criterium van geografische lokalisatie van de producten in het assortiment van de verkoper,
maar moet verwezen worden naar zijn maatschappelijk doel, zijn inschrijving in het handelsregister, zijn toegang tot het beroep (...) en heeft de wetgever overigens, in aansluiting
hierop, gepreciseerd: 'gelijkaardig product of dienst, voor zover dat voordeel door dezelfde verkoper verstrekt wordt', waaruit volgt dat (de eiseres) de wet verkeerd zou hebben
gelezen.
(De verweerster) wijst er ten slotte op dat, ook al zou moeten geoordeeld worden dat zij
het begrip "gelijkaardig product" miskent, die bepaling dan nog niet kan worden toegepast
omdat ze artikel 49 van het EG-Verdrag schendt.
2.2.3. Bespreking
Allereerst moet er in de parlementaire voorbereiding van de wet worden gezocht naar
de betekenis en de draagwijdte die de wetgever aan het begrip "gelijkaardig product of
dienst" heeft willen geven in de precieze context van het gezamenlijk aanbod van producten.
Oorspronkelijk werd deze tekst in een lichtelijk verschillende vorm ingevoerd, aangezien er sprake van was om het gebruik van een 'titel' bij de aankoop van een identiek of
gelijkaardig product of dienst toe te staan, wat vervolgens werd vervangen door een gelijk
of gelijkaardig product of dienst (Gedr. St., Senaat, zitting 1970-1971, nr. 91, bladzijde 6).
Twee amendementen die deze uitzondering wilden schrappen, werden verworpen. In de
verantwoording van zijn amendement uitte een senator net kritiek op de toevoeging van
de woorden 'de même nature' ('gelijkaardig'):
'Wanneer is een voorwerp gelijkaardig aan een ander? De aard van een voorwerp is een
filosofisch gegeven dat bijna onmogelijk te bepalen is. Het is geen juridisch begrip. Zijn
benzine, luchtmatrassen en strandspeelgoed niet van gelijke aard? Namelijk, om het toerisme te bevorderen. Wie zou het tegendeel kunnen bewijzen? Waar ligt de grens tussen
een gelijkaardig en een niet gelijkaardig voorwerp? Het is voor juristen maar al te duidelijk dat de tekst ontoepasselijk zal zijn en dat elk voorwerp kan worden aangeboden als
gelijkaardig aan het hoofdproduct of de hoofddienst'.
In Les pratiques du commerce, 17.81 en volgende, merkt A. De Caluwé op:
'L'économie de la disposition est de permettre un lien de fidélité; celui-ci existe bien davantage entre la personne du commerçant ou de l'artisan et la personne du consommateur
qu'entre cette dernière et tel ou tel produit ou service déterminé (...).
Voor de uitleggingsregel dient met de volgende zaken rekening te worden gehouden:
1. De wil van de wetgever om aan het begrip 'gelijkaardig' een extensieve inhoud te geven.
Die wil werd reeds tijdens de bespreking van de wet van 1971 geuit toen de wettelijke
omschrijving van het begrip 'gelijkaardig' verworpen werd. Bijgevolg moest ervan worden
uitgegaan dat het voorgestelde begrip te beperkend of op zijn minst te strikt was omschreven. Het gelijkaardige product of dienst was niet noodzakelijkerwijs of alleen maar het
product of de dienst die tot dezelfde bedrijvigheidsrubriek behoren als het goed dat of het
hoofdproduct die in de nomenclatuur voorkomt van de handelsbedrijvigheden die in het
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handelsregister vermeld moeten worden. De rechtbank van koophandel te Brussel heeft in
omgekeerde zin, maar onder vigeur van dezelfde wet van 1971, geoordeeld dat het begrip
"gelijkaardig product of dienst" vereiste dat het product of de dienst uit dezelfde industriële of commerciële branche afkomstig waren of gewoonlijk door hetzelfde distributiekanaal verkocht werden (26 juni 1978, geciteerd door P. Van Ommeslaghe, "Les offres
conjointes de produits ou de services", in La Protection juridique du consommateur, p.
63).
2. Uit het voorgaande is gebleken dat het amendement van de heer d'Alcantara, dat ertoe strekte het aanbod toe te staan van producten of die in het normale assortiment van de
handelaar of de ambachtsman voorkwamen of die door hem gewoonlijk werden geleverd,
werd ingetrokken omdat de minister verzekerd had dat dit begrip zeer ruim zou worden
uitgelegd.
3. Het standpunt dat de minister ingenomen had om te voorkomen dat de producten of
diensten via andere kanalen, buiten het normale kanaal om, zouden worden verdeeld, verlegt het probleem alleen maar naar de vraag wat er onder een normaal distributiekanaal
moet worden verstaan. Toch kan men ervan uitgaan dat een handelaar een product op een
normale manier verdeelt wanneer die bedrijvigheid vermeld wordt in zijn maatschappelijk
doel en in zijn handelsregister en wanneer hij voldoet aan de mogelijke voorwaarden van
toegang tot het beroep.
Aangezien de handel in ons land vrij is, kan men zich overigens niet voorstellen welke
bijkomende voorwaarden gesteld zouden moeten worden. Elke handelaar kan op elk
ogenblik beslissen om zijn bedrijvigheden te diversifiëren. Het is nodig en voldoende dat
de aanbieder aan de voormelde voorwaarden voldoet opdat dit voor hem een normale bedrijvigheid wordt. Toch bestaat er hierop een beperking: de kennelijke wetsontduiking,
die het gevolg is van een verkoop die in de tijd beperkt is tot de geldigheidsperiode van de
getrouwheidskaart of de louter tijdelijke inschrijving van bepaalde bedrijvigheden in het
handelsregister.
4. De schrapping van de vereiste gelijkheid van de producten of diensten pleit a fortiori
voor een extensieve, maar niet buitensporige, uitlegging van het begrip "gelijkaardig product". Er is op zijn minst een ander dan een louter geografisch verband tussen het hoofdproduct en de premie vereist (P. De Vroede, "Wanneer kan er van gelijkaardigheid gesproken worden?", Prat. Comm., 1993, page 277). Dit neemt echter niet weg dat de producten die recht geven op de premie, niet identiek zijn. Toch spreekt het evenwel voor
zich dat zij ook gelijkaardig zullen moeten zijn. Volgens ons kan De Bauw niet worden
gevolgd wanneer hij beweert dat het voldoende is dat de premie gelijkaardig is aan een
van de hoofdproducten. Daarenboven moet erop gewezen worden dat het voordeel wel
door dezelfde handelaar of ambachtsman geleverd moet worden, maar dat er geen enkel
onderscheid wordt gemaakt tussen privépersonen en rechtspersonen, tussen vestigingen,
filialen en verkooppunten. De mate van klantenbinding zal afhangen van de aantrekkingskracht die de handelaar op verschillende plaatsen tegelijkertijd kan uitoefenen. Het is ondenkbaar dat de consument hierdoor schade zou lijden, integendeel: het feit dat de handelaar of ambachtsman de mogelijkheid heeft om een grootschalige actie te voeren, zal de
eenheidsprijs ervan drukken en de schaalvergroting zal de consument ten goede komen.
Het (hof van beroep) stelt vast dat de uitlegging van het begrip "gelijkaardig product",
zoals ze uit de lezing van de parlementaire voorbereiding van de wet kan worden afgeleid,
aansluit bij die welke de Belgische Staat voorstelt in het advies dat hij op 7 juni 1999 aan
de Europese Commissie heeft gegeven.
Hieruit volgt, kortom, dat het begrip "gelijkaardig product" veronderstelt dat de hoofdproducten en de gratis of tegen verminderde prijs aangeboden producten gewoonlijk door
dezelfde industriële of commerciële branche worden verkocht, dat zij overeenstemmen
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met het maatschappelijk doel van de verkoper, met zijn inschrijving in het handelsregister
en dat zij aangeboden worden in het kader van zijn toegang tot het beroep.
Te dezen wordt niet betwist dat dit wel degelijk het geval is voor de betwiste aanbieding.
Het onderzoek van de 'intrinsieke' kenmerken van de gezamenlijk aangeboden producten is arbitrair, bij gebrek aan objectieve of objectiveerbare criteria die deze intrinsieke
kenmerken identificeren. Er bestaan immers geen criteria die bij wet zijn omschreven en
die het begrip "gelijkaardige producten" nauwkeuriger kunnen omschrijven.
Het argument volgens hetwelk het criterium dat het 'aangeboden' product gelijkaardig
moet zijn aan het tegen de volle prijs gekochte product, inhoudt dat er een selectie wordt
gemaakt binnen het assortiment van de door de verkoper te koop aangeboden producten,
is een toevoeging aan de wet. Die toevoeging schijnt voor het overige niet verenigbaar te
zijn met de wetsbepaling in haar geheel, waar na de bewoordingen: 'bij de aanschaf van
een gelijkaardig product of dienst', gepreciseerd wordt: 'voor zover dat voordeel door dezelfde verkoper verstrekt wordt'.
Laatstgenoemde zinsnede zet de idee kracht bij dat het 'gelijkaardig' product moet voorkomen in het assortiment van de verkoper, wat tegelijk een noodzakelijke en voldoende
voorwaarde is.
Aangezien het bezwaar dat (de eiseres) aanvoert tegen de litigieuze commerciële aanbieding van (de verweerster) niet gegrond is, rijst (het probleem) van de verenigbaarheid
van de interne wetsbepaling met het EG-Verdrag, dat door (de verweerster) subsidiair
wordt opgeworpen, niet.
In die omstandigheden oordeelt het hof (van beroep), die de oordeelkundige redenen
van de eerste rechter bevestigt, dat het gezamenlijk aanbod van (de verweerster) in overeenstemming is met artikel 57.4 van de wet betreffende de handelspraktijken en de voorlichting en bescherming van de consument".
Grieven
Artikel 54 van de wet betreffende de handelspraktijken en de voorlichting en bescherming van de consument verbiedt in beginsel om producten of diensten gezamenlijk aan de
consument aan te bieden.
De artikelen 55 tot 57 van die wet sommen vervolgens de uitzonderingen op die afwijken van het principieel verbod op gezamenlijke aanbiedingen aan de consument. Een van
die uitzonderingen wordt vermeld in artikel 57.4, luidens hetwelk "het eveneens geoorloofd is, samen met een hoofdproduct of -dienst, gratis aan te bieden (...), titels, bestaande
uit documenten die, na de aanschaf van een bepaald aantal producten of diensten, recht
geven op een gratis aanbod of een prijsvermindering bij de aanschaf van een gelijkaardig
product of dienst, voor zover dat voordeel door dezelfde verkoper verstrekt wordt en niet
meer bedraagt dan één derde van de prijs van de vroeger aangeschafte producten of diensten".
Artikel 57.4 legt dus verschillende grondvoorwaarden op waaraan het in dat artikel bedoelde gezamenlijk aanbod moet voldoen om als geoorloofd beschouwd te worden (als
uitzondering op het bij artikel 54 opgelegde principieel verbod):
(i) eerst moeten er een bepaald aantal producten of diensten worden aangekocht;
(ii) een gratis aanbod of een prijsvermindering bij de aanschaf van een gelijkaardig product of dienst;
(iii) het voordeel moet door dezelfde verkoper worden toegekend;
(iv) het voordeel mag niet meer dan een derde van de prijs van de vroeger aangeschafte
producten of diensten bedragen.
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Aan die voorwaarden moet cumulatief worden voldaan, zodat het gezamenlijk aanbod
als onwettig wordt beschouwd indien een van die voorwaarden niet (is) vervuld.
Daarenboven moet er, krachtens de algemene uitleggingsbeginselen, aan elk van die
voorwaarden een nuttige en specifieke betekenis worden gegeven. Aangezien vermoed
wordt dat de wetgever een precieze betekenis heeft willen geven aan de begrippen die hij
aanwendt, kan er geen acht worden geslagen op een uitlegging die verschillende van de
voormelde voorwaarden zou gelijkstellen.
De Belgische hoven en rechtbanken hebben het bestaan van de gelijksoortigheid traditiegetrouw beoordeeld aan de hand van een vergelijkend onderzoek tussen de intrinsieke
kenmerken van de betaalde producten of diensten en die van de aangeboden producten of
diensten. De hoven en rechtbanken hebben zich verzet tegen een extensieve uitlegging
van het begrip "gelijkaardig product of dienst" die zich zou beperken tot een louter geografisch verband tussen het hoofdproduct of de hoofddienst en het aangeboden product of
dienst. Zo werd beslist dat niet alle producten of diensten die deel uitmaken van het assortiment van de verkoper, als een gelijkaardig product of dienst omschreven kunnen worden. Er moet dus op grond van voormeld artikel 57.4 een onderzoek worden gevoerd naar
de intrinsieke kenmerken van de betrokken producten of diensten.
Het arrest, dat beslist dat "het begrip 'gelijkaardig product' veronderstelt dat de hoofdproducten en de gratis of tegen verminderde prijs aangeboden producten gewoonlijk door
dezelfde industriële of commerciële branche worden verkocht, dat zij overeenstemmen
met het maatschappelijk doel van de verkoper, met zijn inschrijving in het handelsregister
en dat zij aangeboden worden in het kader van zijn toegang tot het beroep", verricht dat
onderzoek naar de intrinsieke kenmerken van de betaalde producten of diensten en die
van de aangeboden producten of diensten echter niet. Het arrest stelt de voorwaarde van
soortgelijkheid van de producten daarenboven gelijk met die van de toekenning van het
voordeel door dezelfde verkoper, dat een van de andere, bij artikel 57.4 van de wet opgelegde voorwaarden is waaraan het in dat artikel bedoelde gezamenlijk aanbod moet voldoen om als geoorloofd beschouwd te worden.
Het arrest geeft bijgevolg geen bruikbare betekenis aan de voorwaarde die vastgelegd is
in artikel 57.4 van de wet betreffende de handelspraktijken en de voorlichting en bescherming van de consument, volgens welke het gratis aanbod of de prijsvermindering moet
worden toegekend bij de aanschaf van een gelijkaardig product of dienst (schending van
dat artikel 57.4). Het arrest, dat dit gezamenlijk aanbod niet verbiedt, schendt tevens artikel 54 van de wet betreffende de handelspraktijken en de voorlichting en bescherming van
de consument.
(...)

III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Eerste middel
Er is gezamenlijk aanbod in de zin van artikel 54, eerste lid, van de wet van 14
juli 1991 betreffende de handelspraktijken en de voorlichting en bescherming
van de consument, wanneer de al dan niet kosteloze verkrijging van producten,
diensten, alle andere voordelen, of titels waarmee men die kan verwerven, gebonden is aan de verkrijging van andere zelfs gelijke producten of diensten; artikel 54, tweede lid, verbiedt elk gezamenlijk aanbod aan de consument, verricht
door een verkoper, behoudens de bij wet bepaalde uitzonderingen.
Artikel 57, eerste lid, 4, bepaalt dat het geoorloofd is, samen met een hoofdproduct of -dienst, gratis titels aan te bieden die bestaan uit documenten die, na
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de aanschaf van een bepaald aantal producten of diensten, recht geven op een
gratis aanbod of een prijsvermindering bij de aanschaf van een gelijkaardig product of dienst, voor zover dat voordeel door dezelfde verkoper verstrekt wordt en
niet meer bedraagt dan één derde van de prijs van de vroeger aangeschafte producten of diensten.
Een product of dienst is, voor de toepassing van die bepaling, gelijkaardig aan
een ander wanneer ze deel uitmaken van het assortiment van de verkoper.
Het middel, dat betoogt dat het onderzoek van het begrip "gelijkaardige producten of diensten" die samen met aangekochte hoofdproducten of -diensten
worden aangeboden, een vergelijkend onderzoek van hun intrinsieke kenmerken
vereist, faalt naar recht.
(...)
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiseres in de kosten.
25 januari 2010 – 3° kamer – Voorzitter: de h. Storck, voorzitter – Verslaggever: mevr.
Matray – Gelijkluidende conclusie van de h. Genicot, advocaat-generaal – Advocaten:
mrs. Verbist en Gérard.

Nr. 57
3° KAMER - 25 januari 2010

1º SCHENKINGEN EN TESTAMENTEN - SCHENKING ONDER DE LEVENDEN - SCHENKING
VAN GELD - SCHENKING-AANKOOP - AANKOOP VAN EEN ONROEREND GOED DOOR DE BEGIFTIGDE VOORWERP VAN DE SCHENKING
2º SCHENKINGEN EN TESTAMENTEN - SCHENKING - SCHENKING VAN GELD SCHENKING-AANKOOP - AANKOOP VAN EEN ONROEREND GOED DOOR DE BEGIFTIGDE - VOORWERP
VAN DE SCHENKING - HYPOTHEEK DOOR DE BEGIFTIGE GEVESTIGD OP HET ONROEREND GOED UITWERKING
1º Wanneer een persoon in eigen naam onroerende goederen aankoopt met geld dat hem
door een andere persoon om niet is gegeven of met door laatstgenoemde afbetaalde
leningen, hebben die giften uitsluitend dat geld of die afbetaalde bedragen en geenszins
de onroerende goederen zelf tot voorwerp1. (Art. 894, B.W.)
2º Wanneer de begiftigde een hypotheek gevestigd heeft op een onroerend goed als waarborg voor de afbetaling, door de schenker, van een lening die deze heeft aangegaan om
het door de begiftigde aangekochte goed te financieren, heeft die omstandigheid, die
geen weerslag heeft op het bedrag waarvan de schenker zich heeft ontdaan, niet tot
gevolg dat de schenking moet worden geraamd op grond van de waarde die het onroerend goed heeft verkregen2. (Art. 894, B.W.)
1 Zie concl. O.M. in Pas. 2010, nr. 57.
2 Ibid.

252

HOF VAN CASSATIE

25.1.10 - Nr. 57

(D. T. C.)

ARREST (vertaling)

(AR C.09.0093.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 15 februari 2007 gewezen
door het hof van beroep te Brussel.
De zaak is bij beschikking van 30 november 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 eiser voert volgend middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 894, 1096 en, voor zover nodig, 1108 en 1126 van het Burgerlijk Wetboek.
Aangevochten beslissingen
Het arrest stelt in substantie vast dat de verweerster, tijdens haar huwelijk met de eiser,
in eigen naam en krachtens een authentieke akte van 14 september 2000 een villa te SintIdesbald heeft gekocht voor een bedrag van 10.800.000 frank (267.725 euro); dat de verweerster voor die aankoop een totaalbedrag van 1.750.000 frank (43.381,37 euro) heeft
betaald en dat het saldo van de verkoopprijs en van de kosten (registratierechten en notariële kosten) hetzij rechtstreeks is betaald door de eiser, hetzij gefinancierd werd door een
overbruggingskrediet en een hypothecair krediet die aan laatstgenoemde zijn verstrekt
door de B.B.L.-bank, thans I.N.G.; dat de hypotheek die als waarborg diende voor de
tweede lening, gevestigd werd op het door de verweerster aangekochte onroerend goed;
dat "het geheel van die cijfers door de partijen niet wordt betwist; (...) dat het hypothecair
krediet wegens niet (volledige) betaling werd opgezegd door de I.N.G.-bank; dat de villa
(...) op 1 april 2004 openbaar is verkocht op verzoek van de hypothecaire schuldeiser, in
volgens (de verweerster) slechte omstandigheden; dat er, volgens de inlichtingen die de
partijen mondeling hebben verstrekt op de zitting van 18 januari 2007 van het hof (van
beroep), na de betaling aan de hypothecaire schuldeiser, momenteel nog een bedrag van
ongeveer 185.000 euro geblokkeerd zou zijn bij de instrumenterende notaris; (...) dat de
werkelijkheid van de verrichtingen na afloop waarvan (de verweerster) een bedrag van
10.675.792 frank voor de aankoop van de betrokken villa heeft ontvangen, (...) niet betwist wordt",
beslist dat de aldus omschreven verrichtingen als een schenking-aankoop gekwalificeerd moeten worden, aangezien te dezen is aangetoond dat de eiser een schenking heeft
willen doen, en verleent aan de eiser akte van de "herroeping van de schenking die hij in
september 2000 (aan de eiseres) heeft gedaan om de villa te Sint-Idesbald aan te kopen",
en zegt vervolgens "voor recht dat die schenking betrekking heeft op een bedrag gelijk
aan de verkoopprijs die het pand heeft opgebracht op de openbare verkoping in april
2004, na aftrek van de bedragen, in hoofdsom, alsook de interesten en de kosten die aan
de hypothecaire schuldeiser zijn betaald, de verkoopkosten en de persoonlijke inbreng
(van de verweerster) tot beloop van 43.381,37 euro", en "veroordeelt (de verweerster) om
(aan de eiser) het aldus vastgestelde bedrag te betalen, vermeerderd met de gerechtelijke
interest vanaf 29 augustus 2002".
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Het arrest grondt die beslissing op de volgende redenen:
"In de regel wordt de 'schenking-aankoop' in de rechtsleer omschreven als een schenking die gedaan wordt hetzij door de aankoopprijs van een welbepaald goed rechtstreeks
ten voordele van de koper te betalen, hetzij door aan laatstgenoemde de voor de betaling
van die prijs benodigde bedragen over te maken; in het eerste geval ziet zij hierin een indirecte schenking en in het tweede geval een handgift (...). Te dezen wordt niet aangevoerd dat er een handgift is gedaan; de vraag of de litigieuze verrichting is geschied door
middel van een handgift dan wel door een onrechtstreekse schenking, heeft te dezen geen
enkel praktisch nut, daar de vormvereisten van artikel 931 van het Burgerlijk Wetboek
voor geen van beide soorten verrichtingen gelden.
Tevens moet eraan worden herinnerd dat (de eiseres) een klein gedeelte van de verkoopprijs (1.750.000 frank) zelf betaald heeft; er is in ieder geval geen sprake van een
'schenking-aankoop' tot beloop van de volledige aankoopprijs (...).
Aangezien te dezen is aangetoond dat (de eiser) een schenking heeft willen doen, moet
bepaald worden wat het voorwerp van de schenking juist was.
Het Hof van Cassatie heeft in een arrest van 15 november 1990 beslist (J.T., 1991, 518)
dat, 'wanneer een persoon in eigen naam onroerende goederen aankoopt met geld dat hem
door zijn echtgenoot om niet is gegeven, de aldus gedane schenkingen uitsluitend dat geld
en geenszins de onroerende goederen zelf tot voorwerp hebben' (...). Zelfs als, overeenkomstig de leer van het voormelde arrest van het Hof van Cassatie, ervan wordt uitgegaan
dat de schenking van (de eiser) betrekking had op het geld dat hij aan (de verweerster) ter
beschikking heeft gesteld en niet op het onroerend goed zelf, dan nog moet te dezen worden herhaald dat slechts een gedeelte van dit geld (tot beloop van 3.345.792 frank) reeds
(aan de eiser) toebehoorde en dat het grootste gedeelte (7.330.000 frank) was geleend bij
een bank en door (de eiser) terugbetaald moest worden, terwijl die terugbetaling op zich
gewaarborgd werd door een hypotheek op het pand van (de verweerster) en de toekenning
van die kredieten daarenboven onderworpen was aan de voorwaarde dat die hypotheek
gevestigd werd.
Toen (de verweerster) het geld voor de aankoop van de litigieuze villa van (de eiser)
ontving, heeft zij tegelijkertijd, bij een notariële akte die samen met de akte van verkoop
is verleden, een hypotheek op die villa moeten vestigen.
De verplichting om die hypotheek te vestigen, kan beschouwd worden als een last op
de schenking die (de verweerder) heeft gedaan en die last moet dus worden afgetrokken
om de waarde van het geschonken goed te bepalen (...). De omvang van de schenking
wordt overigens bepaald door de verhouding tussen de verarming van het vermogen van
de schenker en de verrijking van het vermogen van de begiftigde.
Om de invloed en de omvang van de last op de schenking en het reële bedrag van die
schenking te bepalen, lijkt het verstandig om rekening te houden met de opbrengst van het
pand bij de openbare verkoping op verzoek van de hypothecaire schuldeiser, na aftrek van
de bedragen die zijn betaald om de hypothecaire schuldeiser te voldoen, alsook van de
verkoopkosten en de persoonlijke inbreng (van de verweerster), wat neerkomt op een bedrag van 1.750.000 frank of 43.381,37 euro. Dit saldo kan beschouwd worden als het bedrag dat (de eiser aan de verweerster) heeft geschonken, op voorwaarde dat zij op het gekochte goed een hypotheek vestigde teneinde de terugbetaling van de aan (de verweerder)
toegekende kredieten te waarborgen.
Bijgevolg moet, met toepassing van artikel 1096 van het Burgerlijk Wetboek, de herroeping van de schenking worden toegestaan tot beloop van het aldus bepaalde bedrag".
Grieven
1. Luidens artikel 894 van het Burgerlijk Wetboek, is een schenking onder de levenden
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een akte waarbij de schenker zich dadelijk en onherroepelijk van de geschonken zaak ontdoet, ten voordele van de begiftigde, die ze aanvaardt.
Het aldus omschreven wettelijk begrip "schenking" impliceert dat, wanneer een echtgenoot, die een schenking wil doen, eigen geld gebruikt om een onroerend goed te betalen
dat in naam van de andere echtgenoot is aangekocht of, met eigen geld, een lening terugbetaalt die door hemzelf of door de echtgenoot-koper is aangegaan om de aankoop van
een dergelijk onroerend goed te financieren, heeft de aldus gedane schenking betrekking
op het geld dat het vermogen van de solvens verlaten heeft, d.w.z. het gedeelte van de
prijs dat hij zelf betaald heeft of het totaalbedrag van de geldsommen die hij aan de geldschieter heeft terugbetaald. De geldsommen waarmee de prijs en de kosten van de aankoop rechtstreeks zijn betaald of de geldsommen aan de geldschieter zijn terugbetaald,
vertegenwoordigen, in een dergelijk geval, de "zaak" waarvan de schenker zich dadelijk
en onherroepelijk heeft ontdaan met het oog op de schenking, ten voordele van de begiftigde die ze aanvaardt.
De zakelijke waarborg die de begiftigde echtgenoot biedt - zoals de hypotheek die hij
gevestigd heeft op het onroerend goed dat geheel of gedeeltelijk is gefinancierd door zijn
echtgenoot - heeft geen invloed op de vaststelling van het voorwerp van de schenking,
daar die waarborg de omvang van de geldsommen waarvan de schenker zich dadelijk en
onherroepelijk heeft ontdaan, hetzij door de aankoopprijs en -kosten van het goed te betalen, hetzij door de geldschieter terug te betalen, niet vermindert.
2. Hoewel het arrest, te dezen, om de voormelde redenen erop wijst dat de villa openbaar is verkocht op verzoek van de hypothecaire schuldeiser, teneinde het saldo terug te
betalen van de aangegane lening die door de eiser reeds gedeeltelijk was terugbetaald,
stelt het niet vast dat de bij die verkoop verkregen prijs de eiser ten goede is gekomen. Het
arrest stelt integendeel vast dat het saldo van de prijs die bij de openbare verkoop werd
verkregen, na voldoening van de hypothecaire schuldeiser, op het tijdstip van de uitspraak
van de beroepen beslissing geblokkeerd was bij de instrumenterende notaris.
Het arrest heeft derhalve niet wettig, op grond van de voormelde vaststellingen, kunnen
beslissen dat de door de eiser aan de verweerster gedane schenking betrekking had "op
een bedrag gelijk aan de verkoopprijs die het pand heeft opgebracht op de openbare verkoping in april 2004, na aftrek van de bedragen, in hoofdsom, alsook de interesten en de
kosten die aan de hypothecaire schuldeiser zijn betaald, de verkoopkosten en de persoonlijke inbreng (van de verweerster) tot beloop van 43.381,37 euro". Op basis van een dergelijke berekeningswijze kan immers het bedrag niet worden bepaald van de kosten die de
eiser heeft moeten maken om de aankoop van een onroerend goed in naam en voor rekening van de verweerster te financieren.
Het arrest, dat op deze manier het voorwerp vaststelt van de schenking die de eiser aan
de verweerster heeft gedaan en vervolgens heeft herroepen, miskent het wettelijk begrip
schenking onder de levenden en schendt de in de aanhef van het middel bedoelde bepalingen.

III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Luidens artikel 894 van het Burgerlijk Wetboek is een schenking onder de levenden een akte waarbij de schenker zich dadelijk en onherroepelijk van de geschonken zaak ontdoet, ten voordele van de begiftigde, die ze aanneemt.
Wanneer een persoon in eigen naam onroerende goederen aankoopt met geld
dat hem door een andere persoon om niet is gegeven of met door laatstgenoemde
afbetaalde leningen, hebben die giften uitsluitend dat geld of die afbetaalde be-
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dragen en geenszins de onroerende goederen zelf tot voorwerp.
Wanneer de begiftigde een hypotheek gevestigd heeft op een onroerend goed
als waarborg voor de afbetaling, door de schenker, van een lening die deze heeft
aangegaan om het door de begiftigde aangekochte goed te financieren, heeft die
omstandigheid, die geen weerslag heeft op het bedrag waarvan de schenker zich
heeft ontdaan, niet tot gevolg dat de schenking moet worden geraamd op grond
van de opbrengst van het onroerend goed.
Het arrest, dat vaststelt dat de eiser de terugbetaling vordert "van de bedragen
die hij geïnvesteerd heeft in het pand dat alleen op naam (van de verweerster) is
gekocht" en erop wijst "dat slechts een gedeelte van dit geld (...) reeds (aan de eiser) toebehoorde en dat het grootste gedeelte was geleend bij een bank en door
(de eiser) terugbetaald moest worden, terwijl die terugbetaling op zich gewaarborgd werd door een hypotheek op het pand", dat "de verplichting om die hypotheek te vestigen, beschouwd kan worden als een last op de schenking die (de
verweerder) heeft gedaan en die last moet dus worden afgetrokken om de waarde
van het geschonken goed te bepalen", en dat, "om de invloed en de omvang van
de last op de schenking en het reële bedrag van die schenking te bepalen, het verstandig lijkt om rekening te houden met de opbrengst van het pand bij de openbare verkoping op verzoek van de hypothecaire schuldeiser", beslist dat de
"schenking betrekking heeft op een bedrag gelijk aan de verkoopprijs die het
pand heeft opgebracht op de openbare verkoping in april 2004, na aftrek van de
bedragen, in hoofdsom, alsook de interesten en de kosten die aan de hypothecaire schuldeiser zijn betaald, de verkoopkosten en de persoonlijke inbreng (van de
verweerster) tot beloop van 43.381,37 euro", schendt artikel 894 van het Burgerlijk Wetboek.
Het middel is gegrond.
Dictum
Het Hof
Vernietigt het bestreden arrest, in zoverre het beslist dat de schenking die aan
de verweerster is gedaan met het oog op de aankoop van de villa te Sint-Idesbald
"betrekking heeft op een bedrag gelijk aan de verkoopprijs die het pand heeft opgebracht op de openbare verkoping in april 2004, na aftrek van de bedragen, in
hoofdsom, alsook de interesten en de kosten die aan de hypothecaire schuldeiser
zijn betaald, de verkoopkosten en de persoonlijke inbreng (van de verweerster)
tot beloop van 43.381,37 euro", de verweerster veroordeelt om aan de eiser het
aldus vastgestelde bedrag terug te betalen, vermeerderd met de interest, en over
de kosten uitspraak doet.
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 Luik.
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25 januari 2010 – 3° kamer – Voorzitter: de h. Storck, voorzitter – Verslaggever: de h.
Simon – Gelijkluidende conclusie van de h. Genicot, advocaat-generaal – Advocaten: mrs.
Kirkpatrick en Mahieu.

Nr. 58
3° KAMER - 25 januari 2010

ARBEIDSONGEVAL — VERGOEDING — CUMULATIE EN VERBOD VERGOEDING NAAR GEMEEN RECHT - LICHAMELIJKE SCHADE - VERSCHIL IN LICHAMELIJKE SCHADE
NIET GEDEKT DOOR DE WET - SURPLUS - BEREKENING
De getroffene van een arbeidsongeval en zijn rechthebbenden kunnen de vergoeding van
de lichamelijke schade naar gemeen recht vorderen, mits de naar gemeen recht berekende vergoeding hoger is dan de wettelijke vergoedingen die overeenkomstig de Arbeidsongevallenwet aan het slachtoffer worden betaald en alleen tot beloop van het verschil;
om dat verschil te berekenen, moet de rechter de volgens de gemeenrechtelijke regels
berekende vergoedingen vergelijken met die welke berekend worden volgens de regels
bepaald in de Arbeidsongevallenwet1.
(C. e.a. T. S.)

ARREST (vertaling)

(AR C.09.0203.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een vonnis, op 22 juni 2007 in hoger beroep gewezen door de rechtbank van eerste aanleg te Namen.
De zaak is bij beschikking van 28 december 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 eisers voeren volgend middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 24 en 46 van de Arbeidsongevallenwet van 10 april 1971;
- de artikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek;
- artikel 149 van de Grondwet.
Aangevochten beslissingen
Het bestreden vonnis, dat uitspraak doet over de blijvende materiële schade van de verweerster, kent de vordering van de verweerster toe waarbij zij, naast de vergoeding die zij
krachtens de Arbeidsongevallenwet ontvangen had, ook een aanvullende vergoeding naar
gemeen recht vorderde, die bestond in het verschil tussen het bedrag dat haar op grond
van die wet was toegekend en het bedrag dat zij zou hebben ontvangen indien het konink1 Cass., 11 juni 2007, AR C.06.0255.N, AC, 2007, nr. 315; Cass., 19 dec. 2006, AR P.06.0944.N,
AC, 2006, nr. 661; Cass., 21 okt. 1992, AR 9793, AC, 1991-92, nr. 678.
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lijk besluit van 31 maart 1984, dat de krachtens de Arbeidsongevallenwet verschuldigde
jaarlijkse rente in het geval van blijvende ongeschiktheden van minder dan 5 pct. met de
helft vermindert, niet zou hebben bestaan.
Het veroordeelt de eisers bijgevolg om, uit dien hoofde, aan de verweerster een bedrag
van 2.407,92 euro te betalen, vermeerderd met de compensatoire interest tegen de opeenvolgende wettelijke interestvoeten vanaf de gemiddelde datum van 30 juni 2002, vervolgens met de gerechtelijke interest op het totaalbedrag tegen de opeenvolgende wettelijke
interestvoeten vanaf het vonnis tot de algehele betaling, en veroordeelt ze daarenboven tot
een bedrag van 8.450,46 euro, vermeerderd met de gerechtelijke interest tegen de opeenvolgende wettelijke interestvoeten.
Het bestreden vonnis grondt die beslissing op de volgende redenen:
"B. De materiële schade
(De verweerster) herinnert eraan dat de wettelijke vergoeding een forfaitaire vergoeding is die niet de gehele schade dekt.
Zij legt uit dat haar jaarlijkse rente, op de haar krachtens de Arbeidsongevallenwet toegekende vergoeding, met de helft werd verminderd tot 12.142 frank, op grond van artikel
24, derde lid, van de Arbeidsongevallenwet, dat de jaarlijkse rente voor ongeschiktheden
van minder dan 5 pct. met 50 pct. vermindert (de economische weerslag bedraagt 4 pct.).
Bijgevolg vordert zij het verschil tussen het bij wet toegekende bedrag en het bedrag
dat hij had moeten ontvangen indien het koninklijk besluit dat de rente volgens de graad
van ongeschiktheid vermindert, niet had bestaan, wat te dezen neerkomt op een bedrag
van 12.142 frank of 300,99 euro per jaar.
De (eisers) menen dat de materiële beroepsschade volledig is vergoed door de arbeidsongevallenverzekeraar en dat (de verweerster), in ieder geval, niet de stukken voorlegt
waaruit blijkt dat de arbeidsongevallenverzekeraar de schade heeft vergoed.
De door (de verweerster) gevorderde bedragen worden echter met stukken gestaafd.
Haar berekeningen zijn gemotiveerd en correct, zodat de berekeningsgrondslagen kunnen worden overgenomen".
Grieven
De getroffene van een ongeval heeft krachtens de artikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek recht op de volledige vergoeding van zijn schade door degene wiens fout
de schade heeft veroorzaakt.
Een dergelijke vordering kan ook door de getroffene worden ingesteld, zelfs als hij vergoed is overeenkomstig de Arbeidsongevallenwet (artikel 46, §1, inzonderheid 4°, van de
wet van 10 april 1971), op voorwaarde dat die vordering geen cumulatie van de volgens
het gemeen recht toegekende schadevergoeding en de overeenkomstig die wet toegekende
vergoeding van de lichamelijke schade tot gevolg heeft (artikel 46, §2, tweede lid, van de
wet van 10 april 1971). De schade waarvan de getroffene zodoende de vergoeding kan
verkrijgen, is dus gelijk aan het verschil tussen de schade die vergoed kan worden volgens
de regels van de burgerrechtelijke aansprakelijkheid en de vergoedingen die ontvangen
zijn krachtens de Arbeidsongevallenwet.
Krachtens de artikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek evenwel moet de feitenrechter de door de getroffene werkelijk geleden schade nauwgezet bepalen rekening
houdend met alle omstandigheden eigen aan de zaak.
Daarenboven volgt uit de artikelen 22 tot 27 van de Arbeidsongevallenwet dat de getroffene van een ongeval, die onder de toepassing van die wet valt, voor de schade uit zijn
arbeidsongeschiktheid vergoed wordt volgens de specifieke regels van die wet en met
name, in geval van blijvende ongeschiktheid, door een jaarlijkse vergoeding die berekend
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wordt op het basisloon en de graad van ongeschiktheid (artikel 24, tweede lid, van de Arbeidsongevallenwet), die forfaitair met de helft wordt verminderd indien de graad van ongeschiktheid lager is dan 5 pct. (artikel 24, derde lid, van de Arbeidsongevallenwet). Die
berekeningswijze van de forfaitaire vergoeding hangt niet af van de schade die de getroffene werkelijk geleden heeft. Zij kan de toekenning van een hoger of lager bedrag dan dat
van de schade tot gevolg hebben.
Het bestreden vonnis heeft bijgevolg niet kunnen beslissen dat de verweerster, op grond
van de artikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek, van de eisers de betaling kon
eisen van een vergoeding gelijk aan de in artikel 24, derde lid, van de Arbeidsongevallenwet bepaalde vermindering van 50 pct., zonder daarbij vast te stellen dat de verweerster te
dezen - gelet op de concrete omstandigheden van de zaak - méér schade had geleden dan
het bedrag van de vergoeding die haar was toegekend krachtens artikel 24, tweede en derde lid, van de Arbeidsongevallenwet, en dat die overtollige schade precies gelijk was aan
het bedrag van de forfaitaire vermindering bepaald in artikel 24, derde lid, van de voormelde wet.
Zodoende miskent het bestreden vonnis immers het wettelijk begrip vergoedbare schade in de zin van de artikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek (schending van die
artikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek) en verantwoordt het zijn beslissing
niet naar recht (schending van de artikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek).
Het vonnis is in elk geval niet regelmatig met redenen omkleed, aangezien het niet de
redenen vermeldt op grond waarvan het Hof zijn wettigheidstoezicht kan uitoefenen in het
licht van de artikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek (schending van artikel
149 van de Grondwet).
Het bestreden vonnis miskent op zijn minst het forfaitair karakter van de vergoeding
bepaald in artikel 24, tweede lid, van de Arbeidsongevallenwet, indien het zo moet worden uitgelegd dat het ervan uitgaat dat de niet verminderde, in die bepaling bedoelde vergoeding noodzakelijkerwijs overeenstemt met de volgens het gemeen recht vergoedbare
schade van de getroffene, zodat de in artikel 24, derde lid, bepaalde vermindering van die
vergoeding noodzakelijkerwijs moet worden gedekt door een naar gemeen recht verschuldigde vergoeding (schending van de artikelen 24, inzonderheid tweede lid, en 46, §1, inzonderheid 4°, en 2, tweede lid,van de Arbeidsongevallenwet).

III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Artikel 46, §2, tweede lid, van de Arbeidsongevallenwet van 10 april 1971 bepaalt dat de volgens het gemeen recht toegekende vergoeding, die geen betrekking kan hebben op de vergoeding van de lichamelijke schade zoals zij gedekt is
door deze wet, samengevoegd mag worden met de krachtens deze wet toegekende vergoedingen.
De getroffene en zijn rechthebbenden kunnen bijgevolg de vergoeding van de
lichamelijke schade naar gemeen recht vorderen, in de mate dat de naar gemeen
recht berekende vergoeding hoger is dan de wettelijke vergoedingen die overeenkomstig de Arbeidsongevallenwet aan de getroffene worden betaald en alleen tot
beloop van het verschil.
Om dat verschil te berekenen, moet de rechter de volgens de gemeenrechtelijke regels berekende vergoedingen vergelijken met die welke berekend worden
volgens de regels bepaald in de Arbeidsongevallenwet.
Het bestreden vonnis, dat die vergelijking niet maakt en bijgevolg beslist dat
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de niet verminderde vergoeding, bepaald in artikel 24, tweede lid, van de wet
van 10 april 1971, noodzakelijkerwijs overeenstemt met de vergoeding die volgens het gemeen recht voor dezelfde schade is verschuldigd, schendt de artikelen
24, tweede lid, en 46, §2, tweede lid, van die wet.
Het middel is gegrond.
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden vonnis, in zoverre het uitspraak doet over de materiële
schade van de verweerster en over de kosten.
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 Dinant,
zitting houdende in hoger beroep.
25 januari 2010 – 3° kamer – Voorzitter: de h. Storck, voorzitter – Verslaggever: de h.
Simon – Gelijkluidende conclusie van de h. Genicot, advocaat-generaal – Advocaat: mr.
Foriers.

Nr. 59
3° KAMER - 25 januari 2010

VERJARING — BURGERLIJKE ZAKEN — TERMIJNEN (AARD. DUUR.
AANVANG. EINDE) - DUUR - BIJZONDERE VERJARINGSTERMIJNEN - VIJFJARIGE VERJARING GEREGELD BETAALBARE SCHULDEN - VERSTREKKEN VAN MOBIELE TELEFONIE
De verkorte verjaringstermijn van artikel 2277 Burgerlijk Wetboek, die ertoe strekt de
schuldenaar te beschermen tegen een opeenstapeling van achterstallige periodieke
schulden uit een zelfde rechtsverhouding, is van toepassing op de verstrekkingen van
mobiele telefonie die betaalbaar zijn onder de in dat artikel bedoelde periodiciteitsvoorwaarden1. (Art. 2277, B.W.)
(K. T. BELGACOM nv)

ARREST (vertaling)

(AR C.09.0410.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een vonnis, op 14 oktober 2008 in laatste
aanleg gewezen door de vrederechter van het eerste kanton te Schaerbeek.
De zaak is bij beschikking van 28 december 2009 van de eerste voorzitter ver1 Zie GwH - toen Arbitragehof -, 19 jan. 2005, nr. 15/2005 en 17 jan. 2007, nr. 13/2007; zie ook
Cass., 13 maart 2008, AR C.07.0132.N, AC, 2008, nr. 175; contra Cass., 6 feb. 1998, AR
C.96.0470.F, AC, 1998, nr. 75.
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wezen naar de derde kamer.
Voorzitter Christian Storck heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Jean-Marie Genicot heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDEL
De eiser voert volgend middel aan.
Geschonden wettelijke bepaling
- artikel 2277 van het Burgerlijk Wetboek.
Aangevochten beslissingen
Het bestreden vonnis stelt vast "dat de rechtsvordering strekt tot terugvordering van de
volgende achterstallige facturen: - factuur van 10 januari 2001 (...): 47,94 euro; - factuur
van 8 maart 2001 (...): 8,55 euro; - factuur van 10 mei 2001 (...): 445,91 euro; - factuur
van 9 juli 2001 (...): 450,74 euro; - factuur van 7 september 2001 (...): 86,17 euro; - factuur van 7 november 2001 (...): 39,60 euro; - factuur van 9 januari 2002 (...): 39,60 euro; factuur van 7 maart 2002 (...): 2,67 euro; dat de (verweerster) tevens de terugbetaling vordert van de kosten voor inlichtingen en ingebrekestelling (11,05 euro en 15,20 euro), dit
alles vermeerderd met een strafbeding van 60 euro en de kosten; dat het niet wordt betwist
dat de (verweerster) de lijn van de (eiser) eerst heeft beperkt tot de minimumdienst, waardoor hij geen betalende uitgaande telefoongesprekken meer kon voeren, en het abonnement vervolgens heeft beëindigd; dat de (eiser) zich beroept op de in artikel 2277 van het
Burgerlijk Wetboek bepaalde verjaringstermijn van vijf jaar en wat dat betreft voorstelt
dat ons rechtscollege een prejudiciële vraag aan het Grondwettelijk Hof stelt",
en veroordeelt de eiser vervolgens om aan de verweerster een bedrag van 1.207,43 euro
te betalen, vermeerderd met de bedongen interest tegen de rentevoet van 10 pct. op
1.121,18 euro vanaf 24 april 2007, datum van de dagvaarding, tot algehele betaling, en
veroordeelt hem in de kosten.
Het bestreden vonnis grondt die beslissing op de volgende redenen :
"De afrekening van de (verweerster) is in deze zaak vastgesteld op 7 maart 2002. De
schuldvordering is bijgevolg een kapitaalschuld en geen periodieke schuld. Een schuldvordering van een welbepaald bedrag, die in één keer terugbetaald dient te worden, valt
niet onder de toepassing van artikel 2277 van het Burgerlijk Wetboek, dat hoofdzakelijk is
ingegeven door de noodzaak om de schuldenaar te beschermen tegen een aangroei van
zijn schulden (...). De bij artikel 2277 van het Burgerlijk Wetboek bepaalde verjaring is te
dezen niet van toepassing en er bestaat geen grond om aan het Grondwettelijk Hof een
prejudiciële vraag te stellen om hierover uitsluitsel te krijgen".
Grieven
Krachtens artikel 2277, vierde en vijfde lid, van het Burgerlijk Wetboek, verjaren interesten van geleende sommen en, in het algemeen, al hetgeen betaalbaar is bij het jaar of
bij kortere termijnen, door verloop van vijf jaar.
Die verkorte verjaring wordt verantwoord door de bijzondere aard van de schuldvorderingen waarop ze betrekking heeft: ze dient hetzij om de leners te beschermen en de
schuldeisers tot spoed aan te zetten, hetzij om de constante aangroei van het totaalbedrag
van de periodieke schuldvorderingen te voorkomen. Dankzij de verkorte verjaring worden
de schuldenaars ook beschermd tegen de aangroei van periodieke schulden.
In tegenstelling tot een kapitaalschuld waarvan het bedrag van bij het begin wordt vastgesteld, maar die via periodieke aflossingen betaald kan worden en waarvan het totaalbedrag dus niet door het verloop van de tijd wordt beïnvloed, heeft de schuld die ontstaat
door de verstrekking van telefoniediensten als eigenschap dat ze mettertijd aangroeit. Ar-
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tikel 2277 van het Burgerlijk Wetboek is van toepassing op een dergelijke schuld, aangezien ze periodiek is en het bedrag ervan mettertijd aangroeit.
Het bestreden vonnis, dat weigert om artikel 2277 toe te passen op de schuld van de eiser die ontstaan is door de verstrekking van telefoniediensten, op grond dat deze een kapitaalschuld zonder periodiek karakter zou zijn, schendt die wetsbepaling.

III. BESLISSING VAN HET HOF
Artikel 2277 van het Burgerlijk Wetboek bepaalt dat termijnen van altijddurende renten en van lijfrenten, die van uitkeringen tot levensonderhoud, huren
van huizen en pachten van landeigendommen, interesten van geleende sommen,
en, in het algemeen, al hetgeen betaalbaar is bij het jaar of bij kortere termijnen,
verjaren door verloop van vijf jaren.
Die verkorte verjaringstermijn, die ertoe strekt de schuldenaar te beschermen
tegen een aangroei van achterstallige termijnschulden uit een en dezelfde rechtsverhouding, is van toepassing op de prijs van de verstrekking van diensten van
mobiele telefonie die betaalbaar zijn onder de in voormeld artikel 2277 bedoelde
periodiciteitsvoorwaarden.
Het bestreden vonnis, dat vaststelt dat de vordering van de verweerster strekt
tot de betaling van periodieke facturen die voor diensten van mobiele telefonie
zijn opgemaakt met intervallen van minder dan een jaar, schendt artikel 2277
door te weigeren om de in die bepaling bedoelde verjaring toe te passen, op
grond dat "de afrekening van de (verweerster) in deze zaak is vastgesteld op 7
maart 2002" en dat "de schuldvordering bijgevolg een kapitaalschuld en geen periodieke schuld is".
Het middel is gegrond.
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden vonnis, behalve in zoverre het de rechtsvordering ontvankelijk verklaart.
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het gedeeltelijk vernietigde vonnis.
Houdt de kosten aan en laat de beslissing daaromtrent aan de feitenrechter
over.
Verwijst de aldus beperkte zaak naar de vrederechter van het tweede kanton te
Schaerbeek.
25 januari 2010 – 3° kamer – Voorzitter en Verslaggever: de h. Storck, voorzitter – Gelijkluidende conclusie van de h. Genicot, advocaat-generaal – Advocaat: mr. Kirkpatrick.

Nr. 60
2° KAMER - 26 januari 2010

1º STRAF — ALGEMEEN. STRAF EN MAATREGEL. WETTIGHEID - STRAF EN
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- SOCIALE ZEKERHEID - WERKNEMERS - RIJKSDIENST VOOR SOCIALE ZEKERHEID NIET-ONDERWERPING - WERKGEVER - VEROORDELING TOT BETALING VAN EEN VERGOEDING AARD VAN DE MAATREGEL
MAATREGEL

2º RECHTEN VAN DE MENS — VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS —
ARTIKEL 7 - SOCIALE ZEKERHEID - WERKNEMERS - RIJKSDIENST VOOR SOCIALE ZEKERHEID NIET-ONDERWERPING - WERKGEVER - VEROORDELING TOT BETALING VAN EEN VERGOEDING AARD VAN DE MAATREGEL
3º RECHTEN VAN DE MENS — INTERNATIONAAL VERDRAG
BURGERRECHTEN EN POLITIEKE RECHTEN - SOCIALE ZEKERHEID WERKNEMERS - RIJKSDIENST VOOR SOCIALE ZEKERHEID - NIET-ONDERWERPING - WERKGEVER VEROORDELING TOT BETALING VAN EEN VERGOEDING - AARD VAN DE MAATREGEL
4º SOCIALE ZEKERHEID — ALLERLEI - WERKNEMERS - RIJKSDIENST VOOR SOCIALE
ZEKERHEID - NIET-ONDERWERPING - WERKGEVER - VEROORDELING TOT BETALING VAN EEN
VERGOEDING - AARD VAN DE MAATREGEL
1º, 2°, 3° en 4° De ambtshalve veroordeling van de werkgever tot betaling, aan de inningorganismen van de sociale zekerheidsbijdragen, van een vergoeding gelijk aan het
drievoud van de ontdoken bijdragen, opgelegd bij niet-onderwerping van één of meer
personen aan de toepassing van de R.S.Z.-wet, valt weliswaar onder de toepassing van
de strafvordering maar is geen straf in de zin van de artikelen 7 tot 43quater Strafwetboek; zij ontleent echter aan de strafrechtelijke sanctie die zij vervolledigt, een repressief
en afschrikwekkend karakter dat vooral tot uiting komt in het bedrag ervan, waardoor ze
het karakter vertoont van een strafrechtelijke sanctie in de zin van de artikelen 7.1 EVRM
en 15.1 IVBPR1. (Art. 7.1, Verdrag Rechten van de Mens; Art. 15.1, IVBPR; Art. 35, §1,
vijfde lid, RSZ-wet 1969)
(C. e.a. T. C. e.a.)

ARREST

(AR P.09.0264.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
De cassatieberoepen zijn gericht tegen het arrest van het hof van beroep te
Gent, correctionele kamer, van 15 januari 2009.
De eisers I voeren in een memorie die aan dit arrest is gehecht, twee middelen
aan.
De eiser II voert in een verzoekschrift dat aan dit arrest is gehecht, een middel
aan.
Raadsheer Koen Mestdagh heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Marc Timperman heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
(...)
Ambtshalve middel
Geschonden wettelijke bepalingen
1 Zie: Cass., 12 sept. 2007, AR P.07.0373.F, AC, 2007, nr 401; Cass., 26 feb. 2008, AR P.07.0033.N
(onuitgegeven).
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- artikel 15.1 IVBPR;
- artikel 35, §1, vijfde lid, RSZ-wet, zoals gewijzigd en vervangen bij artikel
84 van de programmawet van 27 december 2005.
7. Krachtens artikel 35, laatste lid, RSZ-wet, zoals van toepassing van 1 januari 2002 tot 8 januari 2006, veroordeelt de rechter, bij niet-onderwerping van één
of meer personen aan de toepassing van deze wet, ambtshalve de werkgever tot
betaling aan de Rijksdienst voor sociale zekerheid van een vergoeding gelijk aan
het drievoud van de ontdoken bijdragen, zonder dat dit bedrag minder dan 1.275
euro per tewerkgestelde persoon en dit per maand of fractie ervan, mag bedragen.
Artikel 35, §1, vijfde lid, RSZ-wet, zoals gewijzigd en vervangen bij artikel 84
van de programmawet van 27 december 2005 en van toepassing vanaf 9 januari
2006, bepaalt: "Bij niet-onderwerping van één of meer personen aan de toepassing van deze wet, veroordeelt de rechter ambtshalve de werkgever, (...), tot betaling aan de inningsorganismen van de sociale zekerheidsbijdragen van een vergoeding gelijk aan het drievoud van de ontdoken bijdragen."
Krachtens artikel 35, §3, eerste lid, RSZ-wet, zoals gewijzigd en vervangen bij
artikel 84 van de programmawet van 27 december 2005 en van toepassing vanaf
9 januari 2006, mag, in de situaties bedoeld in §1, derde tot vijfde lid, en in §2,
het bedrag van de te betalen bijdragen in geen geval lager zijn dan 2.500 euro per
tewerkgestelde persoon, en dit per maand of fractie ervan.
Krachtens de artikelen 72 en 73 van de programmawet van 22 december 2008,
werd het voormelde artikel 35, §3, met ingang van 1 januari 2009 opgeheven.
8. Uit het feit dat de veroordeling bedoeld bij artikel 35, §1, vijfde lid, RSZwet, voorheen artikel 35, laatste lid, van deze wet, als "vergoeding" wordt gekwalificeerd en ze bestemd is voor de inningsorganismen van de sociale zekerheidsbijdragen, blijkt dat de wetgever hiermee een bijzondere vorm van herstel
of teruggave heeft willen instellen teneinde, ten behoeve van de financiering van
de sociale zekerheid, de door het misdrijf verstoorde wettelijke orde te herstellen.
De ambtshalve veroordeling tot betaling van deze vergoeding is bijgevolg
geen straf in de zin van de artikelen 7 tot 43quater Strafwetboek, ook al valt zij
onder de uitoefening van de strafvordering.
Niettemin ontleent deze vergoeding aan de strafrechtelijke sanctie die zij vervolledigt, een repressief en afschrikwekkend karakter dat vooral tot uiting komt
in het bedrag ervan, vastgesteld op het drievoud van de ontdoken bijdragen.
Deze maatregel beoogt aldus niet enkel het herstel van de schade die de Rijksdienst voor sociale zekerheid door het misdrijf werkelijk heeft geleden.
De ambtshalve veroordeling bepaald bij artikel 35, §1, vijfde lid, RSZ-wet,
voorheen artikel 35, laatste lid, van deze wet, vertoont hierdoor ook het karakter
van een strafrechtelijke sanctie in de zin van de artikelen 7.1 EVRM en 15.1
IVBPR.
9. Artikel 15.1 IVBPR bepaalt: "Niemand kan worden veroordeeld wegens een
handelen of nalaten, dat geen strafbaar feit naar nationaal of internationaal recht
uitmaakte ten tijde dat het handelen of nalaten geschiedde. Evenmin, mag een
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zwaardere straf worden opgelegd dan die welke ten tijde van het begaan van het
strafbare feit van toepassing was. Indien, na het begaan van het strafbare feit de
wet mocht voorzien in de oplegging van een lichtere straf, dient de overtreder
daarvan te profiteren."
10. Ingevolge de opheffing met ingang van 1 januari 2009 van artikel 35, §3,
RSZ-wet, dient ter bepaling van de vergoeding gelijk aan het drievoud van de
ontdoken bijdragen bedoeld bij artikel 35, §1, vijfde lid, voorheen 35, laatste lid,
geen minimumbedrag meer worden toegepast.
Aldus kan niet-onderwerping van één of meer personen aan de toepassing van
de RSZ-wet thans minder zwaar worden bestraft dan vóór zowel 9 januari 2006
als 1 januari 2009.
Overeenkomstig artikel 15.1 IVBPR dient die lichtere straf ook te worden toegepast op strafbare feiten die zoals hier zijn begaan vóór 9 januari 2006.
11. Met overname van de redenen en beslissingen van het beroepen vonnis,
bepaalt het arrest de vergoeding gelijk aan het drievoud van de ontdoken bijdragen waartoe de eisers I.1 en I.3 worden veroordeeld, op grond van het minimumbedrag van 1.275 euro per tewerkgestelde persoon, en dit per maand of fractie ervan, bepaald in artikel 35, laatste lid, RSZ-wet, zoals van toepassing vóór 9 januari 2006.
Die beslissing is niet naar recht verantwoord.
Ambtshalve onderzoek van de beslissing op de strafvordering
12. Voor het overige zijn de substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen in acht genomen en is de beslissing overeenkomstig de
wet gewezen.
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest in zoverre het, met bevestiging van het beroepen vonnis, de eisers I.1 en I.3 ambtshalve veroordeelt tot betaling aan de Rijksdienst voor sociale zekerheid van een vergoeding van respectievelijk 3.825,00
euro en 1.275,00 euro.
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 eisers I in drie vierden van de kosten van hun cassatieberoepen
en laat de overige kosten ten laste van de Staat.
Verwijst de aldus beperkte zaak naar het hof van beroep te Brussel.
26 januari 2010 – 2° kamer – Voorzitter: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: de h. Mestdagh – Gelijkluidende conclusie van de h. Timperman, advocaat-generaal
– Advocaat: mr. G. Ampe, Brugge.
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Nr. 61
2° KAMER - 27 januari 2010

VERZEKERING — W.A.M.-VERZEKERING - VERZEKERAAR - BENADEELDEN SCHADELOOSSTELLING - VERVOERDE PERSONEN - BEGRIP - BESTUURDER
De wet legt de verzekeraar van de burgerlijke aansprakelijkheid inzake motorrijtuigen de
verplichting op om de schadeloosstelling van de benadeelden te verzekeren telkens als
de burgerrechtelijke aansprakelijkheid van de eigenaar, van iedere houder en van iedere
bestuurder van het verzekerde voertuig, in het gedrang komt; deze dekking betreft de
schade toegebracht aan personen die, onder welke titel ook, worden vervoerd, en sluit de
schadeloosstelling niet uit van de bestuurder die schade heeft geleden door de fout van
de eigenaar van het verzekerde voertuig, ook als het ongeval te wijten is aan de samenlopende fouten van die bestuurder en van een derde. (Art. 3, §1, tweede en derde lid,
W.A.M.-wet 1989)
(K. e.a. T. C.)

ARREST (vertaling)

(AR P.08.1577.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het vonnis in hoger beroep van de correctionele rechtbank te Luik van 30 september 2008.
De eiser I voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, een middel aan.
De eiseres II voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, twee middelen
aan.
Raadsheer Pierre Cornelis heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Raymond Loop heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
(...)
B. Cassatieberoep van de eiseres II
Eerste middel
De eiseres voert aan dat zij krachtens artikel 3, §1, tweede lid, van de wet van
21 november 1989 betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen, niet kon worden veroordeeld tot schadeloosstelling van de
rechthebbende van de bestuurder die de dood vond bij een ongeval waarvoor hijzelf gedeeltelijk aansprakelijk werd gesteld daar hij het verzekerde voertuig bestuurde.
Artikel 3, §1, eerste en tweede lid, WAM 1989 legt de verzekeraar de verplichting op om de schadeloosstelling van de benadeelden te verzekeren telkens
als de burgerrechtelijke aansprakelijkheid van de eigenaar, van iedere houder en
van iedere bestuurder van het verzekerde voertuig, in het gedrang komt. Deze
dekking betreft de schade toegebracht aan personen die, onder welke titel ook,
worden vervoerd.
Deze bepalingen sluiten de schadeloosstelling niet uit van de bestuurder die
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schade heeft geleden door de fout van de eigenaar van het verzekerde voertuig,
ook als het ongeval in gelijke mate te wijten is aan de samenlopende fouten van
die bestuurder en van een derde.
Het vonnis legt een deel van de aansprakelijkheid voor het ongeval bij de beide betrokken bestuurders, alsook bij de eigenaar van het defecte voertuig dat
werd bestuurd door degene die er het leven bij liet.
Het veroordeelt de eiseres II in solidum met de eiser I om de dochter van de
overledene schadeloos te stellen voor de door het overlijden van haar vader geleden materiële en morele schade en trekt van het daarvoor verschuldigde bedrag
het percentage af dat overeenstemt met het gedeelte van de aansprakelijkheid dat
aan de overledene wordt toegeschreven.
De appelrechters schenden aldus artikel 3, §1, WAM 1989 niet.
Het middel kan niet worden aangenomen.
(...)
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden vonnis, in zoverre het T.K. en de naamloze vennootschap Axa Belgium veroordeelt om de verweerster in haar hoedanigheid van
voogdes van M.B. een schadevergoeding van 147.714,19 euro te betalen tot herstel van haar morele en materiële schade.
Verwerpt de cassatieberoepen voor het overige.
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het gedeeltelijk vernietigde vonnis.
Veroordeelt de eisers in een vierde van de kosten van hun cassatieberoep en de
verweerster in het overige gedeelte van die kosten.
Verwijst de aldus beperkte zaak naar de correctionele rechtbank te Hoei, zitting houdende in hoger beroep.
27 januari 2010 – 2° kamer – Voorzitter: de h. de Codt, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: de h. Cornelis – Gelijkluidende conclusie van de h. Loop, advocaat-generaal – Advocaten: mrs. Maes en De Bruyn.

Nr. 62
2° KAMER - 27 januari 2010

1º VALSHEID EN GEBRUIK VAN VALSE STUKKEN - VALSHEID IN GESCHRIFTEN BESTANDDELEN - MOREEL BESTANDDEEL - VERZEKERINGSVOORSTEL - KANDIDAATVERZEKERINGNEMER - REËLLE BEDOELING OM EEN OVEREENKOMST TE SLUITEN - GEMIS AAN
OPRECHTHEID - GEVOLG
2º MISDRIJF — ALGEMEEN. BEGRIP. MATERIEEL EN MOREEL
BESTANDDEEL. EENHEID VAN OPZET - MOREEL BESTANDDEEL - VALSHEID EN
GEBRUIK VAN VALSE STUKKEN - VALSHEID IN GESCHRIFTEN - VERZEKERINGSVOORSTEL -
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KANDIDAAT-VERZEKERINGNEMER - REËLLE BEDOELING OM EEN OVEREENKOMST TE SLUITEN GEMIS AAN OPRECHTHEID - GEVOLG
3º VALSHEID EN GEBRUIK VAN VALSE STUKKEN - VALSHEID IN GESCHRIFTEN BESTANDDELEN - MATERIEEL BESTANDDEEL - MOGELIJKE SCHADE - BEGRIP
4º MISDRIJF — ALGEMEEN. BEGRIP. MATERIEEL EN MOREEL
BESTANDDEEL. EENHEID VAN OPZET - MATERIEEL BESTANDDEEL - VALSHEID EN
GEBRUIK VAN VALSE STUKKEN - VALSHEID IN GESCHRIFTEN - MOGELIJKE SCHADE - BEGRIP
5º VALSHEID EN GEBRUIK VAN VALSE STUKKEN - VALSHEID IN GESCHRIFTEN BESTANDDELEN - MOREEL BESTANDDEEL - BEGRIP
6º MISDRIJF — ALGEMEEN. BEGRIP. MATERIEEL EN MOREEL
BESTANDDEEL. EENHEID VAN OPZET - MOREEL BESTANDDEEL - VALSHEID EN
GEBRUIK VAN VALSE STUKKEN - VALSHEID IN GESCHRIFTEN - BEGRIP
7º VALSHEID EN GEBRUIK VAN VALSE STUKKEN - VALSHEID IN GESCHRIFTEN BESCHERMDE GESCHRIFTEN - VERZEKERINGSVOORSTEL
8º AANSPRAKELIJKHEID BUITEN OVEREENKOMST — OORZAAK —
BEGRIP. BEOORDELING DOOR DE RECHTER - BEOORDELING DOOR DE RECHTER VOORSTELLEN TOT LEVENSVERZEKERING - ONDERTEKENING VAN FICTIEVE OVEREENKOMSTEN DOOR
DE VERZEKERINGNEMERS - MAKELAAR STRIJKT ONVERSCHULDIGDE COMMISSIES OP - OPLICHTING
DOOR DE VERZEKERINGNEMERS EN DE MAKELAAR - VERZEKERAAR - RAMING VAN DE SCHADE UITZICHT OP TERUGBETALING DOOR DE MAKELAAR VAN DE ONVERSCHULDIGDE COMMISSIES GEVOLG VAN DE BEOORDELING VAN HET OORZAKELIJK VERBAND TUSSEN DE OPLICHTING EN DE
VERGAARDE BEDRAGEN

1º en 2° Ook als de geadresseerde kan nagaan of de vermeldingen in een verzekeringsvoorstel juist zijn, kan het gemis aan oprechtheid omtrent de reële bedoeling van de
kandidaat-verzekeringnemer om een overeenkomst te sluiten, valsheid in geschrifte uitmaken, in zoverre die akte tot bewijs kan strekken en aldus derden kan schaden doordat
ze tegen hen uitwerking heeft1. (Artt. 193 en 196, Sw.)
3º en 4° Het misdrijf valsheid in geschrifte bestaat voor zover het valse stuk, door het gebruik dat ervan wordt gemaakt, een recht of een rechtsgoed heeft kunnen schaden; de
mogelijkheid van schade moet overigens worden beoordeeld op het ogenblik dat de valsheid werd gepleegd. (Artt. 193 en 196, Sw.)
5º en 6° 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, voor
zichzelf of voor een ander enig voordeel of enige winst beoogt, die hij niet zou hebben
behaald indien hij de waarheidsgetrouwheid of de juistheid van het geschrift had geëerbiedigd2. (Artt. 193 en 196, Sw.)
7º Het verzekeringsvoorstel met de verplichting om op zijn minst de eerste premie te betalen, is een handelsgeschrift dat het vermoeden van geloofwaardigheid geniet, waardoor
het in de categorie van de beschermde geschriften valt3.
8º Bij de beoordeling van het oorzakelijk verband tussen de oplichting met behulp van fictieve overeenkomsten en de bedragen die met die kunstgreep zijn vergaard, dient geen
rekening te worden gehouden met het feit dat de verzekeringsmaatschappij zich door de
1 Zie A. DE NAUW, Initiation au droit pénal, Kluwer, 2008, p. 39.
2 Zie Cass., 3 sept. 2008, AR P.08.0524.F., AC, 2008, nr. 445.
3 Rigaux & Trousse, Les crimes et les délits du Code pénal, dl. III, Les faux en écritures, Brussel,
1957, p. 99.
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makelaar de onverschuldigde commissies had kunnen doen terugbetalen, indien de
makelaar solvabel was geweest, met toepassing van de clausules die daarin voorzien
wanneer overeenkomsten de vastgestelde duur niet halen omdat zij het gevolg zijn van
fictieve levensverzekeringsovereenkomsten die de ondertekenaars zijn aangegaan, niet
met de bedoeling zich te verbinden, maar om de makelaar in staat te stellen de
voormelde commissies op te strijken. (Artt. 66 en 496, Sw.; Art. 1382, B.W.)
(F. T. Fidea nv; V. T. Fidea nv e.a.; A. e.a. T. Fidea nv)

ARREST (vertaling)

(AR P.09.0770.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
De cassatieberoepen zijn gericht tegen het arrest van het hof van beroep te
Luik, correctionele kamer, van 3 april 2009.
De eisers voeren respectievelijk drie, vier en drie middelen aan in memories
die aan dit arrest zijn gehecht.
Raadsheer Gustave Steffens heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Raymond Loop heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
A. Het cassatieberoep van J.-Ch. F.
1. In zoverre het cassatieberoep gericht is tegen de beslissing op de tegen hem
ingestelde strafvordering
Eerste middel
Eerste onderdeel
De eiser verwijt de appelrechters dat zij artikel 196 Strafwetboek hebben geschonden vermits verzekeringsvoorstellen geen beschermde geschriften zijn die
een verzekeraar als waarheidsgetrouw kan aanmerken.
Ook als de geadresseerde de juistheid kan nagaan van de vermeldingen in een
verzekeringsvoorstel, kan het gemis aan oprechtheid omtrent de reële bedoeling
van de kandidaat-verzekeringnemer om een overeenkomst te sluiten, valsheid in
geschrifte uitmaken, in zoverre die akte tot bewijs kan strekken en aldus derden
kan schaden doordat ze tegen hen uitwerking heeft.
Nadat het arrest erop heeft gewezen dat een verzekeringsvoorstel eenzijdige
verklaringen bevat, vermeldt het dat de in de telastleggingen bedoelde verzekeringsvoorstellen juridische uitwerking hebben omdat zij, in de regel, de maatschappij ertoe verplichten de overeenkomsten te sluiten, op straffe van schadevergoeding. Het oordeelt vervolgens dat een dergelijk voorstel oprechtheid impliceert omtrent de reële bedoeling van de kandidaat-verzekeringnemer om een
overeenkomst aan te gaan, dat de eiser nooit echt de bedoeling heeft gehad om
één van die polissen af te sluiten en dat die stukken intellectuele valsheid uitmaken.
Met deze overwegingen verantwoorden de appelrechters hun beslissing naar
recht.
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Het onderdeel kan niet worden aangenomen.
Tweede onderdeel
Het misdrijf valsheid in geschrifte bestaat voor zover het valse stuk, door het
gebruik dat ervan zou worden gemaakt, een recht of een rechtsgoed heeft kunnen
schaden. De kans op schade moet overigens worden beoordeeld op het ogenblik
dat de valsheid werd gepleegd.
Het arrest stelt vast dat voorstellen van levensverzekering op naam van fictieve
klanten werden opgemaakt, met andere woorden, klanten die niet de bedoeling
hadden een overeenkomst aan te gaan.
Het beheer van fictieve polissen behoort niet tot het maatschappelijk doel van
verzekeringsmaatschappijen.
De appelrechters die oordelen dat veinzing bij het afsluiten van een verzekeringspolis, schade kan berokkenen, met name wegens de tijd die de verzekeringsmaatschappij nutteloos aan het beheer van de fictieve overeenkomsten wijdt, verantwoorden hun beslissing naar recht.
Het onderdeel kan niet worden aangenomen.
Derde 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, voor zichzelf of voor een ander enig voordeel of enige winst beoogt, die hij
niet zou hebben behaald indien de waarheidsgetrouwheid of de juistheid van het
geschrift zou zijn geëerbiedigd.
In zoverre het middel op de bewering berust dat valsheid alleen strafbaar is indien het door de vervalser nagestreefde voordeel onrechtmatig is, faalt het naar
recht.
Het is niet tegenstrijdig om te vermelden, enerzijds, dat de makelaar heeft toegegeven misbruik te hebben gemaakt van de lichtgelovigheid of de zwakheid van
bepaalde mensen en erop te wijzen, anderzijds (bladzijde 28 van het arrest), dat
de eiser, volgens diens verklaring, de valse overeenkomsten heeft ondertekend
om de makelaar te plezieren, die hem een gedeelte van zijn commissie doorstortte en van de voordelen van de maatschappijen profiteerde.
Het middel mist wat dat betreft feitelijke grondslag.
(...)
B. Het cassatieberoep van F. V.
1. In zoverre het cassatieberoep gericht is tegen de beslissing op de tegen hem
ingestelde strafvordering
Eerste middel
Eerste onderdeel
De eiser verwijt de appelrechters dat zij niet op zijn conclusie hebben geantwoord betreffende het gebrek aan controle, door de verzekeringsmaatschappijen,
van de financiële draagkracht van hun medecontractanten en ook dat zij artikel
196 Strafwetboek hebben geschonden.
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Het verzekeringsvoorstel met de verplichting om op zijn minst de eerste premie te betalen, is een handelsgeschrift dat het vermoeden van geloofwaardigheid
geniet, waardoor het in de categorie van de beschermde geschriften valt.
Uit het antwoord op het eerste onderdeel van het eerste middel van de eerste
eiser, blijkt dat de appelrechters naar recht hebben beslist dat de verzekeringsovereenkomsten valse stukken waren omdat de ondertekenaar niet de bedoeling
heeft ze aan te gaan.
De appelrechters die oordelen dat de verzekeringsvoorstellen het inkomen van
de kandidaat-verzekeringsnemer niet vermeldden, zodat, bij gebrek aan vermeldingen dienaangaande, het onmogelijk was de financiële draagkracht van de medecontractant te onderzoeken, antwoorden op het verweer van de eiser zonder
dat zij dienen te antwoorden op argumenten die door hun beslissing irrelevant
zijn geworden.
Het onderdeel kan niet worden aangenomen.
(...)
2. In zoverre het cassatieberoep gericht is tegen de beslissing op de burgerlijke
rechtsvordering van de verweerster tegen de eiser
Vierde middel
De uitoefening van de burgerlijke rechtsvordering voor de strafgerechten strekt
alleen tot vergoeding van de schade die door een misdrijf is veroorzaakt.
Het stond aan de appelrechters om de schade te omschrijven die de burgerlijke
partij heeft geleden door de indiening van de voorstellen tot levensverzekering
die de ondertekenaars hebben aangegaan, niet met de bedoeling zich te verbinden, maar om de makelaar in staat te stellen ten onrechte commissies op te strijken, vermits zij het gevolg zijn van fictieve overeenkomsten.
In tegenstelling tot de eerste rechter beslist het arrest dat de uitbetaling van die
commissies voor de verzekeraar schade oplevert die door de bewezen verklaarde
oplichting is veroorzaakt, ook al had de maatschappij zich de commissies kunnen
doen terugbetalen, indien de makelaar solvabel was geweest, met toepassing van
de clausules die daarin voorzien wanneer overeenkomsten de vastgestelde duur
niet halen.
Zoals de appelrechters hebben beslist, dienden zij bij de beoordeling van het
oorzakelijk verband tussen de oplichting met behulp van de fictieve overeenkomsten en de bedragen die met die kunstgreep zijn vergaard, geen rekening te
houden met dat vooruitzicht op terugbetaling.
Het middel kan niet worden aangenomen.
(...)
Dictum
Het Hof,
Verwerpt de cassatieberoepen.
Veroordeelt de eisers in de kosten van hun cassatieberoep.
27 januari 2010 – 2° kamer – Voorzitter: de h. de Codt, afdelingsvoorzitter – Verslag-
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gever: de h. Steffens – Gelijkluidende conclusie van de h. Loop, advocaat-generaal – Advocaten: mrs. G. Lambert, Luik, Y. Houbion, Brussel, C. Pevée, Luik en E. Taricco, Luik.

Nr. 63
2° KAMER - 27 januari 2010

1º JEUGDBESCHERMING - GERECHTELIJKE BESCHERMING - BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK
GEWEST - MINDERJARIGE IN GEVAAR - MAATREGEL TOT PLAATSING - TOEZICHT DOOR DE
JEUGDRECHTBANK - NIET-TENUITVOERLEGGING - GEVOLG
2º JEUGDBESCHERMING - GERECHTELIJKE BESCHERMING - BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK
GEWEST - MINDERJARIGE IN GEVAAR - MAATREGELEN VAN BEWARING, BEHOEDING EN OPVOEDING
- RECHTEN VAN DE MENS - VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS - ARTIKEL 8 - RECHT OP
EERBIEDIGING VAN HET PRIVÉ-, FAMILIE- EN GEZINSLEVEN - VERENIGBAARHEID
3º RECHTEN VAN DE MENS — VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS —
ARTIKEL 8 - RECHT OP EERBIEDIGING VAN HET PRIVÉ-, FAMILIE- EN GEZINSLEVEN JEUGDBESCHERMING - GERECHTELIJKE BESCHERMING - BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST MINDERJARIGE IN GEVAAR - MAATREGELEN VAN BEWARING, BEHOEDING EN OPVOEDING VERENIGBAARHEID
4º JEUGDBESCHERMING - GERECHTELIJKE BESCHERMING - BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK
GEWEST - MINDERJARIGE IN GEVAAR - MAATREGELEN VAN BEWARING, BEHOEDING EN OPVOEDING
- NOODZAAK - JEUGDGERECHTEN - FEITELIJKE BEOORDELING
5º JEUGDBESCHERMING - GERECHTELIJKE BESCHERMING - BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK
GEWEST - MINDERJARIGE IN GEVAAR - MAATREGELEN VAN BEWARING, BEHOEDING EN OPVOEDING
- JEUGDRECHTBANK - KIND VAN MINDER DAN TWAALF JAAR OUD - PARTIJ IN DE PROCEDURE
6º JEUGDBESCHERMING - GERECHTELIJKE BESCHERMING - BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK
GEWEST - MINDERJARIGE IN GEVAAR - MAATREGELEN VAN BEWARING, BEHOEDING EN OPVOEDING
- KIND VAN MINDER DAN TWAALF JAAR OUD - HOREN - WENSELIJKHEID - JEUGDGERECHTEN FEITELIJKE BEOORDELING
1º De beslissing tot plaatsing is niet nietig wanneer de jeugdrechtbank niet het toezicht
uitoefent, waaraan de minderjarige is onderworpen die in gevaar verkeert en tegen wie
een maatregel tot plaatsing in een geschikte instelling loopt1. (Artt. 36, 2°, 37, tweede lid,
3° en 42, Jeugdbeschermingswet)
2º en 3° De maatregelen van bewaring, behoeding en opvoeding die de jeugdrechtbank
kan bevelen ten aanzien van de voor haar gebrachte personen, zijn niet in strijd met artikel 8 EVRM (Artt. 36, 2°, en 37, tweede lid, Jeugdbeschermingswet; Art. 8, Verdrag
Rechten van de Mens)
4º De jeugdgerechten beoordelen in feite de noodzaak van de maatregelen van bewaring,
behoeding en opvoeding die ten aanzien van de voor de jeugdrechtbank gebrachte per1 De ordonnantie van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie
van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van 20 april 2004 inzake hulpverlening aan jongeren, is bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 1 juni 2004 en in werking getreden op 1 oktober 2009.
Vóór die datum was, ook voor minderjarigen die in gevaar verkeren, de oorspronkelijke versie wet
van 8 april 1965 betreffende de jeugdbescherming, nog steeds van toepassing in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
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sonen, kunnen worden bevolen. (Artt. 36, 2°, en 37, tweede lid, Jeugdbeschermingswet)
5º De rechtsvordering die ertoe strekt om ten aanzien van een kind beneden de leeftijd van
twaalf jaar een maatregel van bewaring, behoeding en opvoeding te doen nemen of wijzigen, impliceert dat dit kind partij is in de procedure voor de jeugdrechtbank; het wordt niet
gedagvaard om te verschijnen maar moet op straffe van nietigheid door zijn advocaat
worden vertegenwoordigd. (Artt. 36, 2°, 37, tweede lid, 46, eerste lid, en 54bis,
Jeugdbeschermingswet)
6º In het kader van de rechtsvordering die ertoe strekt om ten aanzien van een kind beneden de leeftijd van twaalf jaar een maatregel van bewaring, behoeding en opvoeding te
doen nemen of wijzigen, wordt de mogelijkheid om dat kind rechtstreeks te horen door de
jeugdgerechten, die dat kunnen doen onderzoeken, in feite beoordeeld. (Artt. 36, 2°, 37,
tweede lid, en 51, §2, eerste lid, Jeugdbeschermingswet)
(M. e.a.)

ARREST (vertaling)

(AR P.09.1686.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
De cassatieberoepen zijn gericht tegen het arrest nr. 266 van het hof van beroep te Brussel, jeugdkamer, van 28 september 2009.
De eisers voeren in een memorie die aan dit arrest is gehecht, twee middelen
aan.
Raadsheer Pierre Cornelis heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Raymond Loop heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Eerste middel
De artikelen 36, 2°, en 37, tweede lid, 3°, Jeugdbeschermingswet, die toepasselijk zijn op de minderjarigen wier familiale verblijfplaats, op het ogenblik dat
het hof van beroep uitspraak deed, in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest was
gelegen, maken het mogelijk om minderjarigen wier gezondheid, veiligheid of
zedelijkheid gevaar loopt, hetzij wegens het milieu waarin zij leven, hetzij wegens hun bezigheden, of wanneer hun opvoeding gevaar loopt door het gedrag
van degenen die hen onder hun bewaring hebben, toe te vertrouwen aan een geschikte instelling.
Krachtens artikel 42 Jeugdbeschermingswet, staat de minderjarige tegen wie
een dergelijke maatregel loopt, tot zijn meerderjarigheid onder toezicht van de
jeugdrechtbank.
Niet-uitvoering van het toezicht, leidt niet tot de nietigheid van de beslissing
tot plaatsing. In zoverre het middel het tegendeel aanvoert, faalt het naar recht.
De eisers verwijten het bestreden arrest dat het de in artikel 37, tweede lid, 3°,
van de wet bepaalde beslissing tot plaatsing heeft gehandhaafd, zonder deze te
motiveren of door de beslissing niet op passende wijze te motiveren, wat de
noodzaak van de maatregel betreft.
De in artikel 37, tweede lid, voorziene maatregelen zijn bij wet bepaald en be-
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doeld om een minderjarige te beschermen die in gevaar verkeert. Zij zijn niet in
strijd met artikel 8 EVRM.
De jeugdgerechten oordelen in feite of dergelijke maatregelen noodzakelijk
zijn.
In zoverre het middel eigenlijk kritiek uitoefent op deze feitelijke beoordeling
door het hof van beroep, of het onderzoek ervan een nazicht van feitelijke gegevens vereist, waarvoor het Hof niet bevoegd is, is het niet ontvankelijk.
De appelrechter heeft met verwijzing naar de verslagen van het opvoedkundig
team van de plaatsingsinstelling, gewezen op de onvoldoende aanwezigheid van
de moeder in het leven van de kinderen en het onvermogen van de vader om oor
te hebben voor hun problemen of deze te aanvaarden.
Het arrest besluit dat een dagelijkse ondersteuning van de kinderen door een
evenwichtig samengesteld team noodzakelijk is, vermits de toestand, zoals ze
zich thans laat aanzien, ontoereikend lijkt te zijn om het vastgestelde falen te verhelpen.
Met overneming van de redenen van het beroepen vonnis, oordeelt het arrest
dat het kind door dit falen opnieuw gevaar zou lopen op persoonlijk, psychologisch en mentaal vlak indien het dagelijks terug zou inwonen bij haar familie.
Met deze overwegingen omkleedt de appelrechter, die niet verplicht was tot in
detail op alle argumenten van de eisers in te gaan, zijn beslissing regelmatig met
redenen en verantwoordt haar naar recht.
Het middel kan in zoverre niet worden aangenomen.
Tweede middel
De eisers verwijten de appelrechter dat hij het verhoor dat het kind op grond
van artikel 12 Kinderrechtenverdrag vroeg, niet heeft bevolen.
De aangevoerde bepaling verzekert het kind dat in staat is zijn of haar eigen
mening te vormen, het recht die mening vrijelijk te uiten in alle aangelegenheden
die het kind betreffen, en bepaalt dat aan de mening van het kind passend belang
moet worden gehecht, in overeenstemming met zijn of haar leeftijd en rijpheid.
Hiertoe wordt het kind in de gelegenheid gesteld te worden gehoord in iedere
gerechtelijke en bestuurlijke procedure die het kind betreft, hetzij rechtstreeks,
hetzij door tussenkomst van een vertegenwoordiger of een daarvoor geschikte instelling, op een wijze die verenigbaar is met de procedureregels van het nationale
recht.
Krachtens de artikelen 46, tweede lid, en 54bis, Jeugdbeschermingswet, wordt
het kind beneden de leeftijd van twaalf jaar niet gedagvaard om te verschijnen
maar moet het op straffe van nietigheid door zijn advocaat worden vertegenwoordigd.
De jeugdgerechten oordelen in dergelijk geval in feite of het opportuun is om
het kind dat in dat geval verkeert, rechtstreeks te horen. Zij kunnen daartoe overgaan krachtens artikel 51, §2, eerste lid, van deze wet.
In zoverre het middel aanvoert dat het kind in de procedure geen partij is, faalt
het naar recht.
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Uit de vermeldingen van het arrest blijkt dat het kind beneden de leeftijd van
twaalf jaar door zijn raadsman werd vertegenwoordigd en dat deze op de rechtszitting werd gehoord.
Het hof van beroep heeft bijgevolg naar recht kunnen beslissen, zonder dat het
de in het middel bedoelde bepaling schendt, dat het voldoende ingelicht was om
uitspraak te doen en dat er geen grond was om verdere onderzoeken te verrichten
en, met name, om het kind te horen.
Het middel kan in zoverre niet worden aangenomen.
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.
27 januari 2010 – 2° kamer – Voorzitter: de h. de Codt, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: de h. Cornelis – Gelijkluidende conclusie van de h. Loop, advocaat-generaal – Advocaat: mr. F. Blanmailland, Brussel.

Nr. 64
2° KAMER - 27 januari 2010

ONDERZOEK IN STRAFZAKEN - BIJZONDERE OPSPORINGSMETHODEN - ALGEMENE
VOORWAARDEN - OBSERVATIE - TIJDVAK - MAXIMUMDUUR - TERMIJN - AANVANG
De maximumduur van een maand, te rekenen van de datum van de machtiging, in de loop
waarvan de observatie mag gebeuren, wordt berekend volgens de regels die in de artikelen 52, eerste lid, 53, eerste lid, en 54 Gerechtelijk Wetboek zijn vastgesteld; de duur ervan wordt berekend van de zoveelste tot de dag vóór de zoveelste, vanaf de dag na die
van de akte welke hem doet ingaan, waarbij de vervaldag in de termijn is begrepen 1. (Art.
47sexies, §3, 5°, Sv.)
(PROCUREUR-GENERAL BIJ HET HOF VAN BEROEP TE BRUSSEL T. D.)

ARREST (vertaling)

(AR P.09.1705.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest (nummer 4222) dat op 3 novem1 Het bestreden arrest stelde vast dat de aangewende bijzondere opsporingsmethoden regelmatig
waren, zonder te vermelden dat er op 15 juni 2007 een observatie was gebeurd. Aangezien het middel
alleen berust op de bewering in het verzoekschrift van de eiser, heeft het openbaar ministerie besloten
dat het middel niet ontvankelijk was omdat het onderzoek ervan het nazicht van feitelijke gegevens
zou vereisen waarvoor het Hof niet bevoegd is.
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ber 2009 door het hof van beroep te Brussel, kamer van inbeschuldigingstelling,
is gewezen met toepassing van artikel 235ter van het Wetboek van Strafvordering.
De eiser voert in een verzoekschrift dat aan dit arrest is gehecht, een middel
aan.
Afdelingsvoorzitter Jean de Codt heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Raymond Loop heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
De eiser verwijt het bestreden arrest dat het de in de loop van het voorbereidend onderzoek aangewende bijzondere opsporingsmethode observatie regelmatig heeft bevonden. Hij voert aan dat de onderzoeksmagistraat, in een vertrouwelijke beschikking van 15 mei 2007, machtiging tot observatie heeft verleend en
heeft gepreciseerd dat zijn beschikking uitwerking zou hebben "gedurende een
maand vanaf die dag". Hij leidt daaruit af dat de periode zich uitstrekt van 15
mei tot 14 juni 2007 en dat de observatie die de politie op 15 juni 2007 heeft verricht, en waartoe geen machtiging is verleend, onwettig is omdat de beschikking
niet was verlengd.
De onderzoeksrechter die beslist dat zijn beschikking uitwerking zal hebben
gedurende een maand, vanaf de dag waarop zij werd genomen, maakt toepassing
van artikel 47sexies, §3, 5°, Wetboek van Strafvordering, krachtens hetwelk de
duur van de observatie niet langer mag zijn dan één maand, te rekenen van de
datum van de machtiging.
Bij gebrek aan andersluidende wettelijke bepalingen, wordt die termijn berekend volgens de regels die in de artikelen 52, eerste lid, 53, eerste lid, en 54 Gerechtelijk Wetboek zijn vastgesteld. De duur ervan wordt berekend van de zoveelste tot de dag vóór de zoveelste, vanaf de dag na die van de akte welke hem
doet ingaan waarbij de vervaldag in de termijn is begrepen.
Daaruit volgt dat, wanneer de vijftiende van de maand machtiging wordt verleend tot een bijzondere opsporingsmethode, de laatste dag om haar wettelijk aan
te wenden, de vijftiende is van de maand daarop, behoudens verlenging.
Het middel dat de vervaldag anders bepaalt, faalt naar recht.
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.
27 januari 2010 – 2° kamer – Voorzitter en Verslaggever: de h. de Codt, afdelingsvoorzitter – Andersluidende conclusie van de h. Loop, advocaat-generaal.
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Nr. 65
1° KAMER - 28 januari 2010

STEDENBOUW — HERSTEL VAN PLAATS IN DE VORIGE STAAT. BETALING
VAN EEN MEERWAARDE - HERSTELMAATREGEL - PROCES-VERBAAL VAN VASTSTELLING VOORWAARDEN
Uit de bepalingen van artikel 152, eerste en derde lid, van het decreet van het Vlaams Parlement van 18 mei 1999 houdende de organisatie van de ruimtelijke ordening volgt niet
dat het proces-verbaal van vaststelling, opgesteld na controle, ook verplicht is ingeval
van niet-uitvoering of onvolledige uitvoering. (Art. 152, eerste en derde lid, Decr. Vl. R. 18
mei 1999)
(T. T. GEWESTELIJKE STEDENBOUWKUNDIG INSPECTEUR e.a.)

ARREST

(AR C.08.0271.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 12 februari 2008 gewezen
door het hof van beroep te Gent.
Raadsheer Beatrijs Deconinck heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal met opdracht André Van Ingelgem heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDEL
De eiser voert in zijn verzoekschrift een middel aan.
Het verzoekschrift is aan dit arrest gehecht.
III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Eerste onderdeel
1. Krachtens artikel 152, eerste lid, van het decreet van het Vlaams Parlement
van 18 mei 1999 houdende de organisatie van de ruimtelijke ordening, brengt de
overtreder de stedenbouwkundig inspecteur en het college van burgemeester en
schepenen onmiddellijk, bij aangetekende brief of bij afgifte tegen ontvangstbewijs, op de hoogte indien hij de opgelegde herstelmaatregel vrijwillig heeft uitgevoerd; daarop wordt door de stedenbouwkundig inspecteur onmiddellijk en na
controle ter plaatse een proces-verbaal van vaststelling opgemaakt.
Krachtens het derde lid van die wetsbepaling geldt, behoudens bewijs van het
tegendeel, enkel het proces-verbaal van vaststelling, als bewijs van het herstel en
van de datum van het herstel.
2. Uit deze bepalingen volgt niet dat het proces-verbaal van vaststelling, opgesteld na controle, ook verplicht is ingeval van niet-uitvoering of onvolledige uitvoering.
In zoverre het onderdeel uitgaat van het tegendeel, faalt het naar recht.
3. De eiser voerde voor de appelrechters aan dat de dwangsom hoe dan ook
niet kon verbeuren voor het beantwoorden door de eerste verweerder van het
aangetekend schrijven van 5 juli 2004 van de eiser en het opmaken van het door
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artikel 152 van voormeld decreet opgelegde proces-verbaal van vaststelling.
Nadat zij eerder reeds hadden aangenomen dat het vaststaat en ook niet betwist
wordt dat op het einde van de gestelde termijn de opgelegde herstelmaatregel
niet volledig was uitgevoerd, oordelen de appelrechters dat voormeld verweer
onjuist is en dat overeenkomstig het arrest van 13 september 2002, dat terzake de
uitvoerbare titel uitmaakt, enkel de niet-uitvoering van de opgelegde herstelmaatregel binnen de welbepaalde uitvoeringstermijn de dwangsommen doet verbeuren en niet het opmaken van het proces-verbaal van vaststelling waarvan
sprake in artikel 152.
In zoverre het onderdeel dit antwoord onvolledig citeert, berust het op een onvolledige lezing en mist het feitelijke grondslag.
4. Verder zijn de redenen van het arrest in verband met een proces-verbaal van
vaststelling naar aanleiding van het schrijven van 5 juli 2004 van de eiser en het
niet kunnen opmaken van voormeld proces-verbaal ten overvloede gegeven.
Als gericht tegen een overtollig motief is het onderdeel in zoverre niet ontvankelijk.
5. De aangevoerde schending van artikel 1385bis van het Gerechtelijk Wetboek en van het algemeen beginsel van het verbod van rechtsmisbruik is afgeleid
uit de vergeefs aangevoerde schending van artikel 152 van voormeld decreet.
In zoverre is het onderdeel niet ontvankelijk.
Tweede onderdeel
6. Het onderdeel gaat uit van onderscheiden rechtsgevolgen van het opstellen
van een proces-verbaal van vaststelling en van de hieraan voorafgaande controle.
7. Uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan, blijkt niet dat dit onderscheid voor de appelrechters was aangevoerd.
Het onderdeel is nieuw en dienvolgens niet ontvankelijk.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiser in de kosten.
28 januari 2010 – 1° kamer – Voorzitter: de h. Dirix, waarnemend voorzitter – Verslaggever: mevr. Deconinck – Gelijkluidende conclusie van de h. Van Ingelgem, advocaat-generaal met opdracht – Advocaat: mr. Maes.

Nr. 66
1° KAMER - 28 januari 2010

BORGTOCHT - BORGSTELLING DOOR VERSCHEIDENE PERSONEN - SCHULD VOLDAAN DOOR ÉÉN
VAN DE BORGEN - VERHAAL VAN DE BETALENDE BORG OP DE OVERIGE BORGEN - DRAAGWIJDTE
Wanneer verscheidene personen zich borg hebben gesteld voor dezelfde schuldenaar en
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voor dezelfde schuld, heeft, krachtens artikel 2033 van het Burgerlijk Wetboek, de borg
die de schuld heeft voldaan verhaal op de overige borgen, ieder voor zijn aandeel; deze
bepaling maakt geen onderscheid tussen de gewone en de hoofdelijke borgtocht 1. (Art.
2033, eerste lid, B.W.)
(T. T. INBEV BELGIUM nv)

ARREST

(AR C.08.0539.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 30 juni 2008 gewezen door
het hof van beroep te Gent.
Raadsheer Eric Dirix heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal met opdracht André Van Ingelgem heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDEL
De eiseres voert in haar verzoekschrift een middel aan.
Het verzoekschrift is aan dit arrest gehecht.
III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
1. Luidens artikel 2030 van het Burgerlijk Wetboek heeft, wanneer verscheidene hoofdschuldenaars van een zelfde schuld hoofdelijk verbonden waren, de
borg die zich voor allen heeft borg gesteld, verhaal op ieder van hen, tot terugvordering van al hetgeen hij betaald heeft.
2. Wanneer verscheidene personen zich borg hebben gesteld voor dezelfde
schuldenaar en voor dezelfde schuld, heeft krachtens artikel 2033 van hetzelfde
wetboek, de borg die de schuld heeft voldaan, verhaal op de overige borgen, ieder voor zijn aandeel.
Deze bepaling maakt geen onderscheid tussen de gewone en de hoofdelijke
borgtocht.
3. De appelrechter stelt vast dat de eiseres zich tegenover de borg 'hoofdelijk
en ondeelbaar' borg heeft gesteld voor de hoofdschuldenaars, nadien de verweerster zich in tweede rang borg stelde voor dezelfde schuld en de verweerster de
schuldvordering van de bank heeft voldaan.
4. Het arrest, dat op grond van deze vaststellingen, oordeelt dat de verweerster
op de eiseres krachtens artikel 2030 verhaal kan nemen voor het volledige bedrag dat zij betaalde aan de bank, schendt de voormelde wetsbepalingen.
Het middel is gegrond.
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest in zoverre het oordeelt dat de verweerster de eiseres kan aanspreken voor het volledige bedrag en in zoverre het uitspraak doet
1 Cass., 21 feb.1980, AC, 1979 - 80, nr 391.
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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 Antwerpen.
28 januari 2010 – 1° kamer – Voorzitter en Verslaggever: de h. Dirix, waarnemend
voorzitter – Gelijkluidende conclusie van de h. Van Ingelgem, advocaat-generaal met opdracht – Advocaat: mr. van Eeckhoutte.

Nr. 67
1° KAMER - 28 januari 2010

1º VERDELING - DADING DIE TOT DOEL HEEFT DE ONVERDEELDHEID ONDER DE MEDEERFGENAMEN TE DOEN OPHOUDEN - BENADELING VOOR MEER DAN EEN VIERDE - VORDERING TOT
VERNIETIGING VAN DE VERDELING - MOGELIJKHEID
2º DADING - DADING DIE TOT DOEL HEEFT DE ONVERDEELDHEID ONDER DE MEDE-ERFGENAMEN TE
DOEN OPHOUDEN - BENADELING VOOR MEER DAN EEN VIERDE - VORDERING TOT VERNIETIGING VAN
DE VERDELING - MOGELIJKHEID
1º en 2° Een mede-erfgenaam kan wegens benadeling voor meer dan een vierde opkomen
tegen een dading die tot doel heeft de onverdeeldheid te doen ophouden 1. (Artt. 887,
tweede lid, en 888, eerste lid, B.W.)
(S. T. S. e.a.)

ARREST

(AR C.09.0036.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 2 oktober 2008 gewezen door
het hof van beroep te Gent.
Raadsheer Eric Dirix heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal met opdracht André Van Ingelgem heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDEL
De eiseres voert in haar verzoekschrift een middel aan.
Geschonden wetsbepalingen
- artikel 149 van de gecoördineerde Grondwet;
- de artikelen 887, alinea 2, 888, alinea 1, 2052, alinea 2, en, voor zover als nodig, artikel 2044 van het Burgerlijk Wetboek.
Aangevochten beslissing
1 Cass., 21 nov. 1946, AC, 1946, 400.
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Het bestreden arrest verklaart het hoger beroep van de verweerders toelaatbaar en als
volgt gegrond, doet het beroepen vonnis teniet, verklaart de oorspronkelijke vordering van
de verweerders als volgt gegrond, verklaart de tegenvordering van de eiseres niet gegrond
en zegt dat de eiseres gehouden is de dadingsovereenkomst van 3 november 2000 uit te
voeren.
Deze beslissing steunt op de volgende redenen:
"2. Overeenkomstig artikel 888, alinea 1 BW kan een vordering tot nietigverklaring, op
de gronden aangeduid in artikel 887 BW (onder meer benadeling van meer dan een vierde), worden toegelaten tegen elke handeling die ten doel heeft de onverdeeldheid onder
mede-erfgenamen (hetgeen niet noodzakelijk betekent onder alle erfgenamen) te doen ophouden, zelfs al mocht die handeling door de partijen koop, ruil en dading genoemd zijn.
Op juiste gronden heeft de eerste rechter op p. 6 en 7 van het bestreden vonnis de door
de partijen opgestelde en ondertekende overeenkomst van 3 november 2000 (stavingstuk
9 van de (eiseres) bestempeld als een dading in de zin van artikel 2044 BW. Daarenboven
bepaalt artikel 2052 BW dat dadingen niet kunnen worden vernietigd wegens benadeling.
De vraag rijst derhalve of in het licht van het bestaan van de dadingsovereenkomst van
3 november 2000 - het de (eiseres) al dan toegelaten is op te komen tegen de dading tot
regeling van de kwestieuze nalatenschappen tussen haar en de (verweerders) op grond van
benadeling voor meer dan één vierde.
Het antwoord op de vraag of er nog een vordering van vernietiging kan worden ingesteld tegen een dadingsovereenkomst die een verdeling inhoudt, heeft rechtspraak en
rechtsleer reeds twee eeuwen verdeeld gehouden in functie van de strikte dan wel ruime
interpretatie die wordt gegeven aan het artikel 888, alinea 1 BW.
3. Naar het oordeel van het hof hebben de partijen wel degelijk op 3 november 2000
een reële en niet enkel een als dusdanig genoemde dading afgesloten wat betreft de tussen
hen bestaande of te rijzen belangrijke geschilpunten met betrekking tot de respectieve nalatenschappen van hun overleden ouders, inzonderheid gelet op de omstandigheid dat het
expertiseverslag van D.V.I. van 25 september 2000 besloot met de vaststelling dat de (eiseres) geen goede verklaring kon geven over de bestemming van 1.030.663,14 euro
(41.576.848 frank) in geld en effecten, afkomstig van het kapitaal van wijlen haar ouders.
Over de intentie van de partijen bij het opstellen en ondertekenen van de dadingsovereenkomst van 3 november 2000 kan er geen twijfel bestaan.
In de aanhef tot de dadingsovereenkomst wordt immers vooreerst expliciet als toelichting verwezen naar die feitelijke omstandigheid, waardoor volgt dat die derhalve duidelijk
tot stand gekomen is als gevolg van een duidelijk omlijnd probleem, waarbij de partijen
door het doen van wederzijdse toegevingen een oplossing hebben gezocht voor het bestaand dan wel te rijzen geschil tussen de (verweerders) enerzijds en de (eiseres) anderzijds met betrekking tot de verdeling van de nalatenschappen van hun overleden ouders.
Er kan daarenboven niet ernstig worden betwist dat er wederzijdse toegevingen hebben
plaatsgevonden. ln de dadingsovereenkomst zelf werd overeengekomen dat enerzijds de
(eiseres) onherroepelijk afstand doet van al haar erfrechten aan de (verweerders), elk voor
één derde, terwijl anderzijds de (verweerders) onder meer onherroepelijk verzaken aan
elke vordering lastens de (eiseres) betreffende diens beheer over het ouderlijk vermogen.
Door deze wederkerige afstand en dading verklaarden de partijen aan de dadingsovereenkomst de tussen hen ontstane betwistingen en geschillen te hebben beëindigd en tevens
dat 'Onderhavige overeenkomst ... een forfaitaire regeling (bevat) die door iedere partij op
eigen risico wordt toegestaan en aanvaard, na daartoe terdege te zijn ingelicht door notaris
S. te Blankenberge'.
Dergelijke reële dadingsovereenkomst kan niet meer worden aangevochten.
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Er anders over beslissen zou inhouden dat een dadingsovereenkomst inzake verdelingen nooit enig gevolg kan hebben en als het ware verboden is. Het is maatschappelijk niet
aanvaardbaar dat ook interfamiliale meningsverschillen en conflicten inzake verdelingen
niet door een dading hetzij vermeden hetzij opgelost zouden kunnen worden teneinde een
rechtsgeding te vermijden.
Anders dan de eerste rechter heeft beslist is het hof derhalve van oordeel dat het de (eiseres) niet toegelaten is de door haar aangegane dadingsovereenkomst van 3 november
2000 aan te vechten op grond van artikel 887 en 888 BW",
"5. Besluit:
De (eiseres) blijft gebonden door de bepalingen van de op 3 november 2000 tussen de
partijen overeengekomen en medeondertekende dadingsovereenkomst die haar te goeder
trouw moet worden uitgevoerd.
De oorspronkelijke vordering van de (verweerders) is derhalve in de hierna bepaalde
mate gegrond."
1. Eerste grief
Schending van de artikelen 887, alinea 2, 888, alinea 1, 2052, alinea 2, en, voor zover
als nodig, artikel 2044 van het Burgerlijk Wetboek
1.1. Uit de overwegingen van het bestreden arrest blijkt ondubbelzinnig dat het appelgerecht aanneemt dat de litigieuze "Dading" van 3 november 2000 een verdeling in de zin
van de artikelen 887 en 888, alinea 1, van het Burgerlijk Wetboek inhoudt, gelet op het
volgende.
Na deze wetsartikelen geciteerd te hebben, stelt het immers de volgende rechtsvraag:
"De vraag rijst derhalve of in het licht van het bestaan van de dadingsovereenkomst van 3
november 2000 - het de (eiseres) al dan niet toegelaten is op te komen tegen de dading tot
regeling van de kwestieuze nalatenschappen tussen haar en de (verweerders) op grond van
benadeling voor meer dan één vierde. Het antwoord op de vraag of er nog een vordering
van vernietiging kan worden ingesteld tegen een dadingsovereenkomst die een verdeling
inhoudt, heeft rechtspraak en rechtsleer reeds twee eeuwen verdeeld gehouden in functie
van de strikte dan wel ruime interpretatie die wordt gegeven aan het artikel 888, alinea 1
BW". Het appelgerecht stelt daarenboven vast dat in de dadingsovereenkomst enerzijds
werd overeengekomen dat de eiseres onherroepelijk afstand doet van al haar erfrechten
aan de verweerders en dat "(bij de) dading van 3 november 2000 (de eiseres) onder meer
onherroepelijk afstand heeft gedaan van al haar erfrechten in de nalatenschappen van haar
ouders ten voordele van de (verweerders), elk voor één derde". Het beantwoordt de gestelde rechtsvraag als volgt: "Dergelijke reële dadingsovereenkomst kan niet meer worden
aangevochten. Er anders over beslissen zou inhouden dat een dadingsovereenkomst inzake verdelingen nooit enig gevolg kan hebben en als het ware verboden is".
Het stond overigens te dezen niet ter discussie dat de litigieuze "Dading" ertoe strekt de
onverdeeldheid tussen de medeërfgenamen te doen ophouden en een akte van verdeling
vormt in de zin van de artikelen 887 en 888, alinea 1, van het Burgerlijk Wetboek.
1.2. Te dezen zijn de volgende wetsbepalingen toepasselijk. Artikel 887 van het Burgerlijk Wetboek luidt als volgt:
"Verdelingen kunnen worden vernietigd wegens geweld of bedrog.
Eveneens bestaat grond tot vernietiging, wanneer een medeërfgenaam bewijst dat hij
voor meer dan een vierde benadeeld is. Het enkel overslaan van een tot de nalatenschap
behorend voorwerp geeft niet het recht om de vordering tot vernietiging in te stellen, doch
alleen het recht om een aanvullende verdeling te vorderen".
Artikel 888 van hetzelfde wetboek bepaalt:
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"De vordering tot vernietiging is toegelaten tegen elke handeling die ten doel heeft de
onverdeeldheid onder medeërfgenamen te doen ophouden, zelfs al mocht die handeling
koop, ruil en dading of anders genoemd zijn.
Na de verdeling of de daarmee gelijkstaande handeling wordt evenwel de vordering tot
vernietiging niet meer toegelaten tegen een dading aangegaan over werkelijk bestaande
zwarigheden, door de eerste handeling opgeleverd, zelfs wanneer daaromtrent geen
rechtsgeding mocht zijn begonnen".
1.3. Deze wetsbepalingen bekrachtigen het principe dat de gelijkheid der loten tot het
wezen zelf van de verdeling behoort. Om die gelijkheid, ten minste in een redelijke maat,
jegens al de medeërfgenamen te verzekeren verleent artikel 887 van het Burgerlijk Wetboek aan de deelhebber, die voor meer dan een vierde benadeeld is, een vordering tot vernietiging.
Artikel 888, alinea 1, van hetzelfde wetboek verklaart, om de rechten van gezegde deelhebber nog meer te waarborgen, dat elke handeling die de onverdeeldheid doet ophouden,
welke ook haar benaming weze, in geval van benadeling voor meer dan een vierde vernietigbaar is.
Uit het voorgaande volgt dat het door de wetgever beoogde doel niet zou bereikt zijn
indien, het uit onverdeeldheid treden verwezenlijkt zijnde onder de vorm van een echte
dading, de vordering tot vernietiging aan de benadeelde medeërfgenaam geweigerd werd.
Krachtens voormelde artikelen 878, alinea 2, en artikel 888, alinea 1, is een vordering
tot vernietiging op grond van benadeling voor meer dan een vierde bijgevolg toegelaten
tegen een dading die een verdeling onder medeërfgenamen inhoudt, - hetgeen niet noodzakelijk betekent onder alle erfgenamen -, ook al is die dading een echte dading in de zin
van artikel 2044 van het Burgerlijk Wetboek.
Het voorgaande vindt bevestiging in de tekst van artikel 888, alinea 2, luidens hetwelk
na de verdeling of de daarmee gelijkstaande handeling evenwel de vordering tot vernietiging niet meer wordt toegelaten tegen een dading aangegaan over werkelijk bestaande
zwarigheden, door de eerste handeling opgeleverd, zelfs wanneer daaromtrent geen
rechtsgeding mocht zijn begonnen.
Door, na aangenomen te hebben dat de litigieuze dading een verdeling tussen medeërfgenamen inhoudt en vastgesteld te hebben dat de eiseres ertegen opkwam op grond van
benadeling voor meer dan een vierde, anders te oordelen, meer bepaald dat "Dergelijke reële dadingsovereenkomst niet meer (kan) worden aangevochten", schendt het bestreden
arrest bijgevolg de artikelen 887, alinea 2, en 888, alinea 1, van het Burgerlijk Wetboek
krachtens dewelke de vordering tot vernietiging op grond van benadeling voor meer dan
een vierde is toegelaten tegen een echte dading die een verdeling onder medeërfgenamen
inhoudt.
1.4. Het bestreden arrest overweegt ten onrechte dat: "Er anders over beslissen zou inhouden dat een dadingsovereenkomst inzake verdelingen nooit enig gevolg kan hebben en
als het ware verboden is. Het is maatschappelijk niet aanvaardbaar dat ook interfamiliale
meningsverschillen en conflicten inzake verdelingen niet door een dading hetzij vermeden
hetzij opgelost zouden kunnen worden teneinde een rechtsgeding te vermijden.". Aldus
schendt het de artikelen 887, alinea 2, 888, alinea 1, 2052, alinea 2, en, voor zover als nodig, artikel 2044 van het Burgerlijk Wetboek.
De regel vervat in de artikelen 887, alinea 2, 888, alinea 1, van het Burgerlijk Wetboek
dat een vordering tot vernietiging op grond van benadeling voor meer dan een vierde toegelaten is tegen een echte dading die een verdeling onder medeërfgenamen inhoudt,
brengt immers niet mee dat een dadingsovereenkomst inzake verdelingen nooit enig gevolg zou kunnen hebben. Hij is ingegeven door het beginsel dat de gelijkheid de fundamentele regel is van de verdeling en vormt een uitzondering op artikel 2052, alinea 2, van
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het Burgerlijk Wetboek luidens hetwelk men tegen een dading niet kan opkomen uit hoofde van dwaling omtrent het recht of uit hoofde van benadeling.
1.5. De in het middel bestreden beslissing, die de vordering van de verweerders in de
bepaalde mate gegrond verklaart en de tegeneis van de eiseres tot nietigverklaring van de
litigieuze "Dading" op grond van benadeling voor meer dan een vierde afwijst en die
steunt op de hierboven bekritiseerde redenen, is bijgevolg niet naar recht verantwoord
(schending van de artikelen 887, alinea 2, 888, alinea 1, 2052, alinea 2, en, voor zover als
nodig, artikel 2044 van het Burgerlijk Wetboek).

III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Eerste onderdeel
1. Artikel 887, tweede lid, van het Burgerlijk Wetboek bepaalt dat er grond tot
vernietiging van een verdeling bestaat, wanneer een mede-erfgenaam bewijst dat
hij voor meer dan een vierde benadeeld is.
Artikel 888, eerste lid, van hetzelfde wetboek bepaalt dat de vordering tot vernietiging is toegelaten tegen elke handeling die ten doel heeft de onverdeeldheid
onder de mede-erfgenamen te doen ophouden, zelfs al mocht die handeling koop,
ruil en dading of anders genoemd zijn.
2. Op grond van die bepalingen kan een mede-erfgenaam wegens benadeling
voor meer dan een vierde opkomen tegen een dading die tot doel heeft de onverdeeldheid te doen ophouden.
3. De appelrechters, die vaststellen dat de partijen: "Door wederzijdse toegevingen een einde hebben willen stellen aan bestaande of nog te ontstane geschillen tussen hen met betrekking tot de verdeling van de respectieve nalatenschappen van hun overleden ouders in het licht van het expertiseverslag over de bestemming van 1.030.663,14 euro (41.576.848 frank) in geld en effecten", hebben
niet naar recht kunnen beslissen dat het de eiseres niet toegelaten is de bedoelde
dadingsovereenkomst aan te vechten op grond van de artikelen 887 en 888 van
het Burgerlijk Wetboek.
Het onderdeel is gegrond.
Overige grieven
4. De overige grieven kunnen niet tot ruimere cassatie leiden.
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest behalve in zoverre dit het hoger beroep ontvankelijk verklaart.
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het gedeeltelijk vernietigde arrest.
Houdt de kosten aan en laat de beslissing hieromtrent over aan de feitenrechter.
Verwijst de aldus beperkte zaak naar het hof van beroep te Brussel.
28 januari 2010 – 1° kamer – Voorzitter en Verslaggever: de h. Dirix, waarnemend
voorzitter – Gelijkluidende conclusie van de h. Van Ingelgem, advocaat-generaal met op-
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dracht – Advocaten: mrs. Maes en Verbist.

Nr. 68
1° KAMER - 29 januari 2010

1º VONNISSEN EN ARRESTEN — BURGERLIJKE ZAKEN — ALGEMEEN GESCHILPUNT - BESLISSING WAARDOOR DE RECHTER ZIJN RECHTSMACHT TEN VOLLE UITOEFENT NIEUWE BESLISSING VAN DEZELFDE RECHTER - ZELFDE ZAAK EN PARTIJEN - UITWERKING
2º MACHTSOVERSCHRIJDING - GESCHILPUNT - BESLISSING WAARDOOR DE RECHTER ZIJN
RECHTSMACHT TEN VOLLE UITOEFENT - NIEUWE BESLISSING VAN DEZELFDE RECHTER - ZELFDE ZAAK
EN PARTIJEN - UITWERKING
3º NIEUWE VORDERING - BURGERLIJKE ZAKEN - VORDERING DIE DAARENBOVEN GEGROND IS
OP EEN ANDER FEIT OF EEN ANDERE AKTE - VOORWAARDEN
1º en 2° De rechter pleegt machtsoverschrijding wanneer hij uitspraak doet over een
geschilpunt dat bij hem niet langer aanhangig is omdat hij reeds vroeger in dezelfde zaak
en tussen dezelfde partijen erover definitief uitspraak heeft gedaan waardoor hij zijn
rechtsmacht ten volle heeft uitgeoefend1. (Art. 19, eerste lid, Ger.W.)
3º Artikel 807 Gerechtelijk Wetboek vereist niet dat de nieuwe vordering uitsluitend gegrond
is op een feit of een akte in de dagvaarding aangevoerd; wanneer die vordering daarenboven gegrond is op een ander feit of een andere akte, vereist dat artikel niet dat deze
een verband vertonen met het feit of de akte in de dagvaarding aangevoerd 2. (Art. 807,
Ger.W.)
(L. e.a. T. P. SAMAIN, in zijn hoedanigheid van curator in het faillissement van. LOMBET RODICK ET CIE, nv in vereffening)

ARREST (vertaling)

(AR C.07.0278.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 18 mei 2006 gewezen door
het hof van beroep te Bergen.
Raadsheer Christine Matray heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Thierry Werquin heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDELEN
De eisers voeren de volgende twee middelen aan.
Eerste middel
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 19, 807 en 1042 van het Gerechtelijk Wetboek.
Aangevochten beslissingen
Het hof van beroep neemt kennis van de vordering die de verweerder, in zijn hoedanig1 Cass., 19 april 2001, AR C.00.0161.F, AC, 2001, nr. 215.
2 Zie Cass., 11 mei 1990, AR 6525, AC, 1989-90, nr. 536.
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heid van curator in het faillissement van Lombet Rodick et Cie, naamloze vennootschap,
uitgesproken op 7 maart 2000 bij vonnis van de rechtbank van koophandel te Charleroi,
heeft ingesteld om de eisers, bestuurders van de failliete vennootschap, te doen veroordelen tot aanzuivering van het passief. Deze vordering is gegrond op artikel 63ter van de
oude wetten op de handelsvennootschappen (die te dezen van toepassing zijn) en wordt
opnieuw ingesteld, na voor het eerst in eerste aanleg te zijn ingesteld en door het beroepen
vonnis niet-ontvankelijk te zijn verklaard met toepassing van artikel 807 van het Gerechtelijk Wetboek, op grond dat die vordering voor de eerste maal in de loop van het geding
was ingesteld en, in tegenstelling tot wat die wettekst eist, niet berustte "op een feit of een
akte in de dagvaarding aangevoerd" - zij was gegrond op een overfacturering van een
bouwwerk door de failliete vennootschap. Het hof van beroep, dat de beslissing van de
eerste rechter bevestigt volgens welke de oorspronkelijke, voor hem ingestelde vordering
tot aanzuivering van het passief niet ontvankelijk was, en dat vaststelt dat die zelfde vordering opnieuw voor het hof was ingesteld en dus een nieuwe vordering was en dat zij
deze keer niet alleen gegrond was op de hierboven vermelde overfacturering maar ook op
andere feiten, die waren aangevoerd in de oorspronkelijke dagvaarding, verklaart die vordering ontvankelijk en beveelt de heropening van het debat, om alle redenen die hier als
volledig weergegeven worden beschouwd en inzonderheid om de volgende redenen :
"I. De vordering tot aanzuivering van het passief
De eerste rechter heeft terecht vastgesteld dat de nieuwe vordering tot aanzuivering van
het passief, die werd ingesteld in de samenvattende conclusie die de curator op 3 november 2003 in eerste aanleg had neergelegd, gegrond was op de aanrekening van te hoge bedragen voor werkzaamheden aan de naamloze vennootschap O.V. Entreprises, wat volgens de curator een kennelijke grove fout vormde die tot het faillissement heeft bijgedragen, en beslist dat die nieuwe vordering niet-ontvankelijk moest worden verklaard op
grond van artikel 807 van het Gerechtelijk Wetboek, daar een nieuwe vordering alleen
mag berusten op een akte of een feit in de dagvaarding aangevoerd en dat het feit dat er
overfacturering was en dat er (tegen het Waals Gewest) een procedure liep voor het hof
van beroep te Bergen, in de dagvaarding niet zijn vermeld;
De curator merkt op dat hij die feiten niet in de dagvaarding heeft kunnen vermelden,
aangezien deze hem pas ter kennis zijn gebracht na ontvangst, op 8 juni 2001, van de aanvullende voorafgaande opmerkingen van de deskundige B.;
Hoewel artikel 807 van het Gerechtelijk Wetboek niet vereist dat een nieuwe vordering,
wanneer zij berust op een feit of een akte in de dagvaarding aangevoerd, uitsluitend op dat
feit of die akte berust (...), zodat de rechter ook acht kan slaan op nieuwe feiten of akten
die zich na de gedinginleidende akte hebben voorgedaan of die sindsdien zijn ontdekt (...),
dan nog moet de nieuwe vordering toch op zijn minst gedeeltelijk berusten op een feit of
een akte in de dagvaarding aangevoerd, wat voor de eerste rechter niet het geval was;
De curator verwijt de eerste rechter dat hij geen rekening heeft gehouden met het feit
dat de curator, bij wijze van voorbeeld, een reeks onregelmatigheden en fouten opgesomd
heeft waaraan de gewezen bestuurders zich schuldig hadden gemaakt, en met name de feiten die als verduisteringen konden worden gekwalificeerd en die tevens kennelijk grove
fouten vormden die de nieuwe vordering tot aanzuivering van het passief verantwoordden;
In de samenvattende conclusie die de curator op 3 november 2003 in eerste aanleg had
neergelegd, baseerde hij de nieuwe vordering tot aanzuivering van het passief echter alleen op 'de grove fout' (...) die bestond in overfacturering, en vermeldde hij de feiten van
verduistering alleen om erop te wijzen dat de curator die feiten sneller had kunnen aangeven indien het faillissement vroeger was uitgesproken (...);
De oorzaak van de vordering is het geheel van feiten die de partijen tot staving van hun
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eisen aanvoeren (...);
Te dezen is in eerste aanleg alleen de overfacturering aangevoerd tot staving van de
nieuwe vordering tot aanzuivering van het passief en hoefde de eerste rechter niet na te
gaan of andere feiten, die in de dagvaarding zijn aangevoerd tot staving van andere vorderingen, die nieuwe vordering konden staven;
In hoger beroep baseert (de verweerder), die deze vordering tot aanzuivering van het
passief opnieuw instelt, die vordering zowel op het feit van de overfacturering als op andere onregelmatigheden en fouten die de gewezen bestuurders worden aangewreven, met
name:
- het boek van de algemene vergaderingen ontbreekt,
- de het boek met de processen-verbaal van de raad van bestuur ontbreekt,
- de balans van 1994 ontbreekt,
- er kan niet worden nagegaan of de wettelijke bepalingen, met name artikel 103 van de
gecoördineerde wetten op de handelsvennootschappen, zijn nageleefd,
- er kan niet worden nagegaan of de balans van 19 oktober 1995 waarheidsgetrouw en
juist is,
- onverantwoorde geldopnames tot beloop van 760.000 frank voor de heer L. en
1.300.000 frank voor de heer R.,
- facturen die door de klanten aan de bestuurders zijn betaald maar als zodanig niet in
de boekhouding zijn vermeld;
Na een tegensprekelijk debat tijdens de pleidooien, werd het volgende opgetekend in
het proces-verbaal van de openbare terechtzitting van 20 april 2006:
'(De verweerder) preciseert dat de vordering tot aanzuivering van het passief, in hoger
beroep, niet alleen berust op het feit van de overfacturering, maar ook op de andere feiten
die hij, naast de leemtes en de valsheden in de boekhouding, in zijn conclusie aanvoert.
Meester Dermine, (raadsman van de eisers), verklaart dat hij de beslissing aanvaardt
volgens welke die vordering krachtens artikel 807 van het Gerechtelijk Wetboek ontvankelijk is, in zoverre ze niet zou berusten op de overfacturering';
De rechtsvordering tot aanzuivering van het passief berust thans zowel op de in de dagvaarding aangevoerde feiten als op andere feiten, met name de overfacturering;
Niets belet een pleiter om in hoger beroep een nieuwe vordering in te stellen, op voorwaarde dat hij artikel 807 van het Gerechtelijk Wetboek in acht neemt;
De thans door (de verweerder) ingestelde vordering tot aanzuivering van het passief,
die berust op in de dagvaarding aangevoerde feiten (met name het ontbreken van balansen
en van registers met de processen-verbaal van de algemene vergaderingen en de vergaderingen van de raad van bestuur) is een nieuwe vordering die voldoet aan artikel 807 van
het Gerechtelijk Wetboek; zij is derhalve ontvankelijk;
(De verweerder) mag tot staving van die nieuwe vordering dus ook het feit van de overfacturering, die na de gedinginleidende akte zou zijn ontdekt, aanvoeren".
Het arrest wijst er aldus op dat de nieuwe vordering tot aanzuivering van het passief,
die de verweerder opnieuw instelt bij het hof, niet alleen berust op de overfacturering van
een bouwwerk door de vennootschap - een feit dat niet in de gedinginleidende dagvaarding was aangevoerd -, maar ook op andere feiten, met name: a) het ontbreken van het
boek van de algemene vergaderingen en van dat met de processen-verbaal van de vergaderingen van de raad van bestuur; b) geen neerlegging van verschillende jaarbalansen; c)
onverantwoorde geldopnames; d) persoonlijke toe-eigening, door de eerste eiser, van bedragen die voor de vennootschap waren bestemd.
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Het verklaart die nieuwe vordering bijgevolg ontvankelijk.
Hoewel het arrest de nieuwe vordering tot aanzuivering van het passief, die de verweerder opnieuw instelt voor het hof en die gegrond is op de overfacturering van een bouwwerk en op de daaruit voortvloeiende onregelmatigheden in de boekhouding (onder de rubriek: "B. De grondslag") - een feit dat niet was aangevoerd in de gedinginleidende dagvaarding in eerste aanleg - en op de persoonlijke toe-eigening, door de eerste eiser, van
bepaalde bedragen die bestemd waren voor de vennootschap (onder de rubriek: "B. De
andere verweten fouten"), welk feit was aangevoerd in de gedinginleidende dagvaarding
in eerste aanleg, toewijst, verwerpt het alle andere feiten die tot staving van die vordering
worden aangevoerd (onder de rubriek: "B. De andere verweten fouten"), op grond dat
deze niet zijn aangetoond of dat zij, op zijn minst, de aanzuivering van het passief niet
naar recht kunnen verantwoorden.
Grieven
Eerste onderdeel
Luidens artikel 19 van het Gerechtelijk Wetboek is het vonnis een eindvonnis, in zoverre daarmee de rechtsmacht van de rechter over een geschilpunt uitgeput is, behoudens de
rechtsmiddelen bij de wet bepaald.
De rechter, die gebonden is door een eerste eindbeslissing, mag door een latere
beslissing niet miskennen wat eerder is beslist.
Dit geldt voor de beslissing die de rechter wijst over de ontvankelijkheid van een voor
hem ingediende vordering, wanneer de ontvankelijkheid van die vordering betwist wordt.
Welnu, de nieuwe vordering tot aanzuivering van het passief die is ingesteld bij de conclusie die de verweerder in eerste aanleg had genomen, is door de eerste rechter niet-ontvankelijk verklaard. Die beslissing van de eerste rechter wordt door het arrest om de bestreden redenen en in zijn dictum bevestigd.
Aangezien het hof van beroep aldus zijn rechtsmacht over de vraag naar de ontvankelijkheid van de nieuwe vordering die zowel voor de eerste rechter als voor het hof was betwist, volledig had uitgeoefend, mocht het niet opnieuw kennisnemen van diezelfde vordering.
Dit is ook het geval zelfs als die vordering, voor het hof van beroep, is voorgesteld als
een nieuwe vordering van de verweerder. In werkelijkheid gaat het wel degelijk om een
vordering met hetzelfde voorwerp, ook al berust zij gedeeltelijk op andere feiten. Het hof
van beroep, dat die vordering ontvankelijk verklaart en over de grondslag ervan uitspraak
doet, miskent bijgevolg zijn eigen beslissing en die van de eerste rechter.
Het arrest verantwoordt zijn beslissing dus niet naar recht (schending van artikel 19 van
het Gerechtelijk Wetboek).
Tweede onderdeel
Uit artikel 807 van het Gerechtelijk Wetboek kan worden afgeleid dat een nieuwe vordering voor het eerst kan worden ingesteld voor de appelrechters wanneer zij berust op
een of meer feiten die zijn aangevoerd in de dagvaarding tot inleiding van het geding in
eerste aanleg.
Zij kan ook worden ingesteld wanneer zij berust op een of meer feiten uit de dagvaarding tot inleiding van het geding in eerste aanleg en op een of meer andere feiten. Toch is
bovendien vereist dat dit andere feit of die andere feiten een verband vertonen met de feiten die zijn aangevoerd in de dagvaarding tot inleiding van het geding in eerste aanleg.
Artikel 807 van het Gerechtelijk Wetboek vereist, op zijn minst impliciet, een feitelijke
maar reële samenhang tussen al die feiten. Het nieuwe feit of de nieuwe feiten die tot staving van de nieuwe vordering worden aangevoerd, moeten met andere woorden het feit of
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de feiten kunnen aanvullen die zijn aangevoerd in de dagvaarding tot inleiding van het geding in eerste aanleg en de grondslag van de nieuwe vordering verder kunnen staven. Als
dat verband ontbreekt, is de nieuwe vordering niet ontvankelijk, op zijn minst in zoverre
ze gegrond is op het feit of de feiten die niet zijn aangevoerd in de dagvaarding tot inleiding van het geding in eerste aanleg.
Het arrest, dat de nieuwe vordering tot aanzuivering van het passief, die de verweerder
opnieuw voor het hof van beroep instelt, ontvankelijk verklaart en toewijst, grondt die
beslissing bijgevolg zowel op de overfacturering van een bouwwerk (een feit dat niet is
aangevoerd in de dagvaarding tot inleiding van het geding in eerste aanleg) als op de toeeigening, door de eiser, van betalingen die bepaalde klanten van de vennootschap aan die
vennootschap hebben gedaan (een feit dat wel in de dagvaarding is aangevoerd), hoewel
dit afzonderlijke feiten zijn die geen enkele feitelijke samenhang vertonen, en verantwoordt zijn beslissing derhalve niet naar recht (schending van de artikelen 807 en 1042
van het Gerechtelijk Wetboek).
Dit zou ook het geval zijn indien acht zou moeten worden geslagen op de andere feiten
waarop de curator zijn nieuwe vordering grondde en die hij heeft aangevoerd in de dagvaarding tot inleiding van het geding in eerste aanleg (ontbreken van het boek van de algemene vergaderingen en van dat met de processen-verbaal van de vergaderingen van de
raad van bestuur; geen neerlegging van verschillende jaarbalansen en onverantwoorde
geldopnames), hoewel de rechter beslist heeft dat zij niet zijn aangetoond of dat zij op zijn
minst de aanzuivering van het passief niet naar recht kunnen verantwoorden: de overfacturering van een bouwwerk verschilt evenzeer van die andere feiten. De laatstgenoemde
feiten kunnen dus evenmin de ontvankelijkheid van de nieuwe vordering verantwoorden,
op zijn minst in zoverre ze berust op de overfacturering (schending van dezelfde wettelijke bepalingen).
Derde onderdeel
Luidens artikel 807 van het Gerechtelijk Wetboek kan een nieuwe vordering voor de
eerste keer voor de appelrechter worden ingesteld, indien zij gegrond is op een of meerdere feiten die zijn aangevoerd in de dagvaarding tot inleiding van het geding in eerste aanleg.
Die tekst moet strikt worden uitgelegd, daar hij afwijkt van het gerechtelijk debat waartoe de akte tot inleiding van het geding in eerste aanleg heeft geleid.
De nieuwe vordering is dus in de regel niet ontvankelijk, wanneer ze berust op een of
meer feiten die niet zijn aangevoerd in de dagvaarding tot inleiding van het geding in eerste aanleg.
Dit is zelfs het geval wanneer de partij die dat feit of die feiten aanvoert tot staving van
zijn nieuwe vordering, op het ogenblik van de dagvaarding nog geen weet had van dat feit
of die feiten.
Het arrest, dat de rechtsvordering tot aanzuivering van het passief, die met name berust
op de overfacturering van een litigieus bouwwerk, welk feit niet is aangevoerd in de dagvaarding tot inleiding van het geding in eerste aanleg, losstaat van de feiten die de curator
heeft aangevoerd in de dagvaarding tot inleiding van het geding in eerste aanleg en geen
feitelijke samenhang met die feiten vertoont, toewijst, op grond dat de curator "tot staving
van die nieuwe vordering het feit van de overfacturering, die na de gedinginleidende akte
zou zijn ontdekt, mag aanvoeren", verantwoordt zijn beslissing bijgevolg niet naar recht
(schending van de artikelen 807 en 1042 van het Gerechtelijk Wetboek).
(...)

III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
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Eerste middel
Eerste onderdeel
Artikel 19, eerste lid, van het Gerechtelijk Wetboek, bepaalt dat het vonnis een
eindvonnis is, in zoverre daarmee de rechtsmacht van de rechter over een geschilpunt uitgeput is, behoudens de rechtsmiddelen bij de wet bepaald.
De rechter pleegt machtsoverschrijding wanneer hij uitspraak doet over een
geschilpunt dat bij hem niet langer aanhangig is omdat hij reeds vroeger in dezelfde zaak en tussen dezelfde partijen in een vonnis erover uitspraak heeft gedaan, waardoor hij zijn rechtsmacht derhalve op dat punt ten volle heeft uitgeoefend.
Aangezien de in het onderdeel bedoelde beslissingen vervat zijn in hetzelfde
arrest, schendt dat arrest artikel 19, eerste lid, van het Gerechtelijk Wetboek niet.
Het onderdeel kan niet worden aangenomen.
Tweede onderdeel
Luidens artikel 807 van het Gerechtelijk Wetboek, kan een vordering die voor
de rechter aanhangig is, uitgebreid of gewijzigd worden, indien de nieuwe, op tegenspraak genomen conclusies, berusten op een feit of akte in de dagvaarding
aangevoerd, zelfs indien hun juridische omschrijving verschillend is.
Die bepaling vereist niet dat de nieuwe vordering uitsluitend gegrond is op een
feit of een akte in de dagvaarding aangevoerd.
Wanneer die vordering daarenboven gegrond is op een ander feit of een andere
akte, vereist artikel 807 niet dat deze een verband vertonen met het feit of de akte
in de dagvaarding aangevoerd.
Het onderdeel, dat het tegendeel betoogt, faalt naar recht.
Derde onderdeel
Het bestreden arrest overweegt dat "de thans (...) ingestelde vordering tot aanzuivering van het passief, die berust op in de dagvaarding aangevoerde feiten
(met name het ontbreken van balansen en van registers met de processen-verbaal
van de algemene vergaderingen en de vergaderingen van de raad van bestuur)
een nieuwe vordering is die (...) ontvankelijk (is)" en dat, "(de verweerder) tot
staving van die nieuwe vordering dus ook het feit van de overfacturering, die na
de gedinginleidende akte zou zijn ontdekt, mag aanvoeren".
Het bestreden arrest neemt aldus de nieuwe vordering van de verweerder aan,
op grond dat zij berust op een feit of een akte in de dagvaarding aangevoerd, zodat de verweerder tot staving van die vordering andere feiten kan aanvoeren.
Het onderdeel, dat veronderstelt dat het bestreden arrest de nieuwe vordering
van de verweerder toewijst omdat deze zou berusten op een feit of een akte
waarvan hij op het ogenblik van de dagvaarding geen weet had, mist feitelijke
grondslag.
(...)
Dictum
Het Hof,
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Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eisers in de kosten.
29 januari 2010 – 1° kamer – Voorzitter: de h. Storck, voorzitter – Verslaggever: mevr.
Matray – Gelijkluidende conclusie van de h. Werquin, advocaat-generaal – Advocaten:
mrs. T'Kint en Simont.

Nr. 69
1° KAMER - 29 januari 2010

1º CASSATIEBEROEP — BURGERLIJKE ZAKEN — PERSONEN DOOR OF
TEGEN WIE CASSATIEBEROEP KAN OF MOET WORDEN INGESTELD —
EISERS EN VERWEERDERS - VORDERING TOT BINDENDVERKLARING VAN HET ARREST WIJZE VAN INSTELLING
2º TUSSENKOMST - CASSATIEGEDING - VORDERING TOT BINDENDVERKLARING VAN HET ARREST
- WIJZE VAN INSTELLING
3º CASSATIE — BINDENDVERKLARING - WIJZE VAN INSTELLING
1º, 2° en 3° De door de eisende partij ingestelde vordering tot bindendverklaring van het arrest moet vervat zijn in haar verzoekschrift; het Hof kan bijgevolg geen acht slaan op de
dagvaarding tot bindendverklaring van het arrest die betekend werd na de neerlegging
van het verzoekschrift ter griffie. (Art. 1100, Ger.W.)
(MMOGROUPE, vennootschap naar Rfans recht, e.a. T. S.B.T. IMMOBILIER, vennootschap naar Frans recht)

ARREST (vertaling)

(AR C.08.0001.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 20 november 2006 gewezen
door het hof van beroep te Brussel.
Raadsheer Sylviane Velu heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Thierry Werquin heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDELEN
(...)
III. BESLISSING VAN HET HOF
(...)
De vorderingen tot bindendverklaring van het arrest:
In de dagvaarding tot bindendverklaring van het arrest die zij op 1 juli 2008
aan de naamloze vennootschap Banque Belgolaise hebben betekend, wijzen de
eisers erop dat zij in hun verzoekschrift de naamloze vennootschap Fortis Bank
ten onrechte met het oog hierop in de zaak hebben opgeroepen, aangezien laatstgenoemde, in tegenstelling tot wat zij in dat verzoekschrift aangeven, niet in de
rechten en verplichtingen van de naamloze vennootschap Banque Belgolaise is
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getreden.
Hieruit valt af te leiden dat er geen grond bestaat om de tegen de naamloze
vennootschap Fortis Bank ingestelde vordering tot bindendverklaring van het arrest toe te wijzen.
Bovendien mogen, krachtens artikel 1100 van het Gerechtelijk Wetboek, benevens de stukken die bij het dossier van de rechtspleging werden gevoegd, in het
proces uitsluitend de stukken aangewend worden die voldoen aan de voorschriften van de artikelen 1097, 1098 en 1099, alsmede de akten van afstand of van
hervatting van het geding, de akten van overlijden ingeval het overlijden de
rechtsvordering doet vervallen, de machtigingen om te pleiten en de stukken die
overgelegd zijn ten bewijze dat de voorziening of de memorie van antwoord toegelaten is.
Uit die wetsbepaling volgt dat de door de eiser ingestelde vordering tot bindendverklaring van het arrest moet zijn vervat in zijn verzoekschrift.
Het Hof kan bijgevolg geen acht slaan op de dagvaarding tot bindendverklaring van het arrest, die aan de naamloze vennootschap Banque Belgolaise is betekend na de neerlegging van het verzoekschrift ter griffie.
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest.
Verwerpt de vorderingen tot bindendverklaring van het arrest.
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het vernietigde arrest.
Veroordeelt de eisers in de kosten van de vordering tot bindendverklaring van
het arrest, ingesteld tegen de naamloze vennootschap Banque Belgolaise.
Houdt de kosten aan en laat de beslissing daaromtrent aan de feitenrechter
over.
Verwijst de zaak naar het hof van beroep te Luik.
29 januari 2010 – 1° kamer – Voorzitter: de h. Storck, voorzitter – Verslaggever: mevr.
Velu – Gelijkluidende conclusie van de h. Werquin, advocaat-generaal – Advocaten: mrs.
T'Kint en Nelissen Grade.

Nr. 70
1° KAMER - 29 januari 2010

BEWIJS — BURGERLIJKE ZAKEN — GESCHRIFTEN — BEWIJSKRACHT BEGINSEL
Krachtens de artikelen 1319, 1320 en 1322 Burgerlijk Wetboek, strekt de authentieke of onderhandse akte de partijen tot wet, ook al is ze fictief1. (Artt. 1319, 1320 en 1322, B.W.)
1 Zie concl. O.M. in Pas., 2010, nr. 70.
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(T. T. T.)

ARREST (vertaling)

(AR C.08.0267.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 5 februari 2008 gewezen
door het hof van beroep te Bergen.
Raadsheer Sylviane Velu heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Thierry Werquin heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDEL
De eiser voert volgend middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 149 van de Grondwet;
- artikel 42, VI, van het koninklijk besluit nr. 308 van 31 maart 1936 tot invoering van
het Wetboek der successierechten, bekrachtigd bij de wet van 4 mei 1936;
- de artikelen 6, 1108, 1130 (zoals het van kracht was vóór de wijziging ervan bij de
wet van 22 april 2003 tot wijziging van enkele bepalingen van het Burgerlijk Wetboek in
verband met het erfrecht van de langstlevende echtgenoot), 1156, 1319, 1320, 1322, 1338,
1349, 1353, 1354 tot 1356 en 1599 van het Burgerlijk Wetboek;
- algemeen rechtsbeginsel volgens hetwelk afstand van recht strikt moet worden uitgelegd en alleen kan worden afgeleid uit feiten die niet anders kunnen worden uitgelegd.
Aangevochten beslissingen
Het arrest, dat het hoger beroep en de nieuwe incidentele vordering van de verweerster
ontvankelijk verklaart, bevestigt het beroepen vonnis en voegt aan notaris M. M., notaris
M. P., wiens kantoor gevestigd is te T., ..., toe om samen met haar de aan laatstgenoemde
toevertrouwde werkzaamheden in verband met de opmaak van de rekeningen, de vereffening en de verdeling te verrichten, beslist dat laatstgenoemde de minuten zal opmaken,
beslist dat het hof (van beroep) uitspraak zal doen bij de eventuele verdere behandeling
van de zaak en houdt de kosten aan.
Die beslissingen gaan uit van de volgende redenering:
1. Het arrest stelt het bestaan vast van een overeenkomst van 1 januari 1978, die door
de eiser en de verweerster is ondertekend en op grond waarvan laatstgenoemde haar rechten in het in de overeenkomst bedoelde landbouwbedrijf aan eerstgenoemde overdraagt.
Die overeenkomst is als volgt gesteld:
"Overeenkomst van overdracht
(De verweerster), met woonplaats te B., ..., verklaart dat zij aan haar broer, (de eiser),
de helft overdraagt van de activa van het landbouwbedrijf, gelegen te R., ..., die laatstgenoemde verklaart goed te kennen en die hiermee instemt.
De overdracht heeft betrekking op de levende en de dode veestapel, de voorraden, met
andere woorden alles waaruit een landbouwbedrijf bestaat.
De prijs van de overdracht van de helft van die activa wordt vastgesteld op een miljoen
vijfhonderd zevenenvijftig duizend en vijfhonderd frank (1.557.500).
De effectieve betaling van die overdracht wordt verdaagd naar 31 december 197 (laatste cijfer onleesbaar).
Opgemaakt in twee exemplaren te R. op één januari negentienhonderd achtenzeventig".

Nr. 70 - 29.1.10

HOF VAN CASSATIE

293

2. Het arrest beslist dat die overeenkomst geantidateerd werd en dat die in werkelijkheid werd gesloten na 12 mei 1978, datum van het overlijden van A. T., vader van de partijen. Het leidt hieruit af dat die overeenkomst geen beding betreffende de toekomstige nalatenschap van A.T. kan vormen;
"De vraag omtrent de geldigheid van de aangevoerde overdracht is te dezen van fundamenteel belang;
(...) Indien die overeenkomst werkelijk was gesloten op 1 januari 1978, dan kon de oplossing van de eerste rechter alleen maar worden goedgekeurd;
(De eiser) betoogt echter, en niet zonder gegronde argumenten, dat de overeenkomst
geantidateerd werd en dat deze vast en zeker na het overlijden van A.T. is gesloten, al was
het maar omdat de daarbij gevoegde, gedetailleerde inventaris van het landbouwbedrijf,
opgemaakt op 1 januari 1978, melding maakt van het feit dat laatstgenoemde overleden is
op 12 mei 1978".
3. Het arrest stelt echter vast dat het litigieuze landbouwbedrijf, op het ogenblik van het
overlijden van A.T., in mede-eigendom aan de eiser, de verweerster en hun moeder, O.D.,
echtgenote van A.T., toebehoorde. Het arrest leidt hieruit af dat de litigieuze overdracht
een beding betreffende de toekomstige nalatenschap van O.D. vormde:
"Toch blijft het een feit dat, na het overlijden van A.T., landbouwbedrijf niet alleen aan
zijn twee kinderen maar, krachtens de huwelijksovereenkomsten, ook aan zijn weduwe
O.D. in mede-eigendom toebehoorde.
(De verweerster) kon dus geen aanspraak maken op rechten in de exploitatie van het
landbouwbedrijf die zij niet bezat, tenzij er een beding was overeengekomen over de toekomstige nalatenschap, niet van haar vader maar van haar moeder, die is overleden op 6
oktober 2001, d.w.z. verschillende jaren na de litigieuze overeenkomst tot overdracht. Uit
stuk 3 van (verweersters) dossier blijkt immers dat die overeenkomst op 24 december
1979 is opgemaakt door de "Comptoir agricole de Charleroi" en dat zij diende om (de eiser) via het Landbouwinvesteringsfonds een lening te bezorgen".
4. Het arrest beslist vervolgens dat de eiser niet aantoont dat zijn moeder haar rechten
in het landbouwbedrijf zou hebben overgedragen. Het grondt zijn beslissing wat dat betreft op de volgende gegevens :
a) O. D. heeft de overeenkomst van 1 januari 1978 niet ondertekend :
"(De eiser) betoogt tevergeefs dat ook O.D. hem haar rechten in het bedrijf zou hebben
overgedragen. In tegenstelling tot wat hij in zijn conclusie voor het hof (van beroep( beweert, heeft zij de overeenkomst van overdracht niet ondertekend".
b) O. D. heeft aan de notaris-vereffenaar verklaard dat er slechts een princiepsakkoord
over de overdracht van het bedrijf bestond;
"O.D., die zowel volgens notaris M. als volgens (de eiser) ten overstaan van eerstgenoemde oprechte verklaringen heeft afgelegd, heeft daarenboven op 16 november 1995
verduidelijkt dat er weliswaar een princiepsakkoord was bereikt over het feit dat alleen
(de eiser) de exploitatie van het landbouwbedrijf zou voortzetten, maar dat dit akkoord bereikt werd 'zonder dat er enige betaling was verricht en zonder dat er een akkoord over het
bedrag van de overdracht was bereikt'. Hieronder moet worden verstaan dat de overdracht
van het landbouwbedrijf niet kon hebben plaatsgevonden als de prijs van die overdracht
niet was vastgesteld. Uit de verklaring van de moeder van de partijen blijkt dus duidelijk
dat de partijen het document van 1 januari 1978 niet hebben opgemaakt om een overdracht vast te stellen maar om een voordelige lening te kunnen aangaan".
c) De aangifte van nalatenschap van A.T. kan niet dienen als bewijs van het feit dat
O.D. van haar burgerlijke rechten afstand zou hebben gedaan;
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"Ook notaris M. baseert haar standpunt ten onrechte op de na het overlijden van A.T.
opgemaakte aangifte van nalatenschap, waarin met name vermeld wordt dat het 'landbouwbedrijf op 1 januari 1978 aan de kinderen wordt overgelaten';
Niet alleen heeft een aangifte van nalatenschap slechts gevolgen in belastingzaken en
bewijst zij niet dat er van burgerlijke rechten afstand is gedaan, de vraag rijst daarenboven
wat de draagwijdte is van een dergelijk 'overlaten' van een landbouwbedrijf aan de kinderen, wanneer de activa van het landbouwbedrijf toch als de activa van de nalatenschap van
A.T. werden aangegeven;
Daarenboven blijkt uit tal van gegevens van het aan het hof (van beroep) voorgelegde
dossier dat laatstgenoemde tot aan zijn plotse dood het landbouwbedrijf is blijven exploiteren en het in geen geval had overgelaten. Zo was hij met name, tot op de dag van zijn
overlijden, de enige houder van een B.T.W.-nummer voor zijn landbouwbedrijf en bleef
hij zelf met de bank onderhandelen over leningen, bleef hij zelf vee aankopen en de inkomsten uit het landbouwbedrijf ontvangen;
Wellicht heeft L.T. de exploitatie van het landbouwbedrijf na het overlijden van zijn
vader alleen in feite voortgezet. Toch kan hieruit niet worden afgeleid dat het voormelde,
niet betwiste feit voortvloeit uit een geldige overdracht".
5. De overeenkomst van 1 januari 1978 kan bijgevolg geen effect sorteren, ook al betwist de verweerster niet dat zij die heeft ondertekend;
"Notaris M. kan niet worden gevolgd wanneer zij, met betrekking tot de verklaringen
en de moeilijkheden, beweert dat (de verweerster) haar handtekening niet betwist en geen
valsheidsprocedure heeft ingeleid en dat de overeenkomst tot overdracht van rechten bijgevolg als waar en oprecht moet worden beschouwd, zodat moet worden beslist dat (de
verweerster) haar rechten in het landbouwbedrijf aan haar broer heeft overgedragen op 1
januari 1978;
Tijdens de werkzaamheden van de notaris hebben (de verweerster) en haar moeder
steeds volgehouden dat er geen overeenkomst tot overdracht bestond;
Het feit dat (de verweerster) geen melding maakt van een wijziging in het aangevoerde
stuk en niet betwist dat wel degelijk zij de haar toegeschreven handtekening op dat stuk
heeft geplaatst, betekent niet dat zij niet kan betogen dat het voormelde geschrift niet zijn
oorzaak vindt in de overdracht van haar rechten in het bedrijf en dat de overeenkomst van
overdracht hoe dan ook toch nooit is uitgevoerd. De redenen waarom geen geldige overdracht mogelijk was, zijn hierboven reeds opgesomd;
(...) Bijgevolg moet worden aangenomen dat het landbouwbedrijf nog steeds niet onder
de partijen is verdeeld, zodat de rekeningen van de vereffening volledig moeten worden
herzien en dat het voorbarig is om uitspraak te doen over de andere kwesties, waarvan
sommige overigens geen bestaansreden meer hebben;
Aangezien notaris M. niet gevolgd wordt in de fundamentele keuze die zij gemaakt
heeft, lijkt het aangewezen om haar voor het verdere verloop van de vereffenings-werkzaamheden een tweede notaris toe te voegen, zoals hierna zal worden gepreciseerd. De
nieuwe incidentele vordering die (de verweerster) hierover heeft ingesteld, is ontvankelijk
en gegrond".
Grieven
(...)
Tweede onderdeel
1. Hoewel de rechter in de overeenkomsten moet nagaan welke de gemeenschappelijke
bedoeling van de contracterende partijen is geweest, veeleer dan zich aan de letterlijke zin
van de woorden te houden (artikel 1156 van het Burgerlijk Wetboek), mag hij zodoende
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de bewijskracht van die overeenkomsten niet miskennen (artikelen 1319, 1320 en 1322
van het Burgerlijk Wetboek).
2. Het arrest stelt vast dat de eiser en de verweerster de volgende overeenkomst hebben
opgemaakt:
"Overeenkomst van overdracht
(De verweerster), met woonplaats te B., ..., verklaart dat zij aan haar broer, (de eiser),
de helft overdraagt van de activa van het landbouwbedrijf, gelegen te R., ..., die laatstgenoemde verklaart goed te kennen en die hiermee instemt.
De overdracht heeft betrekking op de levende en de dode veestapel, de voorraden, met
andere woorden alles waaruit een landbouwbedrijf bestaat.
De prijs van de overdracht van de helft van die activa wordt vastgesteld op een miljoen
vijfhonderd zevenenvijftig duizend en vijfhonderd frank (1.557.500).
De effectieve betaling van die overdracht wordt verdaagd naar 31 december 197 (laatste cijfer onleesbaar).
Opgemaakt in twee exemplaren te R. op één januari negentienhonderd achtenzeventig".
3. Het arrest beslist daarenboven dat "de partijen het document van 1 januari 1978 niet
hebben opgemaakt om een overdracht vast te stellen maar om een voordelige lening te
kunnen aangaan", en dat "het feit dat (de verweerster) geen melding maakt van een wijziging in het aangevoerde stuk en niet betwist dat wel degelijk zij de haar toegeschreven
handtekening op dat stuk heeft geplaatst, niet betekent dat zij niet kan betogen dat het
voormelde geschrift niet zijn oorzaak vindt in de overdracht van haar rechten in het bedrijf en dat de overeenkomst van overdracht hoe dan ook toch nooit is uitgevoerd. De redenen waarom geen geldige overdracht mogelijk was, zijn hierboven reeds opgesomd".
3. Het arrest, dat beslist dat de overeenkomst van 1 januari 1978 niet de in die overeenkomst bedoelde overdracht van het landbouwbedrijf tot doel of tot voorwerp had, weigert
die overeenkomst te zien als een overdracht, hoewel die erin vermeld wordt, geeft dus aan
die overeenkomst een uitlegging die onverenigbaar is met de bewoordingen ervan en miskent bijgevolg de bewijskracht van die overeenkomst (schending van de artikelen 1319,
1320 en 1322 van het Burgerlijk Wetboek) en overschrijdt zijn bevoegdheid om de gemeenschappelijke bedoeling van de partijen na te gaan, veeleer dan zich aan de letterlijke
zin van de woorden van de overeenkomst te houden (schending van artikel 1156 van het
Burgerlijk Wetboek).
(...)

III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Tweede onderdeel
Krachtens de artikelen 1319, 1320 en 1322 van het Burgerlijk Wetboek, strekt
de authentieke of onderhandse akte de partijen tot wet, ook al is ze fictief.
Het arrest stelt vast dat de partijen een overeenkomst hebben ondertekend,
"overeenkomst van overdracht" genaamd, die als volgt is gesteld: "(De verweerster) verklaart dat zij aan haar broer, (de eiser), de helft overdraagt van de activa
van het landbouwbedrijf, gelegen te R., ..., die laatstgenoemde verklaart goed te
kennen en die hiermee instemt. De overdracht heeft betrekking op de levende en
de dode veestapel, de voorraden, met andere woorden alles waaruit een landbouwbedrijf bestaat. De prijs van de overdracht (...) wordt vastgesteld op een
miljoen vijfhonderd zevenenvijftig duizend en vijfhonderd frank (1.557.500). De
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effectieve betaling van die overdracht wordt verdaagd naar 31 december 197
(laatste cijfer onleesbaar)".
Het arrest beslist, om de in het middel weergegeven redenen, op grond van een
verklaring van de moeder van de partijen en van een in het debat gebracht stuk,
dat de partijen geen enkel akkoord over de prijs van de overdracht hadden bereikt en dat de partijen de voormelde akte, die door een bankinstelling was opgemaakt met het oog op de toekenning, aan de eiser, van een lening met financiering door een landbouwinvesteringsfonds, "niet hebben opgemaakt om een overdracht vast te stellen maar om een voordelige lening te kunnen aangaan", en dat
"het feit dat (de verweerster) geen melding maakt van een wijziging in het aangevoerde stuk en niet betwist dat wel degelijk zij de haar toegeschreven handtekening op dat stuk heeft geplaatst, niet betekent dat zij niet kan betogen dat het
voormelde geschrift niet zijn oorzaak vindt in de overdracht van haar rechten in
het bedrijf en dat de overeenkomst van overdracht hoe dan ook toch nooit is uitgevoerd".
Het arrest, dat alleen op grond van de hierboven vermelde gegevens ontkent
dat de in het document van 1 januari 1978 vastgestelde overeenkomst de overdracht van het hierin vermelde landbouwbedrijf tot doel en tot voorwerp had,
miskent de bewijskracht van die akte.
Het onderdeel is gegrond.
De vernietiging van de beslissing die het hoger beroep van de eiser ongegrond
verklaart, strekt zich uit tot de beslissing die de nieuwe incidentele vordering van
de verweerster gegrond verklaart wegens het verband dat door het arrest tussen
die beslissingen gelegd wordt.
Andere grieven
Er bestaat geen grond tot onderzoek van de andere onderdelen van het middel,
die niet kunnen leiden tot ruimere vernietiging.
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest, behalve in zoverre het de nieuwe incidentele
vordering van de verweerster 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 Luik.
29 januari 2010 – 1° kamer – Voorzitter: de h. Storck, voorzitter – Verslaggever: mevr.
Velu – Gelijkluidende conclusie van de h. Werquin, advocaat-generaal – Advocaten: mrs.
Foriers en Oosterbosch.
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1° KAMER - 29 januari 2010

1º HOGER BEROEP — BURGERLIJKE ZAKEN (HANDELSZAKEN EN
SOCIALE ZAKEN INBEGREPEN) — GEVOLGEN. BEVOEGDHEID VAN DE
RECHTER - DEVOLUTIEVE KRACHT - WIJZIGING VAN HET BEROEPEN VONNIS - GEDEELTELIJKE
BEVESTIGING VAN DE DOOR DE EERSTE RECHTER BEVOLEN ONDERZOEKSMAATREGEL - GEVOLG
2º CASSATIE — VERNIETIGING. OMVANG — BURGERLIJKE ZAKEN - TEN
ONRECHTE IN HOGER BEROEP GEWEZEN BESLISSING TOT VERWIJZING NAAR DE EERSTE RECHTER

-

VERNIETIGING VAN DE VERWIJZINGSBESLISSING - UITBREIDING VAN DE VERNIETIGING TOT DE
BESLISSING OVER DE KOSTEN VAN HOGER BEROEP

3º VERWIJZING NA CASSATIE — BURGERLIJKE ZAKEN - TEN ONRECHTE IN
HOGER BEROEP GEWEZEN BESLISSING TOT VERWIJZING NAAR DE EERSTE RECHTER - VERNIETIGING
VAN DE VERWIJZINGSBESLISSING - NIET BEPERKTE VERNIETIGING - GEVOLG
1º Het arrest, dat de zaak naar de eerste rechter verwijst maar zich niet ertoe beperkt een
door die rechter bevolen onderzoeksmaatregel gedeeltelijk of geheel te bevestigen,
schendt artikel 1068, tweede lid, Ger. W1. (Art. 1068, tweede lid, Ger.W.)
2º Vernietiging van de beslissing die de zaak naar de eerste rechter verwijst, strekt zich uit
tot de beslissing van het arrest over de kosten van het hoger beroep, die het gevolg daarvan is2.
3º Wanneer de vernietiging niet beperkt is tot de beslissing tot verwijzing naar de eerste
rechter, moet de zaak verwezen worden naar een ander hof van beroep 3. (Art. 1110,
eerste lid, Ger.W.)
(G.F. nv T. REMOS nv)

ARREST (vertaling)

(AR C.09.0143.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 25 november 2008 gewezen
door het hof van beroep te Bergen.
Voorzitter Christian Storck heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Thierry Werquin heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDELEN
De eiseres voert twee middelen aan, waarvan het eerste gesteld is als volgt:
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 1068, eerste en tweede lid, van het Gerechtelijk Wetboek.
Aangevochten beslissingen
Het arrest
"Verklaart het hoofdberoep van de (eiseres) ontvankelijk en verklaart het gedeeltelijk
gegrond binnen de hierna volgende grenzen:
Verklaart het incidenteel beroep van de (verweerster) ontvankelijk maar niet-gegrond;
1Zie concl. O.M. in Pas., 2010, nr. 71.
2 Ibid.
3 Ibid.
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Verklaart de nieuwe vordering die de (verweerster) heeft ingesteld met betrekking tot
de als bewijs geldende feiten, ontvankelijk en gegrond binnen de hierna volgende grenzen;
Bevestigt het beroepen vonnis in al zijn beschikkingen, behalve wat betreft het door het
vonnis, in dit stadium, bevolen deskundigenonderzoek naar de waarde van de verkochte
percelen en wat betreft de omschrijving van de als bewijs geldende feiten;
Wijzigt het vonnis en doet wat dat betreft uitspraak bij wege van nieuwe beschikkingen,
Staat de (verweerster) toe om, door alle middelen rechtens, de volgende precieze en ter
zake dienende feiten aan te tonen: (...);
Zegt voor recht dat er grond bestaat om de uitspraak over de oorspronkelijke subsidiaire vordering van de (verweerster) betreffende de nietigverklaring van de verkoop wegens
benadeling, aan te houden tot uitspraak is gedaan over de hoofdvordering tot nietigverklaring van die verkoop wegens bedrog;
Verwijst de zaak voor verdere behandeling naar de eerste rechter, overeenkomstig artikel 1068, tweede lid, van het Gerechtelijk Wetboek".
Het arrest grondt die beslissingen hierop dat "er grond bestaat tot bevestiging van het
beroepen vonnis, in zoverre het de getuigenverhoren beveelt, onder voorbehoud van de
gewijzigde omschrijving van de feiten, zoals deze in het dictum van dit arrest is gepreciseerd" en "dat het, in dit stadium, te vroeg is om uitspraak te doen over de vordering tot
nietigverklaring wegens gekwalificeerde benadeling en over de bijkomende vordering tot
het bevelen van een deskundigenonderzoek dienaangaande".
Grieven
Artikel 1068 van het Gerechtelijk Wetboek luidt als volgt:
"Hoger beroep tegen een eindvonnis of tegen een vonnis alvorens recht te doen maakt
het geschil zelf aanhangig bij de rechter in hoger beroep.
Deze verwijst de zaak alleen dan naar de eerste rechter, indien hij, zelfs gedeeltelijk,
een in het aangevochten vonnis bevolen onderzoeksmaatregel bevestigt."
In de regel heeft het hoger beroep dus devolutieve kracht, zoals bepaald in het eerste lid
van voormeld artikel 1068, en vormt de verwijzing naar de eerste rechter, zoals bepaald in
het tweede lid van datzelfde artikel, slechts een uitzondering op die regel.
Die uitzondering moet strikt worden toegepast: de appelrechter die zich niet ertoe beperkt een door de eerste rechter bevolen onderzoeksmaatregel geheel of gedeeltelijk te bevestigen, kan de zaak niet naar die rechter verwijzen.
Wanneer de appelrechter het beroepen vonnis heeft gewijzigd en zelf over het geschil
uitspraak heeft gedaan, kan hij de zaak niet verwijzen wanneer hij zelf een onderzoeksmaatregel beveelt, zelfs als die onderzoeksmaatregel grotendeels overeenstemt met die
welke door het beroepen vonnis was bevolen.
Het arrest bevestigt te dezen het bestreden vonnis, behalve wat betreft het door het vonnis, in dit stadium, bevolen deskundigenonderzoek naar de waarde van de verkochte percelen en wat betreft de omschrijving van de als bewijs geldende feiten.
Het verklaart het vonnis te wijzigen en wat dat betreft bij wege van nieuwe beschikkingen uitspraak te doen.
Na het beroepen vonnis te hebben gewijzigd door, enerzijds, te beslissen dat het, in dit
stadium, te vroeg was om uitspraak te doen over de vordering tot nietigverklaring wegens
gekwalificeerde benadeling en over de vordering om hierover een deskundigenonderzoek
te bevelen en door, anderzijds, de als bewijs geldende feiten en hun omschrijving te wijzigen, had de appelrechter de zaak niet mogen verwijzen, ook al stemde de door hem bevo-
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len onderzoeksmaatregel maar gedeeltelijk overeen met die welke door de eerste rechter
was bevolen.
Het arrest, dat niettemin de zaak voor verdere behandeling naar de eerste rechter verwijst, 1° miskent de devolutieve kracht van het hoger beroep, volgens welke het hof van
beroep kennisgenomen had van het geschil in zijn geheel, met alle feitelijke of juridische
kwesties die daarmee verband houden, en schendt derhalve artikel 1068, eerste lid, van
het Gerechtelijk Wetboek, en 2° schendt artikel 1068, tweede lid, van het Gerechtelijk
Wetboek, door het toe te passen hoewel de voorwaarden hiertoe niet waren vervuld.

III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Eerste middel
Krachtens artikel 1068, tweede lid, van het Gerechtelijk Wetboek, verwijst de
appelrechter de zaak alleen dan naar de eerste rechter, indien hij, zelfs gedeeltelijk, een in het aangevochten vonnis bevolen onderzoeksmaatregel bevestigt.
Het arrest, dat het hoofdberoep van de eiseres ontvankelijk en vervolgens gedeeltelijk gegrond verklaart, wijzigt enerzijds het beroepen vonnis, in zoverre het
een deskundigenonderzoek had bevolen om uitspraak te doen over de subsidiaire
vordering van de verweerster tot nietigverklaring wegens benadeling, en zegt
voor recht dat er grond bestaat om de uitspraak over die vordering aan te houden
"tot uitspraak is gedaan over (haar) hoofdvordering tot nietigverklaring van die
verkoop wegens bedrog", en wijzigt anderzijds, in zijn uitspraak over de nieuwe
vordering van de eiseres, de feiten die tot staving van de voormelde vordering tot
nietigverklaring waren aangevoerd en die de eerste rechter als bewijs had aangenomen.
Het arrest, dat de zaak naar de eerste rechter verwijst, beperkt er zich niet toe
een door die rechter bevolen onderzoeksmaatregel geheel of gedeeltelijk te bevestigen en schendt derhalve artikel 1068, tweede lid, van het Gerechtelijk Wetboek.
Het middel is gegrond.
De vernietiging van de beslissing die de zaak naar de eerste rechter verwijst,
strekt zich uit tot de beslissing van het arrest over de kosten van het hoger beroep, die het gevolg daarvan is.
Er bestaat bijgevolg geen grond tot onderzoek van het tweede middel, dat niet
kan leiden tot ruimere vernietiging.
Aangezien de vernietiging niet beperkt is tot de beslissing tot verwijzing van
de zaak naar de eerste rechter, moet de zaak, overeenkomstig artikel 1110, eerste
lid, van het Gerechtelijk Wetboek, worden verwezen naar een ander hof van beroep.
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest, in zoverre het de zaak naar de eerste rechter
verwijst en in zoverre het over de kosten uitspraak doet.
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het gedeeltelijk vernietigde arrest.
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Houdt de kosten aan en laat de beslissing daaromtrent aan de feitenrechter
over.
Verwijst de aldus beperkte zaak naar het hof van beroep te Brussel.
29 januari 2010 – 1° kamer – Voorzitter en Verslaggever: de h. Storck, voorzitter – Gelijkluidende conclusie van de h. Werquin, advocaat-generaal – Advocaten: mrs. Foriers en
Oosterbosch.

