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NATUURRAMP - FINANCIËLE TEGEMOETKOMING - AANVRAAG - TERMIJN - MOGELIJKHEID OM DE
AANVRAAG IN TE DIENEN BUITEN TERMIJN - DRAAGWIJDTE
De door artikel 5, §2 van het koninklijk besluit van 18 augustus 1976 aan de belanghebbende geboden mogelijkheid om de aanvraag tot tegemoetkoming nog in te dienen buiten de termijn van artikel 5, §1, bepaald op straf van uitsluiting, geldt alleen voor
de door de belanghebbende ingediende enige aanvraag tot tegemoetkoming voor het
geheel van zijn geteisterde goederen. Deze mogelijkheid tot aanvraag buiten termijn
geldt niet indien de aanvraag tot tegemoetkoming reeds door de gouverneur werd
afgewezen. Tegen die beslissing moet de belanghebbende op grond van artikel 21 van
de wet van 12 juli 1976 voorziening instellen bij het hof van beroep. (Art. 17, Wet 12 juli
1976; Art. 5, K.B. 18 aug. 1976)
(BELGISCHE STAAT, Minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid T. V.)

ARREST

(AR C.09.0069.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 3 oktober 2007 gewezen
werd door het hof van beroep te Gent.
Raadsheer Eric Stassijns heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Ria Mortier heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDEL
De eiser voert in zijn verzoekschrift een middel aan.
Geschonden wetsbepalingen en algemene beginselen
- de artikelen 1, §1, 2, §1, 2°, en §2, 17, §§1 en 4, 21, 24, 27 en 28 van de wet van 12
juli 1976 betreffende het herstel van zekere schade veroorzaakt aan private goederen door
natuurrampen (hierna: de wet van 12 juli 1976);
- de artikelen 1 en 3 van het koninklijk besluit van 9 augustus 2002 waarbij de schade
veroorzaakt aan bepaalde teelten door de overvloedige regenval van oktober en november
2000 op het grondgebied van verscheidene gemeenten als een landbouwramp wordt beschouwd, waarbij de geografische omvang van deze ramp afgebakend wordt en waarbij
de schadeloosstelling van de schade wordt vastgesteld (hierna: koninklijk besluit van 9
augustus 2002);
- de artikelen 2, eerste lid, en 5, van het koninklijk besluit van 18 augustus 1976 tot
vaststelling van de vorm en de termijn van indiening der aanvragen tot financiële tegemoetkoming wegens schade aan private goederen veroorzaakt door natuurrampen (hierna:
koninklijk besluit van 18 augustus 1976);
- artikel 2, van het ministerieel besluit van 12 augustus 2002 tot uitvoering van het koninklijk besluit van 9 augustus 2002 waarbij de schade veroorzaakt aan bepaalde teelten
door de overvloedige regenval van oktober en november 2000 op het grondgebied van
verscheidene gemeenten als een landbouwramp wordt beschouwd, waarbij de geografische omvang van deze ramp afgebakend wordt en waarbij de schadeloosstelling van de
schade wordt vastgesteld (hierna het ministerieel besluit van 12 augustus 2002);

302

HOF VAN CASSATIE

1.2.10 - Nr. 72

- de algemene beginselen van behoorlijk bestuur.
Bestreden beslissing
Het bestreden arrest verklaart de door de eiser ingestelde voorziening tegen het besluit
van de gouverneur van de provincie West-Vlaanderen van 16 november 2004, waarbij aan
de verweerster een herstelvergoeding van 19.222,54 euro werd toegekend ingevolge de bij
koninklijk besluit van 9 augustus 2002 als landbouwramp erkende overvloedige regenval
van oktober en november 2000, ongegrond, en bevestigt het aangevochten besluit, op volgende gronden:
"3.1.
(De eiser) (houdt) voor dat het bestreden besluit ten onrechte aan (de verweerster) een
vergoeding toekent.
(De verweerster) diende op 18 oktober 2004 een tweede aanvraag in tot het bekomen
van een schadevergoeding, op grond waarvan haar uiteindelijk een vergoeding werd toegekend van 19.222,44 euro.
Voordien, op 28 december 2002, had (de verweerster) al een aanvraag ingediend verwijzend naar een proces-verbaal van 9 januari 2001 waarbij vastgesteld werd dat de vernietigde of beschadigde oppervlakte aan aardappelen 5 ha bedroeg op een totale oppervlakte van 18,5 ha, d. i. 27,61 pct.
(De verweerster) had het proces-verbaal van de commissie voor akkoord ondertekend.
Gezien artikel 3 van het KB van 9 augustus 2002 bepaalde dat geen schadevergoeding
werd toegekend onder de 30 pct., kwam (de verweerster) niet voor vergoeding in aanmerking.
Op 2 juli 2004 vernam (de verweerster) dat zij niet voor vergoeding in aanmerking
kwam gezien de schadedrempel van 30 pct. niet was overschreden.
(De verweerster) diende daarop een tweede aanvraag in voorhoudende dat de werkelijke schade minstens 6 ha zou hebben belopen, terwijl naderhand werd gesteld dat de schade zich zou hebben uitgespreid over 6,5 à 7 ha.
(De eiser) (stelt) vooreerst dat een tweede aanvraag niet kan aanvaard worden en (verwijst) naar artikel 2 van het KB van 18 augustus 1976.
Daarnaast (wijst) (de eiser) er op dat (de verweerster) bezwaarlijk kan gewagen van een
'foutief stuk' gezien zijzelf met de initiële vaststellingen akkoord is gegaan. Ten slotte
(houdt) (de eiser) voor dat (de verweersters) schade niet afdoend kan worden aangetoond
met verkoopfacturen gezien het eenzijdige documenten betreft die niet kunnen opwegen
tegen tegensprekelijke vaststellingen.
(De eiser) (vordert) dienvolgens dat het aangevochten besluit zou worden tenietgedaan.
3.2.
(De verweerster) stelt dat zij gerechtigd was om een tweede aanvraag in te dienen.
Zij vordert dat het hoger beroep als ongegrond zou worden afgewezen.
Beoordeling
1.
(De verweerster) heeft recht op een herstelvergoeding die wordt berekend volgens het
percentage van de 'te gelegener tijd' geraamde schade, of volgens het percentage berekend
op basis van de stavende stukken.
(zie artikel 3, lid 3, van het KB van 9 augustus 2002)
2.
Bij de beoordeling van de voorliggende betwisting moet worden uitgegaan van het pro-

Nr. 72 - 1.2.10

HOF VAN CASSATIE

303

ces-verbaal van 9 januari 2001 van de bevoegde commissie.
Enerzijds werd door de commissie vastgesteld dat er 5 ha vernietigde of beschadigde
oppervlakte was op een totaal van 18,5 ha, anderzijds vermeldt het verslag dat er een
tweede vaststelling nodig was.
(zie stuk 5bis in het dossier van (de eiser))
Die laatste opmerking maakt aannemelijk dat, zoals (de verweerster) voorhoudt, de
commissie van op de nabijgelegen rijbaan haar schatting heeft uitgevoerd.
(De verweerster) mocht er van uitgaan dat er effectief een tweede vaststelling zou volgen en de omstandigheid dat (de verweerster) te goeder trouw dat proces-verbaal heeft ondertekend doet daaraan geen afbreuk.
Dat er een tweede visitatie noodzakelijk was vindt bijkomend steun in het feit dat de
eerste schatting een percentage van 27,61 pct. opleverde, wat hoe dan ook zeer dicht in de
buurt kwam van de drempel van 30 pct. die in het KB van 9 augustus 2002 werd vastgelegd.
Gezien er geen tweede schatting is gebeurd was (de verweerster) gerechtigd om op 18
maart 2004 haar bezwaren kenbaar maken nadat zij het definitief technisch verslag de
dato 22 december 2003 had ontvangen.
(zie stukken 4/3 en 4/4 in het dossier van (de verweerster))
Evenzeer was (de verweerster) in de gegeven omstandigheden gerechtigd om na het
eerste besluit van 2 juli 2004 en binnen de door artikel 5, §2, van het KB van 18 augustus
1976 voorziene termijn een tweede aanvraag in te dienen.
De op 18 oktober 2004 door (de verweerster) ingediende (tweede) aanvraag is ontvankelijk en tijdig zoals in het besluit van 16 november 2004 expliciet wordt vermeld.
(zie de stukken 13 en 21 in het dossier van (de eiser)).
Rekening houdend met de wettelijke bepalingen en met de beginselen van behoorlijk
bestuur heeft de gouverneur dan een bijkomend onderzoek naar de omvang van de schade
bevolen en als deskundige Marnick Devrome, extern landbouwdeskundige, aangewezen.
3.
Voornoemde expert Marnick Devrome schrijft in zijn verslag van 18 oktober 2004
o.m.:
'(...) Het schattingsverslag verwijst naar een tweede vaststelling die nodig is, doch die
niet heeft plaatsgevonden.
Het schattingsverslag is onnauwkeurig opgemaakt. Tengevolge van het overlijden van
de echtgenoot van (de verweerster) (de heer V.) ontbrak de tijd voor een adequate controle te velde.
Bovendien zijn aardappelen ten gevolge van de wateroverlast gerot in de loods waardoor de schade merkelijk hoger was.
Op basis van de verkoopfacturen aardappelen en de gemiddelde opbrengsten van de
streek volgens de fiscale gegevens kan een geoogste oppervlakte bepaald worden t.b.v.
7,97 ha.
Op basis van het totale areaal geteelde aardappelen t.b.v. 18,11 ha betekent dit een verlies t.b.v. 10,14 ha.
(...)'
(zie stuk 18 in het dossier van (de eiser))
Het is derhalve onjuist zoals (de eiser) (stelt) dat de stavende stukken waarop die expert
zich heeft gesteund volkomen in tegenspraak zijn met de tegensprekelijke vaststellingen
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die in tempore non suspecto gebeurden.
Zoals reeds uiteengezet waren die vaststellingen niet accuraat gezien er volgens de
commissie nog een tweede vaststelling noodzakelijk was.
(De eiser) (maakt) op geen enkele wijze aannemelijk waarom de vaststellingen ter
plaatse, de onderzoeken van de verkoopfacturen en van de gemiddelde opbrengsten van
de streek volgens de fiscale gegevens van een door de gouverneur aangewezen externe
land- en tuinbouwexpert, met name Marnick Devrome, niet met de vereiste objectiviteit,
onafhankelijkheid en zorgvuldigheid zouden zijn geschied, noch waarom zij niet als basis
zouden kunnen dienen om (de verweerster) op grond van de Natuurrampenwet schadeloos
te stellen.
4.
Uit wat voorafgaat volgt dat (de verweerster) aan alle wettelijke vereisten op afdoende
wijze heeft voldaan om het bewijs te leveren van haar rechtstreekse en zekere schade.
Het aangevochten besluit moet onverkort worden bevestigd." (arrest pp. 2-5)
Het voor het hof van beroep aangevochten besluit van de gouverneur van de provincie
West-Vlaanderen van 16 november 2004 besloot
"ARTIKEL 1: Het dossier LI2000/3/1/604 wordt herzien en de beslissing van 2 juli
2004 wordt verbeterd.
ARTIKEL 2: De bijkomende aanvraag, ingediend door (de verweerster) wordt ontvankelijk verklaard.
ARTIKEL 3: Een bedrag van 19.222,54 euro wordt als herstelvergoeding toegekend.
De betaling van die vergoeding zal worden gedaan door de Nationale Rampenkas,
Wetstraat 71, 1040 Brussel.
ARTIKEL 4: Er wordt aan (de verweerster) geen herstelkrediet tegen verlaagde rentevoet toegekend.
ARTIKEL 5: Dit besluit wordt gelijktijdig per aangetekende zending met bericht van
ontvangst gestuurd: aan de aanvrager; aan de FOD Economie, KMO, Middenstand en
Energie, Algemene Directie van het Economisch Potentieel Dienst Financiering Landbouwbeleid, Simon Bolivarlaan 30, 4de verdieping 1000 Brussel' op volgende gronden:
"Gelet op de wet van 12 juli 1976 betreffende het herstel van zekere schade veroorzaakt
aan private goederen door natuurrampen en op de koninklijk besluiten in uitvoering van
die wet;
Gelet op het koninklijk besluit van 9 augustus 2002 waarbij de schade veroorzaakt aan
bepaalde teelten door de overvloedige regenval van oktober en november 2000 op het
grondgebied van verscheidene gemeenten als een landbouwramp wordt beschouwd, waarbij de geografische omvang van deze ramp afgebakend wordt en waarbij de schadeloosstelling van de schade wordt vastgesteld;
Gelet op het ministerieel besluit van 12 augustus 2002 tot uitvoering van het koninklijk
besluit van 9 augustus 2002 waarbij de schade veroorzaakt aan bepaalde teelten door de
overvloedige regenval van oktober en november 2000 op het grondgebied van verscheidene gemeenten als een landbouwramp wordt beschouwd, waarbij de geografische omvang
van deze ramp afgebakend wordt en waarbij de schadeloosstelling van de schade wordt
vastgesteld;
Gelet op de aanvraag ingediend op 28 december 2002 door (de verweerster) wonende
te Palingstraat 12, 8978 Poperinge;
Gelet op de ingediende stukken om de teistering, evenals de omvang van de schade te
bewijzen;
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(...) dat de schade zich heeft voorgedaan binnen de geteisterde zone, zoals afgebakend
bij het koninklijk besluit van 9 augustus 2002;
Gelet op de tegensprekelijke vaststelling van de schade en op het verslag dat ervan
werd opgemaakt, en waarvan een afschrift aangetekend aan de betrokkene werd gestuurd
op 11 maart 2004;
(...) dat betrokkene na ontvangst van het afschrift van het verslag van de vaststelling
van de schade, volgende opmerkingen heeft gemaakt: - de schade zoals vastgesteld door
de gemeentelijke schattingscommissie klopt niet met de werkelijkheid. De commissie
heeft de schade op afstand geschat (vanop de weg) en heeft niet gecontroleerd op het veld.
De werkelijke schade bedraagt minstens 6 ha. Ik was niet volledig op de hoogte van de
procedures gehanteerd door de schattingscommissie en heb me door deze heren laten
overdonderen;
(...) dat de aanvraag aan al de voorwaarden voldoet die door de wet werden vastgelegd,
dat ze onder meer binnen de vereiste termijn is ingediend;
Gelet op het koninklijk besluit van 7 april 1978 tot vaststelling van de percentages, veranderlijk per gedeelten van het netto totaal bedrag van de geleden schade, evenals van het
bedrag van de vrijstelling en van het abattement voor de berekening van de herstelvergoeding van zekere schade veroorzaakt aan private goederen door landbouwrampen, gewijzigd door het koninklijk besluit van 6 mei 2002;
Gelet op de beslissing van 2 juli 2004 waarbij de aanvraag van (de verweerster) ontvankelijk, maar ongegrond wordt verklaard;
(...) dat vanwege (de verweerster) volgende opmerkingen worden geformuleerd:
- De beslissing van 2 juli 2004 is klaarblijkelijk genomen op basis van een foutief stuk,
namelijk het verslag van de aangestelde deskundige. De deskundige beweert dat er geen
elementen aanwezig zijn om de schatting van de commissie tot vaststelling van schade
aan teelten in twijfel te trekken. Nochtans kan de schade perfect aangetoond worden aan
de hand van de verkoopfacturen van de aardappelen.
Op het ogenblik dat de overvloedige regenval van oktober en november 2000 als landbouwramp erkend werd was ik verkeerdelijk van mening dat ík mijn aanvraag diende te
beperken tot de schade aanvaard door de commissie tot vaststelling van schade aan teelten. Aangezien de werkelijke schade veel hoger is en ik over de wijze van indienen verkeerd ingelicht werd wens ik bovendien een bijkomende aanvraag tot tegemoetkoming in
te dienen die overeenkomt met de werkelijk geleden schade;
Gelet op de bijkomende aanvraag ingediend op 18 oktober 2004;
Gelet op het ministerieel besluit van 12 augustus 2002 tot uitvoering van het koninklijk
besluit van 9 augustus 2002, meer bepaald op artikel 2 waaruit blijkt dat de termijn voor
het indienen van de aanvragen gesteld was op 31 december 2002;
Gelet op het koninklijk besluit van 18 augustus 1976 en meer bepaald op artikel 5, §2
en 3, waarbij de gouverneur inzake laattijdige aanvragen kan oordelen over het bestaan
van de voorwaarden (heirkracht of goede trouw) in hoofde van de aanvrager, die de laattijdige indiening kunnen rechtvaardigen;
(...) dat de argumenten, ingeroepen door (de verweerster) om de laattijdigheid van de
bijkomende aanvraag tot financiële tegemoetkoming te verantwoorden aan de gestelde
voorwaarden voldoen;
Gelet op het bijkomend onderzoek naar de omvang van de schade en het verslag dat ervan werd opgemaakt;
(...) dat het netto bedrag van de geleden schade door de deskundige (zie bijgevoegd berekeningsblad) is bepaald;
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(...) dat het bedrag van de herstelvergoeding moet berekend worden zoals in het bijgevoegd berekeningsblad';
(...) dat (de verweerster) verklaart dat de geteisterde goederen niet verzekerd zijn;
(...) dat (de verweerster) geen voorschot heeft ontvangen;
(...) dat het voortbestaan van het bedrijf gegarandeerd is en dat bijgevolg kan beschouwd worden dat de wederbelegging voor het toegekende bedrag als gedaan beschouwd wordt' (beslissing van de gouverneur van de Provincie West-Vlaanderen van 16
november 2004, pp. 1-4).
Grieven
1. Artikel 1, §1, van de wet van 12 juli 1976 bepaalt: "Uitgezonderd in de gevallen
waarin het herstel door bijzondere wetten of door internationale overeenkomsten wordt
geregeld, geeft tot een financiële tegemoetkoming onder de bij deze wet bepaalde voorwaarden, aanleiding, de rechtstreekse, materiële en zekere schade, op het grondgebied van
België aan private lichamelijke goederen, roerende en onroerende, veroorzaakt door de in
artikel 2 bepaalde schadelijke feiten".
Artikel 2, §1, 2°, van dezelfde wet bepaalt: "Als schadelijke feiten, bedoeld in artikel 1,
§1, worden in aanmerking genomen: (...) 2° De natuurverschijnselen met uitzonderlijk karakter of van uitzonderlijke hevigheid of de massieve en onvoorzienbare werking van
schadelijke organismen die enkel belangrijke en algemene vernielingen hebben teweeggebracht van gronden, teelten of oogsten, evenals de ziekten en vergiftigingen met uitzonderlijk karakter die, door sterfte of verplichte slachting, belangrijke en veralgemeende
verliezen van voor de landbouw nuttige dieren hebben veroorzaakt. Deze feiten worden
hierna genoemd: landbouwrampen".
Artikel 2, §2, van dezelfde wet bepaalt: "De erkenning van het schadelijk feit, de toepassing van 1° of 2° van §1 rechtvaardigend, maakt, voor elke ramp, het voorwerp uit van
een in ministerraad overlegd koninklijk besluit. Dit besluit, op voordracht van de minister
van Binnenlandse Zaken getroffen indien het een algemene ramp betreft en op voordracht
van de minister van Landbouw getroffen indien het een landbouwramp betreft, omschrijft
de geografische uitgestrektheid van het toepassingsgebied van de wet".
2. Bij artikel 1, van het koninklijk besluit van 9 augustus 2002 werd de schade aan de
aardappelen, het aardappelpootgoed, de suikerbieten, de voederbieten, de wortelen en de
maïs veroorzaakt door de overvloedige regenval van oktober en november 2000 beschouwd als een landbouwramp die de toepassing verantwoordt van artikel 2, §1, 2°, van
de wet van 12 juli 1976 betreffende het herstel van zekere schade veroorzaakt aan private
goederen door natuurrampen.
Artikel 3, van hetzelfde koninklijk besluit voorziet de wijze van berekening van de
schadeloosstelling, bepaalt de minimumdrempel van het recht op schadevergoeding van
een getroffen bedrijf op een schadepercentage van minimum 30 pct. van de normale productie per teelt, of 20 pct. in de probleemgebieden, dit volgens het "te gelegener tijd vastgestelde schadepercentage", en bepaalt dat de minister, toegevoegd aan de minister van
Buitenlandse Zaken, en belast met Landbouw, "de modaliteiten van de indiening van de
aanvragen alsmede de wijze van hun onderzoek (vaststelt)".
3. Overeenkomstig artikel 17, §1, van de wet van 12 juli 1976 moet de aanvraag tot financiële tegemoetkoming aan de gouverneur van de provincie van de plaats van de teistering worden gericht.
Artikel 2, eerste lid, van het in uitvoering van artikel 17, §4, van wet van 12 juli 1976
genomen koninklijk besluit van 18 augustus 1976 bepaalt dat de getroffene slechts één
aanvraag opmaakt voor het geheel van zijn geteisterde goederen.
Overeenkomstig artikel 5, §1, van het koninklijk besluit van 18 augustus 1976, en arti-
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kel 2, van het ministerieel besluit van 12 augustus 2002, moet de aanvraag tot tegemoetkoming, "op straf van uitsluiting", worden ingediend vóór het verstrijken van de derde
maand volgend op de maand waarin het koninklijk besluit houdende erkenning van een
algemene ramp of landbouwramp in het Belgisch Staatsblad is bekendgemaakt. De aanvragen tot tegemoetkoming op grond van de bij artikel 1, van het koninklijk besluit van 9
augustus 2002 erkende landbouwramp, dienden derhalve, rekening houdende met de publicatie van dit besluit in het Belgisch Staatsblad op 20 september 2002, ten laatste op 31
december 2002 te worden ingediend bij de bevoegde provinciegouverneur.
Artikel 5, §2, van het koninklijk besluit van 18 augustus 1976 laat evenwel de personen
die een geval van heirkracht of hun goede trouw kunnen aanvoeren toe om de indiening
buiten termijn van hun aanvraag te rechtvaardigen, waarbij zij deze aanvraag nog kunnen
indienen "vóór het verstrijken van de derde maand volgend op de maand waarin hetzij het
beletsel, hetzij de redenen tot staving van hun goede trouw, hebben opgehouden te bestaan". Overeenkomstig artikel 5, §3, van hetzelfde koninklijk besluit dient de gouverneur
over het bestaan van deze voorwaarde te oordelen bij gemotiveerde beslissing.
Overeenkomstig artikel 19, §1, van de wet van 12 juli 1976 wordt het onderzoek van de
aanvraag tot tegemoetkoming gedaan door de provinciegouverneur bij wie de aanvraag
aanhangig is gemaakt, en wordt binnen het raam van dit onderzoek de vaststelling van de
schade tegensprekelijk gedaan tussen de deskundige aangewezen door de gouverneur en
de belanghebbende geteisterde of zijn gevolmachtigde. Een afschrift van het verslag van
de vaststelling van de schade dient bij ter post aangetekende zending aan de belanghebbende te worden toegezonden.
4. Krachtens artikel 21 van de wet van 12 juli 1976 kunnen de belanghebbende, en,
naargelang van het geval, de minister van Openbare Werken of de minister van Landbouw, of hun gemachtigde, tegen de beslissing van de gouverneur voorziening instellen
bij het hof van beroep van het ambtsgebied waarin zich de provincie bevindt waarvan de
gouverneur in eerste aanleg heeft uitspraak gedaan.
Krachtens artikel 24, van de wet van 12 juli 1976 biedt de door de belanghebbende of
door de minister ingestelde voorziening aan beide partijen de mogelijkheid alle punten
van de bestreden beslissing opnieuw ter sprake te brengen.
5. Zoals blijkt uit de vaststellingen van het bestreden arrest en de stukken waarop Uw
Hof vermag acht te slaan, en inzonderheid de beroepen beslissing van de provinciegouverneur van 16 november 2004,
- stelde de commissie tot vaststelling van schade aan teelten op 9 januari 2001 vast dat
er in het bedrijf van de verweerster 5ha vernietigde of beschadigde oppervlakte aardappelen was op een totaal van 18,5ha, en dat er een tweede vaststelling nodig was;
- werd bij koninklijk besluit van 9 augustus 2002 de regenval van oktober en november
2000 op het grondgebied van verscheidene gemeenten als een landbouwramp beschouwd,
en dienden de aanvragen tot tegemoetkoming ten laatste in de maand december 2002 te
worden ingediend bij de bevoegde provinciegouverneur;
- diende de verweerster op 28 december 2002 een aanvraag tot financiële tegemoetkoming in bij de gouverneur van de provincie West-Vlaanderen, voorhoudende dat zij 5ha
aardappelen had verloren op een totale oppervlakte van 18ha5a;
- werd op 22 december 2003 het in opdracht van de provinciegouverneur definitief
technisch verslag Braeckman opgemaakt, waartegen verweerster op 18 maart 2004 haar
bezwaren kenbaar maakte;
- verklaarde de gouverneur van de provincie West-Vlaanderen op 2 juli 2004 de aanvraag van de verweerster ontvankelijk doch ongegrond nu het schadepercentage niet minimum 30 pct. van de normale productie per teelt bedroeg;

308

HOF VAN CASSATIE

1.2.10 - Nr. 72

- diende de verweerster op 18 oktober 2004 een nieuwe aanvraag tot financiële tegemoetkoming in bij de gouverneur van de provincie West-Vlaanderen, voorhoudende dat
zij 10hal4a aardappelen had verloren op een totale oppervlakte van 18ha5a;
- werd op 18 oktober 2004 het in opdracht van de provinciegouverneur definitief technisch verslag Devrome opgemaakt;
- besloot de gouverneur van de provincie West-Vlaanderen op 16 november 2004 tot
"herziening" van het dossier van verweerster, tot "verbetering" van de beslissing van 2 juli
2004, tot ontvankelijkverklaring van "de bijkomende aanvraag" van verweerster van 18
oktober 2004 en tot toekenning van een bedrag van 19.222,54 euro als herstelvergoeding.
Eerste onderdeel
6. Niettegenstaande de getroffene, overeenkomstig artikel 2, eerste lid, van het koninklijk besluit van 18 augustus 1976, slechts één aanvraag tot tegemoetkoming voor het geheel van zijn geteisterde goederen mag indienen, en de verweerster te dezen reeds op 28
december 2002 een eerste aanvraag had ingediend, en bovendien de termijn voor het indienen van een aanvraag "op straf van uitsluiting" ten tijde van de tweede aanvraag van 18
oktober 2004 reeds verstreken was op 31 december 2002, oordeelt het bestreden arrest dat
verweerster "in de gegeven omstandigheden gerechtigd (was) om na het eerste besluit van
2 juli 2004 en binnen de door artikel 5, §2, van het KB van 18 augustus 1976 voorziene
termijn een tweede aanvraag in te dienen".
De hierbij weerhouden omstandigheden betreffen het feit dat hoewel in het proces-verbaal van de bevoegde commissie van 9 januari 2001 was vermeld dat een tweede vaststelling nodig was, deze tweede schatting niet gebeurd is en op 22 december 2003 het definitief technisch verslag werd ontvangen.
Het bestreden arrest oordeelt eveneens dat de tweede aanvraag van de verweerster van
18 oktober 2004 "ontvankelijk en tijdig (is) zoals in het besluit van 16 november 2004 expliciet wordt vermeld".
Aldus neemt het de beslissing en de redenen van het beroepen besluit van de provinciegouverneur over, waarin werd geoordeeld "dat de argumenten, ingeroepen door de geteisterde (verweerster) om de laattijdigheid van de bijkomende aanvraag tot financiële tegemoetkoming te verantwoorden aan de gestelde voorwaarden voldoen", met name de voorwaarden van artikel 5, §2 en 3, van het koninklijk besluit van 18 augustus 1976, op grond
waarvan de gouverneur inzake laattijdige aanvragen kan oordelen over het bestaan van de
voorwaarden (heirkracht of goede trouw) in hoofde van de aanvrager, die de laattijdige indiening kunnen rechtvaardigen.
7. Rekening houdende met de beschouwingen in de aanhef van de grieven (supra sub 1
tot 5), die hier als uitdrukkelijk hernomen dienen te worden aangezien, geldt de door artikel 5, §2, van het koninklijk besluit van 18 augustus 1976 geboden mogelijkheid aan de
belanghebbende om "hun aanvraag" nog in te dienen buiten de op "straf van uitsluiting" in
artikel 5, §1, van hetzelfde koninklijk besluit van 18 augustus 1976, en artikel 2, van het
ministerieel besluit van 12 augustus 2002, bepaalde termijn, voor zover zij "een geval van
heirkracht of hun goede trouw kunnen aanvoeren", alleen voor de door de belanghebbende in te dienen enige aanvraag tot tegemoetkoming voor het geheel van zijn geteisterde
goederen. Deze mogelijkheid tot aanvraag buiten termijn ingevolge "heirkracht of goede
trouw', doet derhalve geen afbreuk aan de door artikel 2, eerste lid, van het koninklijk besluit van 18 augustus 1976 gestelde beperking tot één aanvraag.
Het bestreden arrest, waaruit blijkt dat de verweerster reeds op 28 december 2002 een
aanvraag indiende voor haar geteisterde goederen, kon derhalve niet wettig oordelen dat
de verweerster gerechtigd was "om na het eerste besluit van 2 juli 2004 en binnen de door
artikel 5, §2, van het KB van 18 augustus 1976 voorziene termijn een tweede aanvraag in
te dienen", en dat "de op 18 oktober 2004 door (de verweerster) ingediende (tweede) aan-
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vraag ontvankelijk (is) en tijdig zoals in het besluit van 16 november 2004 expliciet wordt
vermeld". De algemene en niet nader verduidelijkte verwijzing in het bestreden arrest naar
"de beginselen van behoorlijk bestuur", kan de toepassing van voornoemde regels niet
verhinderen.
Door aldus de bestreden beslissing van de provinciegouverneur van 16 november 2004,
waarbij de "bijkomende aanvraag" van de verweerster van 18 oktober 2004 ontvankelijk
werd verklaard, te bevestigen, miskent het bestreden arrest derhalve de artikelen 17, §§1
en 4, 21 en 24 van de wet van 12 juli 1976, artikelen 2, eerste lid, en 5, van het koninklijk
besluit van 18 augustus 1976, artikel 2 van het ministerieel besluit van 12 augustus 2002,
en, voor zoveel als nodig, de algemene beginselen van behoorlijk bestuur, en kon het
dienvolgens niet wettig aan de verweerster een bedrag van 19.222,54 euro herstelvergoeding toekennen (schending van dezelfde wetsbepalingen en de artikelen 1, §1, 2, §1, 2°,
en §2 van de wet van 12 juli 1976, en de artikelen 1 en 3 van het koninklijk besluit van 9
augustus 2002).
(...)

III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Eerste onderdeel
1. Krachtens artikel 17, §1, van de wet van 12 juli 1976 betreffende het herstel
van zekere schade veroorzaakt aan private goederen door natuurrampen, wordt
de aanvraag tot financiële tegemoetkoming aan de gouverneur van de provincie
van de plaats van de teistering gericht.
Krachtens artikel 17, §4, van deze wet, worden de voorwaarden van vorm en
termijn van indiening der aanvragen door de Koning vastgesteld.
Krachtens artikel 21 van deze wet kunnen de belanghebbende en naargelang
van het geval, de minister van Openbare Werken of de minister van Landbouw,
of hun gemachtigde, voorziening instellen tegen de beslissing van de gouverneur, zich houdend aan de bepalingen van artikel 22, bij het hof van beroep van
het ambtsgebied waarin zich de provincie bevindt waarvan de gouverneur in eerste aanleg heeft uitspraak gedaan.
2. Krachtens artikel 2, eerste lid, van het koninklijk besluit van 18 augustus
1976 tot vaststelling van de vorm en de termijn van indiening der aanvragen tot
financiële tegemoetkoming wegens schade aan private goederen veroorzaakt
door natuurrampen, maakt de getroffene slechts één aanvraag op voor het geheel
van zijn geteisterde goederen.
Krachtens artikel 5, §1, van dit koninklijk besluit, moet de aanvraag tot tegemoetkoming, op straffe van uitsluiting, ingediend worden vóór het verstrijken
van de derde maand volgend op de maand waarin het koninklijk besluit houdende erkenning van een algemene ramp of landbouwramp in het Belgisch Staatsblad is bekendgemaakt.
Krachtens artikel 5, §2, van dit koninklijk besluit, mogen de personen die een
geval van heirkracht of hun goede trouw kunnen aanvoeren om de indiening buiten termijn van hun aanvraag te rechtvaardigen, deze aanvraag nog indienen vóór
het verstrijken van de derde maand volgend op de maand waarin hetzij het beletsel, hetzij de redenen tot staving van hun goede trouw, hebben opgehouden te be-
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staan.
Krachtens artikel 5, §3, eerste lid, van dit koninklijk besluit, oordeelt de gouverneur, bij gemotiveerde beslissing, over het bestaan van de in §2 hierboven bedoelde voorwaarden.
3. De door artikel 5, §2, van het koninklijk besluit van 18 augustus 1976 aan
de belanghebbende geboden mogelijkheid om de aanvraag tot tegemoetkoming
nog in te dienen buiten de termijn van artikel 5, §1, bepaald op straf van uitsluiting, geldt alleen voor de door de belanghebbende ingediende enige aanvraag tot
tegemoetkoming voor het geheel van zijn geteisterde goederen. Deze mogelijkheid tot aanvraag buiten termijn geldt niet indien de aanvraag tot tegemoetkoming reeds door de gouverneur werd afgewezen. Tegen die beslissing moet de
belanghebbende op grond van artikel 21 van de wet van 12 juli 1976 voorziening
instellen bij het hof van beroep.
4. Het arrest stelt vast dat:
- de verweerster op 28 december 2002 al een aanvraag tot tegemoetkoming
had ingediend verwijzend naar een proces-verbaal van 9 januari 2001 waarbij
vastgesteld werd dat de vernietigde of beschadigde oppervlakte aan aardappelen
5 ha bedroeg op een totale oppervlakte van 18,5 ha, d.i. 27,61 pct.;
- de verweerster op 2 juli 2004 door de beslissing van de gouverneur vernam
dat zij niet voor vergoeding in aanmerking kwam gezien de schadedrempel van
30 procent niet was overschreden;
- de verweerster daarop een tweede aanvraag indiende voorhoudende dat de
schade minstens 6 ha zou belopen en naderhand werd gesteld dat de schade zich
zou hebben uitgespreid over 6,5 tot 7 ha;
- het verslag van 9 januari 2001 tevens vermeldt dat er een tweede vaststelling
nodig was.
5. Het arrest oordeelt dat:
- de opmerking in het verslag dat er een tweede vaststelling nodig was aannemelijk maakt dat, zoals verweerster voorhoudt, de commissie van op de nabijgelegen rijbaan haar schatting heeft uitgevoerd;
- de verweerster er mocht van uitgaan dat er effectief een tweede vaststelling
zou volgen;
- de noodzaak van een tweede visitatie tevens bijkomend steun vindt in het feit
dat een eerste schatting een percentage van 27,61 procent opleverde, wat hoe dan
ook zeer dicht in de buurt kwam van de drempel van 30 procent die in het koninklijk besluit van 9 augustus 2002 werd vastgesteld.
Hieruit leidt het arrest af dat de verweerster in de gegeven omstandigheden gerechtigd was om na het eerste besluit van de gouverneur van 2 juli 2004 en binnen de door artikel 5, §2, van het koninklijk besluit van 18 augustus 1976 voorziene termijn een tweede aanvraag in te dienen en dat deze op 18 oktober 2004
ingediende aanvraag ontvankelijk en tijdig was.
6. Door dit oordeel schendt het arrest artikel 5, §2, van het koninklijk besluit
van 18 augustus 1976 tot vaststelling van de vorm en de termijn van indiening
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der aanvragen tot financiële tegemoetkoming wegens schade aan private goederen.
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 Brussel.
1 februari 2010 – 3° kamer – Voorzitter: de h. Boes, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: de h. Stassijns – Gelijkluidende conclusie van mevr. Mortier, advocaat-generaal –
Advocaat: mr. Geinger.

Nr. 73
3° KAMER - 1 februari 2010

1º NATUURRAMP - WET 12 JULI 1976 - KOSTEN VAN HET GEDING - KOSTEN TEN LASTE VAN
HET BESTUUR - DRAAGWIJDTE
2º GERECHTSKOSTEN — BURGERLIJKE ZAKEN — ALLERLEI - NATUURRAMP WET 12 JULI 1976 - KOSTEN VAN HET GEDING - KOSTEN TEN LASTE VAN HET BESTUUR DRAAGWIJDTE
1º Uit de wetsgeschiedenis van artikel 55, eerste lid van de wet van 12 juli 1976 betreffende het herstel van zekere schade veroorzaakt aan private goederen door natuurrampen blijkt dat de wetgever voor de regeling van de kosten van het geding in geschillen met
betrekking tot de schade veroorzaakt door natuurrampen grotendeels de tekst overnam
die werd gebruikt in andere vergoedingswetten, zoals de wet van 1 oktober 1947 betreffende de herstelling der oorlogsschade aan private goederen, en het uit de wetsgeschiedenis van de artikelen 40 en 41 van die wet blijkt dat het de bedoeling van de
wetgever was dat het bestuur de kosten zou dragen van de door hem gedane proceshandelingen, zelfs als het bestuur in het gelijk werd gesteld. De kosten van de eigen
raadslieden van de schadelijder werden hierbij uitdrukkelijk uitgesloten van deze
regeling. (Art. 55, Wet 12 juli 1976)
2º Uit het feit dat de kosten van de eigen raadslieden van de schadelijder uitdrukkelijk uitgesloten werden van de regeling dat het bestuur de kosten zou dragen van de door hem
gedane proceshandelingen, zelfs als het bestuur in het gelijk werd gesteld volgt dat artikel 55 van de wet van 12 juli 1976 betreffende het herstel van zekere schade veroorzaakt aan private goederen door natuurrampen een afwijking inhoudt op het beginsel dat de
in het ongelijk gestelde partij in de gedingkosten wordt verwezen. De Belgische Staat kan
de kosten die verband houden met de door hem gestelde proceshandelingen niet verhalen op de schadelijder, maar is niet gehouden tot betaling van de rechtsplegingsvergoeding van de schadelijder die in het ongelijk is gesteld. (Art. 55, Wet 12 juli 1976; Art.
1017, eerste lid, Ger.W.)
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(BELGISCHE STAAT, Minister van Binnenlandse Zaken T. CLOS DES TROIS ETANGS nv)

ARREST

(AR C.09.0248.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen arresten, op 26 februari 2008 en 23 juni
2008 gewezen door het hof van beroep te Brussel.
Raadsheer Eric Stassijns heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Ria Mortier heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDEL
De eiser voert in zijn verzoekschrift een middel aan.
Geschonden wetsbepalingen
- de artikelen 19, 21, 28, 48 en 55 van de wet van 12 juli 1976 betreffende het herstel
van zekere schade veroorzaakt aan private goederen door natuurrampen;
- de artikelen 2, 1017 en 1022 van het Gerechtelijk Wetboek;
- de artikelen 1 en 2 van het KB 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
Het bestreden tussenarrest van 26 februari 2008 verklaart de vordering van de verweerster ongegrond en veroordeelt de eiser, gelet op de artikelen 2 Gerechtelijk Wetboek en 55
van de wet van 12 juli 1976, tot de betaling van de kosten van de voorziening:
"Met betrekking tot de kosten voert (de eiser) aan dat dit geen contentieuze procedure
is, zodat artikel 1017 en volgende van het Gerechtelijk Wetboek niet van toepassing zijn.
De opmerking van (de eiser) dat dit geen contentieuze procedure is, kan niet gevolgd
worden. Er is uiteraard een betwisting, en de voorziening in de zin van artikel 21 van de
wet van 12 juli 1976 opent uit haar aard een gerechtelijke procedure.
Artikel 2 van het Gerechtelijk Wetboek bepaalt dat de in dit wetboek gestelde regels
van toepassing zijn op alle rechtsplegingen 'behoudens wanneer deze geregeld worden
door niet uitdrukkelijk opgeheven wetsbepalingen of door rechtsbeginselen, waarvan de
toepassing niet verenigbaar is met de toepassing van de bepalingen van dit wetboek'.
De enige wetsbepaling buiten het Gerechtelijk Wetboek met betrekking tot de kosten
van huidige procedure is artikel 55 van de wet van 12 juli 1976. Dat bepaalt dat elke procedure met betrekking tot de toepassing van de wet op kosten is van (de eiser).
Uit artikel 2 van het Gerechtelijk Wetboek en artikel 55 van de wet van 12 juli 1976
kan dus alleen afgeleid worden dat de bepalingen van het Gerechtelijk Wetboek moeten
toegepast worden, waarbij de kosten in elk geval ten laste komen van (de eiser). Dat laatste is een gelijkaardige regeling als die van artikel 1017, tweede lid, van het Gerechtelijk
Wetboek, met betrekking tot de procedures door of tegen sociaal verzekerden.
(De verweerster) vraagt in conclusie de rechtsplegingsvergoeding die de wettelijke
rechtsplegingsvergoeding vormde met toepassing van de wetgeving die gold op het ogenblik van de neerlegging van haar conclusie. Deze zaak was hangend op het ogenblik van
de inwerkingtreding van het gewijzigde artikel 1022 van het Gerechtelijk Wetboek en van
het koninklijk besluit van 26 oktober 2007. De vraag van (de verweerster) tot het toeken-
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nen van een wettelijke rechtsplegingsvergoeding kan in het licht van die nieuwe wetgeving begrepen worden als een vraag tot het toekennen van een rechtsplegingsvergoeding
met een basisbedrag.
Vervolgens is de vraag aan de orde onder welke schaal van het koninklijk besluit van
26 oktober 2007 het geschil moet worden gekwalificeerd. Gelet op het recht van verdediging beveelt het hof (van beroep) de heropening van de debatten om partijen toe te laten
hierover standpunt in te nemen". (tussenarrest, p. 5 - 6).
Het bestreden eindarrest van 23 juni 2008 begroot de kosten ten voordele van de verweerster op 1.000,00 euro rechtsplegingsvergoeding.
Grieven
1. Artikel 55 van de wet van 12 juli 1976 bepaalt dat:
"Elke procedure evenals elke verrichting van onderzoek gedaan door de diensten belast
met de toepassing van deze wet (...) op kosten (is) van de Staat.
De lonen van de gerechtsdeurwaarders en het getuigengeld worden geregeld zoals in
strafzaken".
Voormelde bepaling is opgenomen in de wet van 12 juli 1976 onder hoofdstuk II "Administratieve, fiscale en gerechtelijke bepalingen".
2. Artikel 48 van het bedoelde hoofdstuk II bepaalt dat met het oog op het organiseren
in alle stadia van de vergoedingsprocedure, van het toezicht op de aanvragen tot tegemoetkoming, de daartoe gemachtigde ambtenaren kunnen overgaan tot alle vaststellingen,
schattingen, controles, verhoren van derden en, over het algemeen, tot alle opzoekingen
en navorsingen die hen nuttig lijken. Ze hebben daartoe de meest uitgebreide macht om
kennis en afschrift te nemen, zonder verplaatsing, van alle administratieve of gerechtelijke
documenten of dossiers, van de handelsboeken of van de andere boeken, van alle documenten, stukken en van het archief van de openbare inrichtingen, van de inrichtingen van
openbaar nut, van de vennootschappen en van de verenigingen.
Krachtens artikel 49 van datzelfde hoofdstuk kan de provinciegouverneur, of zijn gemachtigde, met het oog op dat toezicht, ook beroep doen op deskundigen buiten de administratie, die hij eventueel ambtshalve kan aanwijzen.
3. Waar in artikel 55 van de wet van 12 juli 1976 sprake is van "procedures" en van
"verrichtingen van onderzoek gedaan door de diensten belast met de toepassing van deze
wet" wordt in het bijzonder verwezen naar de onderzoeksverrichtingen en onderzoeksprocedures bedoeld in de artikelen 48 en 49 van diezelfde wet.
Deze verrichtingen en procedures hebben betrekking op het administratief onderzoek
dat wordt gevoerd in het kader van, hetzij, de procedure in eerste aanleg inzake definitieve
vergoeding (artikel 19: "Het onderzoek van de aanvraag tot tegemoetkoming wordt gedaan door de provincie-gouverneur (...) of door zijn gemachtigde"), hetzij de herzieningsprocedure (artikel 28: "De gouverneur onderzoekt de aanvraag in dezelfde vormen als de
oorspronkelijke aanvraag").
Enkel de kosten die verband houden met het administratief onderzoek vallen bijgevolg
op grond van artikel 55 van de wet van 12 juli 1976 ten laste van de eiser.
De kosten die verband houden met de voorzieningsprocedure inzake definitieve vergoeding (artikel 21 van de wet van 12 juli 1976), die gevoerd wordt voor het hof van beroep,
worden niet geviseerd door het bedoelde artikel 55 aangezien deze kosten geen betrekking
hebben op een procedure of verrichting van onderzoek, maar op een gerechtelijke procedure die aan de regels van het Gerechtelijk Wetboek is onderworpen.
4. Overeenkomstig de regels van het Gerechtelijk Wetboek verwijst ieder eindvonnis,
tenzij bijzondere wetten anders bepalen, zelfs ambtshalve, de in het ongelijk gestelde par-
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tij in de kosten (artikel 1017 Gerechtelijk Wetboek.), waartoe de rechtsplegingsvergoeding behoort, die een forfaitaire tegemoetkoming is in de kosten en erelonen van de advocaat van de in het gelijk gestelde partij (artikelen 1022 Gerechtelijk Wetboek en 1 en 2
van het KB van 26 oktober 2007).
In afwijking van de algemene regel dat de in het ongelijk gestelde partij tot de kosten
wordt veroordeeld, bepaalt artikel 1017, tweede lid, van het Gerechtelijk Wetboek, ter
zake van vorderingen ingesteld door of tegen de sociaal verzekerden persoonlijk, dat de
overheid of de instelling belast met het toepassen van de wetten en verordeningen bedoeld
in de artikelen 579, 6°, 580, 581 en 582, 1° en 2°, steeds in de kosten wordt verwezen, behoudens wanneer het geding roekeloos of tergend is.
De in het Gerechtelijk Wetboek gestelde regels zijn van toepassing op alle rechtsplegingen, behoudens wanneer deze geregeld worden door niet uitdrukkelijk opgeheven wetsbepalingen of door rechtsbeginselen, waarvan de toepassing niet verenigbaar is met de toepassing van de bepalingen van dit wetboek (artikel 2 Ger. W.).
Artikel 55 van de wet van 12 juli 1976 kan niet worden opgevat als een bepaling waarvan de toepassing onverenigbaar is met de toepassing van de artikelen 1017 en 1022 van
het Gerechtelijk Wetboek wat betreft de veroordeling van de kosten die verband houden
met de gerechtelijke fase van de procedure inzake definitieve vergoeding, noch ligt in artikel 55 een gelijkaardige regeling besloten als die van artikel 1017, tweede lid, van het Gerechtelijk Wetboek die maakt dat eiser steeds tot de kosten van de gerechtelijk procedure
moet worden veroordeeld.
5. Het bestreden arrest oordeelt dat het voorschrift van artikel 55 van de wet van 12 juli
1976 betekent dat elke procedure met betrekking tot de toepassing van de wet van 12 juli
1976 op kosten is van de eiser en dat uit artikel 2 van het Gerechtelijk Wetboek en artikel
55 van de wet van 12 juli 1976 alleen kan worden afgeleid dat de bepalingen van het Gerechtelijk Wetboek moeten toegepast worden, met dien verstande dat "de kosten in elk geval ten laste komen van (de eiser)", hetgeen een gelijkaardige regeling is als die van artikel 1017, tweede lid, van het Gerechtelijk Wetboek (arrest, p.5, 3.4., vierde en vijfde alinea).
6. Hieruit volgt dat het bestreden tussenarrest, nu het de voorziening van de verweerster
ongegrond heeft verklaard, mitsdien de verweerster in het ongelijk heeft gesteld, de eiser
niet wettig heeft kunnen veroordelen tot de betaling van de kosten van de voorziening, in
het bestreden tussenarrest begroot op een rechtsplegingsvergoeding van 1.000,00 euro
(schending van de artikelen 19, 21, 28, 48 en 55 van de wet van 12 juli 1976, de artikelen
2, 1017 en 1022 Gerechtelijk Wetboek en de artikelen 1 en 2 van het KB van 26 oktober
2007).

III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
1. Krachtens artikel 1017, eerste lid, van het Gerechtelijk Wetboek verwijst ieder eindvonnis, tenzij bijzondere wetten anders bepalen, zelfs ambtshalve, de in
het ongelijk gestelde partij in de kosten, onverminderd de overeenkomst tussen
partijen, die het eventueel bekrachtigt.
Krachtens artikel 1018 van het Gerechtelijk Wetboek omvatten de kosten o.m.
de rechtsplegingsvergoeding, zoals bepaald in artikel 1022 van dat wetboek.
2. Krachtens artikel 55, eerste lid, van de wet van 12 juli 1976 betreffende het
herstel van zekere schade veroorzaakt aan private goederen door natuurrampen is
elke procedure evenals elke verrichting van onderzoek gedaan door de diensten
belast met de toepassing van deze wet op kosten van de Staat.
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3. Uit de wetsgeschiedenis van deze wetsbepaling blijkt dat de wetgever voor
de regeling van de kosten van het geding in geschillen met betrekking tot schade
veroorzaakt door natuurrampen grotendeels de tekst overnam die werd gebruikt
in andere vergoedingswetten, zoals de wet van 1 oktober 1947 betreffende de
herstelling der oorlogsschade aan private goederen en de wet van 14 april 1965
tot regeling van de financiële staatstussenkomst wegens schade aan private goederen veroorzaakt in verband met de overgang van de Demokratische Republiek
Kongo tot de onafhankelijkheid.
4. Uit de wetsgeschiedenis van de artikelen 40 en 41 van de wet van 1 oktober
1947 betreffende de herstelling der oorlogsschade aan private goederen, blijkt
dat het de bedoeling van de wetgever was dat het bestuur de kosten zou dragen
van de door hem gedane proceshandelingen, zelfs als het bestuur in het gelijk
werd gesteld.
De kosten van de eigen raadslieden van de schadelijder werden hierbij uitdrukkelijk uitgesloten van deze regeling.
5. Hieruit volgt dat artikel 55 van de wet van 12 juli 1976 betreffende het herstel van zekere schade veroorzaakt aan private goederen door natuurrampen een
afwijking inhoudt op het beginsel dat de in het ongelijk gestelde partij in de gedingkosten wordt verwezen.
De Belgische Staat kan de kosten die verband houden met de door hem gestelde proceshandelingen niet verhalen op de schadelijder, maar is niet gehouden tot
betaling van de rechtsplegingsvergoeding van de schadelijder die in het ongelijk
is gesteld.
6. Het bestreden arrest van 26 februari 2008 oordeelt dat:
- uit artikel 2 van het Gerechtelijk Wetboek en artikel 55 van de wet van 12
juli 1976 alleen kan worden afgeleid dat de bepalingen van het Gerechtelijk Wetboek moeten toegepast worden, waarbij de kosten in elk geval ten laste komen
van de Belgische Staat;
- dit laatste een gelijkaardige regeling is als die van artikel 1017, tweede lid,
van het Gerechtelijk Wetboek met betrekking tot de procedures door of tegen sociaal verzekerden.
De appelrechters die vervolgens oordelen dat de Belgische Staat gehouden is
tot betaling van de rechtsplegingsvergoeding aan de verweerster die in het ongelijk is gesteld, schenden artikel 55 van de wet van 12 juli 1976 betreffende het
herstel van zekere schade veroorzaakt aan private goederen door natuurrampen.
Het middel is in zoverre gegrond.
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest van 26 februari 2008, in zoverre het uitspraak
doet over de kosten en vernietigt het arrest van 23 juni 2008.
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het gedeeltelijk vernietigde arrest van 26 februari 2008 en op de kant van het vernietigde arrest van 23 juni 2008.
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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 Gent.
1 februari 2010 – 3° kamer – Voorzitter: de h. Boes, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: de h. Stassijns – Gelijkluidende conclusie van mevr. Mortier, advocaat-generaal –
Advocaat: mr. De Bruyn.

Nr. 74
3° KAMER - 1 februari 2010

1º AANSPRAKELIJKHEID BUITEN OVEREENKOMST — HERSTELPLICHT —
ALGEMEEN - SCHADE VEROORZAAKT DOOR EEN LUCHTVAARTUIG - OBJECTIEVE
AANSPRAKELIJKHEID VAN DE EXPLOITANT - DRAAGWIJDTE
2º LUCHTVAART - SCHADE VEROORZAAKT DOOR EEN LUCHTVAARTUIG - OBJECTIEVE
AANSPRAKELIJKHEID VAN DE EXPLOITANT - DRAAGWIJDTE
3º BEWIJS — BURGERLIJKE ZAKEN — BEWIJSLAST.
BEOORDELINGSVRIJHEID - LUCHTVAART - SCHADE VEROORZAAKT DOOR EEN
LUCHTVAARTUIG - BEWIJS - OMVANG
1º en 2° Uit de artikelen 1.1 en 2.1. van het Verdrag van Rome van 7 oktober 1952 betreffende de schade door buitenlandse luchtvaartuigen aan derden op het aardoppervlak
veroorzaakt, volgt dat de schade waarvoor de exploitant overeenkomstig het verdrag
aansprakelijk is, alleen die schade is die het rechtstreeks gevolg is van een zich in de
lucht bevindend luchtvaartuig of van een daaruit vallende persoon of zaak, en die niet uitsluitend te wijten is aan het feit dat het luchtvaartuig door het luchtruim vliegt
overeenkomstig de geldende bepalingen betreffende het luchtverkeer. (Artt. 1.1 en 2.1,
Verdrag van Rome van 7 okt. 1952 betreffende de schade door buitenlandse luchtvaartuigen aan derden op het aardoppervlak veroorzaakt)
3º De partij die schadevergoeding vordert van de exploitant van het luchtvaartuig op grond
van het Verdrag van Rome van 7 oktober 1952 moet, overeenkomstig artikel 1315,
eerste lid B.W., bewijzen dat het schadegeval beantwoordt aan de omschrijving bepaald
in artikel 1 van dit verdrag, zodat het aan deze partij behoort te bewijzen dat de schade
het rechtstreeks gevolg is van een zich in de lucht bevindend luchtvaartuig of van een
daaruit vallende persoon of zaak, en dat zij niet uitsluitend te wijten is aan het feit dat het
luchtvaartuig door het luchtruim vliegt overeenkomstig de geldende bepalingen betreffende het luchtverkeer. (Art. 1315, eerste lid, B.W.; Art. 1.1, Verdrag van Rome van 7 okt.
1952 betreffende de schade door buitenlandse luchtvaartuigen aan derden op het aardoppervlak veroorzaakt)
(BALLOONING bvba T. B.)

ARREST

(AR C.09.0349.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 7 november 2008 gewezen
door het hof van beroep te Gent.
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De zaak is bij beschikking van de eerste voorzitter van 13 januari 2010 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
Beoordeling
Eerste middel
Tweede onderdeel
1. Krachtens artikel 1.1 van het Verdrag van Rome van 7 oktober 1952 betreffende de schade door buitenlandse luchtvaartuigen aan derden op het aardoppervlak veroorzaakt, goedgekeurd door de wet van 14 juli 1966, heeft elke persoon
die op het aardoppervlak schade lijdt, onder de bij dit verdrag bepaalde voorwaarden, recht op vergoeding enkel en alleen door het feit dat het vaststaat dat de
schade te wijten is aan een zich in de lucht bevindend luchtvaartuig of aan een
daaruit vallende persoon of zaak. Er bestaat echter geen aanleiding tot vergoeding, indien de schade niet het rechtstreekse gevolg is van het feit dat ze veroorzaakt heeft of indien zij alleen te wijten is aan het feit dat het luchtvaartuig door
het luchtruim vliegt overeenkomstig de geldende bepalingen betreffende het
luchtverkeer.
Artikel 2.1 van dit verdrag bepaalt dat de verplichting tot vergoeding van de in
artikel 1 van dit verdrag bedoelde schade rust op de exploitant van het luchtvaartuig.
2. Uit deze bepalingen volgt dat de schade waarvoor de exploitant overeenkomstig het verdrag aansprakelijk is, alleen die schade is die het rechtstreekse
gevolg is van een zich in de lucht bevindend luchtvaartuig of van een daaruit vallende persoon of zaak, en die niet uitsluitend te wijten is aan het feit dat het
luchtvaartuig door het luchtruim vliegt overeenkomstig de geldende bepalingen
betreffende het luchtverkeer.
3. Overeenkomstig artikel 1315, eerste lid, van het Burgerlijk Wetboek, dat bepaalt dat hij die de uitvoering van een verbintenis vordert, het bestaan daarvan
moet bewijzen, moet de partij die schadevergoeding vordert van de exploitant
van het luchtvaartuig op grond van het voormelde verdrag bewijzen dat het schadegeval beantwoordt aan de omschrijving bepaald in artikel 1 van dit verdrag.
Het behoort dus aan deze partij te bewijzen dat de schade het rechtstreekse gevolg is van een zich in de lucht bevindend luchtvaartuig of van een daaruit vallende persoon of zaak, en dat zij niet uitsluitend te wijten is aan het feit dat het
luchtvaartuig door het luchtruim vliegt overeenkomstig de geldende bepalingen
betreffende het luchtverkeer.
4. De appelrechter stelt vast dat de verweerder aanvoert dat de eiseres aansprakelijk is voor de schade aan de weideafsluiting en aan zijn veulen, dat panikeerde
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ten gevolge van het te laag vliegen van een luchtballon van de eiseres.
Hij oordeelt dat het schadegeval beheerst wordt door het Verdrag van Rome
van 7 oktober 1952 en dat het aan de bestuurder van het luchtvaartuig is om te
bewijzen dat de aangevoerde schade niet het rechtstreekse gevolg is van de
vlucht of dat hij gevlogen heeft overeenkomstig de geldende bepalingen van het
luchtverkeer, in dit geval dat hij een hoogte van minstens 150 meter heeft aangehouden, en dat de eiseres niet bewijst dat haar ballonvaarder zich aan de geldende bepalingen van het luchtverkeer heeft gehouden.
5. Op grond hiervan verantwoordt het arrest zijn beslissing dat de verweerder
recht heeft op de volledige vergoeding van de door hem bewezen schade niet
naar recht.
Het onderdeel is gegrond.
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest, behalve in zoverre dit het hoger beroep ontvankelijk verklaart.
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het gedeeltelijk vernietigde arrest.
Houdt de kosten aan en laat de beslissing daaromtrent aan de feitenrechter
over.
Verwijst de aldus beperkte zaak naar het hof van beroep te Antwerpen.
1 februari 2010 – 3° kamer – Voorzitter en Verslaggever: de h. Boes, afdelingsvoorzitter – Gelijkluidende conclusie van mevr. Mortier, advocaat-generaal – Advocaat: mr. T'Kint.

Nr. 75
3° KAMER - 1 februari 2010

1º SOCIALE ZEKERHEID — WERKNEMERS - WERKGEVER - NIEUW IN DIENST
GENOMEN WERKNEMER - ZELFDE TECHNISCHE BEDRIJFSEENHEID - BIJDRAGEVERMINDERING VOORWAARDE
2º SOCIALE ZEKERHEID — WERKNEMERS - WERKGEVER - NIEUW IN DIENST
GENOMEN WERKNEMER - BIJDRAGEVERMINDERING - ZELFDE TECHNISCHE BEDRIJFSEENHEID DRAAGWIJDTE
1º Uit artikel 117, §2, van de Programmawet van 30 december 1988 en artikel 5 van het
Koninklijk Besluit van 14 maart 1997 volgt dat een nieuwe indienstneming geen recht
geeft op bedoelde bijdrageverminderingen wanneer zij niet gepaard gaat met enige reële
werkgelegenheidsschepping in dezelfde technische bedrijfseenheid1. (Art. 117, §2, Programmawet 30 dec. 1988; Art. 5, K.B. 14 maart 1997 houdende specifieke tewerkstellingsbevorderende maatregelen voor de kleine en middelgrote ondernemingen met
toepassing van art. 7, §2 van de wet 26 juli 1996)
1 Zie Cass., 30 okt. 2006, AR S.05.0085.N, Pas., 2006/9-10, N° 524.
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2º Voor de toepassing van artikel 117, §2, van de Programmawet van 30 december 1988
en artikel 5 van het Koninklijk Besluit van 14 maart 1997 dient het bestaan van een technische bedrijfseenheid bepaald te worden op grond van sociale en economische criteria,
wat betekent dat nagegaan moet worden of de entiteit waarin de nieuw in dienst
genomen werknemer wordt tewerkgesteld sociaal en economisch verweven is met de entiteit waarin, in de loop van de 12 maanden voorafgaand aan zijn indienstneming, een
werknemer werkzaam is geweest die hij vervangt2. (Art. 117, §2, Programmawet 30 dec.
1988; Art. 5, K.B. 14 maart 1997 houdende specifieke tewerkstellingsbevorderende maatregelen voor de kleine en middelgrote ondernemingen met toepassing van art. 7, §2 van
de wet 26 juli 1996)
(RSZ T. HBK CONSTRUCT bvba)

ARREST

(AR S.09.0017.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 19 september 2008 gewezen
door het arbeidshof te Antwerpen.
Raadsheer Koen Mestdagh heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Ria Mortier heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDEL
De eiser voert in zijn verzoekschrift een middel aan.
Het verzoekschrift is aan dit arrest gehecht.
III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Derde onderdeel
1. Krachtens de bepalingen van de artikelen 115, 115bis en 116 van de Programmawet van 30 december 1988, kan de werkgever die aan de voorwaarden
bepaald in artikel 117, §1, voldoet, genieten van een tijdelijke vermindering van
de werkgeversbijdragen voor sociale zekerheid ter bevordering van de tewerkstelling voor de nieuw in dienst genomen werknemer die met een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd wordt aangenomen en die een netto-aangroei van
het personeelsbestand uitmaakt.
Krachtens de bepalingen van de artikelen 3, 4 en 6 van het koninklijk besluit
van 14 maart 1997 houdende specifieke tewerkstellingsbevorderende maatregelen voor kleine en middelgrote ondernemingen met toepassing van artikel 7, §2,
van de wet van 26 juli 1996 tot bevordering van de werkgelegenheid en tot preventieve vrijwaring van het concurrentievermogen, kan de werkgever genieten
van een tijdelijke vermindering van de werkgeversbijdragen voor sociale zekerheid voor de tweede of derde nieuw in dienst genomen werknemer die na 31 december 1996 met een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd wordt aangenomen.
2. Overeenkomstig artikel 117, §2, van de voormelde programmawet geniet de
2 Zie Cass., 30 okt. 2006, AR S.05.0085.N, Pas., 2006/9-10, N° 524; en Cass., 10 dec. 2007, AR
S.07.0036.N, AC, 2007, Nr 623.
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in §1 bedoelde werkgever niet van de tijdelijke vermindering van de werkgeversbijdragen indien de nieuw in dienst genomen werknemer een werknemer vervangt die in de loop van de twaalf kalendermaanden voorafgaand aan de indienstneming in dezelfde technische bedrijfseenheid werkzaam is geweest.
Overeenkomstig artikel 5 van het voormelde koninklijk besluit van 14 maart
1997 geniet de in artikel 4, §1, bedoelde werkgever niet van de tijdelijke vermindering van de werkgeversbijdragen indien de nieuw in dienst genomen tweede of
derde werknemer een werknemer vervangt die in de loop van de twaalf kalendermaanden voorafgaand aan de indienstneming in dezelfde technische bedrijfseenheid werkzaam is geweest.
3. Uit deze bepalingen volgt dat een nieuwe indienstneming geen recht geeft
op de bedoelde bijdrageverminderingen wanneer zij niet gepaard gaat met enige
reële werkgelegenheidsschepping in dezelfde technische bedrijfseenheid.
4. Voor de toepassing van artikel 117, §2, van de Programmawet van 30 december 1988 en artikel 5 van het voormelde koninklijk besluit van 14 maart
1997 dient het bestaan van een technische bedrijfseenheid bepaald te worden op
grond van sociale en economische criteria. Dit betekent dat nagegaan moet worden of de entiteit waarin de nieuw in dienst genomen werknemer wordt tewerkgesteld, sociaal en economisch verweven is met de entiteit waarin, in de loop van
de 12 maanden voorafgaand aan zijn indienstneming, een werknemer werkzaam
is geweest die hij vervangt.
5. Het arrest stelt vast dat:
- de verweerster op 10 juni 2002 werd opgericht door N. K., die benoemd werd
tot zaakvoerder, en haar echtgenoot, die op 1 februari 2003 werd aangesteld tot
medezaakvoerder;
- de vader van N. K. de eigenaar en zaakvoerder was van de bvba Kersbergen
maar dat hun aanwezigheid en betrokkenheid in elkaars vennootschap niet is
aangetoond;
- geen beeld wordt geschetst van enige sociale verwevenheid tussen beide vennootschappen;
- de bvba Kersbergen op 1 oktober 2002 failliet ging en de betrokken werknemers reeds voordien, namelijk in augustus 2002, bij deze bvba uit dienst zijn getreden;
- deze werknemers door de verweerster pas in dienst werden genomen nadat ze
een tijdje werkloos waren geweest;
- enig verband tussen deze aanwerving en het faillissement niet bewezen is;
- het onduidelijk blijft in welke mate enige bedrijvigheid van de bvba Kersbergen werd overgenomen of verder gezet door de verweerster;
- het niet bewezen is dat de verweerster werven of klanten van de bvba Kersbergen heeft overgenomen;
- de bedrijvigheid van beide firma's verwant was maar niet identiek;
- de medeoprichter en medezaakvoerder van de verweerster uit de boedel van
het faillissement materieel heeft gekocht dat hem ook dienstig kan zijn bij zijn
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activiteit in de verweerster, waaronder een leasingwagen;
- de adressen van de beide firma's in dezelfde straat waren gelegen.
Het arrest oordeelt dat het bestaan van een familieband tussen de zaakvoerder
van de verweerster en de aandeelhouder - zaakvoerder van de bvba Kersbergen
als dusdanig geen bewijs is van een eenheid tussen beide ondernemingen en leidt
uit de voormelde vaststellingen af dat het bestaan van eenzelfde technische bedrijfseenheid tussen de verweerster en de bvba Kersbergen niet is aangetoond.
6. Anders dan het onderdeel aanvoert, heeft het arrest uit de feitelijke omstandigheden die het aangeeft, met inbegrip van de in het onderdeel aangehaalde
vaststellingen, naar recht en zonder schending van de in het onderdeel aangewezen wettelijke bepalingen kunnen afleiden dat het bestaan van eenzelfde technische bedrijfseenheid tussen de verweerster en de bvba Kersbergen niet is aangetoond.
Het onderdeel kan niet worden aangenomen.
(...)
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiser in de kosten.
1 februari 2010 – 3° kamer – Voorzitter: de h. Boes, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: de h. Mestdagh – Gelijkluidende conclusie van mevr. Mortier, advocaat-generaal –
Advocaat: mr. De Bruyn.

Nr. 76
3° KAMER - 1 februari 2010

PARITAIR COMITE - PETROLEUMNIJVERHEID - VERVOER VAN PETROLEUMPRODUCTEN DISTRIBUTIE - BEGRIP - BEVOEGD PARITAIR COMITÉ
Het begrip "distributie" in artikel 1, §2 van de koninklijke besluiten van 28 maart 1975 en 12
januari 1976 die de bevoegdheid van de paritaire comités nr 117 en nr 211 bepalen, stelt
geen bijkomende vereisten aan de aard van de bedrijvigheden bedoeld in artikel 1, §1
waaronder het vervoer van petroleumproducten, zodat een onderneming die het louter
vervoer verzorgt van petroleumproducten of -derivaten aan de in artikel 1, §2 bepaalde
kwantitatieve maatstaven inzake de distributie van deze producten kan beantwoorden en
derhalve tot de paritaire comités nrs 117 en 211 kan behoren. (Art. 1, §§1 en 2, K.B. 28
maart 1975; Art. 1, §§1 en 2, K.B. 12 jan. 1976)
(DUINTRANSPORT nv T. RSZ)

ARREST

(AR S.09.0023.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
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Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 2 oktober 2008 gewezen door
het arbeidshof te Gent.
Raadsheer Eric Stassijns heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Ria Mortier heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDEL
De eiseres voert in haar verzoekschrift een middel aan.
Het verzoekschrift is aan dit arrest gehecht.
III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
1. Overeenkomstig artikel 1, §1, van het koninklijk besluit van 28 maart 1975,
en artikel 1, §1, van het koninklijk besluit van 12 januari 1976, ressorteren onder
de bevoegdheid van het paritair comité nr. 117 voor de petroleumnijverheid en
-handel voor werklieden en van het paritair comité nr. 211 voor de bedienden uit
de petroleumnijverheid en -handel, de ondernemingen die, hetzij voor eigen rekening, hetzij voor rekening van derden, op het stuk van petroleumproducten en
-derivaten, een industriële en/of handelsbedrijvigheid uitoefenen, daarin begrepen het behandelen, de raffinage, het opslaan, het laden, het vervoeren en het lossen van deze producten, en die voldoen aan één van de voorwaarden van §2.
Krachtens artikel 1, §2, van de voormelde koninklijke besluiten, moeten de ondernemingen bedoeld in §1, om tot deze paritaire comités te behoren, opslagplaatsen voor petroleumproducten en/of -derivaten met een totale inhoudsruimte
van minstens 15.000 m³ uit welke hoofde ook, bezitten of exploiteren, of aan
minstens twee van de volgende maatstaven beantwoorden:
- de distributie verzekeren van minstens 150.000 ton per jaar petroleumproducten en/of -derivaten, stookolie uitgezonderd. Met stookolie worden zowel halfzware, zware alsook extra-zware stookolie bedoeld;
- de distributie verzekeren van minstens 200.000 ton per jaar stookolie;
- een vloot van tankwagens gebruiken waarvan de capaciteit (inhoud) 250 m³
bereikt, welke haar eigendom of die van derden is;
- de handel van petroleumproducten en/of -derivaten verzekeren door ten minste 25 punten van detailverkoop onder eenzelfde handelsbenaming, eigendom
van de betrokken onderneming.
2. Deze koninklijke besluiten bepalen de bevoegdheid van de paritaire comités
nr. 117 en nr. 211 onder verwijzing naar het uitoefenen van een industriële of
handelsbedrijvigheid op het vlak van petroleumproducten of -derivaten, daarin
begrepen onder meer het vervoer van die producten.
Zij nemen aldus in de bevoegdheidssfeer van deze paritaire comités die ondernemingen op die petroleumproducten of de derivaten ervan vervoeren, mits aan
bepaalde van de in artikel 1, §2, van de koninklijke besluiten van 28 maart 1975
en van 12 januari 1976 omschreven kwantitatieve maatstaven is voldaan.
Het begrip "distributie" in artikel 1, §2, van de voormelde koninklijke besluiten stelt daarbij geen bijkomende vereisten aan de aard van de bedrijvigheden
bedoeld in artikel 1, §1, waaronder het vervoer van petroleumproducten.
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3. Hieruit volgt dat een onderneming die het loutere vervoer verzorgt van petroleumproducten of -derivaten aan de in artikel 1, §2, bepaalde kwantitatieve
maatstaven inzake de distributie van deze producten kan beantwoorden en derhalve tot de paritaire comités nrs. 117 en 211 kan behoren.
4. Het middel dat ervan uitgaat dat een onderneming die alleen het vervoer van
petroleumproducten verzorgt, niet kan voldoen aan de in artikel 1, §2, van de koninklijke besluiten van 28 maart 1975 en van 12 januari 1976 bepaalde voorwaarde, bestaande in het verzekeren van de distributie van minstens 150.000 ton
per jaar petroleumproducten en/of -derivaten, stookolie uitgezonderd, berust op
een onjuiste rechtsopvatting en faalt derhalve naar recht.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiseres in de kosten.
1 februari 2010 – 3° kamer – Voorzitter: de h. Boes, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: de h. Stassijns – Gelijkluidende conclusie van mevr. Mortier, advocaat-generaal –
Advocaten: mrs. van Eeckhoutte en De Bruyn.

Nr. 77
3° KAMER - 1 februari 2010

1º RECHT VAN VERDEDIGING — BURGERLIJKE ZAKEN - GERECHTELIJK RECHT RECHTSPLEGING - TAAK VAN DE RECHTER - AFWIJZING VAN DE VORDERING - HEROPENING VAN
HET DEBAT - VOORWAARDEN
2º GERECHTSKOSTEN — BURGERLIJKE ZAKEN — SOCIAAL
PROCESRECHT (BIJZONDERE REGELS) - SOCIAAL VERZEKERDE - AFSTAND VAN
VORDERING - GEVOLG
1º De rechter vermag de door de partijen tot staving van hun vordering voorgedragen redenen ambtshalve aan te vullen, op voorwaarde echter dat hij geen geschil opwerpt waarvan partijen bij conclusie het bestaan hebben uitgesloten, dat hij zich enkel baseert op elementen die hem regelmatig zijn overgelegd en dat hij het voorwerp van de vordering
niet wijzigt en hierbij het recht van verdediging niet miskent. De rechter hoeft de heropening van de debatten niet te bevelen wanneer hij de gehele of gedeeltelijke afwijzing van
de vordering laat steunen op feitelijke gegevens die aan zijn oordeel waren onderworpen1. (Algemeen rechtsbeginsel inzake het recht van verdediging; Art. 774, Ger.W.)
2º Wanneer uit de stukken waarop mag acht geslaan worden blijkt dat het geding onder andere betrekking had op een vordering zoals bedoeld in artikel 1017, tweede lid van het
Gerechtelijk Wetboek, belet het loutere feit dat de eiseres in hoger beroep afstand heeft
gedaan van dit deel van de rechtsvordering niet de toepassing van artikel 1017, tweede
lid, van het Gerechtelijk Wetboek2. (Art. 1017, tweede lid, Ger.W.)
(H. T. RVA)

1 Zie de conclusie van het openbaar ministerie.
2 Ibid.
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Conclusie van advocaat-generaal Mortier:
1. Eerste middel
1.1. Partijen in een burgerlijk geding zijn titularis van de in het geding zijnde subjectieve rechten en de daaraan verbonden rechtsvorderingen. Zij bepalen zelf of ze een geschil
aanhangig maken en in welke mate zij dit doen3.
Dat zij zelf de grenzen van het geschil bepalen impliceert de mogelijkheid om over
bepaalde aspecten elke betwisting uit te sluiten. Die aspecten vallen dan buiten de beoordelingsmacht van de rechter. Zo kan het gebeuren dat partijen wel de grond van de zaak
betwisten maar niet de omvang van de vordering, in welk geval de rechter wel nog vrij
kan beslissen of hij de vordering afwijst of inwilligt, maar indien hij ze inwilligt is hij er
wel toe gehouden minstens het onbetwiste deel van het voorwerp toe te kennen en niet
minder.
De rechter die het bedrag van de gevorderde schadevergoeding vermindert, terwijl de
omvang ervan niet betwist wordt door de verweerder miskent dus het beschikkingsbeginsel.
1.2. De rechter dient te oordelen op basis van de hem voorgelegde feiten. Bij zijn plicht
de juridische aard van de aangevoerde feiten te onderzoeken en het geschil te beslechten
overeenkomstig de daarop van toepassing zijnde regels, mag hij geen betwisting
opwerpen waarvan partijen bij conclusie het bestaan hebben uitgesloten, mag hij het
voorwerp van de vordering niet wijzigen en het recht van verdediging van partijen niet
miskennen.
1.3. De rechter dient de heropening van het debat niet te bevelen wanneer hij de gehele
of gedeeltelijke afwijzing van de vordering laat steunen op feitelijke gegevens die aan zijn
oordeel onderworpen waren4.
1.4. In voorliggend geschil vorderde eiseres een schadevergoeding, berekend op een
brutobedrag. De appelrechters kenden een schadevergoeding toe die lager was dan het
gevorderde en overeenstemde met een nettobedrag.
In het eerste middel voert eiseres aan dat verweerder in zijn beroepsbesluiten nooit
heeft aangevoerd dat de schade van eiseres moest berekend worden op het nettobedrag en
de rechter dus ambtshalve de gevorderde schadevergoeding reduceert zonder partijen de
gelegenheid te geven, via een heropening van het debat, daarover verweer te voeren.
Daarmee lijkt eiser aan te geven dat partijen geen discussie voerden over de omvang
van het bedrag van de schadevergoeding en de rechter dit aspect ambtshalve in het geding
bracht zonder het recht van verdeding van eiseres te eerbiedigen.
Uit de stukken waarop mag acht geslaan worden blijkt evenwel dat verweerder, zowel
in hoofdorde als in ondergeschikte orde, de integrale schadevergoeding betwistte. De
schadevergoeding zelf was dus voorwerp van het geschil.
De rechter die in die omstandigheden, binnen de grenzen van het geschil, op basis van
de hem regelmatig voorgelegde feitelijke gegevens uitspraak doet en de schadevergoeding
gedeeltelijk toekent, diende niet het debat te heropenen om partijen toe te laten standpunt
in te nemen, nu zij beiden hun standpunt hierover hadden duidelijk gemaakt.
Het eerste middel kan niet aangenomen worden.
2 Het tweede middel
2.1. In het tweede middel stelt eiseres dat de appelrechters toepassing hadden moeten
maken van artikel 1017, tweede lid Ger.W. krachtens hetwelk de overheid of de instelling,
3 Zie B. ALLEMEERSCH, Taakverdeling in het burgerlijk proces, 2007, p. 177.
4 Zie Cass. 11 jan. 1988, AR nr. 5854, AC 1987-88, nr. 283.
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belast met het toepassen van de wetten en verordeningen bedoeld in onder andere artikel
580 Ger.W., terzake van vorderingen ingesteld door of tegen de sociaal verzekerden persoonlijk, steeds in de kosten wordt verwezen, behoudens indien het geding tergend of
roekeloos is.
2.2.Verweerder stelt in de memorie van antwoord dat eiseres niet kan beschouwd worden als sociaal verzekerde nu het niet volstaat dat zij “in beginsel aanspraak kon maken
op werkloosheidsuitkeringen”.
Krachtens artikel 1017 derde lid Ger.W. dient als “sociaal verzekerde” onder verwijzing naar artikel 2.7° van de wet van 11 april 1995 tot invoering van het Handvest van de
sociaal verzekerde verstaan te worden de natuurlijke personen die recht hebben op sociale
prestaties, er aanspraak op maken of er aanspraak op kunnen maken. Het standpunt van
verweerder faalt dus naar recht.
2.3. Bovendien voert verweerder aan dat eiseres hangende de procedure in hoger
beroep afstand deed van de vordering die gericht was tegen de beslissing met betrekking
tot haar recht op tijdelijke werkloosheidsuitkeringen, zodat het geding in hoger beroep
enkel betrekking had op een vordering tot schadevergoeding in gemeen recht.
Uw Hof oordeelde bij arrest van 24 mei 19825 dat artikel 1017, tweede lid Ger.W. toepasselijk is telkens als ter zake van zulke vorderingen, over de kosten uitspraak wordt gedaan.
Zelfs wanneer de gerechtigde afstand doet van een vordering ingesteld tegen de overheid of de instelling belast met het toepassen van de wetten en verordeningen bedoeld in
de artikelen 580, 581 en 582,1° en 2° Ger.W. wordt niet die gerechtigde in de kosten
veroordeeld met toepassing van artikel 827 Ger.W. maar wel die overheid of die instelling, behalve wanneer het geding roekeloos of tergend is.
2.4. Ook het feit dat de resterende vordering op zich geen betrekking had op socialezekerheidsprestaties, maar op een schadevergoeding als gevolg van een fout die verweerder
in het kader van zijn werkzaamheden als instelling belast met toepassing van de wetgeving betreffende de werkloosheid, zoals bedoeld in artikel 580,eerste lid Ger.W. had begaan, kan niet tot gevolg hebben dat artikel 1017, tweede lid Ger.W. geen toepassing vindt.
Zo besliste Uw Hof bij arrest van 2 februari 1986 dat dit artikel toepassing vindt bij een
geding met betrekking tot het intrekken van een inschrijving van een persoon in de Pool
van de zeelieden ter Koopvaardij door het beheerscomité van de Pool. Advocaat-generaal
Lenaerts stelde in zijn conclusie vóór dit arrest dat artikel 1017, tweede lid Ger.W. diende
toegepast te worden, nu het in deze zaak weliswaar niet ging om een beslissing inzake het
recht van verweerder op werkloosheidsuitkeringen, maar omdat de beslissing met betrekking tot de inschrijving in de Pool voldoende nauw verbonden is met de werkloosheidsverzekering om daarop ook dit artikel toe te passen.
Zo ook besliste Uw Hof bij arrest van 5 maart 1990 6 dat ingeval de Rijksdienst voor
Pensioenen een voorziening in cassatie instelt tegen een arrest met betrekking tot een door
een werknemer ingestelde vordering inzake het recht op een rustpensioen enerzijds, en tegen een arrest waarbij uitspraak werd gedaan over een vordering tot verbetering wegens
verschrijving, en het Hof de eerste voorziening verwerpt maar op de tweede voorziening
het bestreden arrest vernietigt, eiser in de kosten wordt veroordeeld overeenkomstig artikel 1017, tweede lid Ger.W.
2.5. In die omstandigheden hadden de appelrechters ook in voorliggende zaak, waar
niet werd aangenomen dat het geding tergend en roekeloos was, in toepassing van artikel
5 Cass. 24 mei 1982, AC 1981-1982, nr. 567.
6 Cass. 5 maart 1990, AR nr. 8725, AC 1989-1990, nr. 404.
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1017, tweede lid Ger.W. de kosten ten laste van verweerder moeten leggen.
Het tweede middel is bijgevolg gegrond.
Conclusie: GEDEELTELIJKE VERNIETIGING
ARREST

(AR S.09.0064.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 9 april 2009 gewezen door
het arbeidshof te Brussel.
Raadsheer Eric Dirix heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Ria Mortier heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDELEN
De eiseres voert in haar verzoekschrift twee middelen aan.
Eerste middel
Geschonden wettelijke bepalingen
- het algemeen rechtsbeginsel van de eerbiediging van het recht van verdediging, zoals
onder meer neergelegd in artikel 6.1 van het verdrag van 4 november 1950 tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden, ondertekend te Rome op
4 november 1950 en goedgekeurd bij wet van 13 mei 1955;
- artikel 774, tweede lid, van het Gerechtelijk Wetboek.
Aangevochten beslissing
In de bestreden beslissing verklaart het arbeidshof het hoger beroep van de eiseres ongegrond en dat van de verweerder gedeeltelijk gegrond. Het arbeidshof hervormt het bestreden vonnis en reduceert de aan de eiseres toegekende schadevergoeding tot 5.750,00
euro, meer de interest. Het arbeidshof neemt die beslissing op grond van alle vaststellingen en motieven waarop zij steunt en die hier beschouwd worden integraal te zijn hernomen en in het bijzonder de volgende:
"De grondslag van de door (de eiseres) gevorderde schadevergoeding is niet eenduidig.
Enerzijds stelt (de eiseres) dat, zonder de brief van (de verweerder), haar werkgever de
overeenkomst niet zou verbroken hebben en zij aldus, ingevolge deze brief de kans op een
professionele reclassering zou verloren hebben. Anderzijds vordert (de eiseres) als schadevergoeding een bedrag dat gelijk is aan de verbrekingsvergoeding waarop zij aanspraak
had kunnen maken in de hypothese dat haar werkgever haar niet in dienst zou gehouden
hebben maar haar ontslagen had met betaling van een verbrekingsvergoeding.
In feite kan de schade van (de eiseres) vanuit de twee zienswijzen begrepen worden.
1. De eerste mogelijke benadering in het onderzoek van de schade volgens de regels
van de equivalentietheorie, is inderdaad dat, ingevolge het schrijven van (de verweerder),
(de eiseres) een kans verloren heeft dat haar werkgever voor haar toch een professionele
reïntegratie zou gezocht hebben. De kans dat dit zou gebeurd zijn is echter nagenoeg onbestaande. De werkgever heeft (de eiseres) enkel een alternatieve betrekking aangeboden
van een 6-tal maanden in de loop van het jaar 2001. Sindsdien is er geen enkel ander aanbod geweest. Anderzijds had (de verweerder) in zijn schrijven van 18 november 2005 er
precies de nadruk op gelegd dat de werkgever verplicht was naar een reïntegratie te zoeken en dat dit desgevallend door (de verweerder) zou gecontroleerd worden. Tenslotte is
er het feit dat (de eiseres) reeds ca. 53 jaar oud was en sinds meer dan 3,5 jaar niet meer
werkte (ongeacht nog haar ziekteperiode voordat zij op de werkloosheid kwam), zodat
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haar reïntegratie niet evident was. (De eiseres) toont ook niet aan dat zij zelf tijdens haar
periode van tijdelijke werkloosheid initiatieven in die zin genomen heeft.
De tweede mogelijke benadering is dat de werkgever, geconfronteerd met de situatie
dat hij (de eiseres) geen werk meer kon aanbieden, (terwijl anderzijds (de eiseres) niet
verder ten laste kon blijven van de werkloosheid) ervoor zou geopteerd hebben de arbeidsovereenkomst te beëindigen mits betaling van een verbrekingsvergoeding overeenkomstig artikel 78 van de wet van 3 juli 1978. De kans dat de werkgever op die manier
zou gereageerd hebben, (en dus correlerend de kans van (de eiseres)), kan echter ook niet
te hoog ingeschat worden. Er dient vanuit gegaan te worden dat een grote werkgever, zoals het Brugman ziekenhuis een juridisch geschoolde personeelsdienst heeft, die perfect
de mogelijkheden tot beëindiging van de arbeidsovereenkomst kon inschatten en daarover
niet geïnformeerd diende te worden door (de verweerder). Bovendien sloot het schrijven
van (de verweerder) deze mogelijkheid geenszins uit, zodat, indien de werkgever uit sociale bewogenheid voor deze oplossing zou geopteerd hebben, hij dit ook kon doen na de
ontvangst van het schrijven van (de verweerder).
Het verlies van de kans dat de werkgever de overeenkomst zou beëindigd hebben mits
betaling van een verbrekingsvergoeding kan dan ook volgens het arbeidshof niet hoger ingeschat worden dan 1/5. De schadevergoeding die (de eiseres) kan opeisen dient op die
basis herleid te worden tot een bedrag dat overeenstemt met 1/5 van de verbrekingsvergoeding.
4.
Bij de begroting van de schade dient bovendien met volgende elementen rekening gehouden te worden:
(De eiseres) berekent het bedrag van de gevorderde schadevergoeding wegens het ontberen van een verbrekingsvergoeding in functie van het brutobedrag van de verbrekingsvergoeding. De schadevergoeding die zij kan bekomen van (de verweerder), en die steunt
op een quasi delictuele fout is echter niet, zoals de verbrekingsvergoeding, onderworpen
aan sociale inhoudingen en aan een fiscale heffing of dezelfde fiscale heffing. De vergoeding moet dan ook principieel berekend worden op het netto-verlies aan inkomen .... Volgens de gegevens, aangebracht door (de eiseres), bedroeg de netto verbrekingsvergoeding,
die overeenstemt met de bruto verbrekingsvergoeding van 98.729,55 euro, slechts
51.981,09 euro ....
Ten tweede heeft (de eiseres) voor dezelfde periode werkloosheidsuitkeringen ontvangen. Uit stuk 68 van (de verweerder) blijkt dat (de eiseres) op 23 november 2005 recht
had op een werkloosheidsuitkering van 36,89 euro per dag, hetzij op maandbasis 959,14
euro. Vanaf 23 november 2006 zou de uitkering 26,83 euro per dag bedragen hetzij
697,58 euro per maand. Geëxtrapoleerd over een periode van 30 maanden, en onder voorbehoud van indexaties, heeft (de eiseres) dus ... een werkloosheidsvergoeding ontvangen
van in het totaal 24.066,12 euro. Dit bedrag moet in rekening gebracht worden bij de bepaling van de reële schade.
Tenslotte dient in deze hypothese geen rekening gehouden te worden met de vergoedingen die (de eiseres) opeist uit hoofde van het verlies van het voordeel van de gratis medische raadpleging en de gratis hospitalisatie, die (de eiseres) berekent tot de pensioengerechtigde leeftijd en verder. Na haar ontslag zou zij die voordelen ook verloren hebben.
Dit verlies kan wel mee gerekend worden als voordeel in natura voor de periode van de
duur van de opzeggingsvergoeding, doch het arbeidshof stelt vast dat (de eiseres) in haar
basisloon reeds voordelen in natura inrekent.
In het licht van al deze elementen past het aan (de eiseres) een schadevergoeding toe te
kennen van 5.750,00 euro. Dit bedrag sluit zo nauwkeurig mogelijk aan bij de schade die
kan berekend worden op basis van de voorhanden zijnde gegevens, maar die niet 100 pct.
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exact kan berekend worden. Dit bedrag dekt eveneens de morele schade waarvan (de eiseres) de omvang niet bewijst."
Grieven
1. Krachtens artikel 774, tweede lid, van het Gerechtelijk Wetboek, is de rechter verplicht de heropening van de debatten te bevelen alvorens de vordering geheel of gedeeltelijk af te wijzen op grond van een exceptie die de partijen voor hem niet hadden ingeroepen.
De verplichte heropening van de debatten voorgeschreven door artikel 774, tweede lid,
van het Gerechtelijk Wetboek, is een bijzondere toepassing van het ruimere beginsel van
de eerbiediging van het recht van verdediging. De debatten dienen dan ook door de rechter te worden heropend telkens het algemeen rechtsbeginsel van de eerbiediging van het
recht van verdediging dat vereist.
Krachtens het algemeen rechtsbeginsel van de eerbiediging van het recht van verdediging dient de rechter die zijn beslissing steunt op een door partijen niet aangevoerd middel
of op een ambtshalve aangevoerd middel, de partijen de gelegenheid te geven zich daarop
te verdedigen. De rechter mag derhalve geen rechtsvordering van een partij toe- of afwijzen op grond van een middel dat voor hem niet is aangevoerd en waarover de partijen
geen tegenspraak hebben kunnen voeren, in voorkomend geval doordat een heropening
van de debatten werd bevolen.
2. In de "beroepsconclusies" die de eiseres regelmatig neerlegde ter griffie van het arbeidshof, blijkt dat zij van de verweerder vorderde (blz. 8 tot 10)
- 99.059,75 euro op basis van een totaal brutojaarloon van 39.623,90 euro "ten titel van
schadevergoeding gelijk te stellen met de ontslagvergoeding";
- 3.900,00 euro "uit hoofde van verlies voordeel hospitalisatie";
- 2.050,00 euro "uit hoofde van verlies voordeel gratis raadpleging";
- 2.500,00 euro "uit hoofde van morele schadevergoeding.;
Na te hebben geoordeeld dat het verlies van de kans van de eiseres dat haar werkgever
haar arbeidsovereenkomst zou hebben beëindigd met betaling van een opzeggingsvergoeding, kan worden geschat op een vijfde en dat de schadevergoeding die de eiseres kan opeisen op die grond moet worden gereduceerd tot een bedrag dat overeenstemt met een
vijfde van de verbrekingsvergoeding (8ste blad, tweede alinea, van het bestreden arrest),
oordeelt het arbeidshof dat bij de begroting van de door de eiseres geleden schade
- niet kan worden uitgegaan van het door de eiseres in aanmerking genomen brutobedrag (blz. 8, derde alinea, van de "Beroepsconclusies" van de eiseres) maar de vergoeding
principieel moet worden berekend op het netto-verlies aan inkomen;
- en dat de door de eiseres over een periode van dertig maanden ontvangen werkloosheidsuitkeringen in mindering moeten worden gebracht.
Uit de stukken waarop uw Hof vermag acht te slaan en meer bepaald uit zijn conclusie
gedagtekend 24 juli 2008, blijkt dat de verweerder op geen enkel ogenblik aanvoerde dat
de schade van de eiseres moest worden berekend op de nettobedragen van het door haar in
aanmerking genomen brutojaarloon, noch dat de door de eiseres ontvangen werkloosheidsuitkeringen over de met de opzeggingsvergoeding overeenstemmende opzeggingstermijn in mindering moesten worden gebracht.
Het arbeidshof reduceert derhalve op de voornoemde ambtshalve ingeroepen gronden
de door de eiseres aangevoerde schade zonder de partijen en in het bijzonder de eiseres de
mogelijkheid te hebben gegeven daarover verweer te voeren. Derhalve miskent het arbeidshof het recht van verdediging van de eiseres en artikel 774, tweede lid, van het Gerechtelijk Wetboek.
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Tweede middel
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 1017, inzonderheid tweede en vierde lid, van het Gerechtelijk Wetboek;
- voor zoveel als nodig, artikel 7, §1, van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders;
- voor zoveel als nodig, artikel 580, 1 ° en 2°, van het Gerechtelijk Wetboek;
- voor zoveel als nodig, artikel 2, 7°, van de wet van 1 1 april 1995 tot invoering van
het "Handvest" van de sociaal verzekerde.
Aangevochten beslissing
In de bestreden beslissing verklaart het arbeidshof het hoger beroep van de eiseres ontvankelijk maar ongegrond en het hoger beroep van de verweerder ontvankelijk en gedeeltelijk gegrond. Na het bestreden vonnis te hebben hervormd en dienvolgens de aan de eiseres toegekende schadevergoeding tot 5.750 euro, meer de interest, te hebben gereduceerd, veroordeelt het arbeidshof elk van de partijen tot de door haar veroorzaakte kosten
in de procedure hoger beroep (9de blad, onderaan, en 10de blad, bovenaan, van het bestreden arrest).
Grieven
1. Luidens artikel 1017, eerste lid, van het Gerechtelijk Wetboek verwijst ieder eindvonnis, tenzij bijzondere wetten anders bepalen, zelfs ambtshalve, de in het ongelijk gestelde partij in de kosten, onverminderd de overeenkomst tussen partijen, die het eventueel bekrachtigt.
Het tweede lid van dat artikel bepaalt dat, behalve wanneer het geding roekeloos of tergend is, de overheid of de instelling, belast met het toepassen van de wetten en verordeningen bedoeld in de artikelen 579, 6°, 580, 581 en 582, 1º en 2°, ter zake van vorderingen ingesteld door of tegen de sociaal verzekerden persoonlijk, steeds in de kosten wordt
verwezen. Met sociaal verzekerden worden, aldus het derde lid van die bepaling, bedoeld:
de sociaal verzekerden in de zin van artikel 2, 7°, van de wet van 11 april 1995 tot invoering van het "Handvest" van de sociaal verzekerde.
Krachtens artikel 2, 7°, van de wet van 11 april 1995 tot invoering van het "Handvest"
van de sociaal verzekerde, wordt onder sociaal verzekerden verstaan, de natuurlijke personen die recht hebben op sociale prestaties, er aanspraak op maken of er aanspraak op kunnen maken, hun wettelijke vertegenwoordigers en hun gemachtigden.
Artikel 1017, vierde lid, van het Gerechtelijk Wetboek bepaalt dat de kosten kunnen
worden omgeslagen zoals de rechter het raadzaam oordeelt, hetzij wanneer de partijen onderscheidenlijk omtrent enig geschilpunt in het ongelijk zijn gesteld, hetzij over echtgenoten, bloedverwanten in de opgaande lijn, broeders en zusters of aanverwanten in dezelfde
graad.
2. In de procedure gevoerd voor het arbeidshof die tot het bestreden arrest leidde, moet
de eiseres worden beschouwd als een sociaal verzekerde in de zin van artikel 2, 7°, van de
wet van 11 april 1995 aangezien zij, volgens de vaststellingen van de verweerder zelf,
waarnaar het arbeidshof verwijst, in beginsel aanspraak kon maken op werkloosheidsuitkeringen (3de blad, derde en vierde alinea, van het bestreden arrest). De eiseres is dus ook
te aanzien als sociaal verzekerde in de zin van artikel 1017, tweede lid, van het Gerechtelijk Wetboek.
De verweerder is een openbare instelling belast met de toepassing van de wetten en verordeningen bedoeld in artikel 580, 1° en 2°, van het Gerechtelijk Wetboek, meer bepaald
de wetgeving inzake de werkloosheid, zo volgt uit artikel 7, §1, van de besluitwet van 28
december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders.
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Op het eerste blad van het bestreden arrest staat overigens met betrekking tot de aard
van het geschil vermeld: "not. 580, 2° Ger. W." en "werkloosheidsuitkering".
Het arbeidshof stelt nergens vast en uit geen enkel stuk waarop uw Hof vermag acht te
slaan, blijkt dat het hoger beroep van de eiseres tergend of roekeloos was. Dat werd door
de verweerder ook niet aangevoerd.
Hoewel aldus de toepassingsvoorwaarden van artikel 1017, tweede lid, van het Gerechtelijk Wetboek vervuld zijn en de verweerder derhalve tot de kosten van de procedure in
hoger beroep had moeten worden veroordeeld, slaat het arbeidshof de kosten van het hoger beroep tussen de partijen om en veroordeelt ieder van de partijen tot de door haar veroorzaakte kosten overeenkomstig artikel 1017, vierde lid, van het Gerechtelijk Wetboek
(9de blad, onderaan, en 10de blad, bovenaan, van het bestreden arrest). Zodoende miskent
het arbeidshof de artikelen 1017 van het Gerechtelijk Wetboek, 7, §1, van de besluitwet
van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders, 580, 1º
en 2°, van het Gerechtelijk Wetboek en 2, 7°, van de wet van 11 april 1995 tot invoering
van het "Handvest" van de sociaal verzekerde.

III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Eerste middel
1. De rechter vermag de door de partijen tot staving van hun vordering voorgedragen redenen ambtshalve aan te vullen, op voorwaarde echter dat hij geen geschil opwerpt waarvan de partijen bij conclusie het bestaan hebben uitgesloten,
dat hij zich enkel baseert op elementen die hem regelmatig zijn overgelegd en
dat hij het voorwerp van de vordering niet wijzigt en hierbij het recht van verdediging niet miskent.
De rechter behoeft de heropening van de debatten niet te bevelen wanneer hij
de gehele of gedeeltelijke afwijzing van de vordering laat steunen op feitelijke
gegevens die aan zijn oordeel waren onderworpen.
2. Uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan blijkt enerzijds dat de
eiseres van de verweerder schadevergoeding vorderde wegens het verlies van de
kans dat zonder de fout van de verweerder, haar werkgever de arbeidsovereenkomst zou hebben beëindigd met betaling van een opzeggingsvergoeding en dat
zij die schade berekende op basis van het bruto jaarloon en anderzijds dat de verweerder die schadebegroting betwistte.
Uit de voormelde stukken blijkt tevens dat de eiseres de gegevens aanbracht
noodzakelijk voor de berekening van de vergoeding op basis van netto-bedragen
en de verweerder deze voor de berekening van de door de eiseres ontvangen
werkloosheidsuitkeringen.
3. Het arrest oordeelt dat de begroting van de schade dient te gebeuren op basis
van de netto-bedragen en dat hiervan de werkloosheidsuitkeringen dienen te
worden afgetrokken die de eiseres voor dezelfde periode heeft ontvangen.
4. Door aldus het door de eiseres gevorderde bedrag te verminderen, steunen
de appelrechters niet op een exceptie die voor hen niet was aangevoerd, maar op
feitelijke gegevens die aan hun oordeel waren onderworpen.
Het middel kan niet worden aangenomen.
Tweede middel
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5. Uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan, blijkt dat het geding
onder andere betrekking had op een vordering zoals bedoeld in artikel 1017,
tweede lid, van het Gerechtelijk Wetboek.
Het loutere feit dat de eiseres in hoger beroep afstand heeft gedaan van dit deel
van de rechtsvordering belet niet de toepassing van artikel 1017, tweede lid, van
het Gerechtelijk Wetboek.
Het middel is gegrond.
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest in zoverre het oordeelt 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 betwisting daaromtrent over aan de feitenrechter.
Verwijst de zaak naar het arbeidshof te Antwerpen.
1 februari 2010 – 3° kamer – Voorzitter: de h. Boes, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: de h. Dirix – Gelijkluidende conclusie van mevr. Mortier, advocaat-generaal – Advocaten: mrs. van Eeckhoutte en De Baets.

Nr. 78
3° KAMER - 1 februari 2010

1º SOCIALE ZEKERHEID — WERKNEMERS - BEREKENING R.S.Z.-BIJDRAGEN - LOON
- DRAAGWIJDTE
2º LOON — BESCHERMING - BASIS VOOR BEREKENING R.S.Z.-BIJDRAGEN - LOON BEGRIP
1º en 2° Artikel 14, §1 van de R.S.Z.-wet stelt niet als vereiste voor de inning van de socialezekerheidsbijdragen dat het loon betreft in de zin van de arbeidsovereenkomstenwet1. (Art. 14, §1, RSZ-wet 1969)
(RSZ T. HENSCHEL ENGINEERING nv)

ARREST

(AR S.09.0065.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen de arresten, op 18 september 2008 en 24
april 2009 gewezen door het arbeidshof te Antwerpen.
Afdelingsvoorzitter Robert Boes heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Ria Mortier heeft geconcludeerd.
1 Zie Cass., 5 jan. 2009, AR S.08.0064.N, AC, 2009, nr 4.
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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. Artikel 14, §1, van de RSZ-wet van 27 juni 1969 bepaalt uitdrukkelijk dat
de bijdragen voor de sociale zekerheid berekend worden op basis van het loon
van de werknemer.
Krachtens artikel 14, §2, van deze wet wordt het loonbegrip omschreven met
verwijzing naar het loonbegrip van de Loonbeschermingswet van 12 april 1965,
met dien verstande dat het in de laatstgenoemde wet bepaalde loonbegrip bij koninklijk besluit kan worden verruimd of beperkt.
2. Krachtens artikel 2 van de Loonbeschermingswet, wordt onder loon verstaan: het loon in geld en de in geld waardeerbare voordelen waarop de werknemer ingevolge de dienstbetrekking recht heeft ten laste van de werkgever.
De voormelde wetsbepaling breidt het loonbegrip in de zin van de Arbeidsovereenkomstenwet, zijnde de tegenprestatie van de krachtens de arbeidsovereenkomst verrichte arbeid, uit tot de voordelen in geld of in geld waardeerbaar,
waarop de werknemer ingevolge die dienstbetrekking aanspraak heeft ten laste
van de werkgever.
3. Artikel 14, §1, van de RSZ-wet stelt aldus niet als vereiste voor de inning
van de socialezekerheidsbijdragen dat het loon betreft in de zin van de arbeidsovereenkomstenwet.
4. Het bestreden arrest van 18 september 2008 oordeelt dat:
- de toepassing van artikel 2, eerste lid, 3°, van de Loonbeschermingswet vergt
dat het betaalde voordeel gerelateerd moet zijn aan de verrichte arbeid;
- loon een tegenprestatie is voor arbeid die krachtens de arbeidsovereenkomst
is verricht;
- de eenmalige vergoeding waartoe de eiseres zich bij bedrijfs-CAO van 14
mei 1990 engageerde, betaald aan de bedienden en aan de arbeiders naar aanleiding van hun vertrek uit het bedrijf bij het sluiten van de afdeling ketels, niet beoogde een tegenprestatie te zijn voor de door de werknemers geleverde prestaties, maar een afkoopsom vormde om de sociale vrede te bewaren;
- deze vergoeding geen loon vormde, toegekend als tegenprestatie voor de geleverde arbeidsprestaties in het kader van de arbeidsovereenkomst, omdat ze
door de verweerster niet vrijelijk werd beslist en overeengekomen in een bedrijfs-CAO, maar onder dwang werd toegekend en omdat de bedoelde vergoeding als morele schadevergoeding diende voor het verlies van werk.
5. Op grond hiervan verantwoordt dit arrest zijn beslissing dat er geen toepassing moet gemaakt worden van artikel 2, eerste lid, 3°, van de Loonbeschermingswet en dat op de bedoelde vergoedingen geen socialezekerheidsbijdragen
verschuldigd zijn, niet naar recht en schendt het de voormelde als geschonden
aangewezen wetsbepalingen.
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Het middel is in zoverre gegrond.
6. De vernietiging van de beslissing van het arrest van 18 september 2008 tot
het niet verschuldigd zijn door de verweerster van de gevorderde socialezekerheidsbijdragen, brengt de vernietiging mee van de beslissingen van het bestreden
arrest van 24 april 2009, die er het gevolg van zijn.
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest van 18 september 2008, behalve in zoverre dit
het hoger beroep van de verweerster ontvankelijk verklaart, en het bestreden arrest van 24 april 2009.
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het gedeeltelijk vernietigde arrest van 18 september 2008 en op de kant van het vernietigde arrest van 24 april 2009.
Houdt de kosten aan en laat de beslissing daaromtrent aan de feitenrechter
over.
Verwijst de aldus beperkte zaak naar het arbeidshof te Brussel.
1 februari 2010 – 3° kamer – Voorzitter en Verslaggever: de h. Boes, afdelingsvoorzitter – Gelijkluidende conclusie van mevr. Mortier, advocaat-generaal – Advocaten: mrs.
De Bruyn en Geinger.

Nr. 79
2° KAMER - 3 februari 2010

1º VERJARING — BURGERLIJKE ZAKEN — TERMIJNEN (AARD. DUUR.
AANVANG. EINDE) - VORDERING TOT SCHADEVERGOEDING - BESLISSING WAARBIJ ENIG
VOORBEHOUD WORDT VERLEEND - EIS DIE ERTOE STREKT OVER HET VOORWERP VAN DAT
VOORBEHOUD VONNIS TE DOEN WIJZEN - DUUR VAN DE VERJARINGSTERMIJN - AANVANG
2º BURGERLIJKE RECHTSVORDERING - VORDERING TOT SCHADEVERGOEDING BESLISSING WAARBIJ ENIG VOORBEHOUD WORDT VERLEEND - EIS DIE ERTOE STREKT OVER HET
VOORWERP VAN DAT VOORBEHOUD VONNIS TE DOEN WIJZEN - VERJARINGSTERMIJN - DUUR AANVANG
3º AANSPRAKELIJKHEID BUITEN OVEREENKOMST — SCHADE —
ALGEMEEN - BESLISSING WAARBIJ ENIG VOORBEHOUD WORDT VERLEEND - EIS DIE ERTOE
STREKT OVER HET VOORWERP VAN DAT VOORBEHOUD VONNIS TE DOEN WIJZEN VERJARINGSTERMIJN - DUUR - AANVANG
4º VERJARING — BURGERLIJKE ZAKEN — TERMIJNEN (AARD. DUUR.
AANVANG. EINDE) - VORDERING TOT SCHADEVERGOEDING - BESLISSING WAARBIJ ENIG
VOORBEHOUD WORDT VERLEEND - EIS DIE ERTOE STREKT OVER HET VOORWERP VAN DAT
VOORBEHOUD VONNIS TE DOEN WIJZEN - AANVANG VAN DE VERJARINGSTERMIJN OVERGANGSBEPALING - TOEPASSINGSGEBIED
5º BURGERLIJKE RECHTSVORDERING - VORDERING TOT SCHADEVERGOEDING -
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BESLISSING WAARBIJ ENIG VOORBEHOUD WORDT VERLEEND - EIS DIE ERTOE STREKT OVER HET
VOORWERP VAN DAT VOORBEHOUD VONNIS TE DOEN WIJZEN - VERJARINGSTERMIJN - AANVANG OVERGANGSBEPALING - TOEPASSINGSGEBIED
6º AANSPRAKELIJKHEID BUITEN OVEREENKOMST — SCHADE —
ALGEMEEN - BESLISSING WAARBIJ ENIG VOORBEHOUD WORDT VERLEEND - EIS DIE ERTOE
STREKT OVER HET VOORWERP VAN DAT VOORBEHOUD VONNIS TE DOEN WIJZEN VERJARINGSTERMIJN - AANVANG - OVERGANGSBEPALING - TOEPASSINGSGEBIED
7º WETTEN. DECRETEN. ORDONNANTIES. BESLUITEN — WERKING IN DE
TIJD EN IN DE RUIMTE - WET DIE EEN VERJARINGSTERMIJN WIJZIGT - BURGERLIJKE
RECHTSVORDERING - VORDERING TOT SCHADEVERGOEDING - BESLISSING WAARBIJ ENIG
VOORBEHOUD WORDT VERLEEND - EIS DIE ERTOE STREKT OVER HET VOORWERP VAN DAT
VOORBEHOUD VONNIS TE DOEN WIJZEN - VERJARINGSTERMIJN - AANVANG - OVERGANGSBEPALING TOEPASSINGSGEBIED
8º CASSATIEBEROEP — STRAFZAKEN — TERMIJNEN VOOR
CASSATIEBEROEP EN BETEKENING — BURGERLIJKE
RECHTSVORDERING — VOORBARIG CASSATIEBEROEP (GEEN
EINDBESLISSING) - GEEN EINDBESLISSING - BEGRIP - BESLISSING WAARBIJ ENIG
VOORBEHOUD WORDT VERLEEND

9º BURGERLIJKE RECHTSVORDERING - VORDERING VOOR DE STRAFRECHTER VORDERING TOT SCHADEVERGOEDING - BESLISSING WAARBIJ ENIG VOORBEHOUD WORDT VERLEEND
- DEFINITIEF KARAKTER
10º AANSPRAKELIJKHEID BUITEN OVEREENKOMST — SCHADE —
ALGEMEEN - BESLISSING WAARBIJ ENIG VOORBEHOUD WORDT VERLEEND - DEFINITIEF
KARAKTER

11º AANSPRAKELIJKHEID BUITEN OVEREENKOMST — SCHADE —
INTEREST - COMPENSATOIRE INTEREST - FEITELIJKE BEOORDELING - OPSCHORTING VAN DE
LOOP VAN DE INTEREST - VERTRAGING IN DE RECHTSPLEGING - VERTRAGING TE WIJTEN AAN DE
NALATIGHEID VAN DE BURGERLIJKE PARTIJ

12º CASSATIEBEROEP — STRAFZAKEN — TERMIJNEN VOOR
CASSATIEBEROEP EN BETEKENING — BURGERLIJKE
RECHTSVORDERING — VOORBARIG CASSATIEBEROEP (GEEN
EINDBESLISSING) - GEEN EINDBESLISSING - BEGRIP - ADVOCATENKOSTEN EN -HONORARIUM
- TERUGVORDERBAARHEID - BESLISSING HOUDT DE UITSPRAAK OVER DE VORDERING AAN
13º AANSPRAKELIJKHEID BUITEN OVEREENKOMST — SCHADE —
MATERIËLE SCHADE. ELEMENTEN EN GROOTTE - ADVOCATENKOSTEN EN
-HONORARIUM - TERUGVORDERBAARHEID - BESLISSING HOUDT DE UITSPRAAK OVER DE VORDERING
AAN - GEEN EINDBESLISSING
14º GERECHTSKOSTEN — STRAFZAKEN — PROCEDURE VOOR DE
FEITENRECHTER - RECHTSPLEGINGSVERGOEDING - ADVOCATENKOSTEN EN -HONORARIUM TERUGVORDERBAARHEID - BESLISSING HOUDT DE UITSPRAAK OVER DE VORDERING AAN - GEEN
EINDBESLISSING

1º, 2° en 3° De vordering die ertoe strekt vonnis te doen wijzen over het voorbehoud dat
met een in kracht van gewijsde gegane rechterlijke beslissing is verleend, verjaart na
twintig jaar vanaf de dag van de uitspraak van deze beslissing. (Art. 2262bis, §2, B.W.)
4º, 5°, 6° en 7° Artikel 10, wet 10 juni 1998 tot wijziging van sommige bepalingen betref-
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fende de verjaring, dat bij wijze van overgangsmaatregel de datum van inwerkingtreding
van de voormelde wet in aanmerking neemt als aanvang van de bij die wet ingevoerde
nieuwe verjaringstermijnen, heeft betrekking op de rechtsvorderingen die vóór de
voormelde inwerkingtreding zijn ontstaan en niet op de vordering die voortvloeit uit een
beslissing waarbij enig voorbehoud wordt verleend en die onder vigeur van de nieuwe
wet is gewezen. (Art. 2262bis, B.W.)
8º, 9° en 10° Wanneer het voorbehoud waarover geen uitspraak werd gedaan geen betrekking heeft op een reeds voor de strafrechter ingestelde vordering waarvoor een onderzoeksmaatregel kan worden bevolen, maar alleen op het eventuele instellen van een
burgerlijke rechtsvordering voor de bevoegde rechter, maakt het ontbreken van een
beslissing dienaangaande, van het arrest geen beslissing die geen eindbeslissing is. (Art.
416, eerste lid, Sv.)
11º De rechter beoordeelt in feite of er grond is om compensatoire interest toe te kennen
en bepaalt het aanvangstijdstip van die interest; wanneer de vertraging in de rechtspleging alleen te wijten is aan het getalm van de burgerlijke partij, verantwoordt de rechter
zijn beslissing naar recht wanneer hij de loop van de compensatoire interest opschort
vanaf de dag waarop hij heeft geoordeeld dat de vertraging van de burgerlijke partij aan
nalatigheid te wijten was1.
12º, 13° en 14° De beslissing die het verzoek van de beklaagde inwilligt om in afwachting
van toelichtingen de uitspraak over de eis van de burgerlijke partij tot terugbetaling van
de kosten van haar verdediging aan te houden, is geen eindbeslissing in de zin van art.
416, eerste lid, Sv.
(V. T. V.)

ARREST (vertaling)

(AR P.08.1771.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
De cassatieberoepen zijn gericht tegen de arresten van het hof van beroep te
Luik, correctionele kamer, van 30 oktober 2006 en 3 november 2008.
De eiseres voert in twee memories die aan dit arrest zijn gehecht, respectievelijk twee en drie middelen aan.
Raadsheer Pierre Cornelis heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Damien Vandermeersch heeft geconcludeerd.
II. VOORAFGAANDE RECHTSPLEGING
Bij arrest van het hof van beroep te Luik van 10 mei 1990 werd de verweerder
veroordeeld wegens het toebrengen van onopzettelijke slagen en verwondingen
aan de eiseres.
Het arrest van 30 oktober 2006 dat uitspraak doet over de burgerlijke gevolgen
van het ongeval, heeft de eiseres definitieve schadevergoeding toegekend, heeft
haar akte verleend van het gemaakte medisch en fiscaal voorbehoud en heeft het
verzoek van de beklaagde ingewilligd om de uitspraak over de vordering van de
burgerlijke partij met betrekking tot de kosten van haar verdediging, aan te houden.
De eiseres die op 8 november 2006 cassatieberoep heeft ingesteld tegen deze
beslissing, heeft afstand gedaan van haar cassatieberoep op grond dat het bestre1 Zie Cass., 26 okt. 2005, AR P.04.1258.F, AC, 2005, nr 542.
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den arrest geen beslissing was waartegen onmiddellijk cassatieberoep in de zin
van artikel 416 Wetboek van Strafvordering kon worden ingesteld.
Bij arrest van 28 maart 2007 heeft het Hof akte verleend van die afstand.
Het hof van beroep waarbij een verzoek van de eiseres tot het verkrijgen van
de rechtsplegingsvergoeding voor de beide instanties en een incidenteel beroep
van de verweerder aanhangig zijn gemaakt, heeft zich bij arrest van 3 november
2008 onbevoegd verklaard om van deze vorderingen kennis te nemen.
III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
A. Cassatieberoep tegen het arrest van 30 oktober 2006
Afstand
De eiseres doet, zonder te berusten, afstand van haar cassatieberoep, op grond
dat het arrest van 3 november 2008 geen uitspraak heeft gedaan over het fiscaal
en medisch voorbehoud dat het hof van beroep haar bij arrest van 30 oktober
2006 had verleend, aangezien die beslissing aldus geen eindbeslissing is in de zin
van artikel 416 Wetboek van Strafvordering.
Het voormelde voorbehoud heeft geen betrekking op een reeds voor de strafrechter ingestelde vordering waarvoor een onderzoeksmaatregel kan worden bevolen, maar heeft alleen betrekking op een burgerlijke rechtsvordering die eventueel voor de bevoegde rechter zal worden ingesteld.
Het hof van beroep diende geen uitspraak te doen over punten van de vordering waarover het de uitspraak niet had aangehouden, zodat het ontbreken van
een beslissing dienaangaande van het arrest van 3 november 2008 geen
beslissing kan maken die geen eindbeslissing is.
De afstand die op dwaling berust, kan niet worden verleend.
Eerste middel
De eiseres verwijt het arrest dat het de termijn van twintig jaar binnen welke
de eis ontvankelijk is die strekt om over het voorwerp van het voorbehoud dat is
verleend, vonnis te doen wijzen, doet ingaan op 27 juli 1998, datum van de inwerkingtreding van de wet van 10 juni 1998 tot wijziging van sommige bepalingen betreffende de verjaring.
Krachtens artikel 2262bis, §2, Burgerlijk Wetboek, verjaart deze vordering na
twintig jaar vanaf de dag van de uitspraak van de in kracht van gewijsde gegane
beslissing die het voorbehoud heeft erkend.
Overeenkomstig het door het arrest ingeroepen artikel 10 van de wet van 10
juni 1998 bepaalt de inwerkingtreding van de wet inderdaad het aanvangstijdstip
van de bij die wet ingevoerde nieuwe verjaringstermijnen. Deze overgangsbepaling heeft echter betrekking op de rechtsvorderingen die vóór de voormelde inwerkingtreding zijn ontstaan en niet op de vordering die voortvloeit uit een
beslissing waarin enig voorbehoud wordt erkend en die onder vigeur van de
nieuwe wet is gewezen.
Het middel is gegrond.
Tweede middel in zijn geheel
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De eiseres heeft in een conclusie voor het hof van beroep een vergoeding voor
de kosten van medisch advies en voor de advocatenkosten gevorderd die ex aequo et bono op 25.000 euro werd bepaald.
Na te hebben geoordeeld dat de eiseres noch de grondslag van haar eis noch
het gevorderde bedrag voldoende verantwoordde, stelt het hof van beroep vast
dat de verweerder verzocht om, in afwachting van toelichtingen, de uitspraak
over dat punt aan te houden. Door te beslissen dat "bijgevolg dienaangaande enig
voorbehoud zou worden verleend", heeft het de vordering niet verworpen en
evenmin geweigerd om erover uitspraak te doen.
Het middel dat het tegendeel aanvoert, gaat uit van een onjuiste uitlegging van
het arrest en mist bijgevolg feitelijke grondslag.
Derde middel
Het middel is gericht tegen de beslissing om geen vergoedende interest toe te
kennen voor het tijdvak tussen 1 maart 2002 en 2 november 2005, wegens het
verzuim van de eiseres om de rechtspleging in staat van gereedheid te brengen.
Eerste onderdeel
Het onderdeel voert aan dat de beslissing om vanaf 1 maart 2002 de looptijd
van de interest op te schorten niet voortvloeit uit de feitelijke gegevens zoals zij
door de appelrechters zijn vastgesteld.
De rechter beoordeelt in feite of er grond is om vergoedende interest toe te
kennen, evenals het aanvangstijdstip van die interest.
In zoverre het middel eigenlijk kritiek uitoefent op deze beoordeling door de
appelrechters of een onderzoek van feitelijke gegevens vereist, waarvoor het Hof
niet bevoegd is, is het niet ontvankelijk.
Het arrest oordeelt met name dat:
- de zaak aanvankelijk werd vastgesteld op 7 november 2002, nadat het openbaar ministerie sedert 31 juli 1997 herhaaldelijk aanmaningen aan de partijen had
verstuurd en de verweerder op 24 augustus 2001 zijn conclusie heeft neergelegd;
- de zaak vervolgens, met instemming van de partijen, sine die was verdaagd,
aangezien de eiseres geen conclusie had neergelegd;
- niettegenstaande hernieuwde aanmaningen en het verzoek tot tussenkomst
van de stafhouder van de Orde van advocaten, de eiseres nog steeds naliet om
een conclusie te nemen;
- na een door de verweerder op 2 november 2005 ingediend verzoek tot dagbepaling, de partijen op de rechtszitting van 27 maart 2006 werden gedagvaard nadat de eiseres haar conclusie op 28 februari 2006 had neergelegd.
Met deze overwegingen omkleedt het hof van beroep zijn beslissing om de
loop van de vergoedende interest op te schorten vanaf de dag waarop het heeft
geoordeeld dat de vertraging aan nalatigheid van de eiseres te wijten was, regelmatig met redenen en verantwoordt het deze naar recht.
Het onderdeel kan in zoverre niet worden aangenomen.
Tweede onderdeel
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Het onderdeel voert aan dat de opschorting van de loop van de vergoedende
interest van 1 maart 2002 tot 2 november 2005, aan de eiseres eigenlijk het herstel ten laste legt van de volledige schade die uit de vertraging in de schadeloosstelling is ontstaan, ofschoon die schade eveneens te wijten is aan de fout van de
verweerder, die als enige aansprakelijk is gesteld voor het ongeval.
Uit de hierboven, in antwoord op het eerste onderdeel, samengevatte vermeldingen van het arrest blijkt dat de verweerder geen enkele fout heeft begaan die
de vertraging in de schadeloosstelling kan doen toenemen, aangezien de vertraging die de rechtspleging heeft opgelopen alleen te wijten is aan het getalm van
de eiseres.
De appelrechters dienden bijgevolg de opschorting van de loop van de vergoedende interest niet te beperken wegens een fout die geen verband houdt met de
fout die, als enige, de schade heeft veroorzaakt die door die interest wordt vergoed.
Het onderdeel kan niet worden aangenomen.
B. Cassatieberoep tegen het arrest van 3 november 2008
Het arrest wijst de respectieve vorderingen van de partijen af op grond dat het
hof van beroep niet bevoegd is om kennis ervan te nemen.
Dergelijke beslissing is een eindbeslissing in de zin van artikel 416, eerste lid,
Wetboek van Strafvordering.
De afstand die op de bewering van het tegendeel berust, is door dwaling aangetast en kan bijgevolg niet worden verleend.
Eerste middel
Eerste onderdeel
Het arrest van 30 oktober 2006 dat uitspraak moest doen over een vordering
van de burgerlijke partij tot terugbetaling van de kosten van haar verdediging,
heeft het verzoek van de beklaagde ingewilligd om de uitspraak over dat punt
van de vordering aan te houden in afwachting van de, volgens hem, noodzakelijke toelichtingen.
Door een dergelijke beslissing heeft het hof van beroep zijn rechtsmacht niet
volledig uitgeput, wat verklaart waarom een arrest van het Hof van 28 maart
2007 akte heeft verleend van de afstand van het cassatieberoep dat de eiseres
daartegen had ingesteld.
Het arrest dat het hof van beroep niet bevoegd verklaart om met name kennis
te nemen van een punt van de vordering waarover het de uitspraak had aangehouden, kent aan een beslissing die geen eindbeslissing is, de hoedanigheid van
eindbeslissing toe en schendt artikel 416, eerste lid, Wetboek van Strafvordering.
Het onderdeel is gegrond.
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het arrest van 3 november 2008.
Vernietigt het arrest van 30 oktober 2006 in zoverre het de eiseres medisch
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voorbehoud toekent gedurende twintig jaar, met ingang op 27 juli 1998.
Verwerpt het cassatieberoep tegen het arrest van 30 oktober 2006 voor het
overige.
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van de volledig en gedeeltelijk vernietigde arresten.
Veroordeelt de eiseres in één derde van de kosten van haar cassatieberoepen
en de verweerder in de overige twee derde.
Verwijst de aldus beperkte zaak naar het hof van beroep te Bergen.
3 februari 2010 – 3° kamer – Voorzitter: de h. de Codt, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: de h. Cornelis – Gelijkluidende conclusie van de h. Vandermeersch, advocaat-generaal – Advocaten: mrs. Wouters en T'Kint.

Nr. 80
2° KAMER - 3 februari 2010

1º DRUKPERS (POLITIE OVER DE) - DRUKPERSMISDRIJF - ARTIKEL 4 DECREET OP DE
DRUKPERS - LASTER OF BELEDIGING GERICHT TEGEN EEN OPENBAAR AMBTENAAR - HOEDANIGHEID
VAN OPENBAAR AMBTENAAR - TIJDSTIP VAN BEPALING
2º LASTER EN EERROOF - DRUKPERSMISDRIJF - ARTIKEL 4 DECREET OP DE DRUKPERS LASTER OF BELEDIGING GERICHT TEGEN EEN OPENBAAR AMBTENAAR - HOEDANIGHEID VAN
OPENBAAR AMBTENAAR - TIJDSTIP VAN BEPALING
3º BELEDIGING EN SMAAD - DRUKPERSMISDRIJF - ARTIKEL 4 DECREET OP DE DRUKPERS LASTER OF BELEDIGING GERICHT TEGEN EEN OPENBAAR AMBTENAAR - HOEDANIGHEID VAN
OPENBAAR AMBTENAAR - TIJDSTIP VAN BEPALING
4º DRUKPERS (POLITIE OVER DE) - DRUKPERSMISDRIJF - VERJARINGSTERMIJN VERKORTE VERJARINGSTERMIJN - TOEPASSINGSGEBIED - LASTER OF BELEDIGING GERICHT TEGEN
EEN OPENBAAR AMBTENAAR - HOEDANIGHEID VAN OPENBAAR AMBTENAAR - BEGRIP - MINISTER VAN
STAAT
5º VERJARING — STRAFZAKEN — STRAFVORDERING — TERMIJNEN DRUKPERSMISDRIJF - VERKORTE VERJARINGSTERMIJN - TOEPASSINGSGEBIED - LASTER OF
BELEDIGING GERICHT TEGEN EEN OPENBAAR AMBTENAAR - HOEDANIGHEID VAN OPENBAAR
AMBTENAAR - BEGRIP - MINISTER VAN STAAT
6º LASTER EN EERROOF - DRUKPERSMISDRIJF - VERJARINGSTERMIJN - VERKORTE
VERJARINGSTERMIJN - TOEPASSINGSGEBIED - LASTER OF BELEDIGING GERICHT TEGEN EEN
OPENBAAR AMBTENAAR - HOEDANIGHEID VAN OPENBAAR AMBTENAAR - BEGRIP - MINISTER VAN
STAAT
7º BELEDIGING EN SMAAD - DRUKPERSMISDRIJF - VERJARINGSTERMIJN - VERKORTE
VERJARINGSTERMIJN - TOEPASSINGSGEBIED - LASTER OF BELEDIGING GERICHT TEGEN EEN
OPENBAAR AMBTENAAR - HOEDANIGHEID VAN OPENBAAR AMBTENAAR - BEGRIP - MINISTER VAN
STAAT
1º, 2° en 3° Om te bepalen of de laster of de belediging tegen een ambtenaar of een
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gesteld lichaam zijn gericht, moet men zich plaatsen op het tijdstip waarop het ten laste
gelegde feit is gepleegd. (Art. 4, Decr. 20 juli 1831)
4º, 5°, 6° en 7° De verkorte verjaringstermijn bedoeld in artikel 12 decr. 20 juli 1831 op de
drukpers, is niet van toepassing op de laster of de belediging van iemand die minister
van Staat is; een minister van Staat is geen openbaar ambtenaar in de zin van art. 4 van
het voormelde decreet. (Artt. 4 en 12, Decr. 20 juli 1831)
(V. e.a. T. L. e.a.)

ARREST (vertaling)

(AR P.09.1476.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
De cassatieberoepen zijn gericht tegen het arrest van het hof van beroep te
Brussel, kamer van inbeschuldigingstelling, van 9 september 2009.
De eisers voeren in een memorie die aan dit arrest is gehecht, twee middelen
aan.
Afdelingsvoorzitter Jean de Codt heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Damien Vandermeersch heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
A. In zoverre de cassatieberoepen gericht zijn tegen de beslissing op de strafvordering die tegen de verweerders is ingesteld wegens gewone diefstal en lidmaatschap van een vereniging van boosdoeners (telastleggingen A en D)
De eisers voeren geen middel aan.
B. In zoverre de cassatieberoepen gericht zijn tegen de beslissing op de strafvordering die tegen de verweerders wegens laster en belediging is ingesteld (telastleggingen B en C)
Tweede middel
Het arrest stelt vast dat de eisers de strafvordering tegen de verweerders op
gang hebben gebracht wegens laster en belediging, wanbedrijven die tussen 1
september en 5 december 2001 door middel van de drukpers zijn gepleegd ten
nadele van een op 9 januari 2001 overleden persoon.
Het arrest oordeelt dat deze misdrijven verjaard zijn. Het past de verkorte verjaringstermijn toe die in artikel 12 van het decreet van 20 juli 1831 op de drukpers is bepaald en grondt die beslissing op de vaststelling dat de overledene minister van Staat was.
Het middel voert met name de schending aan van artikel 4 van het decreet. De
eisers voeren aan dat een minister van Staat geen openbaar ambtenaar is en dat
de verkorte verjaringstermijn bijgevolg niet van toepassing is.
Krachtens de artikelen 4 en 12 van het decreet op de drukpers, wordt laster of
belediging jegens openbare ambtenaren, of jegens lichamen, dragers of agenten
van het openbaar gezag, of jegens elk ander gesteld lichaam, op dezelfde wijze
vervolgd als laster of belediging gericht tegen private personen, behoudens wat
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met name de verjaring betreft. Terwijl de strafvordering in het eerste geval na
verloop van drie maanden verjaart, verjaart de strafvordering in het tweede geval
na verloop van vijf jaar.
Om te bepalen of de laster of de belediging tegen een ambtenaar of een gesteld
lichaam zijn gericht, moet men zich plaatsen op het tijdstip waarop het tenlaste
gelegde feit heeft plaatsgevonden. Het doet er niet toe of de ambtenaar, op het
ogenblik van de laster, geen ambtenaar meer is.
In strijd met wat het bestreden arrest beslist, maakt de eretitel minister van
Staat van de persoon die deze hoedanigheid bezit, geen openbaar ambtenaar in
de zin van artikel 4 van het decreet.
Aangezien de ministers van Staat geen orgaan zijn van de uitvoerende macht,
geen handelingen van het openbaar gezag stellen, geen verantwoordelijkheid
voor de beslissingen van de Kroonraad op zich nemen, geen raadgevende bevoegdheid uitoefenen waarvan de geldigheid van een beslissing of een norm afhangt, kunnen zij niet beschouwd worden als personen die, alleen om reden van
die hoedanigheid, een ambt, een mandaat of een bediening uitoefenen.
Het feit waarop de appelrechters wijzen, namelijk dat ze kunnen worden aangezocht om zich uit te spreken over vraagstukken die voor het hele land belangrijk zijn, is evenmin doorslaggevend aangezien de Koning naar believen advies
inwint en ieder nuttig persoon kan raadplegen, ook al bekleedt die geen enkele
openbare hoedanigheid.
De appelrechters die oordelen (bladzijde 7, tweede paragraaf) dat wie minister
van Staat is, een functie uitoefent, verantwoorden hun beslissing niet naar recht.
Zij verantwoorden hun beslissing evenmin naar recht wanneer zij oordelen dat
de voormelde titel rechtstreeks verband houdt met de "voorheen" door de beledigde persoon beklede openbare ambten. Het arrest gaat op die manier immers
niet na of het slachtoffer op de dag van de feiten die vermeld worden in het als
beledigend of lasterlijk bekend staand boek, een mandaat, een ambt of een bediening vervulde waardoor hij als openbaar ambtenaar kan worden aangemerkt.
Het middel is bijgevolg gegrond.
Er is geen grond om acht te slaan op het eerste middel dat niet tot een ruimere
vernietiging kan leiden.
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest in zoverre het uitspraak doet over de strafvordering die tegen de verweerders wegens laster en belediging is ingesteld (telastleggingen B en C).
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 in één zesde van de kosten van de cassatieberoepen en de
verweerders in één vierde van de voormelde kosten.
Verwijst de aldus beperkte zaak naar het hof van beroep te Brussel, kamer van
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inbeschuldigingstelling, anders samengesteld.
3 februari 2010 – 2° kamer – Voorzitter en Verslaggever: de h. de Codt, afdelingsvoorzitter – Gelijkluidende conclusie van de h. Vandermeersch, advocaat-generaal – Advocaat: mr. V. Laurent, Brussel.

Nr. 81
2° KAMER - 3 februari 2010

1º CASSATIEBEROEP — STRAFZAKEN — BESLISSINGEN VATBAAR VOOR
CASSATIEBEROEP — BURGERLIJKE RECHTSVORDERING —
BEKLAAGDE - VEROORDELING VAN DE BEKLAAGDE TOT BETALING VAN DE
RECHTSPLEGINGSVERGOEDING - BESLISSING DIE DE VRIJWILLIG TUSSENGEKOMEN PARTIJ NIET
VEROORDEELT TOT BETALING VAN DE RECHTSPLEGINGSVERGOEDING - CASSATIEBEROEP VAN DE
BEKLAAGDE - BELANG
2º GERECHTSKOSTEN — STRAFZAKEN — PROCEDURE VOOR DE
FEITENRECHTER - RECHTSPLEGINGSVERGOEDING - VEROORDELING VAN DE BEKLAAGDE TOT
BETALING VAN DE RECHTSPLEGINGSVERGOEDING - BESLISSING DIE DE VRIJWILLIG TUSSENGEKOMEN
PARTIJ NIET VEROORDEELT TOT BETALING VAN DE RECHTSPLEGINGSVERGOEDING - CASSATIEBEROEP
VAN DE BEKLAAGDE - BELANG
1º en 2° Aangezien de beklaagde en de vrijwillig tussengekomen partij geen geding zijn
aangegaan waarover de bestreden beslissing uitspraak heeft gedaan en de appelrechters tegen eerstgenoemde geen veroordeling ten gunste van laatstgenoemde uitspreken, ontbeert de beklaagde belang om cassatieberoep in te stellen tegen de
beslissing die de vrijwillig tussengekomen partij niet tot betaling van de rechtsplegingsvergoeding aan de burgerlijke partijen veroordeelt1.
(G. T. M. e.a.)

ARREST (vertaling)

(AR P.09.1510.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het vonnis in hoger beroep van de correctionele rechtbank te Luik, van 17 september 2009.
De eiser voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, twee middelen aan.
Raadsheer Benoît Dejemeppe heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Damien Vandermeersch heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Beide middelen
De eiser verwijt het bestreden vonnis dat het de vrijwillig tussengekomen partij niet in de kosten veroordeelt.
1 Zie Cass., 6 juni 2001, AR P.01.0391.F, AC, 2001, nr 337.
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In het eerste middel voert hij aan dat, krachtens de artikelen 162bis, eerste lid,
Wetboek van Strafvordering en 1022 Gerechtelijk Wetboek, de verzekeraar, die
vrijwillig is tussengekomen en die in solidum met hem is veroordeeld om de burgerlijke partijen schadeloos te stellen, de rechtsplegingsvergoeding in eerste aanleg en in hoger beroep had moeten betalen. In het tweede middel verwijt hij het
vonnis dat het een motiveringsgebrek vertoont en de bewijskracht van de akten
miskent.
De eiser en de vrijwillig tussengekomen partij waren geen geding aangegaan
waarover de bestreden beslissing uitspraak had gedaan en de appelrechters spreken tegen eerstgenoemde geen veroordeling ten gunste van laatstgenoemde uit.
De middelen, gesteld dat zij gegrond waren, kunnen niet leiden tot vernietiging
van de beslissing die uitspraak doet over de rechtsplegingsvergoedingen waartoe
de eiser wordt veroordeeld.
De middelen zijn niet ontvankelijk bij gebrek aan belang.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiser in de kosten.
3 februari 2010 – 2° kamer – Voorzitter: de h. de Codt, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: de h. Dejemeppe – Gelijkluidende conclusie van de h. Vandermeersch, advocaatgeneraal – Advocaten: mrs. C. Bodarwé, Luik en J. Bastin, Brussel.

Nr. 82
1° KAMER - 4 februari 2010

1º EUROPESE UNIE — PREJUDICIELE GESCHILLEN - HANDELINGEN VAN DE
INSTELLINGEN - UITLEGGING DOOR HET HOF VAN JUSTITIE - PREJUDICIËLE VRAAG - RECHTERLIJKE
INSTANTIES VAN DE LID-STATEN - VERWIJZINGSBEVOEGDHEID - BEPERKING
2º PREJUDICIEEL GESCHIL - EUROPESE UNIE - HANDELINGEN VAN DE INSTELLINGEN UITLEGGING DOOR HET HOF VAN JUSTITIE - PREJUDICIËLE VRAAG - RECHTERLIJKE INSTANTIES VAN
DE LID-STATEN - VERWIJZINGSBEVOEGDHEID - BEPERKING
3º EUROPESE UNIE — PREJUDICIELE GESCHILLEN - INSOLVENTIEVERORDENING INSOLVENTIEPROCEDURE - OPENING - VOORWAARDEN - OPENBAAR MINISTERIE - BEGRIP UITLEGGING - HOF VAN JUSTITIE - HOF VAN CASSATIE - PREJUDICIËLE VRAAG - VERPLICHTING
4º PREJUDICIEEL GESCHIL - EUROPESE UNIE - INSOLVENTIEVERORDENING INSOLVENTIEPROCEDURE - OPENING - VOORWAARDEN - OPENBAAR MINISTERIE - BEGRIP UITLEGGING - HOF VAN JUSTITIE - HOF VAN CASSATIE - PREJUDICIËLE VRAAG - VERPLICHTING
5º OPENBAAR MINISTERIE - EUROPESE UNIE - INSOLVENTIEVERORDENING INSOLVENTIEPROCEDURE - OPENING - VOORWAARDEN - BEGRIP - UITLEGGING - HOF VAN
JUSTITIE - HOF VAN CASSATIE - PREJUDICIËLE VRAAG - VERPLICHTING
6º FAILLISSEMENT, FAILLISSEMENTSAKKOORD EN GERECHTELIJK
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AKKOORD — RECHTSPLEGING - INSOLVENTIEVERORDENING - INSOLVENTIEPROCEDURE
- OPENING - VOORWAARDEN - OPENBAAR MINISTERIE - BEGRIP - UITLEGGING - HOF VAN
JUSTITIE - HOF VAN CASSATIE - PREJUDICIËLE VRAAG - VERPLICHTING
7º EUROPESE UNIE — PREJUDICIELE GESCHILLEN - INSOLVENTIEVERORDENING INSOLVENTIEPROCEDURE - OPENING - SCHULDEISER - NATIONALE AUTORITEIT - BEGRIP UITLEGGING - HOF VAN JUSTITIE - HOF VAN CASSATIE - PREJUDICIËLE VRAAG - VERPLICHTING
8º PREJUDICIEEL GESCHIL - EUROPESE UNIE - INSOLVENTIEVERORDENING INSOLVENTIEPROCEDURE - OPENING - SCHULDEISER - NATIONALE AUTORITEIT - BEGRIP UITLEGGING - HOF VAN JUSTITIE - HOF VAN CASSATIE - PREJUDICIËLE VRAAG - VERPLICHTING
9º FAILLISSEMENT, FAILLISSEMENTSAKKOORD EN GERECHTELIJK
AKKOORD — RECHTSPLEGING - INSOLVENTIEVERORDENING - INSOLVENTIEPROCEDURE
- OPENING - VOORWAARDEN - SCHULDEISER - NATIONALE AUTORITEIT - BEGRIP - UITLEGGING HOF VAN JUSTITIE - HOF VAN CASSATIE - PREJUDICIËLE VRAAG - VERPLICHTING
10º EUROPESE UNIE — PREJUDICIELE GESCHILLEN - INSOLVENTIEVERORDENING INSOLVENTIEPROCEDURE - OPENING - SCHULDEISER - NATIONALE AUTORITEIT - BELANG UITLEGGING - HOF VAN JUSTITIE - HOF VAN CASSATIE - PREJUDICIËLE VRAAG - VERPLICHTING
11º PREJUDICIEEL GESCHIL - EUROPESE UNIE - INSOLVENTIEVERORDENING INSOLVENTIEPROCEDURE - OPENING - SCHULDEISER - NATIONALE AUTORITEIT - BELANG UITLEGGING - HOF VAN JUSTITIE - HOF VAN CASSATIE - PREJUDICIËLE VRAAG - VERPLICHTING
12º FAILLISSEMENT, FAILLISSEMENTSAKKOORD EN GERECHTELIJK
AKKOORD — RECHTSPLEGING - INSOLVENTIEVERORDENING - INSOLVENTIEPROCEDURE
- OPENING - VOORWAARDEN - SCHULDEISER - NATIONALE AUTORITEIT - BELANG - UITLEGGING HOF VAN JUSTITIE - HOF VAN CASSATIE - PREJUDICIËLE VRAAG - VERPLICHTING
1º en 2° De rechterlijke instanties van de Lid-Staten kunnen met betrekking tot titel IV van
het derde deel van het E.G.-Verdrag en de daarin genoemde handelingen van afgeleid
recht gebruik maken van artikel 234 van dit verdrag, met dien verstande dat hun verwijzingsbevoegdheid beperkt wordt tot de rechters die een beslissing wijzen waartegen volgens het nationaal recht niet kan worden opgekomen; dit sluit de bevoegdheid uit van het
hof van beroep om een prejudiciële vraag te stellen, als er nog een cassatieberoep mogelijk is tegen zijn beslissing1. (Artt. 61, 68 en 234, E.G.-Verdrag)
3º, 4°, 5° en 6° Wanneer een middel, voor het Hof, de vraag opwerpt of het begrip "de voorwaarden die gesteld worden" van artikel 3.4.a van de Insolventieverordening ook doelt op
voorwaarden die slaan op de hoedanigheid of het belang van een persoon - zoals het
openbaar ministerie van een andere Lid-Staat - om een insolventieprocedure aan te vragen dan wel of deze voorwaarden slechts betrekking hebben op de materiële voorwaarden om aan die procedure te worden onderworpen, stelt het Hof de vraag tot uitlegging
van die bepaling aan het Hof van Justitie van de Europese Unie. (Art. 3.4.a, Verordening
Raad E.G. nr. 1346/2000 van 29 mei 2000; Art. 267, derde lid, E.G.-Verdrag)
7º, 8° en 9° Wanneer een middel, voor het Hof, de vraag opwerpt of de term 'schuldeiser'
van artikel 3.4.b van de Insolventieverordening ruim kan worden geïnterpreteerd, in die
zin dat ook een nationale autoriteit, die, krachtens het recht van de Lid-Staat waartoe zij
behoort, bevoegd is om een insolventieprocedure aan te vragen en optreedt in het algemeen belang en als vertegenwoordiger van het geheel van de schuldeisers, in
voorkomend geval geldig de territoriale insolventieprocedure krachtens artikel 3.4.b van
1 E.G.-Verdrag, zoals van toepassing voor de inwerkingtreding, op 1 december 2009, van het Verdrag van Lissabon van 13 december 2007 tot wijziging van het Verdrag betreffende de Europese
Unie en het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschappen en Slotakte (Wet 19 juni 2008,
BS 19 feb. 2009, 15048).
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de Insolventieverordening zou kunnen aanvragen. stelt het Hof de vraag tot uitlegging
van die bepaling aan het Hof van Justitie van de Europese Unie. (Art. 3.4.b, Verordening
Raad E.G. nr. 1346/2000 van 29 mei 2000; Art. 267, derde lid, E.G.-Verdrag)
10º, 11° en 12° Wanneer een middel, voor het Hof, de vraag opwerpt of, indien de term
schuldeiser ook kan slaan op een nationale autoriteit bevoegd om een insolventieprocedure aan te vragen, het noodzakelijk is, voor de toepassing van artikel 3.4.b van de Insolventieverordening, dat die nationale autoriteit aantoont dat zij ageert in het belang van
schuldeisers die zelf hun woonplaats, zetel of gebruikelijke verblijfplaats hebben in het
land van die nationale autoriteit, stelt het Hof de vraag tot uitlegging van die bepaling aan
het Hof van Justitie van de Europese Unie. (Art. 3.4.b, Verordening Raad E.G. nr.
1346/2000 van 29 mei 2000; Art. 267, derde lid, E.G.-Verdrag)
(PROCUREUR-GENERAAL BIJ HET HOF VAN BEROEP TE ANTWERPEN T. ZAZA RETAIL, bvba )

ARREST

(AR C.08.0596.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 9 oktober 2008 gewezen door
het hof van beroep te Antwerpen.
Voorzitter Ivan Verougstraete heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Guy Dubrulle heeft geconcludeerd.
II. FEITEN EN PROCEDUREVOORGAANDEN
Uit het bestreden arrest blijkt het volgende:
1. Op 14 november 2006 heeft de procureur des Konings bij de rechtbank van
eerste aanleg te Tongeren de faillietverklaring gevorderd van de vestiging in België van Zaza Retail bv, een vennootschap naar Nederlands recht, met Amsterdam
als centrum van haar voornaamste belangen.
2. Op dat moment was nog geen insolventieprocedure geopend in Nederland.
3. De faillietverklaring is gevorderd ingevolge een onderzoek van ambtswege
naar de toestand van de schuldenaar, krachtens artikel 10 van de wet van 17 juli
1997 betreffende het gerechtelijk akkoord, waaruit bleek dat deze zich in staat
van faillissement bevond.
4. De rechtbank van koophandel te Tongeren besloot bij vonnis van 4 februari
2008 tot de faillietverklaring van Zaza Retail bv.
5. Bij arrest van 9 oktober 2008 hervormde het hof van beroep te Antwerpen
het vonnis van de rechtbank van koophandel en oordeelde het dat noch de rechtbank, noch het hof van beroep, terzake internationale bevoegdheid heeft om te
oordelen over de gegrondheid van de gevorderde opening van een zelfstandige
territoriale faillissementsprocedure voor de vestiging van Zaza Retail bv in België.
6. De bv Zaza Retail is bij beslissing van de rechtbank te Amsterdam van 8 juli
2008 failliet verklaard.
III. CASSATIEMIDDELEN
De eiser voert in zijn verzoekschrift drie middelen aan.
Eerste middel
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Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 3 en 6 van de Faillissementswet van 8 augustus 1997;
- artikel 631 Gerechtelijk Wetboek;
- artikel 118 van de wet van 16 juli 2004 houdende het Wetboek van Internationaal Privaatrecht;
- de artikelen 3 en 4 van de verordening (EG) nr. 1346/2000 van de Raad van 29 mei
2000 (in werking getreden op 31 mei 2002), hierna genoemde "de Europese Insolventieverordening".
Aangevochten beslissingen
Doordat in het bestreden arrest het (hof van beroep) zich zonder internationale bevoegdheid verklaart om te oordelen over de gegrondheid van de gevorderde opening van
een zelfstandige territoriale faillissementsprocedure voor de vestiging(en) van Zaza Retail
bv in België op grond van volgende overwegingen
"IV. 'De internationale bevoegdheid van de Belgische rechters inzake internationale
(grensoverschrijdende) faillissementen wordt bepaald door artikel 3 van de Europese Insolventieverordening en dit artikel dient, ter bepaling van de draagwijdte ervan, niet samen gelezen te worden met artikel 4 van de Europese Insolventieverordening.
V. Op grond van de duidelijke tekst van de artikelen 3.4.a) en 3.4.b) van de Europese
Insolventieverordening kan een zelfstandige territoriale faillissementsprocedure (dus een
vóór een hoofdprocedure geopende territoriale procedure) - er bestaat geen betwisting
over het feit dat zulke procedure ook gevoerd werd voor de eerste rechter, hoewel het bestreden vonnis daarover niets zegt - enkel in twee gevallen geopend worden, met name:
1° wanneer een faillissement niet uitgesproken kan worden in het land van het centrum
van de voornaamste belangen, bijvoorbeeld omdat de schuldenaar de vereiste hoedanigheid niet bezit om failliet verklaard te worden. Als voorbeeld noemt het toelichtend rapport de niet-handelaar of een overheidsbedrijf dat aan een speciale regeling onderworpen
is;
2° wanneer deze opening door een 'gepriviligeerde schuldeiser' (met het oog op de bescherming van lokale belangen of een efficiënt beheer van de boedel) wordt gevraagd,
waarbij artikel 3.4.b) een onderscheid maakt tussen twee categorieën van geprivilegieerde
schuldeisers. De monopolie om een zelfstandige procedure aan te vragen wordt in eerste
instantie toegekend aan de 'plaatselijke schuldeisers', te weten de schuldeisers die gevestigd zijn in de Lid-staat waar de betrokken vestiging gelegen is. Daarnaast kunnen ook de
schuldeisers optreden wiens vordering het resultaat is van de exploitatie van de vestiging,
zoals bijv. een werknemer van de vestiging die in een andere Lid-staat woont. De monopolie toegekend aan voormelde schuldeisers wordt verklaard door hun belang om de
plaatselijke lex concursus op hun vorderingen te zien toepassen.
VI. Het openbaar ministerie is geen schuldeiser in de voormelde zin zoals bepaald in
artikel 3.4.b) van de Europese Insolventieverordening en het feit dat het openbaar ministerie stelt dat hij '... bij de dagvaarding in faillietverklaring bij toepassing van artikel 10, §3,
WGA de rol van bewaker van het algemeen belang vervult en als het ware optreedt in de
plaats van de constitutionele of individuele schuldeisers die mogelijks stil blijven zitten'
verandert daar niets aan.
VII. Anderzijds blijkt uit niets dat het faillissement van Zaza Retail bv in Nederland
niet uitgesproken kon worden en het tegendeel blijkt uit de vaststelling dat Zaza Retail bv
inmiddels door de rechtbank van Amsterdam failliet werd verklaard.
Het feit dat de procureur des Konings te Tongeren geen bevoegdheid zou hebben om in
Nederland het faillissement van de Zaza Retail bv te vorderen is irrelevant voor de beoor-
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deling van de rechtsvraag of de toepassingsvoorwaarde van artikel 3.4.a) al dan wel of
niet vervuld is, nu voor de toepassing daarvan niet dient nagegaan te worden wie in Nederland de opening van een faillissementsprocedure kan aanvragen maar enkel dient nagegaan te worden of een faillissement in Nederland kon uitgesproken worden. Nu het antwoord daarop bevestigend luidt, was ook de voorwaarde van artikel 3.4.a) niet vervuld".
Grieven
Eerste onderdeel
De artikelen 3 en 4 van de verordening (EG) nr. 1346/2000 van de Raad van 29 mei
2000, geen afbreuk doen aan de bevoegdheid van het openbaar ministerie voorzien in artikel 6 van de Faillissementwet van 8 augustus 1997 om over te gaan tot dagvaarding in
faillissement van de Zaza Retail bv, met zetel in Nederland doch met vestiging(en) in België, en de rechtbank van koophandel te Tongeren wel degelijk bevoegd laat om de faillietverklaring uit te spreken op dagvaarding van het openbaar ministerie van een schuldenaar
wiens centrum van zijn voornaamste belangen gelegen zijn in een andere Lid-staat van de
Europese Unie, doch die in Maasmechelen (België) een vestiging heeft, zelfs indien deze
procedure voorafging aan de opening van een insolventieprocedure krachtens artikel 3, lid
1, van de Europese Insolventieverordening.
Immers, de bevoegdheidsregels van de Europese Insolventieverordening bepalen alleen
de internationale bevoegdheid, wat betekent dat zij de Lid-staat aanwijzen waarvan de
rechter een insolventieprocedure mag openen. De territoriale bevoegdheid binnen de Lidstaat in kwestie wordt bepaald volgens het nationale recht van die Lid-staat.
De toepasselijke Belgische wetgeving - die trouwens in overeenstemming werd gebracht met de regels vervat in de Europese Insolventieverordening - betreffen artikel 631
Gerechtelijk Wetboek, artikel 118 van de wet van 16 juli 2004 houdende het Wetboek van
Internationaal Privaatrecht en artikel 3 van de Faillissementswet.
Artikel 118 van het wetboek van internationaal privaatrecht stelt dat de Belgische rechters slechts bevoegd zijn om een insolventieprocedure te openen in de gevallen voorzien
in artikel 3 van de Europese Insolventieverordening.
Artikel 631 Gerechtelijk Wetboek bepaalt onder meer dat de rechtbank van koophandel
bevoegd om een territoriaal of secundair faillissement uit te spreken, die is welke gelegen
is in het rechtsgebied waarbinnen de schuldenaar de bedoelde vestiging bezit.
Artikel 3, lid 1, van de Faillissementswet van 8 augustus 1997 bepaalt:
"Indien het centrum van de voornaamste belangen van de schuldenaar gelegen is in een
andere Lid-staat van de Europese Unie, kan hij, indien hij in België een vestiging heeft,
failliet verklaard worden overeenkomstig de bepalingen van de verordering (EG) nr.
1346/2000 van de Raad van 29 mei 2000 betreffende insolventieprocedures".
De relevante bepalingen van de Europese Insolventieverordening betreffen de artikelen
3 en 4.
Artikel 3, lid 2, van de Europese Insolventieverordening bepaalt uitdrukkelijk: "Wanneer het centrum van de voornaamste belangen van de schuldenaar op het grondgebied
van een Lid-staat gelegen is, zijn de rechters van een andere Lid-staat slechts tot opening
van een insolventieprocedure ten aanzien van deze schuldenaar bevoegd indien hij op het
grondgebied van laatstgenoemde Lid-staat een vestiging bezit".
Artikel 3, lid 4, van de Europese Insolventieverordening bepaalt:
"De opening van een territoriale insolventieprocedure krachtens lid 2 kan slechts in de
volgende gevallen aan de opening van een insolventieprocedure krachtens lid 1 voorafgaan:
a) wanneer de opening van een hoofdprocedure niet kan worden verkregen in verband
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met de voorwaarden die gesteld worden in de wetgeving van de Lid-staat waar het centrum van de voornaamste belangen van de schuldenaar zich bevindt;
b) wanneer de opening van de territoriale insolventieprocedure is aangevraagd door een
schuldeiser die zijn woonplaats, zetel of gebruikelijke verblijfplaats heeft in de Lid-staat
op het grondgebied waarvan de betrokken vestiging is gelegen of wiens vordering het resultaat is van een uit de exploitatie van de vestiging voortvloeiende verplichting".
Artikel 4, lid 2, stelt:
"Het recht van de Lid-staat waar de procedure wordt geopend, bepaalt onder welke
voorwaarden deze procedure wordt geopend, verloopt en wordt beëindigd ...".
De procureur des Konings is op grond van artikel 6 van de Belgische faillissementswet
bevoegd om over te gaan tot dagvaarding in faillissement: "Onverminderd de bepalingen
van de wet betreffende het gerechtelijk akkoord geschiedt de faillietverklaring bij vonnis
van de rechtbank van koophandel waarbij de zaak aanhangig is gemaakt, hetzij op aangifte van de koopman, hetzij op dagvaarding van een of meer schuldeisers, van het openbaar
ministerie, van de voorlopige bewindvoerder als bedoeld in artikel 8 of van de curator van
de hoofdprocedure in het geval (bedoeld in artikel 3, eerste lid)" (artikel 6 van de faillissementswet van 8 augustus 1997).
Deze bevoegdheid werd ingevoerd door de faillissementwet van 8 augustus 1997, wetgeving die trouwens niet los kan gezien worden van de wet van 17 juli 1997 inzake het
gerechtelijk akkoord (WGA).
Voorheen bestond de mogelijkheid tot ambtshalve faillietverklaring door de rechtbank
van koophandel. Bij de invoering van de faillissementswet van 8 augustus 1997 en de wet
op het gerechtelijk akkoord werd de praktijk van de depistagediensten die binnen de
rechtbanken van koophandel werden georganiseerd, geformaliseerd en werd tevens de
ambtshalve faillietverklaring afgeschaft, maar werd anderzijds aan de parketten een nieuwe rol toebedeeld en werd aan het openbaar ministerie de bevoegdheid gegeven om door
dagvaarding het faillissement uit te lokken. Blijkens de bewoordingen van de wet gelden
de bevoegdheden van het openbaar ministerie "onverminderd de bepalingen van de wet
betreffende het gerechtelijk akkoord" (noot: in de verschillende stadia van de akkoordprocedure beschikt de rechtbank van koophandel thans ook nog over de mogelijkheid de
schuldenaar "ambtshalve" failliet te verklaren na hem (en het OM) te hebben gehoord).
De WGA institutionaliseerde aldus een (preventief) toezicht van overheidswege (door
de kamer voor handelsonderzoeken). Teneinde evenwel de nodige gevolgen te kunnen
verbinden aan het onderzoek van de kamer van handelsonderzoek dient uiteraard, in het
algemeen belang en om de aantasting van het economisch weefsel te voorkomen, de mogelijkheid te worden voorzien om over te gaan tot het faillissement eens vastgesteld wordt
dat de voorwaarden daartoe voorhanden zijn. Gelet op de rechtspraak van het Europees
Hof voor de Rechten van de Mens werd het ambtshalve faillissement afgeschaft en werd
deze taak toebedeeld aan het openbaar ministerie.
Het openbaar ministerie vervult hierbij de rol van de bewaker van het algemeen belang
en treedt als het ware op in de plaats van de constitutionele of individuele schuldeisers die
mogelijks stil blijven zitten.
De Europese regelgeving heeft uitdrukkelijk de mogelijkheid weerhouden om één of
meerdere bijkomende (lees "territoriale") insolventieprocedures te openen die dan slechts
uitwerking hebben binnen de betrokken Lid-staat. Een dergelijke procedure kan blijkens
de Verordening diverse doelen dienen, waaronder in de eerste plaats uiteraard de bescherming van de lokale belangen. Op deze wijze wordt het gehuldigde universaliteitsbeginsel
verzoend met de bescherming van de lokale belangen.
Het is in deze optiek dat ook artikel 3, lid 4, van de Europese Insolventieverordening
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dient gelezen te worden. Met name wenst men een zelfstandige territoriale procedure, d.i.
een territoriale procedure die opgestart wordt vóór er een (universele) hoofdprocedure is
opgestart, te beperken tot het strikt noodzakelijke. Een dergelijke procedure wordt derhalve voorgehouden voor zogenaamde "gepriviligeerde schuldeisers" en kan slechts door
hetzij de plaatselijke schuldeiser(s) hetzij de schuldeisers van de plaatselijke vestiging
("schuldeisers wiens vordering het resultaat is van een uit de exploitatie van de vestiging
voortvloeiende verplichting") of voor de gevallen waarin het recht van de Lid-staat waar
de schuldenaar het centrum van zijn belangen heeft, niet toelaat een hoofdprocedure te
openen.
De termen "plaatselijke schuldeiser" of "schuldeiser" wiens vordering het resultaat is
van een uit de exploitatie van de vestiging voortvloeiende verplichting, kan hierbij niet
eng geïnterpreteerd worden.
Een nationale autoriteit, in casu het openbaar ministerie kan de opening van dergelijke
procedure wel degelijk aanvragen, voor zover deze aanvraag gebaseerd is op uit een rechterlijk handelsonderzoek gereveleerde vordering(en) van publieke en privaatrechtelijke
schuldeiser(s) die zijn (hun) woonplaats, zetel of gebruikelijke verblijfplaats heeft (hebben) in de Lid-staat op het grondgebied waarvan de betrokken vestiging gelegen is of op
vorderingen die het resultaat zijn van een uit de exploitatie van de vestiging voortvloeiende verplichting en waarbij de betrokken nationale autoriteit derhalve optreedt in het belang van meerdere betrokken schuldeisers.
In casu werd conform de Belgische wetgeving een onderzoek van ambtswege geopend
door de kamer voor handelsonderzoek op basis van de gegevens verstrekt door de fiscale
en sociale overheden en op basis van de beslagberichten. Op het einde van dit onderzoek
werd conform artikel 10, §3, WGA verslag opgesteld waarbij werd geconcludeerd dat de
faillissementsvoorwaarden waren voldaan en werd dit verslag overgemaakt aan de procureur des Konings met het oog op eventuele dagvaarding in faillissement.
Het vorderingsrecht van de procureur des Konings om op te treden ligt daarenboven
vervat in de slotzin van artikel 3, lid 4, van de Europese Insolventieverordening, met
name dat de vordering het resultaat is van een uit de exploitatie van de vestiging voortvloeiende verplichting.
Tweede onderdeel
De uitzondering voorzien in artikel 3, lid 4a), is eveneens van toepassing op de dagvaarding in faillissement uitgebracht door het openbaar ministerie, aangezien het openbaar ministerie de opening van een hoofdprocedure niet kon verkrijgen in de Lid-staat
waar de schuldenaar zijn centrum van voornaamste belangen heeft, nu het openbaar ministerie geen enkele bevoegdheid heeft om in het buitenland een dagvaarding in faillissement in te leiden.
Het antwoord op de beide onderdelen van het eerste middel lijkt slechts te kunnen opgelost worden door een uitlegging van artikel 3 van de Europese Insolventieverordening.
Deze uitlegging behoort tot de uitsluitende bevoegheid van het Hof van Justitie van de
Europese Gemeenschap.
Ingevolge de artikelen 68 en 234 van het EG-Verdrag, lijken deze prejudiciële vragen
aan het Hof van Justitie dienen voorgelegd te worden.
Zodat het hof van beroep in haar arrest een verkeerde interpretatie gaf aan artikel 3, lid
4a) en b) van de Europese Insolventieverordening en niet vermocht zich zonder internationale bevoegdheid te verklaren.
Tweede middel
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 138, 138bis, 1017 en 1022 van het Gerechtelijk Wetboek.
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Aangevochten beslissingen
Doordat in het bestreden arrest het openbaar ministerie tot betaling van de kosten van
beide aanleggen werd veroordeeld, voor Zaza Retail bv vastgesteld op 1.200,00 euro (basisrechtsplegingsvergoeding eerste aanleg) + 1.200,00 euro (basisrechtsplegings-vergoeding hoger beroep) = 2.400,00 euro.
Grieven
Voor zover een veroordeling tot de kosten kon worden uitgesproken, had de Belgische
Staat in de kosten had dienen verwezen te worden wanneer, in burgerlijke zaken, het
openbaar ministerie in het ongelijk werd gesteld op een van ambtswege ingestelde rechtsvordering (Cass. 9 september 1999, Arr. Cass, 1999, 1076).
Het hof van beroep veroordeelde ten onrechte het openbaar ministerie tot betaling van
de kosten van beide aanleggen.
Derde middel
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 68 en 234 van het EG-Verdrag.
Aangevochten beslissingen
Het (hof van beroep) ging niet in op de door het openbaar ministerie gewenste prejudiciële vraagstelling op grond van de overweging dat artikel 68 EG-Verdrag het recht om
een prejudiciële vraag te stellen slechts toekent aan de instanties die in laatste aanleg zetelen, d.w.z. voor België aan het Hof van Cassatie, het Grondwettelijk Hof en de Raad van
State en de gewone prejudiciële procedure (artikel 234 EG-Verdrag) niet geldt.
Grieven
Artikel 68, lid 1, stelt enkel: "artikel (234) is van toepassing op deze titel onder de volgende omstandigheden en voorwaarden: indien een vraag wordt opgeworpen in verband
met de uitlegging van deze titel of de geldigheid of de uitlegging van op deze titel gebaseerde handelingen van de instellingen van de gemeenschap in een zaak aanhangig bij een
nationale rechterlijke instantie waarvan de beslissingen volgens het nationale recht niet
vatbaar zijn voor hoger beroep, is deze instantie gehouden, indien zij een beslissing op dit
punt noodzakelijk acht voor het wijzen van haar vonnis, het Hof van Justitie te verzoeken
over deze vraag een uitspraak te doen".
Maar hieruit kan niet afgeleid worden dat de prejudiciële procedure niet zou kunnen
toegepast worden door een instantie die oordeelt in hoger beroep.
Het hof van beroep achtte zich op grond van de door haar weerhouden motieven ten onrechte niet bevoegd tot het stellen van prejudiciële vragen aan het Hof van Justitie.

IV. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Derde middel
1. Verordening 1346/2000 van 29 mei 2000 betreffende insolventieprocedures
(hierna: de Insolventieverordening) is een maatregel genomen op het gebied van
justitiële samenwerking in burgerlijke zaken, zoals bepaald in artikel 61, c), van
het toen toepasselijke EG-Verdrag.
Artikel 61 van dit EG-Verdrag maakt deel uit van titel IV van het derde deel
van dit verdrag, die de instellingen bevoegdheid verleent voor de uitvoering van
beleid op het gebied van het vrije verkeer van personen.
Artikel 68 van het toen toepasselijke EG-Verdrag bepaalt dat artikel 234 van
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dit verdrag van toepassing is op deze titel onder de volgende omstandigheden en
voorwaarden: indien een vraag wordt opgeworpen in verband met de uitlegging
van deze titel of de geldigheid of de uitlegging van op deze titel gebaseerde handelingen van de instellingen van de Gemeenschap in een zaak aanhangig bij een
nationale rechterlijke instantie waarvan de beslissingen volgens het nationale
recht niet vatbaar zijn voor hoger beroep, is deze instantie gehouden, indien zij
een beslissing op dit punt noodzakelijk acht voor het wijzen van haar vonnis, het
Hof van Justitie te verzoeken over deze vraag een uitspraak te doen.
2. De rechterlijke instanties van de lidstaten kunnen derhalve met betrekking
tot titel IV van het derde deel van het genoemde EG-Verdrag en de daarin genoemde handelingen van afgeleid recht gebruik maken van artikel 234 van dit
verdrag, met dien verstande dat hun verwijzingsbevoegdheid beperkt wordt tot
de rechters die een beslissing wijzen waartegen volgens het nationaal recht niet
kan worden opgekomen. Dit sluit de bevoegdheid uit van het hof van beroep om
een prejudiciële vraag te stellen, als er nog een cassatieberoep mogelijk is tegen
zijn beslissing.
3. Het hof van beroep vermocht derhalve op grond van artikel 68 van het genoemde EG-Verdrag te oordelen dat het terzake niet kan ingaan op de door het
openbaar ministerie gewenste prejudiciële vraagstelling.
Het middel kan niet worden aangenomen.
Eerste middel
Eerste onderdeel
4. Volgens het bestreden arrest kon het openbaar ministerie krachtens artikel
3.4.b van de Insolventieverordening het faillissement niet vorderen van de Belgische vestiging van Zaza Retail bv bij de rechtbank van koophandel te Tongeren.
De appelrechters oordelen dat op grond van artikel 3.4.b van de Insolventieverordening, "een zelfstandige territoriale faillissementsprocedure (dus een vóór
een hoofdprocedure geopende territoriale procedure)" enkel geopend kan worden
"wanneer deze opening door een 'gepriviligieerde' schuldeiser (met het oog op de
bescherming van lokale belangen of een efficiënt beheer van de boedel) wordt
aangevraagd, waarbij artikel 3.4.b een onderscheid maakt tussen twee categorieën van gepriviligieerde schuldeisers. (Het) monopolie om een zelfstandige procedure aan te vragen wordt in eerste instantie toegekend aan de 'plaatselijke schuldeisers', te weten de schuldeisers die gevestigd zijn in de Lid-staat waar de betrokken vestiging gelegen is. Daarnaast kunnen ook de schuldeisers optreden wiens
vordering het resultaat is van de exploitatie van de vestiging, zoals bijvoorbeeld
een werknemer van de vestiging die in een andere Lid-staat woont. (Het) monopolie toegekend aan voormelde schuldeisers wordt verklaard door hun belang om
de plaatselijke lex concursus op hun vorderingen te zien toepassen".
5. De eiser houdt voor dat de term "schuldeiser" van artikel 3.4.b van de Insolventieverordening niet eng kan worden geïnterpreteerd. De eiser benadrukt dat
het openbaar ministerie ook een dagvaarding in faillietverklaring kan instellen.
In deze hoedanigheid vervult het openbaar ministerie, volgens de eiser, de rol
van de bewaker van het algemeen belang en treedt het als het ware op in de
plaats van de institutionele of individuele schuldeisers die zelf niet optreden.
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Om deze reden zou het openbaar ministerie ook de opening van de insolventieprocedure op grond van artikel 3.4.b van de Insolventieverordening moeten kunnen aanvragen. De aanvraag moet volgens de eiser gebaseerd zijn "op uit een
rechterlijk handelsonderzoek gereveleerde vordering van publieke en privaatrechtelijke schuldeisers die hun woonplaats, zetel of gebruikelijke verblijfplaats
hebben in de Lid-staat op het grondgebied waarvan de betrokken vestiging is gelegen of op vorderingen die het resultaat zijn van een uit de exploitatie van de
vestiging voortvloeiende verplichting en waarbij de betrokken nationale autoriteit optreedt in het belang van meerdere betrokken schuldeisers".
6. Artikel 3 van de Insolventieverordening bepaalt:
"1. De rechters van de Lid-staat waar het centrum van de voornaamste belangen van de schuldenaar gelegen is, zijn bevoegd de insolventieprocedure te openen.
2. Wanneer het centrum van de voornaamste belangen van de schuldenaar op
het grondgebied van een Lid-staat gelegen is, zijn de rechters van een andere
Lid-staat slechts tot opening van een insolventieprocedure ten aanzien van deze
schuldenaar bevoegd indien hij op het grondgebied van laatstgenoemde Lid-staat
een vestiging bezit. De gevolgen van deze procedure gelden alleen ten aanzien
van de goederen van de schuldenaar die zich op het grondgebied van die Lidstaat bevinden.
(...)
4. De opening van een territoriale insolventieprocedure krachtens lid 2 kan
slechts in de volgende gevallen aan de opening van een insolventieprocedure
krachtens lid 1 voorafgaan: (...)
b) wanneer de opening van de territoriale insolventieprocedure is aangevraagd
door een schuldeiser die zijn woonplaats, zetel of gebruikelijke verblijfplaats
heeft in de Lid-staat op het grondgebied waarvan de betrokken vestiging is gelegen of wiens vordering het resultaat is van een uit de exploitatie van de vestiging
voortvloeiende verplichting".
7. Punt 17 van de preambule aan verordening 1346/2000 verduidelijkt dat
voordat er een hoofdprocedure is geopend, het recht om een insolventieprocedure aan te vragen in de Lid-staat waar de schuldenaar een vestiging heeft, uitsluitend geldt voor plaatselijke schuldeisers en schuldeisers van de plaatselijke vestiging. Die beperking is ingegeven door de wens om de gevallen waarin een territoriale procedure wordt aangevraagd voordat er een hoofdprocedure is aangevraagd tot het hoogstnoodzakelijke te beperken. Zodra er een hoofdprocedure
wordt geopend, wordt de territoriale procedure een secundaire procedure.
Het toelichtend rapport Virgos-Schmit bij de Insolventieverordening benadrukt
dat de territoriale insolventieprocedure van artikel 3.4 van de Insolventieverordening het belang van de plaatselijke schuldeisers en het openbaar belang dient.
8. De beperkingen die voorzien zijn in verband met de territoriale procedures
zijn niet overgenomen in verband met de secundaire procedures. De artikelen 27
en 29 van de Insolventieverordening bepalen dat de secundaire insolventie kan
worden aangevraagd door zowel de curator van de hoofdprocedure, als elke an-
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dere persoon of autoriteit die krachtens het recht van de Lid-staat op het grondgebied waarvan de secundaire procedure wordt aangevraagd, bevoegd is om een
insolventieprocedure aan te vragen.
9. De vraag rijst of het openbaar ministerie kan beschouwd worden in de zin
van de Insolventieverordening als een "schuldeiser" die zijn woonplaats, zetel of
gebruikelijke verblijfplaats heeft in de Lid-staat op het grondgebied waarvan de
betrokken vestiging is gelegen of wiens vordering het resultaat is van een uit de
exploitatie van de vestiging voortvloeiende verplichting.
Hiervoor is relevant welke de rechtspositie van het openbaar ministerie is bij
de aanvraag tot faillissement.
Krachtens artikel 6 van de Faillissementswet van 8 augustus 1997, geschiedt
de faillietverklaring bij vonnis van de rechtbank van koophandel waarbij de zaak
aanhangig is gemaakt, hetzij op aangifte van de koopman, hetzij op dagvaarding
van een of meer schuldeisers, van het openbaar ministerie, van de voorlopige bewindvoerder als bedoeld in artikel 8 van die wet of van de curator van de hoofdprocedure in het geval bedoeld in artikel 3, eerste lid, van de verordening.
Uit de parlementaire voorbereiding blijkt dat het de bedoeling van de wetgever
was, na de afschaffing van de ambtshalve faillietverklaring, toch de procedure in
faillietverklaring te behouden, anders dan die op aangifte of dagvaarding door de
schuldeisers. De wetgever koos ervoor dit initiatiefrecht in handen van het openbaar ministerie te geven "in het algemene kader van het openbaar belang".
Op deze wijze treedt het openbaar ministerie niet enkel op in het algemeen belang maar ook om de belangen van het geheel van de schuldeisers te vrijwaren,
zonder echter op te treden in naam en voor rekening van die schuldeisers. Het
treedt ook op om, in het belang van de openbare orde, de nadelen op te vangen
van het stilzitten van de schuldeisers die meestal geen belang hebben om een
faillissement van de debiteur te vorderen.
10. De vraag rijst of de term "schuldeiser" van artikel 3.4.b van de Insolventieverordening kan worden geïnterpreteerd, in die zin dat ook het openbaar ministerie, dat krachtens het Belgisch recht bevoegd is om een faillissement aan te vragen, in voorkomend geval geldig de territoriale insolventieprocedure krachtens
artikel 3.4.b van de Insolventieverordening zou kunnen aanvragen.
11. Die vraag kan slechts worden opgelost door een uitlegging van artikel
3.4.b van de Insolventieverordening.
Het onderdeel werpt dus een probleem op dat tot de uitsluitende bevoegdheid
van het Hof van Justitie van de Europese Unie behoort.
Ingevolge artikel 267, lid 3, van het Verdrag betreffende de werking van de
Europese Unie, is het Hof in de regel verplicht een prejudiciële vraag aan het
Hof van Justitie te stellen.
Tweede onderdeel
12. De eiser houdt voor dat de uitzondering voorzien in artikel 3.4.a eveneens
terzake van toepassing is op de dagvaarding in faillissement gevorderd door het
openbaar ministerie, aangezien het openbaar ministerie - bij gebrek aan bevoegdheid - de opening van een hoofdprocedure niet kon verkrijgen in Nederland, zijn-
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de de Lid-staat waar de schuldenaar zijn centrum van voornaamste belangen
heeft.
13. Het bestreden arrest oordeelt dat het feit dat de procureur des Konings te
Tongeren geen bevoegdheid zou hebben om in Nederland het faillissement van
Zaza Retail bv te vorderen irrelevant is voor de beoordeling van de rechtsvraag
of de toepassingsvoorwaarde van artikel 3.4.a van de Insolventieverordening al
dan niet vervuld is. Voor de toepassing van vermeld artikel 3.4.a dient, volgens
de appelrechters, niet nagegaan te worden wie in Nederland de opening van een
faillissementsprocedure kan aanvragen maar enkel of een faillissement in Nederland kan uitgesproken worden.
14. Artikel 3.4. aanhef en a, van de Insolventieverordening bepaalt:
"De opening van een territoriale insolventieprocedure krachtens lid 2 kan
slechts in de volgende gevallen aan de opening van een insolventieprocedure
krachtens lid 1 voorafgaan: (...)
a) wanneer de opening van een insolventieprocedure krachtens lid 1 niet kan
worden verkregen in verband met de voorwaarden die gesteld worden in de wetgeving van de Lid-staat waar het centrum van de voornaamste belangen van de
schuldenaar zich bevindt".
15. Punt 17 van de preambule aan van de Insolventieverordening verduidelijkt
dat voordat er een hoofdprocedure is geopend, het recht geldt om een insolventieprocedure aan te vragen in de Lid-staat waar de schuldenaar een vestiging
heeft, voor gevallen waarin het recht van de Lid-staat waar de schuldenaar het
centrum van zijn voornaamste belangen heeft, niet toelaat een hoofdprocedure te
openen.
Het toelichtend rapport Virgos-Schmit bij de Insolventieverordening stelt dat
dit mogelijk is als de schuldenaar de vereiste hoedanigheid niet bezit om failliet
verklaard te worden. Als voorbeelden daarvan noemt het rapport de niet-handelaar of een overheidsbedrijf dat aan een speciale regeling is onderworpen.
16. De vraag rijst of het begrip "de voorwaarden die gesteld worden" ook doelt
op voorwaarden die slaan op de hoedanigheid of het belang van een persoon zoals een lid van het openbaar ministerie van een andere Lid-staat - om een insolventieprocedure aan te vragen dan wel of de voorwaarden slechts betrekking
hebben op de materiële voorwaarden om aan die procedure te worden onderworpen.
17. Die vraag kan slechts worden opgelost door een uitlegging van artikel 3.4.a
van de Insolventieverordening.
Het onderdeel werpt dus een probleem op dat tot de uitsluitende bevoegdheid
van het Hof van Justitie van de Europese Unie behoort.
Ingevolge artikel 267, derde lid, van het Verdrag betreffende de werking van
de Europese Unie, is het Hof in de regel verplicht een prejudiciële vraag aan het
Hof van Justitie te stellen.
Dictum
Het Hof,
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Houdt iedere nadere uitspraak aan tot het Hof van Justitie van de Europese
Unie bij prejudiciële beslissing over de volgende vragen uitspraak zal hebben gedaan:
1. Doelt het begrip "de voorwaarden die gesteld worden" van artikel 3.4.a van
de Insolventieverordening ook op voorwaarden die slaan op de hoedanigheid of
het belang van een persoon - zoals het openbaar ministerie van een andere Lidstaat - om een insolventieprocedure aan te vragen dan wel of deze voorwaarden
slechts betrekking hebben op de materiële voorwaarden om aan die procedure te
worden onderworpen.
2. Kan de term 'schuldeiser' van artikel 3.4.b van de Insolventieverordening
ruim worden geïnterpreteerd, in die zin dat ook een nationale autoriteit, die,
krachtens het recht van de Lid-staat waartoe zij behoort, bevoegd is om een insolventieprocedure aan te vragen en optreedt in het algemeen belang en als vertegenwoordiger van het geheel van de schuldeisers, in voorkomend geval geldig de
territoriale insolventieprocedure krachtens artikel 3.4.b van de Insolventieverordening zou kunnen aanvragen.
3. Indien de term schuldeiser ook kan slaan op een nationale autoriteit bevoegd
om een insolventieprocedure aan te vragen, is het noodzakelijk voor de toepassing van artikel 3, 4.b van de Insolventieverordening dat die nationale autoriteit
aantoont dat zij ageert in het belang van schuldeisers die zelf hun woonplaats,
zetel of gebruikelijke verblijfplaats hebben in het land van die nationale autoriteit?
4 februari 2010 – 1° kamer – Voorzitter en Verslaggever: de h. Verougstraete, voorzitter – Gelijkluidende conclusie van de h. Dubrulle, advocaat-generaal.

Nr. 83
1° KAMER - 4 februari 2010

1º DERDENVERZET - GERECHTELIJK AKKOORD - VONNIS VAN DEFINITIEVE OPSCHORTING VAN
BETALING - SCHULDEISER - STEMRECHT - AARD - DERDENVERZET - ONTVANKELIJKHEID
2º FAILLISSEMENT, FAILLISSEMENTSAKKOORD EN GERECHTELIJK
AKKOORD — RECHTSPLEGING - GERECHTELIJK AKKOORD - VONNIS VAN DEFINITIEVE
OPSCHORTING VAN BETALING - SCHULDEISER - STEMRECHT - AARD - DERDENVERZET ONTVANKELIJKHEID
1º en 2° Een schuldeiser van een debiteur die een gerechtelijk akkoord heeft aangevraagd,
kan niet opkomen bij wege van derdenverzet tegen een beslissing van een rechtbank
van koophandel die een definitieve opschorting toekent, behalve wanneer de debiteur
bedrog heeft gepleegd of wanneer de schuldeiser zich kan beroepen op een hypotheek,
een voorrecht of enig ander recht dat buiten zijn schuldvordering ligt; zijn stemrecht kan
niet als zulk recht worden beschouwd1. (Art. 1122, eerste en tweede lid, aanhef en 3°,
Ger.W.; Artt. 3, tweede lid en 32, Wet 17 juli 1997 betreffende het gerechtelijk akkoord)
(M-TEC nv T. TELENET nv)

1 Zie de concl. van het O.M.
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Advocaat-generaal Dubrulle heeft in hoofdzaak gezegd
1. Het arrest verklaart het derdenverzet van de verweerster, chirografaire schuldeiser
van de eiseres, tegen het vonnis, dat de eiseres de definitieve opschorting van betaling toekende, ontvankelijk en gegrond, o.m. op volgende aangevochten grond:
“Art. 1122, tweede lid, 3° Ger.W. is te dezen niet toepasselijk. Het toestaan van de definitieve opschorting en de gevolgen die daaraan door de wet gehecht worden tasten immers op rechtstreekse wijze de verhouding zelf aan tussen de schuldenaar en de schuldeiser. De eigen rechten van Telenet als schuldeiser maken het voorwerp uit van de aangevochten beslissing.”
Art. 1122, eerste lid, 3° Ger.W. bepaalt dat ieder die niet behoorlijk is opgeroepen of
niet in dezelfde hoedanigheid in de zaak is tussengekomen, derdenverzet kan doen tegen
een, zij het voorlopige, beslissing die zijn rechten benadeelt en die gewezen is door een
burgerlijk gerecht, of door een strafgerecht in zover dit over burgerlijke belangen uitspraak heeft gedaan.
Het tweede lid, aanhef en sub 3°, bepaalt dat dit rechtsmiddel evenwel niet kan worden
ingesteld door schuldeisers, behalve wanneer hun schuldenaar bedrog heeft gepleegd of
wanneer zij zich kunnen beroepen op een hypotheek, een voorrecht of enig ander recht dat
buiten hun schuldvordering ligt.
2. Het eerste cassatiemiddel, dat schending aanvoert van deze bepalingen, alsook van
artikel 3 van de wet van 17 juli 1997 betreffende het gerechtelijk akkoord, stelt de vraag
naar de ontvankelijkheid van dergelijk rechtsmiddel tegen zodanig vonnis, door een chirografaire schuldeiser.
Dat artikel 3, tweede lid, eerste zin, bepaalt dat, onverminderd de toepassing van de
faillissementswet, tegen de beslissingen van de rechtbank rechtsmiddelen kunnen worden
aangewend volgens de in het Gerechtelijk Wetboek voorgeschreven regels en termijnen.
Artikel 11 bepaalt dat de schuldenaar die het akkoord aanvraagt een verzoekschrift richt
tot de rechtbank van koophandel. Dit is een eenzijdig verzoekschrift, ingeleid en behandeld zoals geregeld in de artikelen 1025 e.v. Ger.W.
Art. 1033 Ger.W. bepaalt dat al wie niet in dezelfde hoedanigheid in de zaak is tussengekomen, verzet kan doen tegen de beslissing die zijn rechten benadeelt. En art. 1034
Ger.W. bepaalt dat art. 1125 Ger.W. mede van toepassing is op dat verzet. Dat art. 1125
bepaalt enkel de vormen van het verzet, maar dit betekent niet dat artikel 1122, dat
bepaalt welke personen verzet kunnen doen, dus niet toepasselijk zou zijn.
De wet van 17 juli 1997 betreffende het gerechtelijk akkoord houdt geen afwijking op
deze gemeenrechtelijke regeling in.
Aldus kan, krachtens het art. 1122, tweede lid, aanhef en 3°, door een schuldeiser, behalve wanneer zijn schuldenaar bedrog heeft gepleegd of wanneer hij zich kan beroepen
op een hypotheek, een voorrecht of enig ander recht dat buiten zijn schuldvordering ligt,
geen verzet worden gedaan tegen het vonnis, dat zijn schuldenaar de definitieve opschorting van betaling toekende.
De verweerster beroept zich niet op een hypotheek, noch op een voorrecht. Blijft dan
nog enkel de vraag over of zij zich kan beroepen op “enig ander recht dat buiten haar
schuldvordering ligt”.
3. Ik meen dat deze vraag ontkennend moet beantwoord worden.
Artikel 32 van de wet van 17 juli 1997 betreffende het gerechtelijk akkoord bepaalt dat
de schuldeisers verwittigd worden dat ze opmerkingen kunnen maken betreffende het
door de schuldenaar voorgestelde herstel- of betalingsplan en dat over dat plan moet worden gestemd. Dit stemrecht kan niet worden beschouwd als enig ander recht dat buiten de
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schuldvordering van de schuldeisers ligt.
De eiseres lijkt me gevolgd te kunnen worden waar ze in haar middel stelt dat de bepaling van art. 1122, tweede lid, aanhef en 3° van het Gerechtelijk Wetboek haar verantwoording vindt in de idee dat de schuldeisers de fluctuaties van het vermogen van hun
schuldenaar moeten ondergaan en dat de toepassing van deze bepaling niet, zoals het bestreden vonnis oordeelt, wordt uitgesloten door de enkele omstandigheid dat de
geviseerde beslissing de verhouding zelf tussen schuldenaar en de schuldeiser aantast doordat de schuldeiser een deel van zijn schuldvordering niet meer zal kunnen of mogen
verhalen op het vermogen van de schuldenaar ingevolge de goedkeuring, door de rechtbank, van een herstel- of betalingsplan.
De opvatting dat deze bepaling niet zou gelden wanneer de schuldeiser en de schuldenaar tegenstrijdige belangen hebben, zodat de schuldeiser, in dat geval, derdenverzet kan
doen, lijkt me niet terzake dienend: zijn die belangen niet steeds per definitie tegenstrijdig? De schuldeisers hebben overigens opmerkingen kunnen maken op het plan en de wet
verplicht de rechtbank het aan hun stem te onderwerpen. Evenmin kan de opvatting gevolgd worden dat, louter op grond dat niet blijkt dat een schuldeiser die deelneemt aan die
stemming, tussenkwam als partij in de rechtspleging, deze schuldeiser als belanghebbende
partij derdenverzet kan doen tegen het vonnis dat de definitieve opschorting van betaling
toestaat 2. Dit rechtsmiddel staat ook niet open enkel omdat hij door zijn deelname aan de
stemming zijn recht van verdediging niet uitoefent 3.
4. Dit alles is bv. niet het geval in het stelsel van de collectieve schuldenregeling, waar
de wet (art. 1675/16, derde lid, Ger.W.) uitdrukkelijk enkel het derdenverzet tegen een beschikking van toelaatbaatheid voorziet en dit rechtsmiddel in alle andere gevallen uitsluit.
De schuldeisers worden daarin niet ter stemming opgeroepen, maar beschikken over een
aantal mogelijkheden om hun rechten te vrijwaren:
- bezwaar in te dienen tegen het door de schuldbemiddelaar opgesteld ontwerp van
minnelijke aanzuiveringsregeling, bij ontstentenis waarvan ze geacht worden ermee in te
stemmen (art.1675/10, §4, tweede lid, Ger.W.);
- bij moeilijkheden bij de uitvoering van de gerechtelijke aanzuiveringsregeling of
nieuwe feiten, door een eenvoudige schriftelijke verklaring ter griffie, de zaak opnieuw
voor de rechter te brengen (art.1675/14, §2, derde lid, Ger.W.);
- de herroeping van de beschikking van toelaatbaarheid of van de minnelijke of
gerechtelijke aanzuiveringsregeling (art.1675/15, §§1 en 2 Ger.W.).
De wet van 17 juli 1997 betreffende het gerechtelijk akkoord heeft geen dergelijke
regeling.
5. Het bestreden arrest verklaart het derdenverzet van de verweerster, chirografaire
schuldeiser van de eiseres, tegen het vonnis, dat de eiseres de definitieve opschorting van
betaling toekende, dus ten onrechte ontvankelijk.
6. Conclusie: het middel is gegrond en leidt tot volledige vernietiging.
ARREST

(AR C.09.0030.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 9 oktober 2008 gewezen door
2 Brussel, 17 dec. 2002, RW. 2004-2005, 547; zie ook: Mons, 22 nov. 1999, JT 2000, 187: de enkele
oproeping ter stemming heeft niet tot gevolg dat de schuldeiser tussenkomende partij wordt, zodat
zijn hoger beroep tegen het vonnis van definitieve opschorting van betaling niet ontvankelijk is.
3 Luik, 17 juni 1999, RDC 2000, 792.
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het hof van beroep te Antwerpen.
Voorzitter Ivan Verougstraete heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Guy Dubrulle heeft geconcludeerd.
II. FEITEN EN PROCEDUREVOORGAANDEN
Uit het bestreden arrest blijkt het volgende:
1. Op 17 februari 2006 vroeg de eiseres het gerechtelijk akkoord aan.
2. De rechtbank van koophandel te Mechelen stond de voorlopige opschorting
toe bij vonnis van 27 februari 2006.
3. De verweerster deed aangifte van schuldvordering voor een bedrag van
1.114.957,16 euro, die echter door de eiseres werd betwist.
4. Bij vonnis van 5 juli 2006 van de rechtbank van koophandel te Mechelen
werd de schuldvordering van de verweerster toegelaten voor een provisioneel bedrag van 614.863,00 euro.
5. De eiseres legde op12 september 2006 een herstel- en betalingsplan neer,
waarbij aan de verweerster een bedrag van nul euro werd toegekend.
6. Bij vonnis van 25 september 2006 kende de rechtbank van koophandel te
Mechelen de definitieve opschorting toe, waartegen de verweerster derdenverzet
aantekende.
7. Bij vonnis van 11 juni 2007 verklaarde de rechtbank van koophandel te Mechelen het derdenverzet ontvankelijk maar ongegrond.
8. Op hoger beroep van de verweerster verklaart het hof van beroep bij het bestreden arrest het derdenverzet gegrond en beslist dat de definitieve opschorting
niet wordt toegestaan.
III. CASSATIEMIDDELEN
De eiseres voert in haar verzoekschrift twee middelen aan.
Eerste middel
Geschonden wetsbepalingen
- de artikelen 21 en 1122, eerste en tweede lid, 3°, van het Gerechtelijk Wetboek;
- artikel 3 van de wet van 17 juli 1997 betreffende het gerechtelijk akkoord.
Aangevochten beslissing
Bij het bestreden arrest van 9 oktober 2008 verklaart het Hof van beroep te Antwerpen
het hoger beroep van verweerster gegrond en het incidenteel beroep van de eiseres ongegrond, wijzigt het bestreden vonnis, verklaart het derdenverzet van de nv Telenet tegen
het vonnis van 25 september 2006, waarbij aan de eiseres de definitieve opschorting werd
toegekend, gegrond, wijzigt het vonnis van 25 september 2006 van de rechtbank van
koophandel te Mechelen, zegt rechtens dat aan eiseres de definitieve opschorting niet
wordt toegestaan en verklaart haar verzoek tot heropening der debatten ongegrond.
Deze beslissing is onder meer gestoeld op volgende gronden:
" 4. Artikel 1122, tweede lid, 3°, Gerechtelijk Wetboek is te dezen niet toepasselijk. Het
toestaan van de definitieve opschorting en de gevolgen die daaraan door de wet gehecht
worden tasten immers op rechtstreekse wijze de verhouding zelf aan tussen de schuldenaar en de schuldeiser. De eigen rechten van Telenet als schuldeiser maken het voorwerp
uit van de aangevochten beslissing.

Nr. 83 - 4.2.10

HOF VAN CASSATIE

359

5. Het derdenverzet is terecht ontvankelijk verklaard zodat het incidenteel beroep ongegrond is".
Grieven
Naar luid van artikel 3, tweede lid, van de Wet van 17 juli 1997 betreffende het gerechtelijk akkoord kunnen, onverminderd de toepassing van de Faillissementswet tegen de beslissingen van de rechtbank rechtsmiddelen worden aangewend volgens de in het Gerechtelijk Wetboek voorgeschreven regels en termijnen.
Deze rechtsmiddelen zijn deze bedoeld bij artikel 21 van het Gerechtelijk Wetboek.
Volgens artikel 1122, eerste lid, van het Gerechtelijk Wetboek kan ieder die niet behoorlijk is opgeroepen of niet in dezelfde hoedanigheid in de zaak is tussengekomen, derdenverzet doen tegen een, zij het voorlopige, beslissing die zijn rechten benadeelt en die
gewezen is door een burgerlijk gerecht, of door een strafgerecht in zover dit over burgerlijke belangen uitspraak doet.
Blijkens artikel 1122, tweede lid, 3°, van het Gerechtelijk Wetboek kan dit rechtsmiddel evenwel niet worden ingesteld door de schuldeisers, behalve wanneer hun schuldenaar
bedrog heeft gepleegd of wanneer zij zich kunnen beroepen op een hypotheek, een voorrecht of enig ander recht dat buiten hun schuldvordering ligt.
Deze bepaling vindt haar verantwoording in de idee dat de schuldeisers de fluctuaties
van het vermogen van hun schuldenaar moeten ondergaan.
De enkele omstandigheid dat de geviseerde beslissing de verhouding zelf tussen schuldenaar en de schuldeiser zou aantasten doordat de schuldeiser een deel van zijn schuldvordering niet meer zal kunnen of mogen verhalen op het vermogen van de schuldenaar,
zulks ingevolge de goedkeuring door de rechtbank van een herstel- of betalingsplan, sluit
de toepassing van deze bepaling niet uit.
Te dezen blijkt uit de door het hof van beroep gedane vaststellingen niet dat verweerster zich beriep op een hypotheek, een voorrecht of enig ander recht dat buiten zijn
schuldvordering lag.
Besluit
Waar het hof van beroep oordeelt dat artikel 1122, tweede lid, 3°, van het Gerechtelijk
Wetboek te dezen niet van toepassing was, daar waar blijkens artikel 3 van de wet van 17
juli 1997 betreffende het gerechtelijk akkoord tegen de beslissingen van de rechtbank de
rechtsmiddelen volgens de in het Gerechtelijk Wetboek voorgeschreven regels en termijnen kunnen worden aangewend en daar waar het derdenverzet van een schuldeiser tegen
een beslissing waarbij de schuldenaar partij was blijkens artikel 1122, tweede lid, 3°, van
het Gerechtelijk Wetboek slechts toegelaten is wanneer hij zich kan beroepen op een hypotheek, een voorrecht of enig ander recht dat buiten de schuldvordering ligt, verantwoordt het zijn beslissing dat deze bepaling te dezen niet toepasselijk was niet naar recht
(schending van artikel 3 van de wet van 17 juli 1997 betreffende het gerechtelijk akkoord,
de artikelen 21 en 1122, eerste en tweede lid, 3°, van het Gerechtelijk Wetboek).
Tweede middel
Geschonden wetsbepalingen
- de artikelen 25, 26, 27, 29 en 35 van de wet van 17 juli 1997 betreffende het gerechtelijk akkoord (WGA).
Aangevochten beslissing
Bij het bestreden arrest van 9 oktober 2008 verklaart het hof van beroep te Antwerpen
het hoger beroep van verweerster gegrond en het incidenteel beroep van de eiseres ongegrond, wijzigt het bestreden vonnis, verklaart het derdenverzet van de nv Telenet tegen
het vonnis van 25 september 2006, waarbij aan de eiseres de definitieve opschorting werd
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toegekend, gegrond, wijzigt het vonnis van 25 september 2006 van de rechtbank van
koophandel te Mechelen, zegt rechtens dat aan de eiseres de definitieve opschorting niet
wordt toegestaan en verklaart het verzoek tot heropening der debatten ongegrond. Deze
beslissing is onder meer gestoeld op volgende overwegingen:
"8. Volgens Telenet kan geen definitieve opschorting worden toegekend omdat haar belangen miskend werden.
Zij verwijst daarvoor naar het feit dat als betaling van haar in het betalingsplan nul euro
is voorzien.
9. Het staat vast dat tussen Telenet en M-Tec procedures aanhangig waren waarin betalingen gevorderd werden.
De schuldvordering van Telenet werd aldus reeds betwist nog voor de aanvraag tot gerechtelijk akkoord en de aangifte van schuldvordering door Telenet.
10. Toepassing is gemaakt van artikel 27, §3, WGA en de schuldvordering van Telenet
werd opgenomen voor een provisioneel bedrag van 614.863,00 euro.
11. Artikel 27, §3, WGA vereist dat bij het opstellen van het plan met deze voorlopige
toelating als schuldvordering rekening wordt gehouden.
Hoewel de wet niet bepaalt op welke wijze de schuldenaar rekening moet houden met
deze voorlopige opname volgt uit artikel 29, §3, WGA dat het betalingsplan in een zelfde
betalingswijze moet voorzien van de slechts provisioneel toegelaten schuldvorderingen
als de categorie van schulden waartoe ze behoren overeenkomstig de voorlopige opname,
inzonderheid volgens hun aard of omvang.
12. Daaruit volgt dat het betalingsplan niet mocht bepalen dat Telenet nul euro zou ontvangen nu volgens het plan voor de overeenstemmende categorie van schulden wel deels
betaling werd voorzien.
De schuldvordering van Telenet moest worden opgenomen in het plan volgens de provisionele toelating ervan en betaling moest worden voorzien op dezelfde wijze als schulden van dezelfde categorie.
13. Het betalingsplan schendt daardoor artikel 29 WGA en de rechtbank mocht het plan
niet goedkeuren. Mitsdien mocht de definitieve opschorting niet worden toegestaan.
14. De periode van voorlopige opschorting is reeds geruime tijd verlopen zodat de vordering tot herroeping van de voorlopige opschorting zonder voorwerp is".
Grieven
Naar luid van artikel 25, eerste lid, van de wet van 17 juli 1997 betreffende het gerechtelijk akkoord doen de schuldeisers aangifte van hun schuldvordering en dienen de titel
ervan in op de griffie van de rechtbank van koophandel, uiterlijk op de dag bepaald bij het
vonnis waarbij de voorlopige opschorting wordt verleend.
Die aangifte strekt ertoe aan de schuldeiser het recht te verlenen deel te nemen aan de
stemming over het herstel- of betalingsplan en volledige klaarheid te scheppen aangaande
het passief en belast actief van de schuldenaar.
Blijkens artikel 26 van diezelfde wet onderzoekt de commissaris inzake opschorting de
aangegeven schuldvorderingen en de ingediende titels, hierin bijgestaan door de schuldenaar. Die schuldvorderingen worden vergeleken met de boeken en bescheiden van de
schuldenaar.
Naar luid van artikel 27, §1, van de wet van 17 juli 1997 verwijst de commissaris inzake opschorting, wanneer de schuldenaar en/of de commissaris inzake opschorting bezwaar
heeft tegen de toelating van een schuldvordering, de betwisting betreffende de niet-toegelaten schuldvordering naar de rechtbank.
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Op de terechtzitting vastgesteld voor de behandeling van de betwistingen beslist de
rechtbank, na de commissaris inzake opschorting te hebben gehoord, overeenkomstig de
artikelen 734 tot 1024 van het Gerechtelijk Wetboek. Behoort het geschil omtrent de betwiste vordering niet tot haar bevoegdheid, dan verwijst de rechtbank de partijen naar de
bevoegde rechtbank (artikel 27, §2, WGA).
Artikel 27, §3, van voornoemde wet stelt voorts dat zolang geen uitspraak is gedaan
over een betwiste schuldvordering deze, op verzoek van de commissaris inzake opschorting, voor het bedrag bepaald door de rechtbank, provisioneel wordt toegelaten in de verrichtingen van de akkoordprocedure en er rekening mee wordt gehouden bij het opstellen
van het plan. Tegen de beschikking waarbij het toegelaten bedrag provisioneel wordt bepaald, staan geen rechtsmiddelen open.
Deze laatste bepaling heeft in hoofdzaak tot doel de schuldeiser wiens schuldvordering
wordt betwist toe te laten deel te nemen aan de stemming over het door de schuldenaar ingediende herstel- of betalingsplan. Zij heeft tevens tot voorwerp zich een idee te vormen
van de werkelijke omvang van het passief van de schuldenaar.
Voornoemde bepaling impliceert evenwel geenszins dat die schuldvordering tot beloop
van het toegelaten bedrag ook zou moeten worden opgenomen in het plan, met dien verstande dat aan de betrokken schuldeiser, zoals aan de schuldeisers, wiens schuldvordering
niet betwist is, in het plan de (daadwerkelijke) betaling van een zelfde bedrag zou moeten
worden voorzien.
Dergelijke verplichting blijkt evenmin uit artikel 29 van de wet van 17 juli 1997, dat in
paragraaf 1 stelt dat gedurende de periode waarin de voorlopige opschorting van toepassing is de schuldenaar een herstel- of betalingsplan opstelt, bestaande uit een beschrijvend
gedeelte en een bepalend gedeelte en dat in paragraaf 3 preciseert dat het bepalend gedeelte van het herstel- of betalingsplan de maatregelen bevat die moeten worden genomen om
de schuldeisers te voldoen, waarbij het plan de voorgestelde betalingstermijnen en schuldverminderingen vermeldt.
Uit deze bepaling volgt niet dat de schuldeiser, wiens schuldvordering wordt betwist en
die door de rechtbank slechts provisioneel voor een bepaald bedrag werd toegelaten, recht
heeft op betaling van dat provisioneel toegelaten bedrag nog vooraleer zijn schuldvordering tot beloop van dat bedrag definitief is komen vast te staan.
De beslissing waarbij het bedrag voorlopig wordt toegelaten doet immers geen afbreuk
aan de bevoegdheid van de rechter ten gronde uitspraak te doen over het bestaan en de
omvang van de betwiste schuldvorderingen en kan de rechter die van de betwisting ten
gronde kennis neemt, niet beletten om desnoods de schuldvordering af te wijzen dan wel
het te weerhouden bedrag te herleiden tot een bedrag dat onder het provisioneel toegelaten
bedrag ligt.
Een andere stelling weerhouden, zoals het hof van beroep doet, zou impliceren dat aan
een schuldeiser een betaling wordt toegezegd zonder dat vaststaat dat hij daadwerkelijk
recht heeft op dat bedrag.
Artikel 35, eerste lid, van de wet van 17 juli 1997 betreffende het gerechtelijk akkoord
bepaalt trouwens uitdrukkelijk dat de goedkeuring van de rechtbank het plan bindend
maakt voor alle betrokken schuldeisers, behoudens aanpassingen die zullen worden gedaan met inachtneming van de in verband met de betwiste schuldvorderingen genomen
beslissingen.
Deze bepaling laat m.a.w. de mogelijkheid open om, na tussenkomst van een
beslissing, waarbij de betwiste schuldvordering definitief werd vastgesteld, het plan in
functie van het daadwerkelijk verschuldigde bedrag aan te passen en vooralsnog in een
betaling van de schuldvordering te voorzien.
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Besluit
Waar het hof van beroep bij het bestreden arrest oordeelt dat uit artikel 29, §3, WGA
volgt dat het betalingsplan in eenzelfde betalingswijze moet voorzien van de slechts provisioneel toegelaten schuldvorderingen als de categorie van schulden waartoe ze behoren
overeenkomstig de voorlopige opname, inzonderheid volgens hun aard of hun omvang,
miskent het hof van beroep de draagwijdte van de toelating van de betwiste schuldvordering tot beloop van het door rechtbank provisioneel bepaalde bedrag die hoofdzakelijk tot
voorwerp heeft de betrokken schuldeiser toe te laten deel te nemen aan de verrichtingen
bij de akkoordprocedure, inzonderheid aan de stemming van het herstel- of betalingsplan,
en geen afbreuk doet aan de bevoegdheid van de rechter ten gronde om zich uit te spreken
over het bestaan en de precieze hoegrootheid van de betwiste schuldvordering (schending
van artikelen 25, 26 en 27 van de wet van 17 juli 1997 betreffende het gerechtelijk akkoord), voegt het een voorwaarde toe aan artikel 29, §3, van de wet van 17 juli 1997, dat
geenszins bepaalt dat het betalingsplan moet voorzien in een zelfde betalingswijze van de
slechts provisioneel toegelaten schuldvorderingen als de categorie van schulden waartoe
ze behoren overeenkomstig de voorlopige opname (schending van artikel 29, §1 en §3,
van de wet van 17 juli 1997 betreffende het gerechtelijk akkoord), negeert het de mogelijkheid, uitdrukkelijk voorzien bij artikel 35 van de wet van 17 juli 1997, om naderhand
het goedgekeurde plan aan te passen in functie van beslissingen die werden genomen met
betrekking tot de betwiste schuldvorderingen (schending van artikel 35, eerste lid, van de
wet van 17 juli 1997 betreffende het gerechtelijk akkoord) en verantwoordt het derhalve
zijn beslissing dat het betalingsplan niet mocht bepalen dat Telenet nul euro zou ontvangen, nu volgens het plan voor de overeenstemmende categorie van schulden wel deels betaling werd voorzien, en dat betaling moest worden voorzien op dezelfde wijze als schulden van dezelfde categorie, niet naar recht (schending van artikelen 25, 26, 27, 29, §1 en
§3 en 35, eerste lid, van de wet van 17 juli 1997 betreffende het gerechtelijk akkoord).

IV. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Eerste middel
1. Krachtens artikel 3, tweede lid, eerste zin, van de wet van 17 juli 1997 betreffende het gerechtelijk akkoord, kunnen, onverminderd de toepassing van de
faillissementswet, tegen de beslissingen van de rechtbank rechtsmiddelen worden aangewend volgens de in het Gerechtelijk Wetboek voorgeschreven regels
en termijnen.
2. Artikel 1122, eerste lid, van het Gerechtelijk Wetboek, bepaalt dat ieder die
niet behoorlijk is opgeroepen of niet in dezelfde hoedanigheid in de zaak is tussengekomen, derdenverzet kan doen tegen een, zij het voorlopige, beslissing die
zijn rechten benadeelt en die gewezen is door een burgerlijk gerecht, of door een
strafgerecht in zover dit over burgerlijke belangen uitspraak heeft gedaan. Artikel 1122, tweede lid, aanhef en sub 3°, bepaalt dat dit rechtsmiddel evenwel niet
kan worden ingesteld door schuldeisers, behalve wanneer hun schuldenaar bedrog heeft gepleegd of wanneer zij zich kunnen beroepen op een hypotheek, een
voorrecht of enig ander recht dat buiten hun schuldvordering ligt.
3. De wet betreffende het gerechtelijk akkoord sluit de toepassing niet uit van
de gemeenrechtelijke regeling van artikel 1122, eerste lid en tweede lid, 3°, van
het Gerechtelijk Wetboek, in het kader van de definitieve opschorting van betaling.
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Artikel 1122, eerste lid en tweede lid, 3°, van het Gerechtelijk Wetboek is aldus van toepassing op het vonnis van de rechtbank van koophandel dat de definitieve opschorting van betaling toekent.
Het recht om krachtens artikel 32 van de wet betreffende het gerechtelijk akkoord te stemmen over de definitieve opschorting van betaling, kan niet worden
beschouwd als enig ander recht dat buiten de schuldvordering van de schuldeiser
ligt, in de zin van artikel 1122, tweede lid, 3°, van het Gerechtelijk Wetboek.
4. Hieruit volgt dat een schuldeiser van een debiteur die een gerechtelijk akkoord heeft aangevraagd, niet kan opkomen bij wege van derdenverzet tegen een
beslissing van een rechtbank van koophandel die een definitieve opschorting toekent, tenzij in de uitzonderingsgevallen bedoeld in artikel 1122, tweede lid, 3°,
van het Gerechtelijk Wetboek.
5. Uit het bestreden arrest blijkt niet dat de eiseres bedrog heeft gepleegd, noch
dat de verweerster zich te dezen heeft beroepen op een hypotheek, een voorrecht
of enig ander recht dat buiten haar schuldvordering ligt.
6. Het bestreden arrest oordeelt dat artikel 1122, tweede lid, 3°, van het Gerechtelijk Wetboek te dezen niet toepasselijk is aangezien het toestaan van de definitieve opschorting en de gevolgen die daaraan door de wet gehecht worden, op
rechtstreekse wijze de verhouding zelf tussen de schuldenaar en schuldeiser aantasten.
7. Door op die grond het derdenverzet ontvankelijk te verklaren, schendt het
arrest de in het middel aangevoerde wetsbepalingen.
Het middel is gegrond.
Overige grieven
8. 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.
Verwijst de aldus beperkte zaak naar het hof van beroep te Gent.
4 februari 2010 – 1° kamer – Voorzitter en Verslaggever: de h. Verougstraete, voorzitter – Gelijkluidende conclusie van de h. Dubrulle, advocaat-generaal – Advocaten: mrs.
Geinger en Verbist.

Nr. 84
1° KAMER - 4 februari 2010

364

HOF VAN CASSATIE

4.2.10 - Nr. 84

1º OVEREENKOMST — RECHTEN EN VERPLICHTINGEN VAN PARTIJEN —
ALGEMEEN - SCHULDENAAR - GEHOUDENHEID - SCHADE - VOORZIENBAARHEID - BEGRIP
2º OVEREENKOMST — RECHTEN EN VERPLICHTINGEN VAN PARTIJEN —
TUSSEN PARTIJEN - CONTRACTANT DIE ZICH LAAT VERVANGEN - AANSPRAKELIJKHEID VOOR
DE HULPPERSOON - VERGOEDINGSPLICHT - OMVANG
3º CASSATIE — BEVOEGDHEID VAN HET HOF — ALGEMEEN - MATERIËLE
VERGISSING IN DE BESTREDEN BESLISSING - VERBETERING DOOR HET HOF
1º De voorzienbaarheid van de schade tijdens het aangaan van de overeenkomst, waartoe
een schuldenaar, behoudens opzet, gehouden is, betreft enkel de oorzaak van de
schade. (Art. 1150, B.W.)
2º Een contractuele schuldenaar die zich voor de uitvoering van de overeenkomst laat vervangen, is tegenover zijn medecontractant contractueel aansprakelijk voor de hulppersoon op wie hij een beroep heeft gedaan1; zijn vergoedingsplicht blijft in beginsel beperkt
tot de schade die een voorzienbaar gevolg is van de gebrekkige uitvoering door de hulppersoon.
3º Het Hof is bevoegd om een materiële vergissing in de bestreden beslissing, die blijkt uit
de samenhang van de tekst, te verbeteren2.
(VERWARMINGSBEDRIJF DE BRUYNE nv T. ALLIANZ BELGIUM nv e.a.)

ARREST

(AR C.09.0246.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 26 november 2008 gewezen
door het hof van beroep te Antwerpen.
Raadsheer Eric Dirix heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Christian Vandewal heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDELEN
De eiseres voert in haar verzoekschrift twee middelen aan.
Het verzoekschrift is aan dit arrest gehecht.
III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Eerste middel
1. Krachtens artikel 1150 van het Burgerlijk Wetboek is een schuldenaar, behoudens opzet, slechts gehouden tot de schade die hij heeft kunnen voorzien ten
tijde van het aangaan van de overeenkomst. De voorzienbaarheid betreft enkel de
oorzaak van de schade.
2. Een contractuele schuldenaar die zich voor de uitvoering van de overeenkomst laat vervangen, is tegenover zijn medecontractant contractueel aansprakelijk voor de hulppersoon op wie hij een beroep heeft gedaan.
Zijn vergoedingsplicht blijft in beginsel beperkt tot de schade die een voor1 Zie Cass., 29 sept. 2006, AR C.03.0502.N, AC, 2006, nr. 447.
2 Zie Cass., 27 juli 2004, AR P.04.0912.F, AC, 2004, nr. 369.
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zienbaar gevolg is van de gebrekkige uitvoering door de hulppersoon.
3. Het arrest stelt vast dat:
- de eiseres een aannemingsovereenkomst heeft gesloten met de verzekerde
van de verweersters;
- de eiseres voor de afbraakwerken in het raam van deze overeenkomst een beroep deed op V. H.;
- tijdens de afbraakwerken er een brand ontstond in het gebouw;
- de brand een gevolg is van het nemen van ontoereikende voorzorgsmaatregelen door V. H..
De appelrechters oordelen dat:
- V. H. tekort is geschoten aan de zorgvuldigheid die van een professioneel
mocht worden verwacht;
- deze fouten zowel een inbreuk zijn op de algemene zorgvuldigheidsnorm als
een contractuele fout uitmaken jegens de eiseres;
- de schade voorzienbaar was vermits V. H. kon voorzien dat het werken met
een snijbrander in de gegeven omstandigheden de schade kon veroorzaken.
4. Op grond hiervan beslissen de appelrechters dat de eiseres jegens de verzekerde van de verweersters aansprakelijk is voor de volledige door V. H. aangerichte schade.
5. Door aldus te oordelen, schenden de appelrechters geen der aangevoerde
wetsbepalingen.
Het middel kan niet worden aangenomen.
Tweede middel
6. Het Hof is bevoegd om een materiële vergissing in het bestreden arrest die
blijkt uit de samenhang van de tekst, te verbeteren.
7. Uit de intrinsieke bestanddelen van de beslissing blijkt dat de schade wordt
begroot op een bedrag van 147.587,87 euro. Het bedrag van 150.208,00 euro in
het dictum berust klaarblijkelijk op de kennelijke materiële vergissing die erin
bestaat dat de schadepost voor linnenschade ten bedrage van 2.620,00 euro opnieuw werd toegevoegd, terwijl deze post diende te worden afgetrokken en begrepen is in het bedrag van 10.972,49 euro van de totale aftrekposten.
Het Hof stelt aldus vast dat het bedrag van de veroordeling in het dictum op
pagina 35 van het bestreden arrest dient gelezen te worden als 147.587,87 euro in
plaats van 150.208,03 euro.
Het middel kan niet worden aangenomen.
Dictum
Het Hof,
eenparig beslissend,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiseres in de kosten.
4 februari 2010 – 1° kamer – Voorzitter en Verslaggever: de h. Dirix, waarnemend
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voorzitter – Gelijkluidende conclusie van de h. Vandewal, advocaat-generaal – Advocaten: mrs. Geinger en De Bruyn.

Nr. 85
1° KAMER - 5 februari 2010

VONNISSEN EN ARRESTEN — ALGEMEEN - ONDERTEKENING VAN HET VONNIS DOOR
DE RECHTERS DIE DE BESLISSING HEBBEN GEWEZEN - ONTBREKEN - ONMOGELIJKHEID TE TEKENEN
- VERANTWOORDING - ONTBREKEN - GELDIGHEID VAN DE BESLISSING
Wanneer een vonnis, dat gewezen is door een collegiale kamer van de rechtbank van
eerste aanleg, enkel is ondertekend door de voorzitter en de griffier, zonder dat de onmogelijkheid waarin twee van de rechters zouden hebben verkeerd om het vonnis te ondertekenen verantwoord is overeenkomstig artikel 785 van het Gerechtelijk Wetboek,
heeft het ontbreken van de handtekening van die twee rechters de nietigheid van dat
vonnis tot gevolg1 (Artt. 782, eerste lid, en 785, eerste lid, Ger.W.).
(P. T. M. e.a.)

ARREST (vertaling)

(AR C.09.0377.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het vonnis, op 31 maart 2008 in hoger beroep gewezen door de rechtbank van eerste aanleg te Brussel.
Voorzitter Christian Storck heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal met opdracht Philippe de Koster heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDELEN
De eiseres voert twee middelen aan. Het eerste is gesteld als volgt:
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 782 van het Gerechtelijk Wetboek, gewijzigd bij artikel 23 van de wet van 26
april 2007;
- artikel 31 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 vonnis bevestigt het beroepen vonnis "in zoverre het (de hoofdvordering)
(...) van (de eiseres) (...) niet gegrond verklaart (...) en iedere partij verwijst in haar eigen
kosten van eerste aanleg en hoger beroep".
Grieven
Artikel 782 van het Gerechtelijk Wetboek, na de wijziging ervan bij artikel 23 van de
wet van 26 april 2007, luidt als volgt:
"Voor de uitspraak wordt het vonnis ondertekend door de rechters die het hebben gewezen en door de griffier.
Het eerste lid is evenwel niet van toepassing indien de rechter of rechters oordelen dat
1 Zie concl. O.M., Pas, 2010, nr.85.
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het vonnis onmiddellijk na de debatten kan worden uitgesproken".
Volgens artikel 31 van deze wet is deze nieuwe bepaling in elke aanleg van toepassing
op de zaken waarvoor op 1 september 2007 geen rechtsdag of geen kalender voor de
rechtspleging is vastgesteld, of waarvoor geen enkel verzoek tot vaststelling werd ingediend.
Uit de stukken van de rechtspleging waarop het Hof vermag acht te slaan blijkt te dezen
dat de zaak op 1 september 2007 niet was vastgesteld voor het gerecht in hoger beroep,
daar geen enkele kalender voor de rechtspleging was vastgesteld en er geen enkel verzoek
hiertoe was ingediend, zodat artikel 782 van het Gerechtelijk Wetboek, zoals het was gewijzigd, van toepassing was.
De bestreden beslissing vermeldt evenwel het volgende: "Aldus uitspraak gedaan door
mevr. L. Vandenhouten, voorzitster, mevr. V. Boon, rechter, mev. S. Sosnowski, rechter,
de hr. Fr. Quandt, adjunct-griffier met opdracht, en uitgesproken op 31 maart 2008 ter zitting van de 73e kamer van de rechtbank van eerste aanleg te Brussel, alwaar tegenwoordig waren en zitting hielden: Fr. Quandt en L. Vandenhouten".
Alleen beide laatste namen worden voorafgegaan door een handtekening.
Uit het bestreden vonnis, dat op 31 maart 2008 is gewezen blijkt dat de zaak werd behandeld op de zitting van 11 maart 2008, zodat het vonnis niet onmiddellijk na het debat
is uitgesproken.
Uit het bovenstaande volgt dat de bestreden beslissing, vooraleer ze op 31 maart 2008
door de voorzitster werd uitgesproken, niet is ondertekend door de rechters Vandenhouten, Boon en Sosnowski, die haar hebben gewezen (schending van het bovenaangehaalde
artikel 782 van het Gerechtelijk Wetboek en van artikel 31 van de bovenvermelde wet van
26 april 2007).

III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Eerste middel
Artikel 782, eerste lid, van het Gerechtelijk Wetboek, zoals het is gewijzigd bij
de wet van 26 april 2007 tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek met het oog
op het bestrijden van de gerechtelijke achterstand, bepaalt dat het vonnis voor de
uitspraak wordt ondertekend door de rechters die het hebben gewezen en door de
griffier.
Artikel 785, eerste lid, van hetzelfde wetboek bepaalt dat, indien de voorzitter
of een van de rechters in de onmogelijkheid verkeert om het vonnis te ondertekenen, de griffier daarvan melding maakt onderaan op de akte. De beslissing is dan
geldig met de handtekening van de overige rechters die ze hebben uitgesproken.
Krachtens artikel 782bis, dat in hetzelfde wetboek werd ingevoegd bij de wet
van 26 april 2007, wordt het vonnis uitgesproken door de voorzitter van de kamer die het heeft gewezen, zelfs in afwezigheid van de andere rechters.
Uit de parlementaire voorbereiding van deze wet blijkt dat de wetgever de bij
artikel 782bis in de uitspraak van het vonnis aangebrachte versoepeling gekoppeld heeft aan de voorwaarde dat het vonnis moet worden ondertekend door alle
rechters die het hebben gewezen.
Het bestreden vonnis, dat gewezen is door een collegiale kamer van de rechtbank van eerste aanleg, is enkel ondertekend door de voorzitter en de griffier,
zonder dat de onmogelijkheid waarin twee van de rechters zouden hebben ver-
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keerd om het vonnis te ondertekenen verantwoord is overeenkomstig het bovenaangehaalde artikel 785.
Het ontbreken van de handtekening van die rechters heeft de nietigheid van het
vonnis tot gevolg.
Het middel is gegrond.
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden vonnis.
Beveelt dat van het arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het vernietigde vonnis.
Houdt de kosten aan en laat de uitspraak daaromtrent over aan de feitenrechter.
Verwijst de zaak naar de rechtbank van eerste aanleg te Nijvel, zitting houdende in hoger beroep.
5 februari 2010 – 1° kamer – Voorzitter en Verslaggever: de h. Storck, voorzitter – Gelijkluidende conclusie van de h. de Koster, advocaat-generaal met opdracht – Advocaat:
mr. Wouters.

Nr. 86
3° KAMER - 8 februari 2010

1º KOOP - ROEREND GOED - VERKOOP VAN ANDERMANS ZAAK - NIETIGHEID - MOGELIJKHEID
VOOR DE KOPER OM DE VERJARING OP TE WERPEN TEGEN DE RECHTSVORDERING TOT
TERUGVORDERING VAN DE WARE EIGENAAR

- UITWERKING

2º KOOP - ROEREND GOED - VERKOOP VAN ANDERMANS ZAAK - NIETIGHEID - VOORWAARDE
1º en 2° De nietigheid van de verkoop van andermans zaak, bedoeld in artikel 1599 B.W.,
wordt niet gedekt door de mogelijkheid waarover de koper zou beschikken om artikel
2279, tweede lid, B.W., op te werpen tegen de rechtsvordering tot terugvordering, die de
echte eigenaar tegen hem kan instellen1. (Artt. 1599 en 2279, tweede lid, B.W.)
(T. T. F.)

ARREST (vertaling)

(AR C.08.0569.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 16 juni 2008 gewezen door
het hof van beroep te Bergen.
De zaak is bij beschikking van 13 januari 2010 van de eerste voorzitter verwezen naar de derde kamer.
Raadsheer Sylviane Velu heeft verslag uitgebracht.
1 Zie concl. O.M. in Pas., 2010, nr.86.
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Advocaat-generaal Jean-Marie Genicot heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDELEN
De eiser voert de volgende drie middelen aan.
Eerste middel
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 1599 en 2279, tweede lid, van het Burgerlijk Wetboek.
Aangevochten beslissingen
Het arrest "verklaart de verkoop van 16 april 1998 nietig" en veroordeelt de eiser om
aan de verweerder "de bedragen van 6.197,34 euro en 5.000 euro te betalen, vermeerderd
met de gerechtelijke interest te rekenen van 28 februari 2003, tot algehele betaling", met
inbegrip van de kosten van de twee instanties, op grond van alle redenen die hier als volledig weergegeven worden beschouwd, en inzonderheid om de volgende redenen:
"Uit de stukken 4, 8 en 9 van het dossier (van de verweerder) volgt dat het voertuig dat
hem door (de eiser) is verkocht, in Duitsland is gestolen van de heer A. en dat het chassisnummer was ingeslagen;
(De eiser) was dus niet de eigenaar van het voertuig en de betwiste verkoop betreft dus
wel degelijk andermans zaak;
Weliswaar wordt aanvaard dat de rechtsvordering tot nietigverklaring verjaart wanneer,
vóór zij kan worden ingesteld, een of ander feit plaatsvindt waardoor de koper definitief
tegen uitwinning wordt beschermd. Dit is te dezen echter niet het geval. Immers, naast de
omstandigheid dat het geenszins vaststaat dat (de verweerder) met goed gevolg artikel
2279 van het Burgerlijk Wetboek zou kunnen opwerpen tegen de verus dominus die zijn
goed zou terugvorderen, moet er daarenboven op gewezen worden dat hij, in elk geval, en
geen recht van genot van het litigieuze voertuig heeft zoals een eigenaar: dat voertuig was
immers in beslag genomen en de opheffing van dat beslag hing af van de voorwaarde dat
het voertuig conform moest worden gemaakt (...); het bleek echter onmogelijk om het
voertuig conform te maken door het oorspronkelijk chassisnummer in te slaan, daar (de
verweerder) niet in het bezit is van het oorspronkelijk inschrijvingsformulier en al evenmin beschikt over een inschrijvingsbewijs dat is overhandigd door de bevoegde overheid
van het andere land waarvan het afkomstig is (...);
(De verweerder) kan bijgevolg terecht de nietigverklaring van de litigieuze verkoop en
de terugbetaling van de betaalde prijs vorderen. De omstandigheid dat (de eiser) al dan
niet te goeder trouw is, doet niet ter zake (...);
Aangezien (de verweerder) te goeder trouw is, kan hij tevens schadevergoeding vorderen, ongeacht of (de eiser) al dan niet te goeder trouw is. Laatstgenoemde heeft immers
een fout begaan door een verbintenis aan te gaan die hij niet kan nakomen".
Grieven
Artikel 1599 van het Burgerlijk Wetboek bepaalt dat de verkoop van eens anders zaak
nietig is; hij kan grond tot schadevergoeding opleveren, wanneer de koper niet geweten
heeft dat de zaak aan een ander toebehoorde.
Artikel 2279, tweede lid, van het Burgerlijk Wetboek, bepaalt dat degene die een zaak
verloren heeft of aan wie een zaak ontstolen is, gedurende drie jaren, te rekenen van de
dag waarop het verlies of de diefstal heeft plaatsgehad, de zaak kan terugvorderen van degenen in wiens handen hij ze vindt.
In zijn regelmatig neergelegde conclusie in hoger beroep betoogde de eiser dat artikel
1599 van het Burgerlijk Wetboek, dat ertoe strekt "de koper te beschermen die, onwetend,
een goed gekocht heeft die door een derde, de echte eigenaar, kan worden teruggevor-
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derd", niet van toepassing is "indien de koper (...) niet het risico loopt dat zijn goederen
hem worden ontnomen; dit is bijvoorbeeld het geval wanneer artikel 2279 van het Burgerlijk Wetboek kan worden aangevoerd tegen de verus dominus". Hij herhaalde dat hij zelf
het litigieuze voertuig had gekocht op 19 augustus 1996, dat de verweerder het op 16 april
1998 had gekocht en dat hij op 28 februari 2003 had gedagvaard. Hij leidde hieruit af dat
de koper beschermd was tegen een terugvordering door de echte eigenaar en bijgevolg
niet het risico liep dat het voertuig hem zou worden ontnomen, aangezien hij voormeld artikel 2279 met goed gevolg tegen hem had kunnen aanvoeren, daar er meer dan drie jaar
waren verstreken tussen de verkoop en de dagvaarding, zodat "niemand dus nog het recht
had (...) (het voertuig) terug te vorderen dat in het bezit was" van de verweerder en "dat
artikel 1599 van het Burgerlijk Wetboek te dezen dus niet van toepassing is, daar (laatstgenoemde) niet het risico loopt dat de verus dominus hem zijn voertuig zou ontnemen".
Eerste onderdeel
De nietigheid van de verkoop van andermans zaak, bepaald in artikel 1599 van het Burgerlijk Wetboek, heeft alleen tot doel de koper te beschermen tegen het risico uitwinning
door de echte eigenaar. Alleen de koper, die het risico loopt door de echte eigenaar uitgewonnen te worden, kan zich op dat artikel beroepen. Zodra dit gevaar voor uitwinning,
door enig feit of op welke wijze ook, geweken is, vervalt de rechtsvordering tot nietigverklaring van de verkoop die op grond van artikel 1599 van het Burgerlijk Wetboek kan
worden ingesteld.
Uit de omstandigheid dat de nietigheid waarmee artikel 1599 van het Burgerlijk Wetboek dreigt gedekt is zodra de koper beschermd is tegen uitwinning door de verus dominus, kan worden afgeleid dat zijn rechtsvordering tot nietigverklaring hem wordt ontzegd
wanneer hij over verweermiddelen beschikt waarmee hij kan opkomen tegen de rechtsvordering van de derde die zijn goed terugvordert, en met name wanneer hij tegen die derde artikel 2279, tweede lid, van het Burgerlijk Wetboek, kan opwerpen.
Het eerste arrest van 10 december 2007 stelt vast dat de litigieuze verkoop heeft plaatsgevonden op 16 april 1998 en dat de gedinginleidende dagvaarding is betekend op 28 februari 2003, d.w.z. meer dan drie jaar na de verkoop.
Het arrest, dat na te hebben "aanvaard dat de rechtsvordering tot nietigverklaring verjaart wanneer, vóór zij kan worden ingesteld, een of ander feit plaatsvindt waardoor de
koper definitief tegen uitwinning wordt beschermd" en te hebben vastgesteld dat de verweerder "te goeder trouw (was)", heeft niet wettig kunnen beslissen dat "dit te dezen echter niet het geval is" en de verkoop nietig kunnen verklaren, op grond "dat het geenszins
vaststaat dat (de verweerder) met goed gevolg artikel 2279 van het Burgerlijk Wetboek
zou kunnen opwerpen tegen de verus dominus die zijn goed zou terugvorderen" (schending van de artikelen 1599 en 2279, tweede lid, van het Burgerlijk Wetboek).
Tweede onderdeel
De rechtsvordering tot nietigverklaring die gegrond is op artikel 1599 van het Burgerlijk Wetboek, is geen rechtsvordering tot vrijwaring en verschilt van de ontbinding wegens niet-verstrekking van die vrijwaring, ongeacht of het gaat om de waarborg voor een
ongestoord bezit (vrijwaring tegen uitwinning) dan wel om de vrijwaring tegen verborgen
gebreken en koopvernietigende gebreken.
Het arrest erkent "dat de rechtsvordering tot nietigverklaring verjaart wanneer, vóór zij
kan worden ingesteld, een of ander feit plaatsvindt waardoor de koper definitief tegen uitwinning wordt beschermd en beslist vervolgens dat "dit te dezen echter niet het geval is",
op grond "dat (de verweerder), in elk geval, en geen recht van genot van het litigieuze
voertuig heeft zoals een eigenaar: dat voertuig was immers in beslag genomen en de opheffing van dat beslag hing af van de voorwaarde dat het voertuig conform moest worden
gemaakt (...); het bleek echter onmogelijk om het voertuig conform te maken door het
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oorspronkelijk chassisnummer in te slaan", en leidt hieruit af dat de verweerder "bijgevolg
terecht de nietigverklaring van de litigieuze verkoop en de terugbetaling van de betaalde
prijs kan vorderen", daar deze "betrekking heeft (...) op andermans zaak".
De omstandigheid dat het litigieuze voertuig "niet conform kan worden gemaakt" en
dat het voertuig bijgevolg niet rechtmatig in het verkeer kan worden gebracht, houdt geen
verband met de rechtsvordering tot nietigverklaring van de verkoop van andermans zaak.
Ten aanzien van artikel 1599 van het Burgerlijk Wetboek, is het feit dat de verkochte zaak
al dan niet in overeenstemming is met de overeenkomst en dat de koper al dan niet het genot van de zaak kan hebben zoals hij dat wenst, zonder belang.
De nietigheid, bedoeld in artikel 1599 van het Burgerlijk Wetboek, heeft alleen tot doel
om de koper te beschermen tegen het risico op uitwinning door de echte eigenaar. Alleen
de koper die het risico loopt om door de echte eigenaar te worden uitgewonnen, kan zich
op dat artikel beroepen. De omstandigheid dat de koper, "geen recht van genot zoals een
eigenaar heeft van (een) voertuig (dat) in beslag (was) genomen en (waarbij) de opheffing
van dat beslag afhing van de voorwaarde dat het voertuig conform moest worden gemaakt", wat "onmogelijk blijkt", staat evenwel niet gelijk met een uitwinning door de verus dominus. Het feit dat de koper niet beschermd is tegen die nadelen, kan niet leiden tot
de nietigheid van de verkoop op grond van artikel 1599 van het Burgerlijk Wetboek.
Het arrest, dat op grond van de voormelde overweging beslist om de rechtsvordering tot
nietigverklaring van de verkoop toe te wijzen, schendt de artikelen 1599 en 2279, tweede
lid, van het Burgerlijk Wetboek.
(...)

III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Eerste middel
Eerste onderdeel
Artikel 1599 van het Burgerlijk Wetboek bepaalt dat de verkoop van andermans zaak nietig is.
Die nietigheid wordt niet gedekt door de mogelijkheid waarover de koper zou
beschikken om artikel 2279, tweede lid, van het Burgerlijk Wetboek op te werpen tegen de rechtsvordering tot terugvordering die de echte eigenaar van de verkochte zaak tegen hem kan instellen.
Het onderdeel, dat het tegendeel betoogt, faalt naar recht.
Tweede onderdeel
Het arrest vermeldt dat "weliswaar aanvaard wordt dat de rechtsvordering tot
nietigverklaring verjaart wanneer, vóór zij kan worden ingesteld, een of ander
feit plaatsvindt waardoor de koper definitief tegen uitwinning wordt beschermd;
(dat) dit te dezen echter niet het geval is; (dat het immers) geenszins vaststaat dat
(de verweerder) met goed gevolg artikel 2279 van het Burgerlijk Wetboek zou
kunnen opwerpen tegen de verus dominus die zijn goed zou terugvorderen".
Die overweging is op zich voldoende om de beslissing die de door de verweerder ingestelde rechtsvordering tot nietigverklaring toewijst, te verantwoorden.
Het onderdeel, dat niet kan leiden tot vernietiging, heeft geen belang en is derhalve niet ontvankelijk.
(...)
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Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest, in zoverre het de eiser veroordeelt tot betaling
van de gerechtelijke interest op het bedrag van 5.000 euro.
Verwerpt het cassatieberoep voor het overige.
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het gedeeltelijk vernietigde arrest.
Veroordeelt de eiser in twee derde van de kosten en houdt de overige kosten
aan tot de feitenrechter hierover uitspraak heeft gedaan.
Verwijst de aldus beperkte zaak naar het hof van beroep te Brussel.
8 februari 2010 – 3° kamer – Voorzitter: de h. Mathieu, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: mevr. Velu – Gelijkluidende conclusie van de h. Genicot, advocaat-generaal – Advocaten: mrs. Oosterbosch en Foriers.

Nr. 87
3° KAMER - 8 februari 2010

1º AANSPRAKELIJKHEID BUITEN OVEREENKOMST — BIJZONDERE
AANSPRAKELIJKHEID — BURENHINDER - EIGENDOMSRECHT - VERBROKEN
EVENWICHT - SCHADE DIE DE MAAT VAN DE GEWONE ONGEMAKKEN VAN NABUURSCHAP OVERSTIJGT
- VERGOEDING - COMPENSATIE - OMVANG
2º GRONDWET — GRONDWET 1994 (ART. 1 TOT 99) — ARTIKEL 16 EIGENDOMSRECHT - BURENHINDER - VERBROKEN EVENWICHT - SCHADE DIE DE MAAT VAN DE
GEWONE ONGEMAKKEN VAN NABUURSCHAP OVERSTIJGT - VERGOEDING - COMPENSATIE - OMVANG
1º en 2° Het bestreden vonnis, dat de kap beveelt van bomen die schade veroorzaken
waardoor het evenwicht tussen naburige eigendommen verbroken wordt, maar hun eigenaar niet het recht ontzegt om op zijn erf beplantingen te hebben die aan de naburige
eigenaars geen stoornis opleggen die de maat van de gewone ongemakken van nabuurschap overstijgt, schendt de artikelen 544 B.W. en 16 Gw. niet1. (Art. 544, B.W.; Art.
16, Gw. 1994)
(D. e.a. T. S. e.a.)

ARREST (vertaling)

(AR C.09.0196.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een vonnis, op 26 november 2008 in hoger
beroep gewezen door de rechtbank van eerste aanleg te Nijvel.
De zaak is bij beschikking van 13 januari 2010 van de eerste voorzitter verwezen naar de derde kamer.
1 Zie concl. O.M. in Pas., 2010, nr.87.
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Raadsheer Sylviane Velu heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Jean-Marie Genicot heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDEL
De eisers voeren volgend middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 544, 690, 706, 707, 708, 2219, 2229 en 2235 van het Burgerlijk Wetboek;
- de artikelen 35 en 36 van het Veldwetboek van 7 oktober 1886;
- voor zover nodig, artikel 16 van de Grondwet.
Aangevochten beslissingen
Het bestreden vonnis "verklaart het hoger beroep ontvankelijk maar niet-gegrond; bevestigt bijgevolg het beroepen vonnis in al zijn beschikkingen" en doet in het bijzonder
uitspraak over de hoofdvordering, om alle redenen en inzonderheid om de volgende redenen:
"De hoofdvordering
De (verweerders) verzoeken om de bekrachtiging van de bevindingen van de gerechtsdeskundige, die aanraadt om de 11 grove dennen zonder meer te kappen, hoewel 10 ervan
meer dan dertig jaar oud zijn, zodat de kap ervan volgens de (eisers) op grond van de artikelen 35 en volgende van het Veldwetboek niet te verantwoorden valt;
De deskundige raadt aan om die bomen te kappen, op grond dat hun takken gedeeltelijk
over het naburige goed (een oprit) hangen en dat een gedeeltelijke snoei van die bomen
'tot gevolg zou hebben dat er van de dennen slechts een stam zou overblijven, met enkele
uitstekende takken in de richting van de bosweg' van de (eisers), dat een dergelijke snoei
niet geschikt is voor dit soort dennen en zou leiden tot 'een snelle sterfte van de dennen,
daar zij nooit geknot mogen worden';
De (eisers) erkennen dat de door de deskundige opgegeven redenen weliswaar vanuit
een wetenschappelijk oogpunt steekhoudend zijn, maar ze bekritiseren ze ook, omdat ze
tot gevolg hebben dat tien volkomen gezonde bomen van meer dan dertig jaar die op hun
goed groeiden op het ogenblik dat de (verweerders) er eigenaar van zijn geworden, moeten verdwijnen omdat ze natuurlijke stoffen voortbrengen die de (verweerders) reden tot
klagen geven;
Volgens hen legt de vordering van de (verweerders) hen overdreven verplichtingen op,
tast ze hun eigen hun goed buiten alle proporties aan en is ze een vorm van rechtsmisbruik
omdat de gevorderde maatregelen niet in verhouding staan tot wat werkelijk vereist is om
van hun eigendom te kunnen genieten;
De (verweerders), die de bevestiging van het beroepen vonnis vorderen, beklemtonen
de volgende punten:
Het gedrag van de partijen:
In hun conclusie erkennen de (eisers) zelf uitdrukkelijk dat zij zich nooit hebben bekommerd om de staat en het onderhoud van de litigieuze bomen. In dat verband verklaren
ze het volgende:
'Mijnheer A.D., die de twee achterliggende percelen heeft gekocht, heeft uiteraard
slechts behoefte aan één enkele toegangsweg, wat verklaart dat de toegangsweg die uitgaf
op het middelste lot (zie hierboven lot 1), nooit werd schoongemaakt, waardoor hij bomen
heeft laten staan die thans meer dan dertig jaar oud zijn, wat erop kan wijzen dat de beboste percelen uit de streek oorspronkelijk uitlopers van de omliggende bossen waren';
- Abnormale en overdreven hinder:
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De (verweerders) bekritiseren als volgt het standpunt van de (eisers) over de hinder
waarover zij klagen:
'De hinder waarover de (verweerders) zich beklagen, is een gevolg van het leven op het
platteland, een keuze die zij zelf hebben gemaakt door in een bosrijke omgeving te komen
wonen: zij hadden weet van het bestaan van de litigieuze bomen, net zoals ze weet moeten
hebben van de val van de bladeren in de buurt van bladverliezende planten of het lawaai
van voertuigen in de nabijheid van een weg';
Volgens de (verweerders) moet die mening van de (eisers) in verband worden gebracht
met hun tegenvordering, waarin zij vragen om een hondenhok, dat in de buurt van hun eigendom was geplaatst, te verwijderen;
- De schade en de risico's:
Volgens de (verweerders) is de omvang van hun schade aangetoond en kan ze niet met
ernstige argumenten worden betwist, wat ook geldt voor de oorzaak van de schade.
Om daarenboven te vermijden dat de schade zich opnieuw voordoet en verergert, moeten de door de eerste rechter bevolen maatregelen onverwijld worden uitgevoerd, daar dat
risico wordt vermeld in het deskundigenverslag en kracht wordt bijgezet door het incident
van 19 januari 2007: die dag is de top van één van de litigieuze grove dennen, die naast
het eigendom van de (verweerders) staan, afgebroken en op de boom ernaast gevallen,
waardoor laatstgenoemde moest worden geveld;
Wat de kap van de litigieuze grove dennen betreft, meent de rechtbank, net als de eerste
rechter, dat die bomen geveld moeten worden, daar zij zonder enige twijfel hoogstammige
bomen zijn die op minder dan twee meter van de scheidingslijn zijn geplant, wat de enige
voorwaarde is die opgelegd wordt door artikel 35 van het Veldwetboek, dat geen enkel
onderscheid maakt tussen dertigjarige en andere bomen (cf. RPDB, V° Droit rural, nr. 262
en volgende);
De oplossing die door de (deskundige) wordt voorgesteld, (is) de enige mogelijke oplossing, gelet op het sap van die bomen en de schade die (de verweerders) geleden hebben
en die de deskundige duidelijk heeft vastgesteld;
Wat de (eisers) ook beweren, zelfs op het platteland is een dergelijke schade abnormaal, overdreven en verstoort zij het evenwicht tussen naburige eigendommen (artikel
544 van het Burgerlijk Wetboek);
Ook al hebben de (eisers) na de uitspraak van het beroepen vonnis bepaalde werkzaamheden laten uitvoeren, toch hebben die werkzaamheden niet alle schade waarover de [verweerders] klagen kunnen verhelpen, maar hebben ze ervoor gezorgd dat laatstgenoemden
in de toekomst geen soortgelijke schade zouden lijden;
De uitspraak van het beroepen vonnis over de hoofdvordering moet bijgevolg worden
bevestigd".
Grieven
(...)
Tweede onderdeel
Artikel 544 van het Burgerlijk Wetboek verleent iedere eigenaar het recht om op een
normale wijze van zijn zaak te genieten.
Artikel 16 van de Grondwet waarborgt het recht van eigendom.
De eigenaar van een onroerend goed die geen fout begaat maar het evenwicht tussen
zijn eigendomsrecht en dat van zijn buur verbreekt door zijn buur een stoornis op te leggen die de maat van de gewone buurtschapsnadelen overschrijdt, is hem een rechtmatige
en passende compensatie verschuldigd die het verbroken evenwicht herstelt.
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De rechtmatige en passende compensatie die het verbroken evenwicht herstelt, kan
nooit bestaan in het totale verbod van het niet foutieve feit dat de stoornis veroorzaakt,
ook al is het totale verbod volgens de feitenrechter de enige manier om het verbroken
evenwicht te herstellen. Die compensatie kan alleen bestaan in het verbod om dat evenwicht te verbreken.
De eisers hebben de appelrechters in hun conclusie gevraagd om te verklaren dat de
werkzaamheden die zij na de uitspraak van het eerste vonnis hadden verricht en die zij op
de bladzijden 6 en 7 van hun conclusie in hoger beroep beschrijven, voldoening schonken.
Het bestreden vonnis beslist dat "wat de (eisers) ook beweren, zelfs op het platteland is
(de door de verweerders geleden) schade abnormaal, overdreven en verstoort zij het evenwicht tussen naburige eigendommen (artikel 544 van het Burgerlijk Wetboek)" en preciseert dat, "ook al hebben de (eisers) na de uitspraak van het beroepen vonnis bepaalde
werkzaamheden laten uitvoeren, die werkzaamheden toch niet alle schade waarover de
(verweerders) klagen hebben kunnen verhelpen, maar ervoor hebben gezorgd dat laatstgenoemden in de toekomst geen soortgelijke schade zouden lijden". Het bestreden vonnis
beslist bijgevolg dat "de uitspraak van het beroepen vonnis over de hoofdvordering moet
worden bevestigd", met name de veroordeling tot het kappen van de elf litigieuze grove
dennen.
Het bestreden vonnis, dat beslist om het beroepen vonnis te bevestigen dat de eisers
veroordeelt om de litigieuze elf grove dennen te vellen, legt een totaal verbod op van het
niet foutieve feit dat de stoornis heeft veroorzaakt, terwijl alleen de schade die de maat
van de gewone buurtschapsnadelen overschrijdt, gecompenseerd moet worden. Het vonnis schendt derhalve artikel 544 van het Burgerlijk Wetboek en ook, voor zover nodig, artikel 16 van de Grondwet.

III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Tweede onderdeel
Artikel 544 van het Burgerlijk Wetboek verleent iedere eigenaar het recht om
op een normale wijze van zijn zaak te genieten.
De eigenaar van een onroerend goed die door enig feit, verzuim of gedrag het
evenwicht tussen zijn eigendomsrecht en dat van de naburige eigenaar verstoort
en hem een stoornis oplegt die de maat van de gewone buurtschapsnadelen overschrijdt, is aan de naburige eigenaar een rechtmatige en passende compensatie
verschuldigd, waardoor het verbroken evenwicht wordt hersteld.
Het bestreden vonnis stelt vast dat de litigieuze dennen, die geplant zijn op het
erf van de eisers in de buurt van de lijn die dat erf en dat van de verweerders van
elkaar scheidt, aan de verweerders schade berokkenen die het evenwicht tussen
de naburige eigendommen verbreekt.
Het wijst erop dat, volgens de gerechtsdeskundige, de snoei van de takken die
over het erf van de verweerders hangen - een maatregel die niet geschikt is voor
dat soort bomen -, "zou leiden tot een snelle sterfte (van die bomen)" en dat,
"teneinde te voorkomen dat er gedeeltelijke ingrepen worden gedaan die geen
oplossing bieden op middellange termijn, de wanorde voor de woning en de hinder voor de berijdbare zone op te lossen en de plaats veiliger te maken, (...) het
meer aangewezen" is om die dennen te vellen.
Het bestreden vonnis beslist, op grond van het verslag van die deskundige, dat
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die oplossing "de enige mogelijke is, gelet op het sap van die bomen en de schade die (de verweerders) geleden hebben", daar de werkzaamheden die de eisers
verricht hebben na de uitspraak van het bestreden vonnis "niet alle schade waarover de (verweerders) klagen hebben kunnen verhelpen, maar ervoor hebben gezorgd dat laatstgenoemden in de toekomst geen soortgelijke schade zouden lijden".
Het bestreden vonnis, dat de eisers om die redenen tot die compensatie veroordeelt, ontzegt hen het recht niet om op hun grond beplantingen te hebben die aan
de verweerders geen stoornis opleggen die de maat van de gewone buurtschapsnadelen overschrijdt, en schendt aldus noch voormeld artikel 544 noch artikel 16
van de Grondwet.
Het onderdeel kan niet worden aangenomen.
(...)
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eisers in de kosten.
8 februari 2010 – 3° kamer – Voorzitter: de h. Mathieu, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: mevr. Velu – Gelijkluidende conclusie van de h. Genicot, advocaat-generaal – Advocaten: mrs. Mahieu en T'Kint.

Nr. 88
3° KAMER - 8 februari 2010

1º OVEREENKOMST — EINDE - ONTBINDING - GEVOLGEN - TERUGGAVE - VOORWERP
2º HUUR VAN GOEDEREN — HUISHUUR — EINDE (OPZEGGING.
VERLENGING. ENZ) - ONTBINDING - GEVOLGEN - TERUGGAVE - VOORWERP
3º HUUR VAN GOEDEREN — HUISHUUR — EINDE (OPZEGGING.
VERLENGING. ENZ) - ONTBINDING - HUUROVEREENKOMST VOOR HET LEVEN - ALEATOIR
KARAKTER - INVLOED
4º OVEREENKOMST — EINDE - ONTBINDING - GEVOLGEN - TERUGGAVE SCHADEVERGOEDING
5º NIEUWE VORDERING - BURGERLIJKE ZAKEN - VOORWAARDEN
6º NIEUWE VORDERING - BURGERLIJKE ZAKEN - HEROPENING VAN HET DEBAT - WIJZIGING
VAN HET RECHTSCOLLEGE - HERVATTING AB INITIO - GEVOLGEN - NIEUWE VORDERING VOORWERP - OMVANG
7º VONNISSEN EN ARRESTEN — BURGERLIJKE ZAKEN — ALGEMEEN HEROPENING VAN HET DEBAT - WIJZIGING VAN HET RECHTSCOLLEGE - HERVATTING AB INITIO GEVOLGEN - NIEUWE VORDERING - VOORWERP - OMVANG
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1º en 2° Hoewel de ontbinding niet kan leiden tot nietigverklaring van de wederzijdse
prestaties die ter uitvoering van de overeenkomst zijn verricht indien deze niet voor teruggave in aanmerking komen, leidt zij wel tot teruggave of betaling in equivalent van de zaken of diensten die ten gevolge van de overeenkomst verbruikt zijn of aan een van de
partijen ten goede zijn gekomen, terwijl de tegenpartij daarvoor geen tegenprestaties zou
hebben ontvangen1. (Artt. 1183 en 1184, B.W.)
3º Wanneer de wet niets bepaalt, houdt het aleatoir karakter van de huurovereenkomst
voor het leven geen afwijking in van de uitwerking van het gemene recht van de ontbinding2. (Artt. 1183 en 1184, B.W.)
4º De contractuele tekortkoming van een partij, die de ontbinding van de overeenkomst in
zijn nadeel verantwoordt, tast zijn recht op teruggave, zoals het uit die ontbinding
ontstaat, niet aan en kan alleen zijn veroordeling tot vergoeding van de door die fout
veroorzaakte schade tot gevolg hebben3. (Artt. 1183 en 1184, B.W.)
5º Een nieuwe vordering die aan de in artikel 807, Ger. W., opgelegde voorwaarden voldoet, kan worden ingesteld tot aan de sluiting van het debat, voor zover zij geen betrekking heeft op een geschilpunt waarover reeds uitspraak is gedaan4. (Art. 807, Ger.W.)
6º en 7° Hoewel artikel 775, eerste lid, Ger. W., in de regel, uitsluit dat een nieuwe vordering wordt ingesteld die geen verband houdt met het voorwerp van de heropening het debat, staat die bepaling evenwel niet eraan in de weg dat een dergelijke vordering ingesteld wordt na de heropening van het debat wanneer het debat, na de heropening ervan, in zijn geheel wordt hervat wegens wijziging van de samenstelling van het rechtscollege5. (Art. 775, tweede lid, Ger.W.)
(A. T. M.)

ARREST (vertaling)

(AR C.09.0244.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een vonnis, op 23 december 2008 in hoger
beroep gewezen door de rechtbank van eerste aanleg te Charleroi.
De zaak is bij beschikking van 21 januari 2010 van de eerste voorzitter verwezen naar de derde kamer.
Raadsheer Sylviane Velu heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Jean-Marie Genicot heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDELEN
De eiseres voert de volgende drie middelen aan.
Eerste middel
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 1183 en 1184 van het Burgerlijk Wetboek;
- algemeen beginsel van het recht van verdediging.
Aangevochten beslissingen
1 Zie concl. O.M. in Pas., 2010, nr.88.
2 Ibid.
3 Ibid.
4 Ibid.
5 Ibid.
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Het bestreden vonnis verklaart de vordering van de eiseres tot teruggave van het gedeelte van de huur dat zij gestort heeft bij het ingaan van de huurovereenkomst en dat niet
gedekt wordt door de periode waarin zij het goed vóór de ontbinding van de overeenkomst bewoond heeft, niet gegrond om de redenen die hier als volledig weergegeven worden beschouwd en meer bepaald om de volgende redenen:
"Zoals reeds beslist is in het vonnis van 7 februari 2007,
- werd het bedrag van de huur in één keer betaald bij het begin van de huurovereenkomst voor het leven,
- is die huurovereenkomst een kanscontract: het genot van het goed door de huurder
hangt af van zijn levensduur en eindigt bij zijn overlijden.
De essentie zelf van een kanscontract bestaat in het feit dat de gelijkwaardigheid van de
prestaties afhangt van de kans op winst of verlies, die voor beide partijen wordt beoordeeld op het ogenblik dat dit contract gesloten wordt.
Het risico en de onzekerheid van de gebeurtenis vormen de essentie van het kanscontract. Zo is er pas sprake van een kanscontract indien het gegrond is op een niet op te heffen onzekerheid (...).
In deze zaak berustte de tegenprestatie voor de eenmalige storting van een bedrag van
1.200.000 frank, met name het huurgenot van het goed, op een kans: de levensduur van
(de eiseres). Bijgevolg had men uiteindelijk pas na haar overlijden met zekerheid kunnen
bepalen welke partij, de verhuurder of de huurder, voordeel uit dat contract heeft gehaald:
precies dit maakt van de overeenkomst een kanscontract. Beide partijen maken bij het
sluiten van de overeenkomst kans op winst of verlies (...).
De betaling vormt de tegenprestatie - de prijs - voor de kans, ook al is het mogelijk dat
de huurder, naar gelang van de duur van zijn bewoning van het pand, door de huur te betalen verlies maakt: de voorwaarden voor de betaling van de huur worden niet beïnvloed
door de kans. De prijs is verschuldigd, en is te dezen ook betaald, bij het sluiten van de
overeenkomst.
Aangezien het in dit geval niet om een overeenkomst met opeenvolgende prestaties
gaat (de huurder levert zijn prestatie niet via periodieke stortingen en de verhuurder levert
zijn prestatie op een ononderbroken wijze), is (de eiseres) door de huur te betalen haar
enige verplichting nagekomen. Indien zij door haar eigen fout (...) niet tot het einde van
de huurovereenkomst de voordelen ervan heeft kunnen genieten, kan de ontbinding van
die overeenkomst in haar nadeel niet leiden tot de teruggave van het volledige huurgeld of
van een gedeelte ervan.
De vordering tot gehele of gedeeltelijke teruggave van het door (de eiseres) betaalde
bedrag moet ongegrond worden verklaard".
Grieven
Krachtens artikel 1183 van het Burgerlijk Wetboek, is de ontbindende voorwaarde, die
overeenkomstig artikel 1184 van datzelfde wetboek in wederkerige overeenkomsten altijd
stilzwijgend begrepen is, die welke, bij haar vervulling, de verbintenis tenietdoet, en de
zaken in dezelfde toestand herstelt alsof er geen verbintenis had bestaan.
Hoewel de feitelijke situatie die uit de uitvoering van de overeenkomst, vóór de ontbinding ervan, is ontstaan in overeenkomsten met opeenvolgende prestaties, ertoe kan leiden
dat de reeds geleverde prestaties, die niet voor teruggave in aanmerking komen, niet ongedaan kunnen gemaakt worden, zodat de ontbinding alleen voor de toekomst geldt, bestaat
de akte niet meer zodra de overeenkomst ontbonden is en kan zij voor de partijen bijgevolg geen bron van rechten en verplichtingen zijn. De omstandigheden dat de overeenkomst een kans bevat, dat de prijs verschuldigd was en, te dezen, bij het sluiten van de
overeenkomst is betaald, en dat de verhuurder een ononderbroken prestatie heeft geleverd,
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maken deel uit van de rechten en de verplichtingen die uit de overeenkomst voortvloeien
en die geen weerslag kunnen hebben op de verplichting tot teruggave van het gedeelte van
de huur dat betrekking heeft op de periode na de ontbinding van de huurovereenkomst,
aangezien die verplichting tot teruggave voortvloeit uit die ontbinding.
Het bestreden vonnis, dat op grond van die omstandigheden de vordering verwerpt
waarbij de eiseres de teruggave eist van een bedrag van 21.935,35 euro, dat volgens haar
overeenkomt met de teruggave van het gedeelte van de huur dat betrekking heeft op de
periode na de ontbinding van de huurovereenkomst, schendt derhalve de artikelen 1183 en
1184 van het Burgerlijk Wetboek.
De verweerder heeft zich daarenboven niet op die omstandigheden beroepen om zich te
verzetten tegen de vordering tot teruggave, zodat de eiseres geen conclusie over de draagwijdte van die gegevens heeft kunnen nemen. Door die omstandigheden ambtshalve op te
werpen, miskent het bestreden vonnis het recht van verdediging van de eiseres (miskenning van het in het middel bedoelde algemeen rechtsbeginsel).
Tweede middel
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 1183 en 1184 van het Burgerlijk Wetboek.
Aangevochten beslissingen
Het bestreden vonnis verklaart de vordering van de eiseres tot teruggave van het gedeelte van de huur dat zij gestort heeft bij het ingaan van de huurovereenkomst en dat niet
gedekt wordt door de periode waarin zij het goed vóór de ontbinding van de overeenkomst bewoond heeft, niet gegrond om al de redenen die hier als volledig weergegeven
worden beschouwd en meer bepaald om de redenen die in het eerste middel zijn weergegeven en in hun geheel worden overgenomen.
Grieven
Krachtens de artikelen 1183 en 1184 van het Burgerlijk Wetboek, moet de partij die de
ontbinding verkrijgt, teruggeven wat zij ter uitvoering van de overeenkomst heeft ontvangen. Het feit dat de overeenkomst in het nadeel van die partij is ontbonden, heeft geen
weerslag op die teruggave; de onrechtmatige ontbinding heeft alleen tot gevolg dat die
partij veroordeeld kan worden tot schadevergoeding.
Indien het bestreden vonnis aldus moet worden uitgelegd dat het beslist dat de omstandigheid dat de huurovereenkomst voor het leven in het nadeel van de verweerster is ontbonden, eraan in de weg staat dat haar vordering tot teruggave toegewezen wordt, miskent
het bestreden vonnis de in de artikelen 1183 en 1184 van het Burgerlijk Wetboek vastgelegde verplichting tot teruggave, die losstaat van de eventuele schadevergoeding waarop
de partij die de ontbinding verkrijgt volgens diezelfde artikelen recht heeft. Het schendt
derhalve de artikelen 1183 en 1184 van het Burgerlijk Wetboek.
Derde middel
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 12, 13, 775, eerste lid, 807 en 809 van het Gerechtelijk Wetboek.
Aangevochten beslissingen
Het bestreden vonnis verklaart de nieuwe vordering die de (eiseres) heeft ingesteld na
het vonnis dat de heropening van het debat beveelt, en die ertoe strekt de verweerder qualitate qua te veroordelen tot afgifte van het bijzonder legaat betreffende het litigieuze
pand, gelegen ..., niet-ontvankelijk om de volgende redenen :
"Gelet op het vonnis van 7 februari 2007 dat de heropening van het debat beveelt en
waarnaar voor de voorafgaande feiten van de zaak verwezen moet worden
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- om de partijen in staat te stellen meer uitleg te verschaffen over de gevolgen van de
ontbinding van de huurovereenkomst in het nadeel van (de eiseres) (en), naar aanleiding
daarvan, de vorderingen waarbij de (verweerder) qualitate qua de betaling van het waterverbruik en een vergoeding wegens bewoning voor de periode na de ontbinding van de
huurovereenkomst eist, grondiger te onderzoeken teneinde, in voorkomend geval, de rekeningen tussen de partijen vast te stellen;
- om de partijen in staat te stellen uitleg te verschaffen over het feit dat de onroerende
voorheffing en de gemeentebelasting op ongezonde woningen aan (de eiseres) ten laste
worden gelegd;
Na de uitspraak van dat vonnis heeft (de eiseres), overeenkomstig artikel 1014 van het
Burgerlijk Wetboek, in haar hoedanigheid van testamentair erfgenaam van wijlen J. T.
een vordering ingesteld die zij zelf als een 'nieuwe vordering in hoger beroep' kwalificeert
en die tot de - gerechtelijke - afgifte van het gelegateerde litigieuze pand strekt.
Krachtens artikel 775, eerste lid, van het Gerechtelijk Wetboek, stelt de heropening van
het debat de rechter in staat de partijen over het door hem bepaalde onderwerp te horen
(...).
Uit dat artikel volgt dat, indien de heropening van het debat bevolen wordt, dat debat
alleen betrekking kan hebben op het door de rechter bepaalde onderwerp, dat er geen enkele nieuwe vordering kan worden ingesteld en dat de bestaande vorderingen die geen betrekking hebben op het bepaalde onderwerp noch uitgebreid noch gewijzigd kunnen worden (...).
De partijen kunnen dus alleen conclusie nemen en pleiten over het onderwerp waarvoor
het debat werd heropend (...). De rechter kan de conclusie verwerpen indien deze betrekking heeft op een ander onderwerp dan dat welk bepaald werd in de beslissing tot heropening van het debat (...) of hoeft hierop niet te antwoorden (...).
Die nieuwe vordering die in hoger beroep is ingesteld na het vonnis dat ambtshalve de
heropening van het debat beveelt, is bijgevolg niet ontvankelijk".
Grieven
Krachtens de artikelen 12, 13, 807 en 809 van het Gerechtelijk Wetboek, kan - zelfs in
hoger beroep - een nieuwe vordering tussen partijen bij conclusie worden ingesteld, wanneer zij gegrond is op een feit of een akte in de dagvaarding aangevoerd of wanneer zij
een verweer is op de hoofdvordering of tot vergoeding strekt.
Wanneer de heropening van het debat over een door de rechter bepaald onderwerp
wordt bevolen, mag het voor het rechtscollege voortgezette debat weliswaar alleen maar
op dat onderwerp betrekking hebben en kan er geen enkele nieuwe vordering worden ingesteld, maar dit geldt niet wanneer het debat, tijdens de zitting waarop dat debat heropend wordt, wegens wijziging van de samenstelling van het rechtscollege ab initio wordt
hervat; het debat is dan niet meer beperkt tot de punten die vermeld worden in de
beslissing die de heropening van het debat beveelt.
Bijgevolg kunnen de partijen, tijdens dat ab initio hervatte debat, een incidenteel beroep
of een nieuwe vordering instellen.
Uit de processtukken volgt dat het vonnis van 7 februari 2007 tot heropening van het
debat is gewezen door de heren D. V., S. C. en R. H., en dat het debat op de terechtzitting
van 29 mei 2008 ab initio is hervat door mevrouw A.P., mevrouw S.U. en de heer S.C.
Aangezien het debat dat voor dat rechtscollege ab initio is hervat, niet meer beperkt is
tot de punten die vermeld worden in de beslissing tot heropening van het debat, schendt
het bestreden vonnis, dat beslist dat geen enkele nieuwe vordering kan worden ingesteld
en dat de door de eiseres ingestelde vordering om die reden niet-ontvankelijk verklaart,
alle in het middel bedoelde wettelijke bepalingen.
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III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Eerste middel
De ontbinding van een wederkerige overeenkomst heeft tot gevolg dat de partijen in dezelfde toestand teruggeplaatst dienen te worden als die waarin zij zich
zouden bevonden hebben indien zij geen overeenkomst hadden gesloten. De ontbonden overeenkomst kan voor de partijen geen bron van rechten of verplichtingen zijn.
Hoewel de ontbinding niet kan leiden tot het teniet doen van de wederzijdse
prestaties die ter uitvoering van de overeenkomst zijn verricht indien deze niet
voor teruggave in aanmerking komen, leidt zij wel tot teruggave of betaling bij
equivalent van de zaken of diensten die ten gevolge van de overeenkomst verbruikt zijn of aan een van de partijen ten goede zijn gekomen, terwijl de tegenpartij daarvoor geen tegenprestaties heeft ontvangen.
Wanneer de wet niets bepaalt, houdt het aleatoir karakter van de huurovereenkomst voor het leven geen afwijking in van de uitwerking van het gemeen recht
van ontbinding.
Het bestreden vonnis stelt vast dat J.T. een levenslange huurovereenkomst met
de eiseres heeft gesloten, dat zij in één keer de huur voor de hele duur van de
huurovereenkomst heeft betaald en dat een eerste vonnis van 7 februari 2007 de
ontbinding van de huurovereenkomst heeft uitgesproken op de datum waarop de
vordering is ingesteld.
Het bestreden vonnis beslist, na heropening van het debat, dat die huurovereenkomst een kanscontract is, dat het volledige bedrag van de door de eiseres betaalde huur verschuldigd is omdat het de tegenprestatie voor de overeengekomen
onzekerheid vormt en dat, "aangezien het in dit geval niet om een overeenkomst
met opeenvolgende prestaties gaat (de huurder levert zijn prestatie niet via periodieke stortingen en de verhuurder levert zijn prestatie op een ononderbroken wijze), is (de eiseres) door de huur te betalen haar enige verplichting nagekomen".
Met die overwegingen verantwoordt het bestreden vonnis zijn beslissing niet
naar recht waarbij het de vordering van de eiseres, die tot teruggave strekt van
het gedeelte van de huur dat betrekking heeft op de periode na de ontbinding van
de huurovereenkomst, ongegrond verklaart.
Het middel is in zoverre gegrond.
Tweede middel
De contractuele tekortkoming van een partij, die de ontbinding van de overeenkomst in haar nadeel verantwoordt, tast haar recht op teruggave, dat in die
ontbinding besloten ligt, niet aan en kan alleen haar eventuele veroordeling tot
vergoeding van de door die fout veroorzaakte schade tot gevolg hebben.
Het bestreden vonnis, dat beslist dat "indien (de eiseres) door haar eigen fout
niet tot het einde van de huurovereenkomst de voordelen ervan heeft kunnen genieten, de ontbinding van die overeenkomst in haar nadeel niet kan leiden tot de
teruggave van het volledige huurgeld of van een gedeelte ervan", verantwoordt
zijn beslissing niet naar recht om de vordering van de eiseres tot teruggave onge-
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grond te verklaren.
Het middel is gegrond.
Derde middel
Krachtens artikel 807 van het Gerechtelijk Wetboek, dat in hoger beroep van
toepassing is, kan een vordering die voor de rechter aanhangig is, uitgebreid of
gewijzigd worden indien de nieuwe, op tegenspraak genomen conclusie berust
op een feit of akte in de dagvaarding aangevoerd, zelfs indien hun juridische omschrijving verschillend is.
Uit die bepaling volgt dat een nieuwe vordering die aan deze voorwaarde voldoet, kan worden ingesteld tot aan de sluiting van het debat, voor zover zij geen
betrekking heeft op een geschilpunt waarover reeds uitspraak is gedaan.
Hoewel artikel 775, eerste lid, van het Gerechtelijk Wetboek, in de regel, uitsluit dat een nieuwe vordering wordt ingesteld die geen verband houdt met het
onderwerp waarvoor de heropening het debat bevolen wordt, staat die bepaling
evenwel niet eraan in de weg dat een dergelijke vordering ingesteld wordt na de
heropening van het debat wanneer het debat, na de heropening ervan, in zijn geheel wordt hervat wegens wijziging van de samenstelling van het rechtscollege.
Uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan, blijkt dat dit te dezen het
geval is geweest.
Het bestreden vonnis, dat de nieuwe, door de eiseres na de heropening van het
debat ingestelde vordering op grond van artikel 775, eerste lid, niet-ontvankelijk
verklaart, verantwoordt zijn beslissing bijgevolg niet naar recht.
Het middel is gegrond.
Andere grieven
Er bestaat geen grond tot onderzoek van de overige punten van het eerste middel, dat niet kan leiden tot ruimere vernietiging.
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden vonnis, in zoverre het de vordering ongegrond
verklaart die de eiseres heeft ingesteld tot teruggave van het gedeelte van de huur
dat zij bij het ingaan van de huurovereenkomst heeft gestort en dat niet door de
periode van bewoning vóór de ontbinding werd gedekt, en in zoverre het de
nieuwe vordering van de eiseres tot afgifte van een legaat niet-ontvankelijk
verklaart.
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de rand 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 Bergen,
uitspraak doende in hoger beroep.
8 februari 2010 – 3° kamer – Voorzitter: de h. Mathieu, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: mevr. Velu – Gelijkluidende conclusie van de h. Genicot, advocaat-generaal – Ad-
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vocaat: mr. Oosterbosch.

Nr. 89
3° KAMER - 8 februari 2010

1º RECHTSMISBRUIK - BEGRIP
2º RECHTSMISBRUIK - VERKOOP VAN ONROERENDE GOEDEREN TEGEN EEN MAANDELIJKSE
RENTE - LIJFRENTE - UITDRUKKELIJK COMMISSOIR BEDING - GEEN BETALING - ONTBINDING TERUGGAVEN - VOORWAARDEN
3º LIJFRENTE - VERKOOP VAN ONROERENDE GOEDEREN TEGEN EEN MAANDELIJKSE RENTE LIJFRENTE - UITDRUKKELIJK COMMISSOIR BEDING - GEEN BETALING - ONTBINDING - TERUGGAVEN
- RECHTSMISBRUIK - VOORWAARDE
4º KOOP - ONROEREND GOED - LIJFRENTE - MAANDELIJKSE RENTE - UITDRUKKELIJK COMMISSOIR
BEDING - GEEN BETALING - ONTBINDING - TERUGGAVEN - RECHTSMISBRUIK - VOORWAARDE
1º Rechtsmisbruik bestaat in de uitoefening van een recht op een wijze die kennelijk de
grenzen te buiten gaat van de normale uitoefening van dat recht door een voorzichtig en
bedachtzaam persoon. Dit is inzonderheid het geval wanneer de veroorzaakte schade
niet in verhouding staat tot het voordeel dat de houder van dat recht beoogd of verkregen
heeft. Bij de beoordeling van de belangen die in het geding zijn, moet de rechter rekening
houden met alle omstandigheden van de zaak1. (Art. 1134, derde lid, B.W.)
2º, 3° en 4° De rechter moet, in het licht van alle omstandigheden van de zaak, onderzoeken of een partij uit de toepassing van zijn recht om de teruggave te vorderen van
een appartement dat is verkocht tegen een maandelijkse rente, ter uitvoering van een in
die verkoop vervat uitdrukkelijk commissoir beding, geen voordeel heeft gehaald dat niet
in verhouding staat tot de daartegenover staande last van de andere partij. (Art. 1134,
derde lid, B.W.)
(C. T. L. e.a.)

ARREST (vertaling)

(AR C.09.0416.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 18 februari 2009 gewezen
door het hof van beroep te Brussel.
De zaak is bij beschikking van 21 januari 2010 van de eerste voorzitter verwezen naar de derde kamer.
Raadsheer Sylviane Velu heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Jean-Marie Genicot heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDEL
De eiser voert volgend middel aan.
1 Cass., 9 maart 2009, AR C.08.0331.F, AC, 2009, nr.182 ; Cass., 12 dec. 2005, AR S.05.0035.F, AC,
2005, nr. 664.
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Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 1134, 1184, 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek;
- algemeen rechtsbeginsel volgens hetwelk niemand van zijn rechten misbruik mag maken, dat met betrekking tot overeenkomsten met name is vastgelegd in artikel 1134, derde
lid, van het Burgerlijk Wetboek;
- artikel 149 van de Grondwet.
Aangevochten beslissingen
Het arrest wijzigt het beroepen vonnis dat op 6 april 2006 is uitgesproken door de
rechtbank van eerste aanleg te Brussel en zegt voor recht dat de verkoop tegen lijfrente,
die op 21 oktober 2004 was overeengekomen, van rechtswege is ontbonden, veroordeelt
de eiser om aan de verweerders het appartement, de parkeerplaats en de kelders, waarop
de ontbonden overeenkomst betrekking had, terug te geven, zegt voor recht dat alle verfraaiingen en verbeteringen aan het litigieuze goed aan de verweerders toekomen en heropent het debat om de partijen tegenspraak te laten voeren over het bedrag van de ontvangen rentetermijnen, om alle redenen die hier als uitdrukkelijk weergegeven worden beschouwd, en in het bijzonder om de volgende redenen :
"Voor het overige vormt de omstandigheid dat (de eiser) het verlijden van de authentieke koopakte geëist heeft terwijl M.G. haar appartement niet meer wenste te verkopen,
geen afdoend bewijs dat zij van haar recht misbruik zou maken door de toepassing van het
uitdrukkelijk ontbindend beding te vorderen. Uit de verschillende bepalingen van de overeenkomst blijkt dat de strikte naleving van de betaaltermijnen voor M.G. van essentieel
belang was, wat (de eiser) met kennis van zaken aanvaard heeft.
In de overeenkomst wordt klaar en duidelijk bedongen dat die ontbonden wordt 'bij
niet-betaling van één enkele termijn' en de partijen zijn dus overeengekomen dat de achterstallige betaling van één enkele termijn voldoende ernstig was om de ontbinding te verantwoorden.
De rechter kan die beoordeling niet in twijfel trekken en evenmin uitstel van uitvoering
toekennen.
Onder voorbehoud van de toepassing van artikel 1231 van het Burgerlijk Wetboek,
staat de schade die (de eiser) lijdt door de ontbinding van de overeenkomst niet buiten
verhouding tot het voordeel dat de verkoopster hiermee beoogt.
M.G. verklaart dat zij haar leven vreedzaam wou beëindigen door zich ervan te verzekeren dat de rente strikt zou worden betaald op de overeengekomen vervaldata en die verklaring wordt bevestigd door de strikte bedingen van de overeenkomst. Aangezien er enkele maanden na de ondertekening van de overeenkomst een maandelijkse termijn niet
werd betaald, had zij redenen om zich zorgen te maken en koos zij daarom voor de ontbinding van de overeenkomst teneinde alle problemen te vermijden.
Aangezien (de eiser) zijn verplichtingen niet is nagekomen, heeft M.G. zich gehouden
aan de procedure die beschreven staat in de overeenkomst en heeft zij de moeite gedaan
om hem in haar ingebrekestelling van 5 oktober 2005 te herinneren aan de bewoordingen
van het uitdrukkelijk ontbindend beding.
Zij heeft vervolgens, zoals overeengekomen, 15 dagen gewacht alvorens een rechtsvordering in te stellen.
De erfgenamen van M.G. kunnen zich dus beroepen op een uitdrukkelijk commissoir
beding en de overeenkomst moet bijgevolg in het nadeel (van de eiser) worden ontbonden.
De overeenkomst bepaalt het volgende met betrekking tot de schade :
'Wat betreft de forfaitair overeengekomen schadevergoeding, wordt overeengekomen
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dat in de twee hiervoor vermelde gevallen (uitdrukkelijk ontbindende bedingen of verkoop na onroerend beslag), het gedeelte van de contant betaalde prijs en alle reeds betaalde rentetermijnen definitief aan de verkoper-renteheffer toekomen. Alle verfraaiingen of
verbeteringen die aan het goed worden aangebracht, komen eveneens, zonder korting of
vergoeding, aan de verkoper-renteheffer toe'.
(De verweerders) vorderen bijgevolg de teruggave van het appartement met alle verfraaiingen en verbeteringen zonder vergoeding of korting, het behoud van het boeket van
25.000 euro en de ontvangen rentetermijnen.
(De eiser) vraagt van zijn kant om het bedrag van het strafbeding dat werd vastgesteld
overeenkomstig artikel 1231, §1, van het Burgerlijk Wetboek, krachtens hetwelk de rechter de straf die bestaat in het betalen van een bepaalde geldsom kan verminderen, wanneer
die som kennelijk het bedrag te boven gaat dat de partijen konden vaststellen om de schade wegens wanprestatie te vergoeden te verminderen.
De vordering tot teruggave wordt op zich niet betwist en die teruggave kan meteen
worden bevolen.
De conclusie (van de verweerders) biedt echter geen duidelijkheid over het bedrag van
de ontvangen rentetermijnen die ze willen behouden (...).
Alvorens uitspraak te doen over het bedrag van de schade, moeten (de verweerders) bijgevolg om meer duidelijkheid worden verzocht en moet de partijen gevraagd worden om
uitleg te verschaffen over de datum waarop de ontbinding moet worden uitgesproken, met
name rekening houdend met het overlijden van M.G."
Grieven
Krachtens artikel 1134, derde lid, van het Burgerlijk Wetboek, verbiedt de uitvoering te
goeder trouw van overeenkomsten een partij om misbruik te maken van de rechten die
haar bij overeenkomst zijn toegekend.
Wanneer zij ingestemd heeft met een uitdrukkelijk ontbindend beding, kan de verkoop
door de schuldeiser van rechtswege ontbonden worden wanneer de schuldenaar zijn verplichtingen niet nakomt, zoals bepaald in het ontbindend beding.
Wanneer de schuldeiser de overeenkomst wil ontbinden en die ontbinding betwist
wordt, moet de rechter nagaan of er geen misbruik wordt gemaakt van het recht tot ontbinding van de verkoop.
Rechtsmisbruik bestaat in de uitoefening van een recht op een wijze die kennelijk de
grenzen te buiten gaat van de normale uitoefening van dat recht door een voorzichtig en
bedachtzaam persoon. Dit is met name het geval wanneer een partij, enkel en alleen in
haar eigen belang, gebruik maakt van een recht dat de overeenkomst haar verleent en hieruit een voordeel haalt dat niet in verhouding staat tot de daartegenover staande last van de
andere partij.
Om te bepalen of er rechtsmisbruik is, moet de rechter, bij de beoordeling van de belangen die in het geding zijn, rekening houden met alle omstandigheden van de zaak en moet
hij inzonderheid nagaan of de veroorzaakte schade al dan niet in verhouding staat tot het
voordeel dat de houder van dat recht beoogd of verkregen heeft. De rechter moet concreet,
rekening houdend met alle omstandigheden van de zaak, nagaan of een van de partijen
van haar recht misbruik heeft gemaakt.
Het arrest beslist dat M. G. en, na haar, de verweerders geen misbruik hebben gemaakt
van hun recht om de litigieuze verkoop te ontbinden, op grond dat "klaar en duidelijk (is)
bedongen dat (de overeenkomst) ontbonden wordt 'bij niet-betaling van één enkele termijn' en de partijen zijn dus overeengekomen dat de achterstallige betaling van één enkele
termijn voldoende ernstig was om de ontbinding te verantwoorden", dat "de rechter die
beoordeling niet in twijfel kan trekken en evenmin uitstel van uitvoering kan toekennen",
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dat "de schade die (de eiser) lijdt door de ontbinding van de overeenkomst niet buiten verhouding staat tot het voordeel dat de verkoopster hiermee beoogt", dat "M.G. verklaart dat
zij haar leven vreedzaam wou beëindigen", dat "aangezien er enkele maanden na de ondertekening van de overeenkomst een maandelijkse termijn niet werd betaald, zij redenen
had om zich zorgen te maken en daarom koos voor de ontbinding van de overeenkomst
teneinde alle problemen te vermijden" en dat M.G. "zich heeft gehouden aan de procedure
die beschreven staat in de overeenkomst".
Het arrest onderzoekt nergens in die overwegingen of M.G. en, na haar overlijden, de
verweerders, uit de uitoefening van hun recht tot ontbinding, met name de ontbinding van
de verkoop en het behoud van de contant betaalde prijs en van de door de verkoper ontvangen rentetermijnen, een voordeel hebben gehaald dat niet in verhouding staat tot de
daartegenover staande last van de eiser en of zij bijgevolg hun recht hebben uitgeoefend
op een wijze die kennelijk de grenzen te buiten gaat van de normale uitoefening van dat
recht door een voorzichtig en bedachtzaam persoon. De reden van het arrest volgens welke "de schade die (de eiser) lijdt door de ontbinding van de overeenkomst niet buiten verhouding staat tot het voordeel dat de verkoopster hiermee beoogt", verantwoordt evenmin
de beslissing volgens welke M.G. en, na haar overlijden, de verweerders, geen misbruik
hebben gemaakt van hun recht om de ontbinding van de litigieuze verkoop te vorderen.
Om te bepalen of een partij misbruik heeft gemaakt van haar recht, dit wil zeggen dit
recht heeft uitgeoefend zonder van een redelijk en afdoend belang te doen blijken, moet
de rechter immers, bij de beoordeling van de belangen die in het geding zijn, rekening
houden met alle omstandigheden van de zaak. Het bestreden arrest, dat zich ertoe beperkt
te beslissen dat de schade van de eiser niet buiten verhouding staat tot het door de verkoopster beoogde voordeel, beoordeelt de belangen die in het geding zijn niet op grond
van alle omstandigheden van de zaak.
Hoewel het arrest onderzoekt of M.G. en, na haar overlijden, de verweerders, er belang
bij hadden om de toepassing van het ontbindend beding te eisen "teneinde alle problemen
te vermijden", onderzoekt het arrest het belang van de eiser niet en weegt het de belangen
van de eiser en de verweerders niet tegen elkaar af, om te beslissen dat de verweerders
geen misbruik maken van hun recht om de ontbinding van de overeenkomst te verkrijgen.
Het stelt aldus niet vast dat wijlen M.G. en de verweerders niet de fout hebben gemaakt
die de eiser hen verwijt.
Het arrest is bijgevolg niet naar recht verantwoord en schendt artikel 1134, derde lid,
van het Burgerlijk Wetboek, en de andere, in het middel bedoelde bepalingen van hetzelfde wetboek.
Aangezien het Hof op grond van de redenen van het arrest geen toezicht kan uitoefenen
op de feitelijke beoordeling, door de appelrechters, van de omstandigheden die de toepassing van het wettelijk begrip rechtsmisbruik al dan niet kunnen verantwoorden, is het arrest daarenboven niet regelmatig met redenen omkleed en schendt het derhalve artikel 149
van de Grondwet.

III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Rechtsmisbruik bestaat in de uitoefening van een recht op een wijze die kennelijk de grenzen te buiten gaat van de normale uitoefening van dat recht door een
voorzichtig en bedachtzaam persoon. Dit is inzonderheid het geval wanneer de
veroorzaakte schade niet in verhouding staat tot het voordeel dat de houder van
dat recht beoogd of verkregen heeft. Bij de beoordeling van de belangen die in
het geding zijn, moet de rechter rekening houden met alle omstandigheden van
de zaak.
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Het arrest stelt vast dat M.G., in wier rechten de verweerders zijn getreden, aan
de eiser de blote eigendom van een appartement heeft verkocht tegen betaling
van een bedrag van 25.000 euro en een maandelijkse rente van 625 euro gedurende een periode die beperkt is tot vijftien jaar, krachtens een akte dat voorzag
in een commissoir beding in geval van niet-betaling van een rentetermijn en dat
de renteheffer, in geval van toepassing van dat beding, het recht gaf om met
name, als vergoeding, het contant betaalde gedeelte van de prijs en de ontvangen
rentetermijnen voor zich te houden.
Enerzijds beperkt het arrest zich ertoe aan te nemen dat de verweerders, zonder
misbruik van recht, met toepassing van dat uitdrukkelijk commissoir beding de
teruggave van het appartement kunnen eisen, en houdt het de uitspraak over de
gestorte bedragen aan, onder voorbehoud van de toepassing, te hunnen aanzien,
van artikel 1231 van het Burgerlijk Wetboek.
Anderzijds wijst het arrest erop dat M.G. "zich strikt heeft gehouden aan de
bepalingen van de overeenkomst zonder het beginsel van de uitvoering te goeder
trouw van de overeenkomsten te miskennen, aangezien er geen enkele reden is
om aan te nemen dat zij wist dat (de eiser) te Ukkel verbleef en niet op het adres
dat in de akte wordt vermeld (...), alwaar hij daarenboven keuze van woonplaats
had gedaan", dat de eiser tijdig op de hoogte had moeten zijn gebracht van de
niet-betaling van de rente in augustus 2005, gelet op het door hem overgelegde
bankuittreksel van 8 augustus 2005, en dat "de omstandigheid dat (de eiser) het
verlijden van de authentieke koopakte geëist heeft terwijl M.G. haar appartement
niet meer wenste te verkopen, geen afdoend bewijs uitmaakt dat zij van haar
recht misbruik zou maken door de toepassing van het uitdrukkelijk ontbindende
beding te vorderen". Daarna beslist het arrest dat, "onder voorbehoud van de toepassing van artikel 1231 van het Burgerlijk Wetboek, de schade die (de eiser)
lijdt door de ontbinding van de overeenkomst niet buiten verhouding staat tot het
voordeel dat de verkoopster hiermee beoogt", en beklemtoont het wat dat betreft
dat zij "haar leven vreedzaam wou beëindigen door zich ervan te verzekeren dat
de rente strikt zou worden betaald op de overeengekomen vervaldata" en dat,
"aangezien er enkele maanden na de ondertekening van de overeenkomst een
maandelijkse termijn niet werd betaald, zij redenen had om zich zorgen te maken
en daarom koos voor de ontbinding van de overeenkomst teneinde alle problemen te vermijden".
Het arrest onderzoekt, op grond van die overwegingen en in het licht van alle
omstandigheden van de zaak, of M.G. en, na haar overlijden, de verweerders, uit
de uitoefening van hun recht om, met toepassing van het commissoir beding, de
teruggave van het appartement te eisen, een voordeel hebben gehaald dat niet in
verhouding stond tot de daartegenover staande last van de eiser, en verantwoordt
zijn beslissing naar recht.
Het middel kan niet worden aangenomen.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiser in de kosten.
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8 februari 2010 – 3° kamer – Voorzitter: de h. Mathieu, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: mevr. Velu – Gelijkluidende conclusie van de h. Genicot, advocaat-generaal – Advocaten: mrs. Mahieu en Van Ommeslaghe.

Nr. 90
3° KAMER - 8 februari 2010

1º ARBEIDSONGEVAL — BEGRIP. BESTAAN. BEWIJS - LETSEL - PLOTSELINGE
GEBEURTENIS - BEWIJS - OORZAKELIJK VERBAND - WETTELIJK VERMOEDEN - BEGUNSTIGDE VAN
HET VERMOEDEN

2º BEWIJS — BURGERLIJKE ZAKEN — VERMOEDENS - ARBEIDSONGEVAL PLOTSELINGE GEBEURTENIS - LETSEL - BEWIJS - OORZAKELIJK VERBAND - WETTELIJK VERMOEDEN
- BEGUNSTIGDE VAN HET VERMOEDEN
1º en 2° De artikelen 2, vierde lid, Arbeidsongevallenwet Overheidspersoneel, en 9, Arbeidsongevallenwet, bepalen dat, wanneer de getroffene of zijn rechthebbenden, benevens
het bestaan van een letsel, het bestaan van een plotselinge gebeurtenis aanwijzen, het
letsel, behoudens tegenbewijs, vermoed wordt door een ongeval te zijn veroorzaakt. Dit
vermoeden is ingevoerd ten gunste van de getroffene van het ongeval en zijn
rechthebbenden en kan alleen door hen worden aangevoerd. (Art. 2, vierde lid, Arbeidsongevallenwet Overheidspersoneel; Art. 9, Arbeidsongevallenwet)
(D. T. GEMEENTE VORST)

ARREST (vertaling)

(AR S.09.0029.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen de arresten, op 9 juni en 24 november 2008
gewezen door het arbeidshof te Brussel.
Raadsheer Alain Simon heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Jean-Marie Genicot heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDELEN
De eiser voert vier middelen aan, waarvan het eerste, derde en vierde middel
gesteld zijn als volgt:
(...)
Derde middel
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 1315, inzonderheid tweede lid, van het Burgerlijk Wetboek;
- artikel 870 van het Gerechtelijk Wetboek;
- artikel 9 van de Arbeidsongevallenwet van 10 april 1971;
- artikel 2, inzonderheid vierde lid, van de wet van 3 juli 1967 betreffende de preventie
van of de schadevergoeding voor arbeidsongevallen, voor ongevallen op de weg naar en
van het werk en voor beroepsziekten in de overheidssector, zoals dat artikel van toepassing was, zowel op 4 mei 1999 als op 29 juli 2004.
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Aangevochten beslissingen
Het bestreden arrest van 24 november 2008 verklaart de door de eiser tegen de verweerster bij exploot van 29 juli 2004 ingestelde rechtsvordering verjaard.
Het arrest grondt die beslissing op de volgende redenen:
"Het beroepen vonnis heeft de begindatum van (eisers) arbeidsongeschiktheid vastgesteld op 1 augustus 2001 en heeft bijgevolg beslist dat de rechtsvordering tot betaling van
de vergoedingen, op de datum van de dagvaarding, dit is 29 juli 2004, niet was verjaard.
(De verweerster) betoogt dat de arbeidsongeschiktheid niet is begonnen op 1 augustus
2001 maar uiterlijk op 26 juli 1999. Zij meent bijgevolg dat de rechtsvordering, op de datum van de dagvaarding, was verjaard.
In het arrest alvorens recht te doen van 9 juni 2008 herinnert (het) arbeidshof eraan (...)
dat de verjaringstermijn van drie jaar ingaat op de dag van de eerste periode van arbeidsongeschiktheid, ook al is de getroffene meermalen achtereen arbeidsongeschikt geweest
en ook al vertonen deze geen onderling verband (mits zij alle verband houden met het arbeidsongeval).
Bij het onderzoek van de door de partijen overgelegde dossiers, heeft het arbeidshof
vastgesteld dat (de eiser) vóór 1 augustus 2001 reeds minstens één keer arbeidsongeschikt
is geweest, met name in de periode van 10 augustus 1999 tot 24 augustus 1999, zoals
blijkt uit het medisch getuigschrift dat op 10 augustus 1999 werd overhandigd door dokter
G. V., pneumoloog in het Erasmus-ziekenhuis.
(De eiser) betoogt nu dat de pleuritis waaraan hij in juli 1999 heeft geleden, geen enkel
verband met de feiten van 4 mei 1999 vertonen.
Het is hier de plaats om eraan te herinneren dat het optreden van de patrouille op 4 mei
1999 waaraan (de eiser) een psychologische shock en, later, een posttraumatisch stresssyndroom heeft overgehouden, plaatsgevonden heeft naar aanleiding van de brand in de
winkels Heytens en Vanden Borre te Vorst. Een brand, met daarbovenop een ontploffing,
zoals in dit geval, kan ongetwijfeld een longontsteking hebben veroorzaakt.
(De eiser) legt een brief over van 7 juni 2007 van dokter B., pneumoloog. (Die geneesheer) stelt geen duidelijke diagnose over de oorzaak van de pneumonie, maar brengt die
aandoening alleen in verband met de ontploffing van 4 mei 1999. Hij sluit in elk geval de
mogelijkheid niet uit dat het longletsel samenhangt met de ontploffing.
(De eiser) legt ook een brief over van de heer P. V., psycholoog-coördinator bij de federale politie die belast is met de opvolging (van de eiser) ten gevolge van de ontploffing
die laatstgenoemde heeft meegemaakt. Evenmin als de brief van dokter Baldassare, toont
die brief aan dat er een oorzakelijk verband bestaat tussen het ongeval van 4 mei 1999 en
de longproblemen die in juli 1999 zijn gerezen.
(De verweerster) herinnert terecht eraan dat, in geval van een letsel en een plotselinge
gebeurtenis, zowel de wet van 10 april 1971 als die van 3 juli 1967 uitgaan van het vermoeden dat het letsel, behoudens tegenbewijs, is veroorzaakt door de plotselinge gebeurtenis. Volgens het Hof van Cassatie kan het vermoeden van een oorzakelijk verband niet
worden verworpen, alleen op grond dat er een bepaalde tijd is verlopen tussen de plotselinge gebeurtenis en het ontstaan van het letsel. Het wettelijk vermoeden dat bij wet is ingevoerd in aangelegenheden die de openbare orde raken, geldt voor iedereen. Het kan niet
door de getroffene van een arbeidsongeval worden aangevoerd of verworpen zoals het
hem uitkomt.
Te dezen keert (de eiser) het vermoeden niet om volgens hetwelk zijn longproblemen in
juli 1999 en de daaropvolgende arbeidsongeschiktheid in de periode van 10 augustus tot
24 augustus 1999 zijn veroorzaakt of mede veroorzaakt door het arbeidsongeval van 4
mei 1999.

390

HOF VAN CASSATIE

8.2.10 - Nr. 90

Aangezien er een oorzakelijk verband bestaat tussen de arbeidsongeschiktheid ten gevolge van de longontsteking en het ongeval van 4 mei 1999, is de verjaringstermijn van
drie jaar uiterlijk ingegaan op 10 augustus 1999.
De op 29 juli 2004 ingestelde rechtsvordering is dus laattijdig".
Grieven
Wanneer de reden volgens welke "een brand, met daarbovenop een ontploffing, zoals
in dit geval, kan ongetwijfeld een longontsteking hebben veroorzaakt" in verband wordt
gebracht met de andere redenen van het arrest, betekent die reden niet dat het volgens de
feitenrechters, met uitsluiting van elke redelijke twijfel, vaststond dat de litigieuze plotselinge gebeurtenis (de brand van 4 mei 1999 te Drogenbos) de longontsteking heeft veroorzaakt waaraan de eiser geleden heeft tijdens de maanden juli en augustus 1999.
Integendeel, uit het geheel van de redenen van het arrest blijkt dat de bekritiseerde
beslissing gegrond is op de overweging dat de werkgever die de verjaring van de rechtsvordering strekkende tot erkenning van de kwalificatie van het feit als arbeidsongeval of
van de rechtsvordering tot betaling van de vergoedingen opwerpt, zich kan beroepen op
de regel volgens welke, in geval van een letsel en een plotselinge gebeurtenis, zowel de
wet van 10 april 1971 als die van 3 juli 1967 uitgaan van het vermoeden dat het letsel, behoudens tegenbewijs, is veroorzaakt door de plotselinge gebeurtenis. Volgens het arrest
kan uit de twee voormelde wetten worden afgeleid dat de verjaringstermijn begint te lopen vanaf de datum van elk letsel dat de werknemer vertoont na een plotselinge gebeurtenis, tenzij die werknemer, met uitsluiting van elke redelijke twijfel, aantoont dat er geen
oorzakelijk verband bestaat tussen de gebeurtenis en het ontstaan van het letsel.
Welnu, artikel 2, vierde lid, van de voormelde wet van 3 juli 1967 betreffende de preventie van of de schadevergoeding voor arbeidsongevallen in de overheidssector bepaalt
dat, "wanneer de getroffene of zijn rechthebbenden, benevens het bestaan van een letsel,
het bestaan van een plotselinge gebeurtenis aanwijzen, het letsel, behoudens tegenbewijs,
vermoed wordt door een ongeval te zijn veroorzaakt".
Een zelfde bepaling is vervat in artikel 9 van de wet van 10 april 1971.
Dat vermoeden werd door de wetgever enkel en alleen in het belang van de getroffene
van een arbeidsongeval of zijn rechthebbenden ingevoerd om hen te ontslaan van de verplichting om het oorzakelijk verband aan te tonen tussen de letsels die een arbeidsongeschiktheid veroorzaken en de plotselinge gebeurtenis die zich tijdens de tenuitvoerlegging
van de overeenkomst heeft voorgedaan.
Het in de voormelde bepalingen vervatte vermoeden kan niet door de werkgever en
evenmin door de arbeidsongevallenverzekeraar worden aangevoerd, wanneer zij een exceptie van verjaring tegen de rechtsvordering van de getroffene of van zijn rechthebbenden opwerpen. Het feit dat de afwijking van het gemeen recht, bepaald in artikel 2, vierde
lid, van de wet van 3 juli 1967 en in artikel 9 van de wet van 10 april 1971, alleen in het
voordeel van de getroffene of van zijn rechthebbenden werkt, volgt uit de uitdrukkelijke
bewoordingen van de betrokken bepalingen ("wanneer de getroffene of zijn rechthebbenden aanwijzen").
Wanneer de werkgever of de arbeidsongevallenverzekeraar de verjaring opwerpt, moet
het bewijs geleverd worden overeenkomstig het gemeen recht. Krachtens artikel 1315,
tweede lid, van het Burgerlijk Wetboek, moeten de werkgever of de arbeidsongevallenverzekeraar aantonen dat zij door de verjaring van hun verplichtingen zijn bevrijd. Dit impliceert dat zij, met uitsluiting van elke redelijke twijfel, de datum moeten aantonen van
de gebeurtenis die de verjaringstermijn heeft doen ingaan. Zij kunnen zich wat dat betreft
op geen enkel wettelijk vermoeden beroepen.
Het bestreden arrest van 24 november 2008, dat de verjaringstermijn heeft doen ingaan
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op 10 augustus 1999, op grond dat de eiser niet aantoont dat er geen oorzakelijk verband
bestaat tussen de arbeidsongeschiktheid ten gevolge van zijn longontsteking en de plotselinge gebeurtenis van 4 mei 1999, miskent bijgevolg de wettelijke regels betreffende de
bewijslast (schending van de artikelen 1315, tweede lid, van het Burgerlijk Wetboek, en
870 van het Gerechtelijk Wetboek) en breidt de toepassing van het vermoeden dat ten
voordele van de getroffene of diens rechthebbenden is ingevoerd door de artikelen 2, vierde lid, van de wet van 3 juli 1967 en 9 van de wet van 10 april 1971, onwettig uit (schending van alle, in de aanhef van het middel bedoelde bepalingen).

III. BESLISSING VAN HET HOF
(...)
Derde middel
De artikelen 2, vierde lid, van de wet van 3 juli 1967 en 9 van de wet van 10
april 1971 bepalen dat, wanneer de getroffene of zijn rechthebbenden, benevens
het bestaan van een letsel, het bestaan van een plotselinge gebeurtenis aanwijzen,
het letsel, behoudens tegenbewijs, vermoed wordt door een ongeval te zijn veroorzaakt.
Uit de tekst en uit de parlementaire voorbereiding van die bepalingen volgt dat
dit vermoeden is ingevoerd in het voordeel van de getroffene van het ongeval en
zijn rechthebbenden en alleen door hen kan worden aangevoerd.
Het bestreden arrest van 24 november 2008, dat op grond van de reden dat
"(de eiser) te dezen het vermoeden niet omkeert volgens hetwelk zijn longproblemen in juli 1999 en de daaropvolgende arbeidsongeschiktheid in de periode van
10 augustus tot 24 augustus 1999 zijn veroorzaakt of mede veroorzaakt door het
arbeidsongeval van 4 mei 1999", beslist dat, "aangezien er een oorzakelijk verband bestaat tussen de arbeidsongeschiktheid ten gevolge van de longontsteking
en het ongeval van 4 mei 1999, de verjaringstermijn van drie jaar uiterlijk is ingegaan op 10 augustus 1999 (en dat) de op 29 juli 2004 ingestelde rechtsvordering dus laattijdig is", schendt de in de aanhef van het middel bedoelde wetsbepalingen.
Het middel is gegrond.
(...)
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest van 24 november 2008.
Verwerpt het cassatieberoep voor het overige.
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het vernietigde arrest.
Gelet op artikel 16, eerste lid, van de wet van 3 juli 1967, veroordeelt de verweerster in de kosten.
Verwijst de zaak naar het arbeidshof te Bergen.
8 februari 2010 – 3° kamer – Voorzitter: de h. Mathieu, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: de h. Simon – Gelijkluidende conclusie van de h. Genicot, advocaat-generaal – Ad-
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vocaten: mrs. Kirkpatrick en van Eeckhoutte.

Nr. 91
2° KAMER - 9 februari 2010

1º RECHTERLIJKE ORGANISATIE — STRAFZAKEN - HOF VAN BEROEP SAMENSTELLING VAN HET RECHTSCOLLEGE
2º VONNISSEN EN ARRESTEN — STRAFZAKEN — ALGEMEEN - HOF VAN
BEROEP - SAMENSTELLING VAN HET RECHTSCOLLEGE
1º en 2° Nietig is het arrest van het hof van beroep wanneer noch de processen-verbaal
van de rechtszitting, noch het arrest het Hof toelaten na te gaan of de zaak behandeld
werd door het door de wet voorgeschreven aantal rechters en, in voorkomend geval, of
deze alle rechtszittingen over de zaak bijgewoond hebben1. (Artt. 101 en 779, Ger.W.)
(N. e.a. T. B. e.a.)

ARREST

(AR P.09.1552.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
De cassatieberoepen zijn gericht tegen het arrest van het hof van beroep te
Antwerpen, correctionele kamer, van 24 september 2009.
De eisers voeren geen middelen aan.
Raadsheer Luc Van hoogenbemt heeft verslag uitgebracht.
Eerste advocaat-generaal Marc De Swaef heeft geconcludeerd.
II. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF VAN BEROEP
Het hof van beroep oordeelde bij verstek lastens de eisers op 23 april 2009.
De drie eisers tekenden bij afzonderlijke akten verzet aan tegen dit arrest op 20
mei 2009. De behandeling van het verzet werd vastgesteld op de rechtszitting
van 11 juni 2009.
Blijkens een proces-verbaal (stuk 44), verkeerdelijk gedateerd op "23 april
2009", werd het verzet, aangetekend door de eiser 1, behandeld door raadsheer J.
Jaques, werd de zaak vervolgens door hem in beraad genomen en voor uitspraak
gesteld op 10 september 2009.
Blijkens een proces-verbaal (stuk 45), gedateerd op 11 juni 2009, werd het
verzet, aangetekend door de eiser 3, behandeld door raadsheer J. Jaques als voorzitter, en de raadsheren P. Hoet, D. Thys en N. Verschueren, werd de zaak vervolgens in beraad genomen en voor uitspraak gesteld op 10 september 2009.
Blijkens een proces-verbaal (stuk 46), gedateerd op 11 juni 2009, werd het
verzet, aangetekend door de eiser 2, eveneens behandeld door raadsheer J.
1 Cass., 22 maart 1977, AC, 1977, 789; Cass., 20 mei 1992, AR 9611, AC, 1992, nr. 494; Cass., 24
maart 1998, AR P.97.0144.N, nr. 165.

Nr. 91 - 9.2.10

HOF VAN CASSATIE

393

Jaques als voorzitter, en de raadsheren P. Hoet, D. Thys en N. Verschueren, werd
de zaak vervolgens in beraad genomen en voor uitspraak gesteld op 10 september 2009.
Op de rechtszitting van 10 september 2009 werd de uitspraak van het arrest
door raadsheer J. Jaques verdaagd naar de rechtszitting van 24 september 2009,
het beraad niet beëindigd zijnde (stukken 48-50).
Op 24 september 2009 werd het arrest uitgesproken door raadsheer J. Jaques
als voorzitter (stuk 51).
Blijkens dit arrest (p. 28) werd het gewezen door de veertiende kamer van het
hof van beroep te Antwerpen, samengesteld uit raadsheer J. Jaques als voorzitter
en de raadsheren P. Hoet, D. Thys en N. Verschueren. Het werd vervolgens ondertekend door J. Jaques, P. Hoet, N. Verschueren en de griffier C. Vandromme.
III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Ambtshalve middel
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 2, 101, vijfde lid, en 779 Gerechtelijk Wetboek.
1. Artikel 101, vijfde lid, Gerechtelijk Wetboek bepaalt dat de kamers van het
hof van beroep zitting houden, ofwel met drie raadsheren in het hof van beroep,
de voorzitter daaronder begrepen, ofwel met één lid, kamervoorzitter of raadsheer in het hof.
Krachtens artikel 779 Gerechtelijk Wetboek kan het vonnis, op straffe van nietigheid, enkel worden gewezen door het voorgeschreven aantal rechters die alle
rechtszittingen over de zaak bijgewoond hebben.
2. Uit de voormelde processen-verbaal van de rechtszitting van 11 juni 2009
blijkt dat het verzet van de eisers 2 en 3 behandeld is voor een kamer met vier
magistraten en het verzet van de eiser 1 door één enkele raadsheer.
Het bestreden arrest, ook al is het slechts ondertekend door drie van hen, vermeldt dat het arrest gewezen is door een kamer, samengesteld uit de vier voormelde magistraten.
Deze vermeldingen laten het Hof niet toe na te gaan of de zaak behandeld
werd door het door de wet voorgeschreven aantal rechters en, in voorkomend geval, of deze alle rechtszittingen over de zaak bijgewoond hebben.
Omvang van de cassatie
3. De vernietiging van de beslissing op de strafvordering tegen de eisers heeft
de vernietiging tot gevolg van de hierop gestoelde beslissingen op de burgerlijke
rechtsvorderingen.
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest.
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het vernietigde arrest.
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Laat de kosten ten laste van de Staat.
Verwijst de zaak naar het hof van beroep te Brussel.
9 februari 2010 – 2° kamer – Voorzitter: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: de h. Van hoogenbemt – Gelijkluidende conclusie van de h. De Swaef, eerste advocaat-generaal.

Nr. 92
2° KAMER - 10 februari 2010

1º MISDRIJF — ALGEMEEN. BEGRIP. MATERIEEL EN MOREEL
BESTANDDEEL. EENHEID VAN OPZET - TIJDVAK WAARBINNEN HET MISDRIJF IS
GEPLEEGD - VERBETERING VAN DE DATUM VAN DE IN DE DAGVAARDING BEDOELDE FEITEN MISKENNING VAN DE BEWIJSKRACHT VAN DE DAGVAARDING
2º DAGVAARDING - STRAFZAKEN - OMSCHRIJVING VAN DE TELASTLEGGING - TIJDVAK
WAARBINNEN HET MISDRIJF IS GEPLEEGD - VERBETERING VAN DE DATUM VAN DE IN DE
DAGVAARDING BEDOELDE FEITEN - MISKENNING VAN DE BEWIJSKRACHT VAN DE DAGVAARDING
3º BEWIJS — STRAFZAKEN — GESCHRIFTEN — BEWIJSKRACHT - BEGRIP TIJDVAK WAARBINNEN HET MISDRIJF IS GEPLEEGD - VERBETERING VAN DE DATUM VAN DE IN DE
DAGVAARDING BEDOELDE FEITEN

4º MISDRIJF — ALGEMEEN. BEGRIP. MATERIEEL EN MOREEL
BESTANDDEEL. EENHEID VAN OPZET - IDENTIEK MISDRIJF - BEGRIP - FEITEN VAN
ÉÉN TELASTLEGGING VOLLEDIG VERVAT IN EEN ANDERE TELASTLEGGING - STEDENBOUW - MISDRIJF
DAT BESTAAT IN HET UITVOEREN VAN ILLEGALE WERKEN - MISDRIJF DAT BESTAAT IN HET
VOORTZETTEN VAN ILLEGALE WERKEN MET OVERTREDING VAN EEN BEVEL VAN DE OVERHEID ONDERSCHEIDEN MISDRIJF
5º RECHTERLIJK GEWIJSDE — GEZAG VAN GEWIJSDE — STRAFZAKEN BEGINSEL "NON BIS IN IDEM" - IDENTIEKE FEITEN - BEGRIP - FEITEN VAN ÉÉN TELASTLEGGING
VOLLEDIG VERVAT IN EEN ANDERE TELASTLEGGING - STEDENBOUW - MISDRIJF DAT BESTAAT IN HET
UITVOEREN VAN ILLEGALE WERKEN - MISDRIJF DAT BESTAAT IN HET VOORTZETTEN VAN ILLEGALE
WERKEN MET OVERTREDING VAN EEN BEVEL VAN DE OVERHEID - ONDERSCHEIDEN MISDRIJF
6º STEDENBOUW — BOUWVERGUNNING - WAALS WETBOEK VAN RUIMTELIJKE
ORDENING, STEDENBOUW EN PATRIMONIUM - BEGINSEL "NON BIS IN IDEM" - IDENTIEKE FEITEN BEGRIP - FEITEN VAN ÉÉN TELASTLEGGING VOLLEDIG VERVAT IN EEN ANDERE TELASTLEGGING MISDRIJF DAT BESTAAT IN HET UITVOEREN VAN ILLEGALE WERKEN - MISDRIJF DAT BESTAAT IN HET
VOORTZETTEN VAN ILLEGALE WERKEN MET OVERTREDING VAN EEN BEVEL VAN DE OVERHEID ONDERSCHEIDEN MISDRIJF
7º MISDRIJF — ALGEMEEN. BEGRIP. MATERIEEL EN MOREEL
BESTANDDEEL. EENHEID VAN OPZET - SAMENLOOP VAN MISDRIJVEN - EENHEID VAN
OPZET - ONAANTASTBARE BEOORDELING VAN DE FEITENRECHTER - GEEN COLLECTIEF MISDRIJF REDENGEVING
8º STRAF — SAMENLOOP — EENDAADSE - EENHEID VAN OPZET - ONAANTASTBARE
BEOORDELING VAN DE FEITENRECHTER - GEEN COLLECTIEF MISDRIJF - REDENGEVING
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9º STRAF — VRIJHEIDSSTRAFFEN - OVERSCHRIJDING VAN DE REDELIJKE TERMIJN SANCTIE - UITSPRAAK VAN EEN STRAF DIE LAGER IS DAN DE WETTELIJKE MINIMUMSTRAF VERVANGING VAN DE GEVANGENISSTRAF DOOR EEN GELDBOETE - MAXIMUM BEPAALD IN ARTIKEL
85, DERDE LID, STRAFWETBOEK - TOEPASSING
10º RECHTEN VAN DE MENS — VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS —
ARTIKEL 6 — ARTIKEL 6.1 - OVERSCHRIJDING VAN DE REDELIJKE TERMIJN - SANCTIE UITSPRAAK VAN EEN STRAF DIE LAGER IS DAN DE WETTELIJKE MINIMUMSTRAF - VERVANGING VAN DE
GEVANGENISSTRAF DOOR EEN GELDBOETE - MAXIMUM BEPAALD IN ARTIKEL 85, DERDE LID,
STRAFWETBOEK - TOEPASSING
11º MISDRIJF — TOEREKENBAARHEID — NATUURLIJKE PERSONEN VEROORDERLING SAMEN MET DE VERANTWOORDELIJKE RECHTSPERSOON STRAFUITSLUITINGSGROND - TOEPASSINGSVOORWAARDE - FOUT WETENS EN WILLENS GEPLEEGD DRAAGWIJDTE
12º MISDRIJF — RECHTVAARDIGING EN VERSCHONING — VERSCHONING
- VERANTWOORDELIJKE RECHTSPERSOON WEGENS HET OPTREDEN VAN GEÏDENTIFICEERDE
NATUURLIJKE PERSOON - STRAFUITSLUITINGSGROND - TOEPASSINGSVOORWAARDE - FOUT WETENS
EN WILLENS GEPLEEGD - DRAAGWIJDTE
1º, 2° en 3° De rechter miskent de bewijskracht niet van de dagvaarding die de zaak bij
hem aanhangig maakt, in zoverre hij, zonder dat hij van de dagvaarding een uitleg geeft
die zij niet bevat, de datum van de hem ter onderzoek voorgelegde feiten verbetert1.
4º, 5° en 6° Uit artikel 158, laatste lid, C.W.A.T.U.P. blijkt dat degene die werken of handelingen voortzet met overtreding van het bevel tot stopzetting, van de beslissing tot
bevestiging of van de beschikking van de voorzitter, een misdrijf pleegt dat onderscheiden is van het misdrijf dat bestaat in het uitvoeren van werk met overtreding van artikel
154 van het voormelde Wetboek2.
7º en 8° De rechter beoordeelt in feite en, bijgevolg, op onaantastbare wijze, of verschillende misdrijven waarover hij moet oordelen de opeenvolgende en voortgezette uitvoering zijn van hetzelfde misdadig opzet en, behalve als er een conclusie is, is hij niet verplicht de redenen op te geven waarom hij verschillende straffen uitspreekt, wanneer hij
impliciet oordeelt dat die misdrijven geen collectief misdrijf uitmaken3. (Art. 65, Sw.)
9º en 10° Wanneer de rechter, nadat de redelijke termijn is overschreden, beslist de als
enige straf opgelegde gevangenisstraf te vervangen door een geldboete, staat artikel
21ter V.T.Sv. hem niet toe om het maximum te overschrijden dat in een dergelijk geval in
artikel 85, derde lid, Sw. is bepaald4.
11º en 12° Artikel 5, tweede lid, Sw., dat de gevallen regelt waarin de verantwoordelijkheid
van een natuurlijk persoon en van een rechtspersoon in het gedrang komen wegens eenzelfde misdrijf, voert een strafuitsluitingsgrond in voor degene die de minst zware fout
heeft begaan ; die verschoningsgrond geldt evenwel alleen voor de dader van het door
onvoorzichtigheid of onachtzaamheid gepleegde misdrijf en niet voor degene die willens
en wetens heeft gehandeld5.
(J. e.a.)

1 Zie concl. O.M. in Pas., 2010, nr.92.
2 Ibid.
3 Ibid.
4 Ibid.
5 Ibid.
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ARREST (vertaling)

(AR P.09.1281.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
De cassatieberoepen van S. J. en van de naamloze vennootschap Compagnie
Fond'Roy zijn gericht tegen de arresten van het hof van beroep te Luik, correctionele kamer, van 8 september 2008 en 30 juni 2009. Het cassatieberoep van de
naamloze vennootschap Vecquim is gericht tegen dat tweede arrest.
De eiser S. J. voert vier middelen aan en de eiseres, de naamloze vennootschap
Vecquim, voert drie middelen aan, ieder in een memorie. Van beide memories is
een eensluidend verklaard afschrift aan dit arrest gehecht.
De eiseres, de naamloze vennootschap Compagnie Fond'Roy, heeft op 27 oktober 2009 een memorie neergelegd op de griffie van het Hof.
Advocaat-generaal Damien Vandermeersch heeft op 6 januari 2010 een conclusie neergelegd op de griffie.
Op de rechtszitting van 10 februari 2010 heeft afdelingsvoorzitter Jean de Codt
verslag uitgebracht en heeft de voornoemde advocaat-generaal geconcludeerd.
De eiser S. J. heeft op 1 februari 2010 een nota neergelegd in antwoord op de
conclusie van het openbaar ministerie.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
A. De cassatieberoepen van S. J., met name
1. Het cassatieberoep tegen het arrest van 8 september 2008
De eiser, vaste vertegenwoordiger van een afgevaardigde bestuursvennootschap van de rechtspersoon, die samen met hem wegens dezelfde feiten wordt
vervolgd, heeft er geen belang bij om kritiek uit te oefenen op de beslissing die,
met het oog op het voorkomen van belangenconflicten tussen de rechtspersoon
en het orgaan dat gemachtigd is om laatstgenoemde te vertegenwoordigen, een
lasthebber ad hoc aanstelt om die rechtspersoon met toepassing van artikel 2bis
Voorafgaande Titel van het Wetboek van Strafvordering te vertegenwoordigen.
Het cassatieberoep is niet ontvankelijk.
2. Het cassatieberoep tegen het arrest van 30 juni 2009
Eerste middel
Het middel verwijt het arrest dat het de bewijskracht van de dagvaarding miskent door het tijdvak binnen hetwelk het ten laste gelegde feit A is gepleegd, vast
te stellen van 14 november 2002 tot 14 maart 2003, ofschoon het zich volgens de
dagvaarding uitstrekte van 20 januari 2003 tot 1 juli 2004. De eiser oordeelt dat
de appelrechters aldus de mate waarin de zaak bij hen aanhangig is gemaakt hebben geschonden.
De rechter miskent de bewijskracht van de dagvaarding waarmee de zaak bij
hem aanhangig is gemaakt niet, in zoverre hij, zonder dat hij van de dagvaarding
een uitleg geeft die er niet in staat, de datum van de hem ter onderzoek voorgelegde feiten verbetert. Welnu, het hof van beroep heeft alleen de data verbeterd
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vanaf wanneer de litigieuze werkzaamheden zijn begonnen en vanaf wanneer zij
werden stopgezet.
Het middel kan in zoverre niet worden aangenomen.
Voor het overige is het middel dat aanvoert dat het arrest hem niet kon veroordelen voor de feiten die tussen 14 november 2002 en 20 januari 2003 zijn gepleegd, niet ontvankelijk bij gebrek aan belang, aangezien de aan de eiser opgelegde straf naar recht verantwoord is door de feiten waarvan het hof van beroep
op onaantastbare wijze heeft vastgesteld dat zij van 20 januari tot 14 maart 2003
waren gepleegd.
Tweede middel
Het arrest verklaart dat het ten laste gelegde feit A bewezen is van 14 november 2002 tot 14 maart 2003 en het ten laste gelegde feit B van 21 januari tot 14
maart 2003. Het middel voert de miskenning aan van het beginsel non bis in
idem op grond dat de eiser twee afzonderlijke straffen zijn opgelegd, ofschoon
de tweede telastlegging betrekking heeft op feiten die volledig in de eerste begrepen zijn.
Naast het feit dat de telastlegging A niet alleen interne verbouwingswerken betreft binnen eenzelfde gebouw, maar ook ontbossing, wijziging van het reliëf van
de bodem en aanleg van een parkeerplaats, blijkt, in strijd met wat het middel
aanvoert, uit het arrest niet dat de sub B bedoelde feiten dezelfde zijn als een gedeelte van de sub A bedoelde feiten. Laatstgenoemde telastlegging bestaat immers in het uitvoeren van werken met overtreding van artikel 154 Waals Wetboek van Ruimtelijke Ordening, Stedenbouw en Patrimonium, terwijl telastlegging B bestaat in het voortzetten van onwettige werken, zonder gevolg te geven
aan een bevel of een beslissing. Welnu, uit artikel 158, laatste lid, van het voormelde wetboek blijkt dat degene die werken of handelingen voortzet met overtreding van het bevel tot stopzetting en van de beslissing tot bevestiging of van de
beschikking van de voorzitter, een misdrijf pleegt dat onderscheiden is van de
misdrijven die in artikel 154 zijn bepaald.
Het middel kan niet worden aangenomen.
Derde middel
Eerste onderdeel
Uit het dossier blijkt niet dat de eiser om de uitspraak van één enkele straf verzocht heeft in het geval beide ten laste gelegde misdrijven bewezen zouden zijn
verklaard.
Enerzijds beoordeelt de rechter in feite en, bijgevolg, op onaantastbare wijze,
of verschillende aan zijn onderzoek voorgelegde misdrijven de opeenvolgende
en voortgezette uitvoering zijn van hetzelfde misdadig opzet.
In zoverre het onderdeel eigenlijk kritiek uitoefent op deze beoordeling door
het hof van beroep, is het niet ontvankelijk.
Anderzijds is de rechter, behalve als er een conclusie is, niet verplicht de redenen op te geven waarom hij verschillende straffen uitspreekt, wanneer hij impliciet oordeelt dat die misdrijven geen collectief misdrijf uitmaken.
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In zoverre het onderdeel aanvoert dat het Hof ambtshalve moet nagaan of de
rechter uit de feiten die hij heeft vastgesteld, de afwezigheid van eenheid van opzet heeft kunnen afleiden, ofschoon dit niet voor hem werd aangevoerd, faalt het
naar recht.
Tweede onderdeel
In strijd met wat de eiser aanvoert neemt het arrest nergens aan dat hij de feiten van beide telastleggingen met hetzelfde misdadig opzet heeft gepleegd.
Zonder in tegenstrijdigheid te vervallen leggen de appelrechters de eiser bijgevolg twee straffen op.
Het onderdeel mist feitelijke grondslag.
Vierde middel
Het middel verwijt het arrest dat het de eiser tot een geldboete van drieduizend
euro heeft veroordeeld wegens telastlegging B, ofschoon artikel 158, laatste lid,
Waals Wetboek alleen in een gevangenisstraf van acht dagen tot een maand
voorziet.
Als de redelijke termijn is overschreden, mag de rechter die dit vaststelt een
straf uitspreken die lager is dan de wettelijke minimumstraf. Artikel 21ter Voorafgaande Titel van het Wetboek van Strafvordering staat hem evenwel niet toe
om, indien hij op die grond beslist de als enige straf opgelegde gevangenisstraf te
vervangen door een geldboete, de maximumstraf te overschrijden die in een dergelijk geval in artikel 85, derde lid, Strafwetboek is bepaald.
De geldboete van drieduizend euro die de eiser wegens telastlegging B is opgelegd, is in strijd met het voormelde artikel 85, derde lid, in zoverre zij het daarin bepaalde maximum van vijfhonderd euro overschrijdt.
Het middel is gegrond.
Deze onwettigheid leidt tot vernietiging van de straf en van de veroordeling tot
de bijdrage aan het Bijzonder fonds tot hulp aan de slachtoffers van opzettelijke
gewelddaden, die de eiser wegens telastlegging B zijn opgelegd. Er is evenwel
geen grond om de vernietiging uit te breiden tot de beslissing waarbij de appelrechters misdrijf B bewezen verklaren, aangezien het arrest vernietigd wordt om
een reden die geen verband houdt met de redenen die deze beslissing verantwoorden.
Voor het overige zijn de substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen in acht genomen en is de beslissing overeenkomstig de wet gewezen.
B. Cassatieberoep van de naamloze vennootschap Vecquim
Eerste middel
Eerste onderdeel
Nadat het arrest in een overtollige overweging heeft vermeld dat wegens de
bestuursrechtelijke aard van het misdrijf het bewijs dat de dader het misdrijf willens en wetens heeft gepleegd uit de overtreding van het wettelijk voorschrift
zelf blijkt, wijst het erop dat de eiseres onmiddellijk door de bouwplaatsopzichter was verwittigd van de aard en de omvang van de werken in het gehuurde
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pand en dat zij, met volle kennis van zaken, heeft ingestemd met die zonder vergunning uitgevoerde werken of ze heeft gedoogd.
Aangezien het arrest niet dubbelzinnig is zoals de eiseres beweert, mist het onderdeel feitelijke grondslag.
Tweede en derde onderdeel
In strijd met wat de eiser aanvoert en zoals hoger uiteengezet, beperkt het arrest zich niet ertoe om het bestuursrechtelijk karakter in te roepen van het in artikel 84 Waals Wetboek geformuleerde verbod. Om het misdrijf overeenkomstig
het voormelde artikel 154, tweede lid, bewezen te verklaren, oordeelt het immers
dat de eiseres met de litigieuze werken heeft ingestemd of ze bewust heeft gedoogd. Het arrest leidt dat moreel bestanddeel af uit het feit dat de eiseres, die op
de hoogte was gesteld door de natuurlijke persoon door wie zij optrad, op de
werken het toezicht heeft uitgeoefend dat is bepaald in de huurovereenkomst die
voor het pand dat de vennootschap-huurder wilde verbouwen is aangegaan.
De onderdelen die van een onvolledige lezing van het arrest uitgaan, missen
feitelijke grondslag.
Tweede middel
Artikel 5, tweede lid, Strafwetboek dat de gevallen regelt waarin de verantwoordelijkheid van een natuurlijk persoon en van een rechtspersoon in het gedrang komen wegens eenzelfde misdrijf, voert een strafuitsluitingsgrond in voor
degene die de minst zware fout heeft begaan.
Die verschoningsgrond geldt evenwel alleen voor de dader van het door onvoorzichtigheid of onachtzaamheid gepleegde misdrijf en niet voor degene die
willens en wetens heeft gehandeld.
Het arrest verklaart de overtreding van de artikelen 84 en 154 van het reeds
aangehaalde Waalse wetboek bewezen, nadat het heeft beslist dat zowel de eiser
J. als de eiseres deze bepalingen bewust en opzettelijk hadden overtreden.
De appelrechters die aldus oordelen dat het tegen de eisers in aanmerking genomen moreel bestanddeel kwade trouw is en niet het gebrek aan voorzorg of
omzichtigheid, omkleden hun beslissing om de door het middel aangevoerde
strafuitsluitingsgrond niet toe te passen, regelmatig met redenen.
Het onderdeel kan niet worden aangenomen.
Derde middel
Eerste onderdeel
De eiseres voert aan dat het hof van beroep aan een medebeklaagde het voordeel van een verzachtende omstandigheid heeft toegekend, dat eigenlijk aan háár
toekwam.
Het onderzoek van deze grief vereist het onderzoek van feitelijke gegevens,
waarvoor het Hof niet bevoegd is.
Het onderdeel is niet ontvankelijk.
Tweede onderdeel
Het onderdeel volgens hetwelk het verzuim om een stuk in aanmerking te ne-
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men dat door de eiseres op de rechtszitting is neergelegd, eigenlijk neerkomt op
een miskenning van de bewijskracht van dat stuk, faalt naar recht.
Ambtshalve onderzoek van de beslissing op de strafvordering
De substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen zijn
in acht genomen en de beslissing is overeenkomstig de wet gewezen.
C. De cassatieberoepen van de naamloze vennootschap Compagnie Fond'Roy
Het Hof vermag geen acht te slaan op de memorie van de eiseres die op de
griffie is binnengekomen buiten de termijn die bij artikel 420bis, tweede lid,
Wetboek van Strafvordering is bepaald, aangezien de zaak op 4 augustus 2009
op de algemene rol van het Hof werd ingeschreven.
1. Cassatieberoep tegen het arrest van 8 september 2008
De substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen zijn
in acht genomen en de beslissing is overeenkomstig de wet gewezen.
2. Cassatieberoep tegen het arrest van 30 juni 2009
Ambtshalve middel
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 158, laatste lid, Waals Wetboek van Ruimtelijke Ordening, Stedenbouw en Patrimonium;
- artikel 41bis Strafwetboek.
De overtreding van artikel 158, laatste lid, van het Waalse Wetboek wordt gestraft met een gevangenisstraf van acht dagen tot een maand maar, krachtens artikel 41bis Strafwetboek is de straf die op een rechtspersoon toepasselijk is ter vervanging van die gevangenisstraf, een geldboete van vijfhonderd tot tweeduizend
euro.
Daaruit volgt dat de wegens telastlegging B opgelegde straf van tweeduizendvijfhonderd euro onwettig is.
Deze onwettigheid leidt tot de vernietiging van de straf en van de veroordeling
tot de bijdrage aan het Bijzonder fonds tot hulp aan de slachtoffers van opzettelijke gewelddaden, die de eiseres wegens de telastlegging B zijn opgelegd. Er is
evenwel geen grond om de vernietiging uit te breiden tot de beslissing waarbij de
appelrechters misdrijf B bewezen verklaren, vermits de vernietiging uitgesproken wordt om een reden die geen verband houdt met de redenen die deze
beslissing verantwoorden.
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 arrest van 30 juni 2009, maar alleen in zoverre het de eiser S. J.
en de eiseres, de naamloze vennootschap Compagnie Fond'Roy wegens de telastlegging B veroordeelt tot een straf en tot een bijdrage aan het Bijzonder fonds tot
hulp aan de slachtoffers van opzettelijke gewelddaden.
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Verwerpt de cassatieberoepen voor het overige.
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het gedeeltelijk vernietigde arrest van 30 juni 2009.
Veroordeelt de eisers S. J. en de naamloze vennootschap Fond'Roy, ieder in
vier vijfde van de kosten van hun cassatieberoep en laat de overige kosten ten
laste van de Staat.
Veroordeelt de naamloze vennootschap Vecquim in de kosten van haar cassatieberoep.
Verwijst de aldus beperkte zaak naar het hof van beroep te Brussel.
10 februari 2010 – 2° kamer – Voorzitter en Verslaggever: de h. de Codt, afdelingsvoorzitter – Gelijkluidende conclusie van de h. Vandermeersch, advocaat-generaal – Advocaten: mrs. R. Verstraeten, Brussel , R. De Baerdemaeker, Brussel en J.-F. Moreau,
Luik.

Nr. 93
2° KAMER - 10 februari 2010

1º DESKUNDIGENONDERZOEK - STRAFZAKEN - BESLISSING OVER DE BURGERLIJKE
RECHTSVORDERING - OORZAKELIJK VERBAND TUSSEN HET MISDRIJF EN DE SCHADE - VERZOEK TOT
HET GELASTEN VAN EEN DESKUNDIGENONDERZOEK - RECHTER TWIJFELT AAN HET BESTAAN VAN EEN
OORZAKELIJK VERBAND - AFWIJZING VAN HET DESKUNDIGENONDERZOEK
2º BEWIJS — STRAFZAKEN — ALLERLEI - DESKUNDIGENONDERZOEK - BESLISSING
OVER DE BURGERLIJKE RECHTSVORDERING - OORZAKELIJK VERBAND TUSSEN HET MISDRIJF EN DE
SCHADE - VERZOEK TOT HET GELASTEN VAN EEN DESKUNDIGENONDERZOEK - RECHTER TWIJFELT
AAN HET BESTAAN VAN EEN OORZAKELIJK VERBAND - AFWIJZING VAN HET DESKUNDIGENONDERZOEK
1º en 2° Het feit alleen dat de rechter twijfelt of er een oorzakelijk verband bestaat tussen
het ongeval en de schade is geen grond tot afwijzing van het verzoek tot het gelasten
van een deskundigenonderzoek dat tot doel heeft de ware toedracht te onderzoeken.
(S. e.a. T. D. e.a.)

ARREST (vertaling)

(AR P.09.1535.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
De cassatieberoepen zijn gericht tegen het vonnis in hoger beroep van de correctionele rechtbank te Brussel, van 30 september 2009.
De eisers voeren in een memorie die aan dit arrest is gehecht, een middel aan.
Raadsheer Benoît Dejemeppe heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Damien Vandermeersch heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
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Middel
Eerste onderdeel
De eisers hebben voor de appelrechters om de bevestiging verzocht van de
deskundigenmaatregel die de politierechtbank ten aanzien van hun minderjarige
dochter C. had bevolen.
Ofschoon dat deskundigenonderzoek tot doel had de aard en de ernst te beoordelen van de traumatismen die het kind vertoont, belastte het beroepen vonnis de
deskundige er ook en vooral mee om advies uit te brengen over een eventueel
oorzakelijk verband tussen het ongeval waarbij C.'s broer het leven liet en de bij
haar vastgestelde pathologie.
Het bestreden vonnis wijst dit verzoek van de burgerlijke partijen om een deskundigenonderzoek af, op grond, met name, dat de verschillende, door de familie
ten gevolge van de stoornissen van het kind geraadpleegde geneesheren van mening zijn dat haar incontinentie geen duidelijke lichamelijke oorzaak heeft en dat
het verband met het ongeval niet duidelijk bewezen is.
Het feit alleen dat de rechter twijfelt of er een oorzakelijk verband bestaat, is
geen grond tot afwijzing van het verzoek tot het gelasten van een deskundigenonderzoek dat tot doel heeft de ware toedracht te onderzoeken.
De correctionele rechtbank die het verzoek tot het gelasten van een deskundigenonderzoek afwijst op grond dat de partijen die het vorderen niet het duidelijke bewijs leveren van een feit dat de voormelde onderzoeksmaatregel moet vaststellen of uitsluiten, verantwoordt haar beslissing niet naar recht.
Het middel, dat de schending aanvoert van de artikelen 875bis en 962 Gerechtelijk Wetboek, is in zoverre gegrond.
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden vonnis.
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het vernietigde vonnis.
Veroordeelt de verweerders in de helft van de kosten.
Verwijst de zaak naar de correctionele rechtbank te Nijvel, zitting houdende in
hoger beroep.
10 februari 2010 – 2° kamer – Voorzitter: de h. de Codt, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: de h. Dejemeppe – Gelijkluidende conclusie van de h. Vandermeersch, advocaatgeneraal – Advocaten: mrs. Mahieu, Kirkpatrick en D. Léonard, Brussel.

Nr. 94
2° KAMER - 10 februari 2010

1º WETTEN. DECRETEN. ORDONNANTIES. BESLUITEN — WERKING IN DE
TIJD EN IN DE RUIMTE - WERKING IN DE TIJD - WETTEN OP DE BEVOEGDHEID EN DE
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- RECHTSMIDDELEN - NIEUWE WET - ONMIDDELLIJKE TOEPASSING - GEVOLG

2º CASSATIEBEROEP — STRAFZAKEN — BESLISSINGEN VATBAAR VOOR
CASSATIEBEROEP — STRAFVORDERING — ALGEMEEN - HOF VAN ASSISEN BESCHIKKING VAN VRIJSPRAAK - RECHTSMIDDELEN - NIEUWE WET - ONMIDDELLIJKE TOEPASSING GEVOLG
3º HOF VAN ASSISEN — EINDARREST - BESCHIKKING VAN VRIJSPRAAK RECHTSMIDDELEN - NIEUWE WET - ONMIDDELLIJKE TOEPASSING - GEVOLG
4º CASSATIEBEROEP — STRAFZAKEN — BESLISSINGEN VATBAAR VOOR
CASSATIEBEROEP — BURGERLIJKE RECHTSVORDERING — ALGEMEEN
- HOF VAN ASSISEN - BESCHIKKING VAN VRIJSPRAAK - CASSATIEBEROEP VAN DE BURGERLIJKE
PARTIJ - ONTVANKELIJKHEID
5º HOF VAN ASSISEN — EINDARREST - BESCHIKKING VAN VRIJSPRAAK CASSATIEBEROEP VAN DE BURGERLIJKE PARTIJ - ONTVANKELIJKHEID
6º CASSATIEBEROEP — STRAFZAKEN — BESLISSINGEN VATBAAR VOOR
CASSATIEBEROEP — STRAFVORDERING — ALGEMEEN - HOF VAN ASSISEN BESCHIKKING VAN VRIJSPRAAK - CASSATIEBEROEP VAN HET OPENBAAR MINISTERIE ONTVANKELIJKHEID - DRAAGWIJDTE
7º HOF VAN ASSISEN — EINDARREST - BESCHIKKING VAN VRIJSPRAAK CASSATIEBEROEP VAN HET OPENBAAR MINISTERIE - ONTVANKELIJKHEID - DRAAGWIJDTE
8º HOF VAN ASSISEN — EINDARREST - BESLISSING VAN VRIJSPRAAK - MOTIVERING VERPLICHTING - ARTIKEL 6, E.V.R.M. - ARTIKELEN 342 EN 348, SV. - TOEPASSING
9º REDENEN VAN DE VONNISSEN EN ARRESTEN — GEEN CONCLUSIE —
STRAFZAKEN (GEESTRIJKE DRANKEN EN DOUANE EN ACCIJNZEN
INBEGREPEN) - HOF VAN ASSISEN - BESLISSING VAN VRIJSPRAAK - MOTIVERING VERPLICHTING - ARTIKEL 6, E.V.R.M. - ARTIKELEN 342 EN 348, SV. - TOEPASSING
10º RECHTEN VAN DE MENS — VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS —
ARTIKEL 6 — ARTIKEL 6.1 - RECHT OP EEN EERLIJKE BEHANDELING VAN DE ZAAK - HOF
VAN ASSISEN - EINDARREST - BESLISSING VAN VRIJSPRAAK - MOTIVERING - VERPLICHTING ARTIKELEN 342 EN 348, SV. - TOEPASSING
1º, 2° en 3° In geval van wijziging van de wetgeving inzake de rechtsmiddelen regelt de wet
die op de dag van de beslissing van kracht is, de rechtsmiddelen die daartegen openstaan1.
4º en 5° Krachtens de artikelen 373 en 412 Sv. kan de burgerlijke partij alleen cassatieberoep instellen tegen de beschikkingen betreffende haar burgerlijke belangen en
kan zij in geen geval de vernietiging vorderen van een beschikking van vrijspraak2.
6º en 7° Tegen de verklaring van de jury kan geen rechtsmiddel worden ingesteld en het
openbaar ministerie kan, wanneer de beschuldigde wordt vrijgesproken, de vernietiging
van de beschikking van vrijspraak en van hetgeen daaraan is voorafgegaan slechts
vorderen in het belang van de wet en zonder nadeel voor de vrijgesproken partij 3. (Artt.
350 en 409, Sv.)
1 Cass., 10 juni 1998, AR P.98.0549.F, AC, 1998, nr 300.
2 Cass., 17 nov. 2009, AR P.09.0903.N, AC, 2009, nr.673.
3 Het Hof maakt hier toepassing van de bepalingen die van kracht waren vóór de wijzigingen die bij
wet van 21 december 2009 tot hervorming van het hof van assisen zijn ingevoerd.
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8º, 9° en 10° Naar luid van het arrest Hof Mensenrechten van 13 januari 2009 in de zaak
van Richard Taxquet tegen Koninkrijk België, houdt het door artikel 6.1 E.V.R.M. gewaarborgde recht op een eerlijk proces voortaan de verplichting in voor het hof van assisen
om in zijn uitspraak over de beschuldiging melding te maken van de overwegingen die de
jury van de schuld of onschuld van de beschuldigde hebben overtuigd en om derhalve
melding te maken van de concrete redenen waarom op alle vragen ja of neen werd
geantwoord; wegens het gezag van gewijsde van dat uitleggend arrest en de voorrang,
op het intern recht, van de internationale rechtsregel die vervat is in een door België geratificeerd verdrag, is het Hof verplicht de artikelen 342 en 348 Sv. 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 omkleed4.
(B. e.a. T. H.)

ARREST (vertaling)

(AR P.09.1697.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
De cassatieberoepen zijn gericht tegen een beschikking van de voorzitter van
het hof van assisen van de provincie Luik van 14 oktober 2009.
De eisers voeren in de memorie en de verklaring van cassatieberoep die aan dit
arrest zijn gehecht, ieder een middel aan.
Raadsheer Pierre Cornelis heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Damien Vandermeersch heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
In geval van wijziging van de wetgeving inzake de rechtsmiddelen, regelt de
wet die op de dag van de beslissing van kracht is, de rechtsmiddelen die daartegen openstaan.
Niettegenstaande haar gedeeltelijke inwerkingtreding op 21 januari 2010 is de
wet van 21 december 2009 tot hervorming van het hof van assisen dus niet op de
zaak toepasselijk. De hierna bedoelde wettelijke bepalingen zijn die welke van
kracht waren vooraleer zij bij de voormelde wet werden opgeheven of gewijzigd.
A. Cassatieberoep van de eiseres I
Ontvankelijkheid van het cassatieberoep
De bestreden beschikking die met toepassing van artikel 358 Wetboek van
Strafvordering is gewezen, stelt vast dat uit de verklaring van de jury blijkt dat
de verweerster niet schuldig is en spreekt haar vrij van de tegen haar uitgebrachte
beschuldiging.
Krachtens de artikelen 373 en 412 Wetboek van Strafvordering, kan de burgerlijke partij alleen cassatieberoep instellen tegen de beschikkingen betreffende
haar burgerlijke belangen en kan zij in geen geval de vernietiging vorderen van
een beschikking van vrijspraak.
4 Hof Mensenrechten, 13 jan. 2009, Taxquet t/ België, www.echr.coe.int; Cass., 10 juni 2009, AR
P.09.0547.F, AC, 2009, nr.392, met concl. O.M. in Pas.; Cass., 17 nov. 2009, AR P.09.0903.N, AC,
2009, nr.673.
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Het cassatieberoep is niet ontvankelijk.
Grieven
De memorie van de eiseres die geen betrekking heeft op de ontvankelijkheid
van het cassatieberoep, behoeft geen antwoord.
B. Cassatieberoep van de procureur-generaal bij het hof van beroep te Luik
Ontvankelijkheid van het cassatieberoep
Krachtens artikel 350 Wetboek van Strafvordering kan tegen de verklaring van
de jury in geen geval enig rechtsmiddel worden ingesteld.
Naar luid van artikel 409 van hetzelfde wetboek kan het openbaar ministerie,
wanneer de beschuldigde wordt vrijgesproken, de vernietiging van de beschikking van vrijspraak en van hetgeen daaraan is voorafgegaan slechts vorderen in
het belang van de wet en zonder nadeel voor de vrijgesproken partij.
Het cassatieberoep van de eiser II, procureur-generaal bij het hof van beroep,
werd niet in het belang van de wet ingesteld.
Het cassatieberoep is niet ontvankelijk.
Grieven
Het middel van de eiser II dat geen betrekking heeft op de ontvankelijkheid
van het cassatieberoep, behoeft geen antwoord.
C. Het cassatieberoep dat de procureur-generaal bij het Hof van Cassatie op de
rechtszitting van 13 januari 2010 heeft ingesteld overeenkomstig de artikelen
409 en 442 Wetboek van Strafvordering
Tegen de beschikking wordt aangevoerd dat zij de vrijspraak niet met redenen
omkleedt en aldus artikel 6.1 EVRM schendt.
Naar luid van het arrest van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens
van 13 januari 2009 inzake Richard Taxquet tegen het Koninkrijk België, houdt
het door artikel 6.1 EVRM gewaarborgde recht op een eerlijk proces de verplichting in voor het hof van assisen om in zijn beslissing over de beschuldiging melding te maken van de overwegingen die de jury van de schuld of onschuld van de
beschuldigde hebben overtuigd en derhalve van de concrete redenen waarom op
alle vragen ja of neen werd geantwoord.
Wegens het gezag van gewijsde dat het interpreterend arrest thans heeft en de
voorrang, op het interne recht, van de internationale rechtsregel die vervat is in
een door België geratificeerd verdrag, is het Hof verplicht de artikelen 342 en
348 Wetboek van Strafvordering buiten toepassing te laten, in zoverre die de regel vastleggen die het EHRM thans heeft veroordeeld en volgens welke de verklaring van de jury niet met redenen moet worden omkleed.
De beschikking van 14 oktober 2009 die de verweerster vrijspreekt van de beschuldiging, op de enige grond dat uit de verklaring van de jury blijkt dat zij niet
schuldig is, maakt geen melding van de concrete redenen waarom neen werd geantwoord op de vragen gesteld overeenkomstig de artikelen 337 tot 339 Wetboek
van Strafvordering en schendt aldus de in het middel bedoelde verdragsbepaling.
Het middel is gegrond.
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Dictum
Het Hof,
Verwerpt de cassatieberoepen van S. B. en van de procureur-generaal bij het
hof van beroep te Luik.
Veroordeelt S. B. in de kosten van haar cassatieberoep en laat de kosten van
het cassatieberoep van de procureur-generaal bij het hof van beroep te Luik ten
laste van de Staat.
En uitspraak doende over het cassatieberoep van de procureur-generaal bij het
Hof van Cassatie,
Vernietigt de bestreden beschikking, maar alleen in het belang van de wet.
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van de vernietigde beschikking.
Zegt dat er geen grond is tot verwijzing.
10 februari 2010 – 2° kamer – Voorzitter: de h. de Codt, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: de h. Cornelis – Gelijkluidende conclusie van de h. Vandermeersch, advocaat-generaal – Advocaten: mrs. E. Libert, Brussel en P. Monville, Brussel.

Nr. 95
2° KAMER - 10 februari 2010

1º VEROORDELING MET UITSTEL EN OPSCHORTING VAN DE
VEROORDELING — GEWOON UITSTEL - VIJF JAAR OPSLUITING - VERLENEN VAN HET
UITSTEL - WETTIGHEID
2º STRAF — ANDERE STRAFFEN - TERBESCHIKKINGSTELLING VAN DE REGERING HERHALING VAN MISDAAD OP MISDAAD - BEGRIP
3º BESCHERMING VAN DE MAATSCHAPPIJ — TERBESCHIKKINGSTELLING
VAN DE REGERING - HERHALING VAN MISDAAD OP MISDAAD - BEGRIP
1º Vijf jaar opsluiting is een straf die met uitstel gepaard kan gaan, aangezien het een straf
is die vijf jaar, in de zin van artikel 8, §1, Probatiewet, niet te boven gaat1.
2º en 3° Krachtens de artikelen 54 Sw. en 22 Wet Bescherming Maatschappij van 9 april
1930, moet het veroordelend arrest dat herhaling vaststelt van misdaad op misdaad, de
veroordeelde gedurende twintig jaar na afloop van zijn straf ter beschikking stellen van
de regering, ongeacht de duur van de opsluiting die bij wet op een in staat van herhaling
gepleegde misdaad is gesteld2.
(V. e.a. T. S. e.a.)

ARREST (vertaling)

(AR P.09.1746.F)
1 Zie concl. O.M. in Pas., 2010, nr.95.
2 Ibid.
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I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
De cassatieberoepen zijn gericht tegen het arrest nummer 49 van het hof van
assisen van de provincie Henegouwen van 26 oktober 2009, met dien verstande
evenwel dat het cassatieberoep van het openbaar ministerie beperkt is tot de beslissingen inzake de straffen die aan de verweerders zijn opgelegd.
De procureur-generaal bij het hof van beroep te Bergen voert in een verzoekschrift dat aan dit arrest is gehecht, twee middelen aan.
De eiser G. V. voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, vijf middelen
aan.
Advocaat-generaal Damien Vandermeersch heeft op 27 januari 2010 op de
griffie van het Hof een conclusie neergelegd.
Op de rechtszitting van 10 februari 2010 heeft afdelingsvoorzitter Jean de Codt
verslag uitgebracht en heeft de voormelde advocaat-generaal geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
(...)
B. Cassatieberoep van de procureur-generaal
1. In zoverre het cassatieberoep gericht is tegen de beslissingen op de tegen de
verweersters H. S. en S. V. ingestelde strafvordering
Eerste middel
De eiser voert tegen het arrest aan dat het de verweersters uitstel van de tenuitvoerlegging van de hun door het arrest opgelegde straffen van vijf jaar opsluiting
toekent. Hij voert aan dat voor dergelijke straffen geen uitstel mogelijk is.
Krachtens artikel 8, §1, Probatiewet, kunnen de vonnisgerechten, wanneer zij
tot een of meer straffen van niet meer dan vijf jaar veroordelen, bij een met redenen omklede beslissing gelasten dat de tenuitvoerlegging van de hoofdstraffen of
vervangende straffen, dan wel van een gedeelte ervan, wordt uitgesteld.
Vijf jaar opsluiting is een straf die vijf jaar, in de zin van dat artikel, niet te boven gaat.
Het middel dat aanvoert dat onder het in het voormelde artikel 8 bedoelde
maximum van vijf jaar alleen de gevangenisstraf moet worden begrepen en niet
de opsluiting gedurende een even lange termijn, ofschoon deze beperking niet in
de wettekst staat, faalt naar recht.
Ambtshalve onderzoek van de beslissing op de strafvordering
De substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen zijn
in acht genomen en de beslissing is overeenkomstig de wet gewezen.
2. In zoverre het cassatieberoep gericht is tegen de beslissing op de tegen G. V.
ingestelde strafvordering
Tweede middel
Krachtens de artikelen 54 Strafwetboek en 22 Wet Bescherming Maatschappij,
moet het veroordelend arrest dat herhaling vaststelt van misdaad op misdaad, de
veroordeelde gedurende twintig jaar na afloop van zijn straf ter beschikking stel-
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len van de regering, ongeacht de duur van de opsluiting die bij wet op een in
staat van herhaling gepleegde misdaad is gesteld.
Het arrest stelt vast dat de verweerder V. schuldig is aan het feit dat hij als dader of mededader een diefstal heeft gepleegd met behulp van geweld, dat de
dood heeft veroorzaakt zonder het oogmerk te doden. Het wijst erop dat de beschuldigde reeds bij arrest van het hof van assisen van de provincie Namen van
16 december 1982 tot tien jaar opsluiting was veroordeeld. Na aanneming van de
verzachtende omstandigheden veroordeelt het de verweerder tot een tweede straf
van tien jaar opsluiting. Het verzuimt evenwel om de bijkomende veiligheidsmaatregel uit te spreken die in dat geval in het voormelde artikel 22 is bepaald.
Het middel is gegrond.
Aangezien de schuldigverklaring zelf niet wordt vernietigd, wordt de vernietiging beperkt tot de uitgesproken straffen.
Ambtshalve onderzoek van de beslissing op de strafvordering
Behoudens de onwettigheid die hierna dient te worden vernietigd, 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 uitspraak doet over de volledige
aan G. V. opgelegde straf en over de bijdrage aan het Bijzonder Fonds tot hulp
aan de slachtoffers van opzettelijke gewelddaden die daaruit voortvloeit.
Verwerpt de cassatieberoepen voor het overige.
Beveelt dat dit arrest zal worden overgeschreven in de registers van het hof
van assisen van de provincie Henegouwen en dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van de gedeeltelijk vernietigde beslissing.
Veroordeelt de eiser V. in de kosten van zijn cassatieberoep en laat de kosten
van het cassatieberoep van de procureur-generaal bij het hof van beroep te Bergen ten laste van de Staat.
Verwijst de aldus beperkte zaak naar het hof van assisen van de provincie Namen, maar alleen om, met toepassing van artikel 434 Wetboek van Strafvordering en overeenkomstig de artikelen 342 en volgende van dat wetboek, een arrest
te wijzen op grond van de schuldigverklaring die de jury reeds in de zaak van de
eerste eiser heeft uitgesproken.
10 februari 2010 – 2° kamer – Voorzitter en Verslaggever: de h. de Codt, afdelingsvoorzitter – Gelijkluidende conclusie van de h. Vandermeersch, advocaat-generaal – Advocaten: mrs. C. Druard, Bergen en B. Daro, Brussel.
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1º HOF VAN ASSISEN — EINDARREST - BESLISSING VAN VRIJSPRAAK - MOTIVERING VERPLICHTING - ARTIKEL 6, E.V.R.M. - ARTIKELEN 342 EN 348, SV. - TOEPASSING
2º REDENEN VAN DE VONNISSEN EN ARRESTEN — GEEN CONCLUSIE —
STRAFZAKEN (GEESTRIJKE DRANKEN EN DOUANE EN ACCIJNZEN
INBEGREPEN) - HOF VAN ASSISEN - BESLISSING VAN VRIJSPRAAK - MOTIVERING VERPLICHTING - ARTIKEL 6, E.V.R.M. - ARTIKELEN 342 EN 348, SV. - TOEPASSING
3º RECHTEN VAN DE MENS — VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS —
ARTIKEL 6 — ARTIKEL 6.1 - RECHT OP EEN EERLIJK PROCES - HOF VAN ASSISEN EINDARREST - BESLISSING VAN VRIJSPRAAK - MOTIVERING - VERPLICHTING - ARTIKELEN 342 EN
348, SV. - TOEPASSING
4º HOF VAN ASSISEN — BEHANDELING TER ZITTING EN
TUSSENARRESTEN. VERKLARING VAN DE JURY - BESLISSING AANGEKONDIGD
MET EEN VERKLARING DIE DE INHOUD ERVAN NIET ONTHULT - SAMENKOMST VAN HET HOF EN DE
JURY OM DE BESLISSING MET REDENEN TE OMKLEDEN - REGELMATIGHEID VAN DE RECHTSPLEGING
5º HOF VAN ASSISEN — BEHANDELING TER ZITTING EN
TUSSENARRESTEN. VERKLARING VAN DE JURY - SAMENKOMST VAN HET HOF EN
DE JURY OM DE BESLISSING MET REDENEN TE OMKLEDEN - MOTIVERING VAN DE BESLISSING REGELMATIGHEID VAN DE RECHTSPLEGING
1º, 2° en 3° Naar luid van het met eenparigheid van stemmen gewezen arrest van het Hof
Mensenrechten van 13 januari 2009 in de zaak R.ichard Taxquet tegen het Koninkrijk
België, houdt het door artikel 6.1, E.V.R.M. gewaarborgde recht op een eerlijk proces
voortaan de verplichting in voor het hof van assisen om in zijn uitspraak over de
beschuldiging melding te maken van de overwegingen die de jury van de schuld of onschuld van de beschuldigde hebben overtuigd en om derhalve melding te maken van de
concrete redenen waarom op alle vragen ja of neen werd geantwoord; wegens het gezag
van gewijsde van dat uitleggend arrest en de voorrang, op het intern recht, van de internationale rechtsregel die vervat is in een door België geratificeerd verdrag, is het Hof verplicht de artikelen 342 en 348, Sv. buiten toepassing te laten, in zoverre die artikelen de
regel vastleggen die het Europees Hof thans heeft veroordeeld en volgens welke de
verklaring van de jury niet met redenen moet worden omkleed1.
4º Wanneer het hof van assisen, om artikel 6.1, E.V.R.M. na te leven, dat in die zin wordt
uitgelegd dat het voor de partijen het recht inhoudt te weten waarom een beschuldigde
schuldig of onschuldig werd bevonden, op sommige punten afwijkt van de vormvoorschriften van de wet, met name door de samenkomst van het hof en de jury voor
de beslissing, die wordt aangekondigd met een verklaring die de inhoud ervan niet onthult en die in twee verzegelde enveloppen is opgeborgen, openbaar kenbaar wordt
gemaakt, is de rechtspleging regelmatig ten opzichte van de artikelen 342 en 343 Sv.,
aangezien het feit dat in de zittingszaal het origineel wordt bewaard van de verklaring van
de jury, het feit dat dit stuk overeenstemt met het exemplaar dat in het bezit van het
hoofd van de jury is gebleven en de aanwezigheid van beide stukken, die aan het motiverend arrest zijn gehecht, bewijzen dat de jury tijdens haar beraadslaging over de schuldvraag de volledige, door de wetgever verlangde autonomie heeft genoten2.
(PROCUREUR GENERAAL BIJ HET HOF VAN BEROEP TE BERGEN T. N.)

ARREST (vertaling)

1 Hof Mensenrechten, 13 jan. 2009, Taxquet t/ België, www.echr.coe.int.; Cass., 10 juni 2009, AR
P.09.0547.F, AC, 2009, nr.392 met concl. O.M. in Pas.
2 Zie concl. O.M. in Pas., 2010, nr.96.
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(AR P.09.1748.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
De cassatieberoepen zijn gericht tegen twee arresten van het hof van assisen
van de provincie Henegouwen, van 30 oktober 2009.
De eiser voert in een verzoekschrift dat aan dit arrest is gehecht, twee middelen aan.
Advocaat-generaal Damien Vandermeersch heeft op 28 januari 2010 een conclusie neergelegd op de griffie van het Hof.
Op de rechtszitting van 10 februari 2010 heeft afdelingsvoorzitter Jean de Codt
verslag uitgebracht en heeft de voormelde advocaat-generaal geconcludeerd.
II. FEITEN
De beschuldigde is voor het hof van assisen van de provincie Henegouwen
verschenen wegens moordpoging, als dader of mededader.
Na het sluiten van het debat heeft de voorzitter van het hof van assisen aan het
hoofd van de jury twee vragenlijsten doen overhandigen met de aan de beraadslaging van de gezworenen voorgelegde vragen. Deze werden verzocht om de
vragen op beide lijsten op dezelfde wijze te beantwoorden en ze, naar behoren
ingevuld, in twee open enveloppen te stoppen, de ene met de vermelding "origineel", de andere met de vermelding "specimen".
De geworenen hebben zich dan naar hun kamer begeven om te beraadslagen.
Bij de hervatting van de openbare rechtszitting heeft de voorzitter de geworenen gevraagd wat het resultaat van hun beraadslaging was, waarop door het
hoofd van de jury werd geantwoord dat deze "tot een verklaring was gekomen".
Het hoofd van de jury heeft de beide enveloppen gesloten en ze aan de griffier
overhandigd opdat hij het zegel van het hof erop zou aanbrengen. De enveloppe
met de vermelding "origineel" werd in de kast met de overtuigingsstukken neergelegd, de kast werd op slot gedaan en de sleutel werd aan de voorzitter overhandigd. De enveloppe met de vermelding "specimen" werd aan het hoofd van de
jury teruggegeven.
Na deze handelingen hebben het hof en de gezworenen zich samen in de raadkamer teruggetrokken om de motivering van de beslissing op te stellen.
Na de hervatting van de rechtszitting is de beschuldigde verschenen. De voorzitter heeft zich de gesloten enveloppe doen overhandigen met het origineel van
de verklaring van de jury. De griffier heeft ze gelezen, heeft ze door de voorzitter
doen ondertekenen en heeft ze dan zelf ondertekend.
Vervolgens heeft de voorzitter lezing gegeven van het arrest met de redenen
van de geworenen. Het gaat hier om het eerste door de cassatieberoepen bestreden arrest. Het hof van assisen heeft daaraan de beide stukken gehecht met behulp waarvan de beslissing is geformuleerd.
Na opschorting is het debat hervat over de straf. Het arrest dat daarover uitspraak doet, is de tweede door de eisers bedoelde beslissing.
III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
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A. Cassatieberoep van de eiser
1. In zoverre het cassatieberoep gericht is tegen het arrest dat de beslissing motiveert
Eerste middel
De eiser voert de schending aan van de artikelen 342 en 343 Wetboek van
Strafvordering, vooraleer zij werden gewijzigd bij de wet van 21 december 2009
betreffende de hervorming van het hof van assisen.
Artikel 342 bepaalt met name dat de wet aan de gezworenen geen rekenschap
vraagt van de middelen waardoor zij tot hun overtuiging zijn gekomen. Het
schrijft voor om hen lezing te geven van deze onderrichting alvorens de beraadslaging te beginnen.
Naar luid van het met eenparigheid van stemmen gewezen arrest van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens van 13 januari 2009 in de zaak Richard
Taxquet tegen het Koninkrijk België, houdt het door artikel 6.1 van het Verdrag
gewaarborgde recht op een eerlijk proces voortaan de verplichting in voor het
hof van assisen om in zijn uitspraak over de beschuldiging melding te maken van
de overwegingen die de jury van de schuld of onschuld van de beschuldigde hebben overtuigd en om derhalve melding te maken van de concrete redenen waarom op alle vragen ja of neen werd geantwoord.
Wegens het gezag van gewijsde dat het interpreterend arrest thans heeft en de
voorrang, op het intern recht, van de internationale rechtsregel die vervat is in
een door België geratificeerd verdrag, is het Hof verplicht de artikelen 342 en
348 Wetboek van Strafvordering buiten toepassing te laten, in zoverre die artikelen de regel vastleggen die het Europees Hof thans heeft veroordeeld en volgens
welke de verklaring van de jury niet met redenen moet worden omkleed.
De miskenning, wat dat betreft, van de eerste door het middel aangevoerde
wettelijke bepaling, kan bijgevolg niet tot de nietigheid van de rechtspleging leiden.
Voor het overige blijkt uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan, dat
de gezworenen, nadat hen de vragen werden overhandigd die voortvloeien uit de
akte van beschuldiging en het debat, zich hebben teruggetrokken in een kamer
waarvan de uitgangen werden bewaakt, dat zij die eerst hebben verlaten nadat zij
hun verklaring hadden opgemaakt en dat niemand zich tijdens de beraadslaging
en de stemming over de antwoorden op de vragen bij hen heeft gevoegd.
Zonder twijfel wijkt de aan het toezicht van het Hof onderworpen rechtspleging op sommige punten af van de vormvoorschriften van de wet. Zulks geldt
met name voor de samenkomst van het hof en de jury voordat de beslissing, die
wordt aangekondigd met een verklaring die de inhoud ervan niet onthult en die
in twee verzegelde enveloppen is opgeborgen, openbaar kenbaar wordt gemaakt.
Het feit dat in de zittingszaal het origineel wordt bewaard van de verklaring
van de jury, het feit dat dit stuk overeenstemt met het exemplaar dat in het bezit
van het hoofd van de jury is gebleven en de aanwezigheid van beide stukken, die
aan het motiverend arrest zijn gehecht, bewijzen dat de jury tijdens haar beraadslaging over de schuldvraag de volledige, door de wetgever verlangde autonomie
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heeft genoten.
Dienaangaande werden de voorschriften van de artikelen 342 en 343 Wetboek
van Strafvordering nageleefd.
Het middel kan niet worden aangenomen.
Tweede middel
De eiser voert de schending aan van de artikelen 362 en 364 Wetboek van
Strafvordering.
De eerst aangevoerde bepaling zegt dat het debat over de schuld, in geval van
een bevestigende beslissing, gevolgd wordt door een debat over de straf. Voor de
beraadslaging over de straf, schrijft de tweede bepaling het hof voor om met de
gezworenen samen te komen.
Het bezwaar tegen de rechtspleging is dus dat ze een lichaam heeft samengesteld waarin de wet niet voorziet, door het hof en de gezworenen niet alleen samen te brengen voor de beraadslaging over de straf maar ook en vooral om de redenen op te stellen die de beslissing hebben bepaald.
Uit het proces-verbaal van de rechtszitting alsook uit het bestreden arrest blijkt
dat het hof van assisen, samen met de gezworenen, zich ertoe beperkt heeft akte
te nemen van hun antwoorden, hen te horen en de redenen van hun beslissing
over te schrijven.
Deze wijze van handelen is niet in het Wetboek van Strafvordering bepaald.
Zij kan evenwel niet tot cassatie leiden. Zonder de beraadslagende autonomie
van de gezworenen aan te tasten strekt zij immers alleen tot het waarborgen van
de eerbiediging van artikel 6.1 EVRM, dat in die zin wordt uitgelegd dat het
voor de partijen het recht inhoudt te weten waarom een beschuldigde schuldig of
onschuldig werd bevonden, door de voorlezing van het arrest zelf.
Het middel kan bijgevolg 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.
2. In zoverre het cassatieberoep gericht is tegen het arrest waarbij tot een straf
wordt veroordeeld
De substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen zijn
in acht genomen en de straf die tegen de verweerster is uitgesproken is die welke
bij wet is voorzien.
B. Cassatieberoep van de eiseres
Het Hof vermag geen acht te slaan op het stuk dat op de griffie op 9 februari
2010 is ingekomen, dit is buiten de termijn die bij artikel 420bis, eerste lid, Wetboek van Strafvordering is bepaald.
De substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen zijn
in acht genomen en de beslissingen zijn overeenkomstig de wet gewezen.
Dictum
Het Hof,
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Verwerpt de cassatieberoepen.
Veroordeelt de eiseres in de kosten van haar cassatieberoep.
Laat de kosten van het cassatieberoep van de eiser ten laste van de Staat.
10 februari 2010 – 2° kamer – Voorzitter en Verslaggever: de h. de Codt, afdelingsvoorzitter – Gelijkluidende conclusie van de h. Vandermeersch, advocaat-generaal.
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1º WETTEN. DECRETEN. ORDONNANTIES. BESLUITEN — WERKING IN DE
TIJD EN IN DE RUIMTE - WERKING IN DE TIJD - DRAAGWIJDTE - ALGEMEEN
2º WETTEN. DECRETEN. ORDONNANTIES. BESLUITEN — WERKING IN DE
TIJD EN IN DE RUIMTE - FISCALE WET - WET DIE DE VOORWAARDEN WIJZIGT WAARONDER
EEN VERVANGENDE OF SUBSIDIAIRE AANSLAG KAN WORDEN GEVESTIGD - WERKING IN DE TIJD DRAAGWIJDTE
1º De nieuwe wet is niet alleen van toepassing op toestanden die na haar inwerkingtreding
ontstaan, maar ook op de toekomstige gevolgen van onder de vroegere wet ontstane
toestanden, die zich voordoen of die voortduren onder vigeur van de nieuwe wet, voor
zover die toepassing geen afbreuk doet aan reeds onherroepelijk vastgelegde rechten1
(Art. 2, B.W.)
2º Behoudens wanneer de toestand van de belastingplichtige definitief is geworden, is een
nieuwe wet die de voorwaarden wijzigt waaronder het bestuur een vervangende of een
subsidiaire aanslag kan vestigen, vanaf de datum van haar inwerkingtreding van
toepassing op de aanslagen die na een vernietiging door het bestuur of door de rechter
opnieuw kunnen worden gevestigd, zelfs indien de belastingschuld reeds ontstaan was
voor de inwerkingtreding van de nieuwe wet2 (Art. 2, B.W.; Art. 35quinquiesdecies, §4,
Wet van 26 maart 1971 op de bescherming van de oppervlaktewateren tegen verontreiniging)
(EXPORTSLACHTHUIS TIELT nv T. VLAAMSE MILIEUMAATSCHAPPIJ)

Conclusie van advocaat-generaal D. Thijs:
I. De feiten en procedurevoorgaanden.
1. Onderhavig geschil betreft de heffing op waterverontreiniging, voorzien in de artikelen 35bis e.v. van de Oppervlaktewaterenwet van 26 maart 1971, voor het heffingsjaar
1993, die door verweerster werd gevestigd lastens eiseres.
In haar op 5 maart 1993 ingediende aangifte vroeg eiseres de berekening van de heffing
op basis van meet- en bemonsteringsresultaten. Zij deed aangifte van een jaarwaterverbruik van 50.207m3 (Qj) (opgepompt grondwater), en voegde bij haar aangifte de resultaten van een meetcampagne uitgevoerd door verweerster op 11, 12 en 13 mei 1992.
In haar bericht van rechtzetting stelde verweerster een jaardebiet voor van 108.375m3,
berekend op basis van de in mei 1992 gemeten gemiddelde dagdebieten.
Op 8 oktober 1993 werd lastens eiseres een heffing ingekohierd ten belope van
1 Zie de conclusie van het O.M.
2 Ibid.
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6.108.042 frank, op basis van 10.180,07 vervuilingseenheden, berekend op basis van
meet- en bemonsteringsresultaten van de meet-campagnes uitgevoerd op 11, 12 en 13 mei
1992, en rekening houdende met een jaarwaterverbruik van 108.375m3.
2. Het bezwaar van eiseres tegen het in aanmerking genomen jaardebiet werd verworpen door de adjunct-administrateur generaal van verweerster dd. 5 juli 1994. In dezelfde
beslissing werd vastgesteld dat de maand mei 1992 niet als maand van de grootste bedrijvigheid in aanmerking kon genomen worden, waardoor de heffing diende berekend te
worden op basis van omzettingscoëfficiënten. In toepassing van artikel 35quinquiesdecies, §2, van de Oppervlaktewaterenwet, werd het bedrag van de heffing behouden op
6.108.042 frank.
Op 15 maart 1996 dagvaardde eiseres verweerster en het Vlaamse Gewest voor de
Rechtbank van Eerste Aanleg te Dendermonde teneinde het bedrag van de heffing te
horen herleiden tot het niet betwiste bedrag van 3.157.257 frank. Verweerster stelde een
tegenvordering in teneinde het bedrag van de heffing te horen bepalen op 11.977.578
frank.
Bij vonnis van 22 november 2001 verklaarde de Rechtbank van Eerste Aanleg te Dendermonde de hoofdvordering ongegrond, en heropende de debatten teneinde de Vlaamse
Milieumaatschappij toe te laten aan te tonen op welke grond haar tegenvordering steunt.
Ingevolge het hoger beroep van eiseres en het incidenteel hoger beroep van het
Vlaamse Gewest, deed het Hof van Beroep te Gent, bij arrest van 15 februari 2005, het
vonnis a quo teniet, en opnieuw wijzende, stelde het Vlaamse Gewest buiten zake, verklaarde het hoger beroep van eiseres gegrond, en beval de herberekening van de heffing op
basis van de methode voorzien in artikel 35quinquies van de Oppervlaktewaterenwet (op
basis van meet- en bemonsteringsresultaten) rekening houdende met het door eiseres
aangegeven jaardebiet van 50.207m3, in plaats van 108.375m3 in de bestreden aanslag.
3. Verweerster herberekende de heffing op grond van de criteria vooropgesteld in het
arrest van 15 februari 2005, waardoor de oorspronkelijke heffing van 6.108.042 frank
werd herleid tot 122.303,75€ (4.945.944 frank). Eiseres betwistte de wijze van herberekening, waarop verweerster op 20 maart 2006 overging tot betekening van een
dwangbevel aan eiseres op grond van het op 8 oktober 1993 uitvoerbaar verklaard kohier
en een dwangschrift dd. 20 september 2005.
4. Ingevolge verzet van eiseres tegen het dwangbevel verklaarde de Beslagrechter in de
Rechtbank van Eerste Aanleg te Brugge het dwangbevel van onwaarde.
Ingevolge het hoger beroep van verweerster hervormde het Hof van Beroep te Gent, bij
arrest van 10 juni 2008, de beslissing a quo, en verklaarde de oorspronkelijke vordering
van eiseres ongegrond.
5. Het bestreden arrest doet uitspraak over de regelmatigheid van het dwangbevel dat
op 20 maart 2006 aan eiseres werd betekend voor de inning van de heffing op waterverontreiniging voor het heffingsjaar 1993, voorzien in de artikelen 35bis e.v. van de Oppervlaktewaterenwet van 26 maart 1971, zoals zij in “hoofdstuk II/bis Bijzondere bepalingen
voor het Vlaamse Gewest inzake heffingen op de waterverontreiniging”, van “afdeling 3
Water”, van “hoofdstuk III Leefmilieu”, werden ingevoerd bij artikel 44 van het decreet
van 25 juni 1992 houdende diverse bepalingen tot begeleiding van de begroting 1992.
Het bestreden arrest besluit in dit verband dat verweerster kon uitvoeren op basis van
de oorspronkelijke aanslag, neergelegd in het oorspronkelijk, uitvoerbaar verklaard kohier
dd. 8 oktober 1993, en verwerpt aldus het verweer van eiseres dat verweerster een subsidiaire aanslag had moeten vestigen, of na het arrest van 15 februari 2005 een nieuwe
aanslag had moeten vestigen. Volgens de appelrechters impliceert de bij arrest van het
Hof van Beroep te Gent dd. 15 februari 2005 bevolen herberekening van de aanslag op
basis van 50.207m3 in plaats van 108.375 m3, geen volledige vernietiging of ontheffing,
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maar slechts een gedeeltelijke ontheffing, en blijft alleszins de oorspronkelijke aanslag
voor het niet-ontheven gedeelte als uitvoerbare titel gelden.
II. De voorziening in cassatie.
6. Het enig cassatiemiddel verwijt het bestreden arrest in zijn twee onderdelen een
miskenning van artikel 355 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992 (“WIB
1992”), zoals van kracht vóór de inwerkingtreding van de wet van 15 maart 1999. Het
verwijt het bestreden arrest een niet naar recht verantwoord onderscheid te hebben
gemaakt tussen de begrippen “vernietiging” en “ontheffing” van de belasting (eerste onderdeel), en tussen de begrippen “gedeeltelijke vernietiging/ontheffing” en “volledige
vernietiging/ontheffing” (tweede onderdeel).
7. In haar memorie van antwoord (p. 4 e.v.) werpt verweerster op dat het middel niet
ontvankelijk is, nu de schending van de wetsbepaling die het vermeldt, onvoldoende is om
tot de vernietiging van de bestreden beslissing te leiden.
Het als geschonden ingeroepen artikel 355 (oud) WIB 1992 is volgens verweerster niet
van toepassing op de litigieuze heffing op waterverontreiniging.
8. Het standpunt van eiseres dat de oorspronkelijke aanslag vernietigd zou zijn door de
bij arrest van 15 februari 2005 bevolen herberekening, en dat verweerster enkel ingevolge
een nieuwe aanslag binnen de wettelijke termijn de heffing had kunnen vestigen en invorderen, kan inderdaad niet gesteund worden op artikel 355 (oud) WIB 1992, nu de Oppervlaktewaterenwet hierover een eigen voorschrift bevat.
Artikel 35quinquiesdecies, §8, van de Oppervlaktewaterenwet, zoals ingevoegd bij artikel 14 van het decreet van 22 december 1995 houdende bepalingen tot begeleiding van
de begroting 1996 (BS 30 december 1995), in werking getreden op 1 januari 1996 (art. 83
decreet 22 december 1995), en zoals van toepassing vóór de vervanging bij artikel 12 van
het decreet van 22 december 2000 houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting
2001 (BS 30 december 2000), luidt als volgt:
“Wanneer een aanslag nietig verklaard is omdat hij niet gevestigd is overeenkomstig
een wettelijke regel, met uitzondering van een regel betreffende de verjaring, kan de
Maatschappij, zelfs wanneer de termijnen bedoeld in artikel 35terdecies, §§1 en 2 voor
het vestigen van de aanslag reeds verlopen zijn, ten name van dezelfde heffingsplichtige,
op grond van dezelfde heffingselementen of op een gedeelte ervan, een nieuwe aanslag
vestigen, zulks hetzij binnen drie maanden van de datum waarop de beslissing van de
ambtenaar die daartoe conform §1 door de Vlaamse regering wordt aangeduid niet meer
vatbaar is voor een voorziening als bedoeld in §3, hetzij binnen zes maanden van de datum waarop de rechterlijke beslissing niet meer vatbaar is voor een voorziening als bedoeld in §7”.
De decreetgever beoogde aldus “ter verhoging van de rechtszekerheid, de vetwijzing
naar de rijksinkomstenbelastingen onder §1 van artikel 35septies decies te expliciteren
naar analogie met de regels vervat in artikel 355 van het wetboek van inkomstenbelastingen, dit om te vermijden dat bij vernietiging van de aanslag de termijn om een nieuwe en
juiste aanslag te vestigen reeds lang voorbij is” (M.v.T., Gedr.St. Vl.Raad, 1995-96, nr.
147/1, p. 10).
9. Artikel 35quinquiesdecies, §8, van de Oppervlaktewaterenwet, zoals ingevoegd bij
artikel 14 van het decreet van 22 december 1995, is te dezen wel degelijk toepasselijk.
De herberekening van de litigieuze heffing werd bevolen bij arrest van het Hof van
Beroep te Gent dd. 15 februari 2005, en indien, zoals door eiseres voorgehouden, hierdoor
de oorspronkelijke aanslag werd nietig verklaard, dan bepaalt de wet geldend ten tijde van
de nietigverklaring of de aanslagtermijn ‘heropend’ wordt en hoe lang deze aanslagtermijn duurt.
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10. Uit artikel 2 van het Burgerlijk wetboek vloeit overigens voort dat de nieuwe wet in
de regel niet alleen van toepassing is op toestanden die na haar inwerkingtreding ontstaan,
maar ook op de toekomstige gevolgen van de onder de vroegere wet ontstane toestanden
die zich voordoen of die voortduren onder vigeur van de nieuwe wet, voor zover die
toepassing geen afbreuk doet aan reeds onherroepelijk vastgestelde rechten (cfr. Cass. 21
mei 2004, AC 2004, nr. 273; Cass. 24 mei 2002, AC 2002, nr. 316; Cass. 27 september
1999, AC 1999, nr. 484).
In casu is de wet geldend ten tijde van de door eiseres voorgehouden nietigverklaring
op 15 februari 2005 van de aanslag voor het heffingsjaar 1993, het artikel 35quinquiesdecies, §8, van de Oppervlaktewaterenwet, zoals toegevoegd bij artikel 14 van het decreet
van 22 december 1995 houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 1996, aangezien de vervanging van artikel 35quinquiesdecies van de Oppervlaktewaterenwet bij artikel 12 van het decreet van 22 december 2000 houdende bepalingen tot begeleiding van
de begroting 2001, niet van toepassing is op de rechtsgedingen waarover op 1 januari
2001 nog geen definitieve uitspraak is gedaan.
11. Wat dit laatste betreft kan verduidelijkt worden dat de vervanging van artikel
35quinquiesdecies van de Oppervlaktewaterenwet bij artikel 12 van het decreet van 22 december 2000, tot doel had de procedures inzake de heffing op de waterverontreiniging aan
te passen aan de wet van 15 maart 1999 betreffende de beslechting van fiscale geschillen
(zie de uitdrukkelijke verantwoording in die zin: M.v.T., Gedr.St., Vl.Parl., 2000-2001,
nr. 463/1, p. 5 en p. 11; Verslag BEX, Gedr.St., Vl. Parl., 2000-2001, nr. 463/12).
Zoals inzake inkomstenbelastingen werd de mogelijkheid van een nieuwe aanslag na
vernietiging door het gerecht afgeschaft en werd een “subsidiaire aanslag” voorzien die
slechts invorderbaar is via een beslissing van het gerecht (zie 35quinquies-decies, §§3 en
4 (nieuw) Oppervlaktewaterenwet; zie art. 355 en 356 WIB-1992, na vervanging door de
wet van 15 maart 1999).
De vervanging van artikel 35quinquiesdecies van de Oppervlaktewaterenwet bij artikel
12 van het decreet van 22 december 2000 is in werking getreden op 30 december 2000
(art. 82 decreet 22 dec. 2000). Een overgangsregeling werd ingevoerd in artikel 35novies
van de Oppervlaktewaterenwet (bij art. 14 van het decreet van 22 dec. 2000), waaruit blijkt dat de afhandeling van de rechtsgedingen waarover op 1 januari 2001 nog geen definitieve uitspraak is, zoals te dezen, “afgehandeld (worden) volgens de procedure die geldig
was op het tijdstip waarop het geding aanhangig werd gemaakt”, m.n. te dezen 15 maart
1996, datum van dagvaarding door eiseres voor de Rechtbank van Eerste Aanleg te Dendermonde in herleiding van het bedrag van de litigieuze heffing (syntheseberoepsbesluiten
eiseres, p. 2, bovenaan).
12. In casu is derhalve niet artikel 355 (oud) WIB1992 van toepassing, maar wel artikel
35quinquiesdecies, §8, van de Oppervlaktewaterenwet, zoals toegevoegd bij artikel 14
van het decreet van 22 december 1995, en zoals van toepassing voor de vervanging bij artikel 12 van het decreet van 22 december 2000.
Verweerster voert dan ook terecht aan dat het middel onontvankelijk is, nu het nalaat
artikel 35quinquiesdecies, §8, van de Oppervlaktewaterenwet als geschonden bepaling
aan te wijzen.
13. Louter in subsidiaire orde weze opgemerkt dat het middel ook ten gronde niet kan
worden aangenomen om de redenen uiteengezet in de memorie van antwoord (p. 9 e.v.).
14. Overeenkomstig de in belastingzaken geldende beginselen kan een aanslag slechts
gedurende bepaalde termijnen, en, behoudens wettelijke uitzondering, maar éénmaal
gevestigd worden (non bis in idem) (zie o.m. zie Cass. 3 september 1968, Pas. 1969, I, 4
met conclusie van advocaat-generaal MAHAUX; MAHAUX, P., "Het rechterlijk gewijsde en
het Gerechtelijk Wetboek", rede uitgesproken ter plechtige zitting van 1 sept. 1971, RW
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1971-72, 105; RUTSAERT, C., “Chose jugée”, in RPDB, compl. t. VI, 1983, nr. 337;
COPPENS, P. en BAILLEUX, A., Droit Fiscal, Brussel, Larcier, 1985, 612; LOOCKX, M., "In
welke gevallen kan een nieuwe aanslag gevestigd worden", noot bij Cass. 15 september
2000, TFR 2001, 174).
Wanneer een aanslag op bezwaar of voorziening vernietigd wordt, zal de aanslagtermijn meestal reeds lang verstreken zijn, zodat de administratie de aanslag in principe niet
kan overdoen. Dit probleem wordt ondervangen door een “heropening” van de aanslagtermijn (VAN ORSHOVEN, P., Behoorlijke rechtsbedeling bij geschillen over directe rijksbelastingen, Antwerpen, Kluwer, 1987, 235, nr. 192).
15. Naar luid van artikel 355 van het WIB 1992 (zoals van toepassing voor de wijziging
door de wet van 15 maart 1999 betreffende de beslechting van fiscale geschillen), kan de
administratie, wanneer een aanslag nietig verklaard is omdat hij niet werd gevestigd
overeenkomstig een wettelijke regel, met uitzondering van een regel betreffende de prescriptie, zelfs wanneer de voor het vestigen van de aanslag gestelde termijn reeds verlopen
is, ten name van dezelfde belastingschuldige, op grond van dezelfde belastingelementen
of op een gedeelte ervan, een nieuwe aanslag vestigen, zulks hetzij binnen drie maanden
van de datum van waarop de beslissing van de directeur der belastingen of van de door
hem gedelegeerde ambtenaar niet meer vatbaar is voor een voorziening bij het hof van
beroep, hetzij binnen zes maanden van de datum waarop de rechterlijke beslissing niet
meer vatbaar is voor voorzieningen in cassatie.
De vernietiging van de aanslag is een noodzakelijke voorwaarde om tot hertaxatie te
kunnen overgaan binnen voornoemde aanslagtermijnen.
16. Gelet op het uitvoerbaar karakter van de aanslag zonder rechterlijke tussenkomst,
zal de rechter, die deze aanslag onwettig bevindt, het executoir karakter van de aanslag
moeten wegnemen. Hij zal aldus niet louter de onwettigheid van de aanslag moeten vaststellen, maar deze ook moeten ongedaan maken, m.a.w. nietig verklaren (V AN ORSHOVEN,
P., Behoorlijke rechtsbedeling bij geschillen over directe rijksbelastingen, Antwerpen,
Kluwer, 1987, p. 308, nr. 257 en p. 381, nr. 314).
De nietigverklaring brengt ook ontheffing met zich van de ten onrechte opgelegde belastingen, wat ook de verplichting tot terugbetaling van de inmiddels eventueel betaalde
sommen met zich brengt (ibid.) (waarop moratoriumintresten worden toegekend: art. 418
WIB-1992).
17. De aanslag die “niet werd gevestigd overeenkomstig een wettelijke regel”, die de
voorwaarde vormt, waaraan de in voornoemd artikel 355 van het WIB 1992 voorziene
mogelijkheid van vestiging van een nieuwe aanslag wordt ondergeschikt, is, overeenkomstig de rechtspraak van het Hof van Cassatie, de aanslag die hetzij een procedureregel,
hetzij een regel ten gronde miskent (zie o.m. Cass. 22 nov. 2001, www.juridat.be; Cass.
15 sept. 2000, AC 2000, nr. 472 en TFR, 2001, 172, met noot LOOCKX, M., “In welke
gevallen kan een nieuwe aanslag gevestigd worden”; Cass. 16 april 1999, AC 1999, nr.
216; Cass. 6 feb. 1962, Pas. 1962, I, 644; Cass. 13 okt. 1947, Pas. 1947, I, 418; SYMOENS,
H., “Vernietiging versus ontheffing”, noot bij Brussel 8 juni 2001, TFR 2002, 325-329;
VAN FRAEYENHOVEN, G., "Le droit de réenrôlement du fisc et les articles 260 et 262 C.I.R.",
in Liber Amicorum Prof.em. E.Krings, Brussel, Story-Scientia, 1991, (1119), 119-1121,
nrs. 8-10; COPPENS, P. en BAILLEUX, A., Droit Fiscal, Brussel, Larcier, 1985, 614).
18. Wanneer het hof van beroep beslist dat de betwiste aanslag nietig is wegens niet
naleving van een substantiële procedurevorm bij de vaststelling ervan, dan heeft het hof
zijn rechtsmacht geheel uitgeoefend en vermag het niet verder te onderzoeken of bij de
vaststelling van de nietige aanslag werd uitgegaan van een juiste belastbare grondslag
(Cass. 10 okt. 1986, AC 1986-87, 166; CARDYN, C., DEPRET, H. en LOOCKX, M., Procédure
fiscale contentieuse, II, Brussel, Bruylant, 1992, 295, nr. 244). Het staat aan de adminis-
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tratie om alsdan, binnen de termijnen bepaald in artikel 355 van het WIB-1992, een
nieuwe aanslag vast te stellen die de nietige aanslag vervangt (ibid.; Cass. 17 jan. 1961,
Pas. 1961, I, 532).
Het hof van beroep kan dienvolgens slechts de belastingschuld vaststellen voor zover
het aanneemt dat de litigieuze aanslag als titel, overeenkomstig de wettelijke vormen,
regelmatig tot stand is gekomen (Cass. 4 dec. 1987, AC 1987-88, 445).
19. Uit de rechtspraak van Uw Hof blijkt dat voor de toepassing van artikel 355 (oud)
WIB 1992 geen onderscheid kan worden gemaakt tussen het geval waarin de oorspronkelijke aanslag volledig vernietigd wordt, en dat waarin deze aanslag slechts gedeeltelijk
vernietigd wordt omwille van de vermindering van de belastbare grondslag ten belope van
die vermindering.
Zulks impliceert dat de oorspronkelijke aanslag behouden blijft ten belope van de
inkomsten die belastbaar zijn verklaard in hoofde van de heffingsplichtige, en voor het
surplus moet beschouwd worden als vernietigd, derwijze dat, met toepassing van artikel
355 (oud) WIB 1992, een nieuwe aanslag kan worden gevestigd ten laste van een met de
belastingplichtige gelijkgestelde, ten belope van dit surplus (Cass. 6 feb. 1962, Pas. 1962,
I, 644).
20. In casu stelt het bestreden arrest vast dat:
- het hof van beroep bij arrest van 15 februari 2005 de herberekening heeft bevolen van
de heffing op basis van aan jaardebiet van 50.207m3 geloosd afvalwater in plaats van
108.375m3 weerhouden in de oorspronkelijke aanslag;
- de oorspronkelijke aanslag niet nietig werd verklaard;
- de bevolen herberekening als een impliciete gedeeltelijke ontheffing te beschouwen
is, en niet als een volledige vernietiging of ontheffing;
- de gedeeltelijke ontheffing betekent dat de oorspronkelijke aanslag voor het niet-ontheven gedeelte als uitvoerbare titel blijft gelden (arrest p. 4, onderaan en p. 5, bovenaan).
21. Uit de redengeving van het bestreden arrest blijkt derhalve dat de titel van de oorspronkelijke aanslag regelmatig is, dat de heffing op grond van een lager jaardebiet
geloosd afvalwater verschuldigd is dan het jaardebiet weerhouden in de aanslag (voor de
toepassing van de berekeningsmethode van de heffing op grond van meet- en bemonsteringsresultaten: art. 35quinquies Oppervlaktewaterenwet), dat het arrest van 15 februari
2005 niet overging tot vaststelling van het lager bedrag van de heffing dat op grond van
het weerhouden lager jaardebiet verschuldigd is, maar de precieze berekening ervan opdroeg aan verweerster.
De oorspronkelijke aanslag werd aldus behouden ten belope van het “jaardebiet afvalwater” dat belastbaar werd verklaard voor de toepassing van de berekening van de heffing.
Verweerster kon derhalve na herberekening van de heffing overeenkomstig de instructies van het hof van beroep, op basis van de oorspronkelijk uitvoerbare titel waarvan het
heffingsbedrag verminderd werd door het hof van beroep, tot invordering overgaan door
betekening van een dwangbevel gesteund op het kohier van 1993.
22. Door op de gronden die het bevat te besluiten dat de oorspronkelijke aanslag voor
het niet-ontheven gedeelte als uitvoerbare titel bleef gelden, verantwoordt het bestreden
arrest zijn beslissing “dat wel degelijk kon worden uitgevoerd op basis van de oorspronkelijke aanslag, neergelegd in het oorspronkelijk uitvoerbaar verklaard kohier” (arrest p. 5, vierde alinea), dan ook naar recht.
Beide onderdelen van het middel kunnen derhalve ook ten gronde niet aangenomen
worden.
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Besluit: VERWERPING.
ARREST

(AR C.08.0542.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 10 juni 2008 gewezen door
het hof van beroep te Gent.
Raadsheer Eric Stassijns heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Dirk Thijs heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDEL
De eiseres voert in haar verzoekschrift een middel aan.
Het verzoekschrift is aan dit arrest gehecht.
III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
1. Het arrest doet uitspraak over een geschil met betrekking tot de heffing inzake waterverontreiniging voor het heffingsjaar 1993. Het hof van beroep te
Gent beval bij arrest van 15 februari 2005 de herberekening van de heffing. De
verweerster ging daarop over tot de herberekening van de heffing en tot de invordering ervan.
2. Het middel berust op de veronderstelling dat artikel 355 WIB92, zoals van
kracht voor de inwerkingtreding van de wet van 15 maart 1999 betreffende de
beslechting van fiscale geschillen, toepasselijk is op onderhavig geschil.
3. Krachtens artikel 2 van het Burgerlijk Wetboek beschikt de wet alleen voor
het toekomende en heeft zij geen terugwerkende kracht.
De nieuwe wet is niet alleen van toepassing op toestanden die na haar inwerkingtreding ontstaan, maar ook op de toekomstige gevolgen van onder de vroegere wet ontstane toestanden, die zich voordoen of die voortduren onder vigeur
van de nieuwe wet, voor zover die toepassing geen afbreuk doet aan reeds onherroepelijk vastgelegde rechten.
4. Behoudens wanneer de toestand van de belastingplichtige definitief is geworden, is een nieuwe wet die de voorwaarden wijzigt waaronder het bestuur een
vervangende of een subsidiaire aanslag kan vestigen, vanaf de datum van haar
inwerkingtreding van toepassing op de aanslagen die na een vernietiging door
het bestuur of door de rechter opnieuw kunnen worden gevestigd, zelfs indien de
belastingschuld reeds ontstaan was voor de inwerkingtreding van de nieuwe wet.
5. Op het ogenblik dat het hof van beroep van Gent op 15 februari 2005 besliste over de initiële aanslag, bepaalde artikel 35quinquiesdecies, §4, van de Oppervlaktewaterenwet, zoals vervangen door artikel 12 van het decreet van 22 december 2000 houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2001, de
voorwaarden waaronder het bestuur kon overgaan tot het vestigen van een subsidiaire aanslag.
Krachtens het te dezen toepasselijke artikel 35quinquiesdecies, §4, eerste lid,
van de Oppervlaktewaterenwet, kan de verweerster, zelfs buiten de termijn ge-
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steld in artikel 35terdecies, §1 en §2 van die wet, wanneer tegen een beslissing
van de in paragraaf 2 bedoelde ambtenaar beroep is aangetekend en het gerecht
de aanslag geheel of ten dele nietig verklaart om een andere reden dan verjaring,
een subsidiaire aanslag op naam van dezelfde heffingsplichtige en op grond van
alle of een deel van dezelfde heffingselementen als de oorspronkelijke aanslag,
ter beoordeling voorleggen aan het gerecht dat uitspraak doet over dat verzoek.
6. Het middel dat berust op de veronderstelling dat artikel 355 WIB92 te dezen
van toepassing is, faalt naar recht.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiseres in de kosten.
11 februari 2010 – 1° kamer – Voorzitter: de h. Verougstraete, voorzitter – Verslaggever: de h. Stassijns – Gelijkluidende conclusie van de h. Thijs, advocaat-generaal – Advocaten: mrs. Maes en Geinger.

Nr. 98
1° KAMER - 11 februari 2010

INKOMSTENBELASTINGEN — AANSLAGPROCEDURE —
AANSLAGTERMIJNEN - RECHTSVORDERING WIJZEND OP HET BESTAAN VAN NIET
AANGEGEVEN INKOMSTEN - BIJZONDERE AANSLAGTERMIJN - DRAAGWIJDTE
Artikel 263, §1, 3° van het W.I.B. (1992) sluit uit dat de administratie een belasting of aanvullende belasting zou vestigen voor belastbare inkomsten, die niet werden aangegeven
meer dan vijf jaar voor het jaar waarin de rechtsvordering, waaruit de niet-aangifte blijkt,
is ingesteld; het laat de administratie wel toe, binnen de verlengde termijn, ook de inkomsten te belasten, die na het instellen van de rechtsvordering niet werden aangegeven en
waarvan het bestaan door die vordering aan het licht is gebracht1. (Art. 263, §1, 3°, W.I.B.
1992)
(BELGISCHE STAAT, Minister van Financiën T. V. en V.)

Conclusie van advocaat-generaal D. Thijs:
1. Overeenkomstig de op deze betwisting over aanslagjaar 1978 toepasselijke versie
van artikel 263, §1, 3°, van het W.I.B. (1964) mag de belasting of de aanvullende belasting worden gevestigd, zelfs nadat de in artikel 259 bepaalde termijn is verstreken, ingeval
een rechtsvordering uitwijst dat belastbare inkomsten niet werden aangegeven in één der
vijf jaren voor het jaar waarin de vordering is ingesteld.
Krachtens §2, 3° van dit artikel, moet de belasting in dat geval worden gevestigd binnen twaalf maanden te rekenen vanaf de datum waarop tegen de beslissing over de
rechtsvordering geen verzet of voorziening meer kan worden ingediend.
Onderhavige betwisting betreft de vraag voor welke niet-aangegeven inkomsten gebruik kan worden gemaakt van de bijzondere aanslagtermijn waarin voormelde bepalingen voorzien (thans artikel 358 §1, 3° en §2, 3° W.I.B (1992)).
1 Zie de concl. van het O.M.
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Is dat enkel voor de inkomsten die niet werden aangegeven in één van de vijf jaren voor
het jaar waarin de rechtsvordering werd ingesteld of ook voor de inkomsten die niet werden aangegeven in het jaar waarin de rechtsvordering werd ingesteld (of zelfs voor latere
jaren)?
Het bestreden arrest van het Hof van Beroep te Gent houdt vast aan zijn eerdere rechtspraak op dat vlak en oordeelt dat de buitengewone aanslagtermijn enkel geldt voor de
inkomsten die niet werden aangegeven in de bedoelde vijf jaren.
In de beroepsbesluiten van de eiser werd nochtans verwezen naar het arrest van Uw
Hof van 18 oktober 2007 (AR nr. F.06.0086.N.), waarvan zelfs een kopie bij de besluiten
werd gevoegd, dat volgens de eiser in tegengestelde zin heeft beslist. Het lijkt er dan ook
op dat het Gentse Hof van Beroep zich uitdrukkelijk heeft willen afzetten tegen die
nieuwe cassatierechtspraak. De appelrechters verwijzen uitdrukkelijk naar een ouder
cassatiearrest van 9 mei 1996 en lijken aldus bij die oudere rechtspraak aansluiting te
zoeken.
Het Hof van Beroep te Antwerpen besliste op 4 april 2006 in tegengestelde zin. Het
cassatieberoep tegen dat arrest werd verworpen door voormeld arrest van 18 oktober
2007. Een eerder arrest van het Antwerpse Hof van Beroep oordeelde nochtans in de lijn
van het thans bestreden arrest (Antwerpen 18 feb. 2003, FJF 2003, nr. 2003/140, 532).
2. Bij voornoemd arrest van 18 oktober 2007 oordeelde Uw Hof als volgt: “Artikel 358
heeft als doel in de gevallen erin bepaald, de administratie een verlengde termijn te geven
waarin zij een aanslag kan vestigen. Dit artikel laat aan de administratie niet toe verder
terug te gaan dan tot de inkomsten van één van de vijf jaren die het instellen van de
rechtsvordering voorafgaan die de niet-aangifte van belastbare inkomsten heeft
uitgewezen. Dit artikel sluit evenwel niet uit dat de administratie ook de inkomsten belast
die na het instellen van de rechtsvordering niet zijn aangegeven en waarvan het bestaan
aan het licht is gebracht door deze rechtsvordering.
Het middel dat uitgaat van het tegendeel faalt naar recht”.
3. In casu beroept de belastingadministratie zich op dit cassatiearrest om de gedeeltelijke vernietiging van het bestreden arrest te bekomen.
Het middel voert aan dat de appelrechters ten onrechte beslist hebben dat de verlengde
aanslagtermijn van artikel 263 §1, 3° niet geldt voor de litigieuze aanslag voor aanslagjaar
1978 nu de rechtsvordering werd ingesteld in 1978.
4. Gelet op het arrest van Uw Hof van 18 oktober 2007, komt het middel mij gegrond
voor.
De draagwijdte van dit arrest van 18 oktober 2007 is voor bepaalde auteurs evenwel
niet helemaal duidelijk (K. JANSSENS, “Mag de fiscus ook nog inkomsten van na
rechtsvordering belasten op basis van artikel 358?”, Fisc. Act. 2008, nr. 10, 9-11; J.
ROSELETH en L. DE BROECK, “Slaat artikel 358, §1, 3° ook op inkomsten die niet zijn
aangegeven na het instellen van de vordering?”, Fisc. Act. 2008, nr. 8, 1-5; M. DE
JONCKHEERE, De taxatieprocedure, Brugge, Die Keure, 2003, 125 e.v.).
Zij twijfelen eraan of dit arrest betekent dat de administratie de inkomsten die niet werden aangegeven in het jaar van de rechtsvordering (of later) binnen de verlengde termijn
van artikel 358, §1, 3° kan vestigen. Volgens hen betekent het arrest mogelijk alleen dat
de later niet-aangegeven inkomsten weliswaar kunnen worden belast, doch slechts binnen
de gewone aanslagtermijnen van artikel 354.
Ook verweerders in cassatie werpen in hun memorie van antwoord (p. 7) op dat Uw
Hof in het betrokken arrest niet gezegd heeft dat artikel 358 toelaat op grond van dit artikel de aanslag te vestigen, en dat deze aanslag desgevallend zal gebeuren op grond van
de “gewone aanslagtermijn” (artikelen 353 en 359) of de “buitengewone aanslagtermijn”
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(artikel 354).
5. Het lijkt mij evenwel duidelijk dat het arrest van 18 oktober 2007 inderdaad bedoelt
dat de verlengde aanslagtermijn van artikel 358 ook geldt voor belastbare inkomsten
waarvoor de niet-aangifte dateert van het jaar waarin de rechtsvordering werd ingesteld of
zelfs van het jaar nadien.
Zulks blijkt in de eerste plaats uit een analyse van de draagwijdte van het middel dat
geleid heeft tot het arrest van 18 oktober 2007.
In het eerste middel van de cassatievoorziening voerde de eiser de grief aan dat de
rechtsvordering werd ingesteld in 1991 zodat met toepassing van artikel 358, §1, 3° WIB
92 enkel de belastbare inkomsten kunnen belast worden die niet werden aangegeven
gedurende de aanslagjaren 1986 tot 1990 en niet aanslagjaar 1992. Het middel besluit dat
de appelrechters artikel 358, §1, 3° WIB 92 hebben geschonden door te beslissen dat de
inkomsten met betrekking tot aanslagjaar 1992 konden belast worden op basis van artikel
358, §1, 3° gelet op het instellen van de rechtsvordering op 12 november 1991.
Voorts blijkt zulks uit de tekst zelf van het betrokken cassatiearrest dat in zijn beoordeling van het eerste middel stelt dat artikel 358 “niet uitsluit dat de administratie ook de
inkomsten belast die na het instellen van de rechtsvordering niet zijn aangegeven en
waarvan het bestaan aan het licht is gebracht door deze rechtsvordering”.
De voorwaarde dat het bestaan van de litigieuze inkomsten aan het licht moet zijn gebracht door de rechtsvordering, kan inderdaad slechts gekoppeld worden aan een aanslag
gesteund op artikel 358, §1, 3° van het W.I.B. (1992).
6. De leer van het arrest is dan ook duidelijk: de wetgever heeft op het toepassingsgebied van de verlengde aanslagtermijn slechts een beperking gesteld voor wat het beginpunt betreft, maar niet voor wat betreft het eindpunt.
Eiser in cassatie kan dan ook worden gevolgd waar hij argumenteert dat artikel 263, §1,
3°, W.I.B. (1964) enkel bepaalt hoever de fiscus in de tijd kan teruggaan wanneer een
rechtsvordering niet aangegeven inkomsten aan het licht heeft gebracht, namelijk tot 5
jaren voor het jaar waarin de vordering is ingesteld.
Anders oordelen zou inhouden dat inkomsten die zijn uitgewezen door de rechtsvordering en die niet werden aangegeven tijdens het jaar van het instellen van de rechtsvordering of een daarop volgend jaar niet kunnen worden beslast op grond van de bijzondere
aanslagtermijn waarin artikel 263, §1, 3° en §2, 3° voorziet. Zulks kan niet de bedoeling
van de wetgever zijn geweest.
7. Men zou zich de vraag kunnen stellen hoe de rechtsvordering de niet-aangifte zou
kunnen uitwijzen van inkomsten die op het ogenblik van het instellen van de
rechtsvordering nog niet moesten worden aangegeven.
Zulks zal inderdaad het geval zijn wanneer de belastingplichtige waartegen de
rechtsvordering op zeker ogenblik wordt ingesteld door het openen van een opsporingsonderzoek of het vorderen van een gerechtelijk onderzoek, tijdens de eerste fase van die onderzoeken in het ongewisse verkeert en in die periode de fiscale inbreuken waaromtrent
het strafonderzoek wordt gevoerd, verder zet.
In de hypothese dat de gewone en buitengewone aanslagtermijnen verstreken zijn –
welke de wetgever voor ogen moet hebben gehad - komt het mij evident voor dat de fiscus de in deze periode ontdoken inkomsten moet kunnen belasten op grond van de uitzonderlijke aanslagtermijn waarin artikel 263, §1, 3° en §2, 3° W.I.B. (1964) voorziet, uiteraard op voorwaarde dat de inkomsten aan het licht worden gebracht door het verder verloop van het strafonderzoek.
Zoals gezegd, komt het middel mij dan ook gegrond voor.
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Besluit: VERNIETIGING.
ARREST

(AR F.08.0095.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 2 september 2008 gewezen
door het hof van beroep te Gent.
Raadsheer Alain Smetryns heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Dirk Thijs heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDEL
De eiser voert in zijn verzoekschrift een middel aan.
Aangevochten beslissing
Het bestreden arrest stelt vast dat de betwiste aanslagen, waaronder deze voor het
aanslagjaar 1978, gevestigd werden op grond van een gerechtelijk strafonderzoek waarvan niet betwist wordt dat het werd ingesteld in 1978. Artikel 263, §1, 3°, WIB64 voorziet
een buitengewone aanslagtermijn ingeval een rechtsvordering uitwijst dat belastbare
inkomsten niet werden aangegeven in één van de vijf jaren voor het jaar waarin de
rechtsvordering is ingesteld.
Volgens het bestreden arrest betekent dit dat op basis van de rechtsvordering die werd
ingesteld in 1978, onder de buitengewone termijn van artikel 263, §1, 3°, WIB64 nog
slechts de inkomsten kunnen worden belast die in 1977, 1976, 1975, 1974 en 1973
moesten worden aangegeven. Vermits voor de personenbelasting de aangifte moet
gebeuren in het aanslagjaar, zijnde het jaar volgend op het inkomstenjaar, zijn die jaren
1977, 1976, 1975, 1974 en 1973 de aanslagjaren, en hebben dus betrekking op de respectievelijke inkomstenjaren 1976, 1975, 1974, 1973 en 1972. Het bestreden arrest besluit dat
op basis van de gegevens uit de rechtsvordering die in 1978 werd ingesteld krachtens artikel 263, §1, 3°, WIB64 geen aanslag kon worden gevestigd voor het aanslagjaar 1978,
inkomstenjaar 1977. Het bestreden arrest vernietigt om die reden de aanslag voor het
aanslagjaar 1978 met kohierartikel 430.101.
Grieven
Schending van artikel 263, §1, 3° en §2, 3°, WIB64.
Artikel 263, §1, 3°, WIB64 bepaalt dat: "De belasting of de aanvullende belasting mag
worden gevestigd, zelfs nadat de in artikel 259 bepaalde termijn is verstreken ingeval: (...)
3°. een rechtsvordering uitwijst dat belastbare inkomsten niet werden aangegeven in één
der vijf jaren vóór het jaar waarin de vordering is ingesteld".
Artikel 263, §2, 3° WIB64 bepaalt dat: "In die gevallen moet de belasting of de aanvullende belasting worden gevestigd binnen de twaalf maanden te rekenen vanaf de datum:
(...) 3° waarop tegen de beslissing over de in §1, 3° genoemde rechtsvordering geen verzet
of voorziening meer kan worden ingediend".
Artikel 263 WIB64 is opgenomen onder Afdeling 1 "Aanslagtermijn" van Hoofdstuk 6
"Aanslag" van Titel 7 "Vestiging en invordering van de belastingen" van het WIB64. Uit
de plaats in het WIB64 blijkt dat dit artikel als doel heeft in de gevallen erin bepaald, de
administratie een verlengde termijn te geven waarin zij een aanslag kan vestigen. Voor de
toepassing van deze uitgebreide vestigingstermijn is enkel vereist dat een rechtsvordering
uitwijst dat inkomsten niet werden aangegeven in één van de vijf jaren vóór het jaar
waarin de vordering is ingesteld. De tekst van de wet bepaalt echter niet dat de uitgebreide
aanslagtermijn enkel voor die jaren geldt.
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Dat artikel bepaalt enkel hoever de fiscus in de tijd kan teruggaan wanneer een
rechtsvordering niet aangegeven inkomsten aan het licht heeft gebracht, namelijk tot 5
jaren vóór het jaar waarin de vordering is ingesteld. Anders oordelen zou inhouden dat
inkomsten die zijn uitgewezen door de rechtsvordering maar die betrekking hebben op
een jaar na de in dit artikel aangeduide periode van 5 jaar, niet belast zouden kunnen worden binnen de termijn van 12 maanden te rekenen vanaf de datum waarop tegen de
beslissing over de rechtsvordering geen verzet of voorziening meer kan worden ingediend
(artikel 263, §2, 3° WIB64).
Deze bepaling stelt geen verbod in om een aanslag te vestigen waarbij gebruik gemaakt
wordt van de in artikel 263, §2, 3° WIB64 bepaalde bijzondere aanslagtermijn (twaalf
maanden vanaf de datum waarop tegen de beslissing over de in artikel 263, §1, 3° WIB64
genoemde rechtsvordering geen verzet of voorziening meer kan worden ingediend) om de
inkomsten te belasten die niet werden aangegeven na het instellen van de rechtsvordering
of tijdens het jaar van het instellen van de rechtsvordering, voor zover het bestaan ervan
aan het licht is gebracht door deze rechtsvordering.
Dit standpunt wordt bevestigd door uw Hof in het arrest van 18 oktober 2007 (inzake
Martinez-Perez, F.06.0086.N) waarin wordt gesteld dat: "Artikel 358 (WIB92, voorheen
artikel 263 WIB64) heeft als doel in de gevallen erin bepaald, de administratie een verlengde termijn te geven waarin zij een aanslag kan vestigen. Dit artikel laat aan de administratie niet toe verder terug te gaan dan tot de inkomsten van één van de vijf jaren die het
instellen van de rechtsvordering voorafgaan die de niet-aangifte van belastbare inkomsten
heeft uitgewezen. Dit artikel sluit evenwel niet uit dat de administratie ook de inkomsten
belast die na het instellen van de rechtsvordering niet zijn aangegeven en waarvan het
bestaan aan het licht is gebracht door die rechtsvordering".
Door te beslissen dat overeenkomstig artikel 263, §1 WIB64 voor het aanslagjaar 1978
geen aanslag kon gevestigd worden op basis van de gegevens uit de rechtsvordering die in
1978 werd ingesteld, schendt het bestreden arrest de artikelen 263, §1, 3° en 263, §2, 3°
WIB64.

III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
1. Krachtens artikel 263, §1,3°, WIB64, zoals gewijzigd door de wet van 5 januari 1976 en aangevuld door de wet van 22 december 1977, mag de belasting of
de aanvullende belasting worden gevestigd, zelfs nadat de in artikel 259 bepaalde termijn is verstreken, ingeval een rechtsvordering uitwijst dat belastbare inkomsten niet werden aangegeven in één der vijf jaren vóór het jaar waarin de
vordering is ingesteld.
Krachtens §2,3°, van dit artikel, moet de belasting in dat geval worden gevestigd binnen twaalf maanden te rekenen vanaf de datum waarop tegen de
beslissing over de rechtsvordering geen verzet of voorziening meer kan worden
ingediend.
2. Voormeld artikel 263 heeft als doel in de gevallen erin bepaald, de administratie een verlengde termijn te geven waarin zij een aanslag kan vestigen.
Het derde lid van paragraaf 1 sluit uit dat de administratie een belasting of aanvullende belasting zou vestigen voor belastbare inkomsten, die niet werden aangegeven meer dan vijf jaar voor het jaar waarin de rechtsvordering, waaruit de
niet-aangifte blijkt, is ingesteld.
Het laat de administratie wel toe, binnen de verlengde termijn, ook de inkom-
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sten te belasten, die na het instellen van de rechtsvordering niet werden aangegeven en waarvan het bestaan door die vordering aan het licht is gebracht.
3. De appelrechters, die vaststellen dat de bestreden aanslagen gevestigd werden op grond van een gerechtelijk strafonderzoek dat werd ingesteld in 1978,
hebben niet naar recht kunnen beslissen dat op basis van de gegevens uit de
rechtsvordering, krachtens voormeld artikel 263, §1,3°, geen aanslag kon worden
gevestigd voor het aanslagjaar 1978.
Het middel is gegrond.
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest in zoverre het de aanslag met kohierartikel
430.101 voor het aanslagjaar 1978 vernietigt, de terugbetaling beveelt van het ingevolge die vernietiging eventueel reeds teveel betaalde, te vermeerderen met de
verwijlrente en oordeelt nopens de gerechtskosten.
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.
11 februari 2010 – 1° kamer – Voorzitter: de h. Verougstraete, voorzitter – Verslaggever: de h. Smetryns – Gelijkluidende conclusie van de h. Thijs, advocaat-generaal – Advocaat: mr. Geinger.

Nr. 99
1° KAMER - 11 februari 2010

INKOMSTENBELASTINGEN — PERSONENBELASTING — INKOMSTEN UIT
ONROERENDE GOEDEREN - KADASTRAAL INKOMEN - PROPORTIONELE VERMINDERING
WEGENS ONPRODUCTIVITEIT - TOEPASSINGSVOORWAARDEN
De vermindering van het kadastraal inkomen bij toepassing van artikel 15, §1, 1° en 2° van
het W.I.B. (1992), vereist dat het goed niet gebruikt wordt door omstandigheden buiten
de wil van de eigenaar; het aanwenden van een pand voor het opbergen of stockeren
van roerende goederen, tijdens de uitvoering van verbouwingswerken, sluit een gebruik
niet uit in de zin van dit artikel1. (Art. 15, §1, 1° en 2°, W.I.B. 1992)
(D. T. BELGISCHE STAAT, Minister van Financiën)

Conclusie van advocaat-generaal D. Thijs:
1. Het enig middel tot cassatie komt op tegen de beslissing die eiser weigerde de
gevraagde kwijtschelding of vermindering van de onroerende voorheffing of het belastbaar inkomen te verlenen vanaf 1 oktober 1997, wegens improductiviteit van het betrokken pand waarin eiser een hotel wou vestigen.
1 Zie de concl. van het O.M.
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Het pand, dat na ingrijpende uitrustingswerken omgevormd werd tot een hotel, stond
sedert 1 december 1995 onverhuurd leeg, terwijl pas op 5 januari 2000 het laatste attest
werd ontvangen, vereist om met de exploitatie van het hotel te kunnen beginnen.
Volgens het middel laat de vaststelling in het arrest “dat (eiser) tijdens het verloop van
de werken hoteluitrusting heeft aangeschaft om onmiddellijk te kunnen starten wanneer
de vergunningen werden verkregen en dat deze uitrusting (bedden, matrassen) aanwezig
was in het gebouw”, niet toe om te besluiten dat het pand daardoor gedeeltelijk werd gebruikt in de zin van artikel 15, §1, 1°, W.I.B. (1992).
2. Overeenkomstig deze bepaling wordt het kadastraal inkomen proportioneel verminderd wanneer een niet gemeubileerd gebouwd onroerend goed in de loop van het jaar
gedurende ten minste 90 dagen volstrekt niet in gebruik is genomen en volstrekt geen
inkomsten heeft opgebracht.
3. Voor de toepassing van deze bepaling wordt duidelijk als voorwaarde vooropgesteld
dat het gebouwd onroerende goed niet gemeubileerd mag zijn.
Een gemeubileerd gebouwd onroerend goed komt derhalve niet in aanmerking voor een
proportionele vermindering van het kadastraal inkomen wanneer het gedurende ten minste
90 dagen volstrekt niet in gebruik is genomen en volstrekt geen inkomsten heeft opgebracht.
Het loutere feit dat een pand gemeubileerd is, doet als het ware onweerlegbaar vermoeden dat het pand effectief in gebruik is genomen, reden waarom gemeubileerde gebouwde
onroerende goederen als zodanig uit het toepassingsgebied van artikel 15, §1, 1°, W.I.B.
(1992) werden geweerd.
4. Verweerder in cassatie gaat er in zijn memorie van antwoord verkeerdelijk van uit
als zou het bestreden arrest eisers verzoek tot kwijtschelding of vermindering van het
kadastraal inkomen en de onroerende voorheffing verworpen hebben op grond van het
gemeubileerd zijn van het pand.
Het arrest komt tot dat besluit op grond van de vaststelling dat de aanwezigheid van
hoteluitrusting een ‘gebruik’ uitmaakt in de zin van voormelde bepaling.
De omstandigheid dat het bestreden arrest vaststelt dat hoteluitrusting (bedden, matrassen) aanwezig was in het gebouw, dat er meubels in het pand waren opgeslagen en dat
verdiepingen van het pand werden gebruikt voor de stockering van meubelen, vermag hieraan geen afbreuk te doen.
Een gebouwd onroerend goed kan immers niet als ‘gemeubileerd’ worden beschouwd
in de zin van artikel 15, §1, 1°, W.I.B. (1992) wanneer het gedurende de uitvoering van
renovatie- of verbouwingswerken gebruikt wordt voor de opslag of stockering van
meubelen waarmee het na het beëindigen van die werken zal worden bemeubeld.
5. Onvrijwillige improductiviteit bij verbouwingswerken geeft in de regel aanleiding tot
proportionele vermindering van onroerende voorheffing en het kadastraal inkomen
(Antwerpen 14 november 1989, Fisc. Koer. 1990, 356; Antwerpen 23 juni 1981, T. Not.
1984, 47; Brussel 26 juni 1990, Bull. Bel. 1990, nr. 705; Brussel 20 mei 1986, J.D.F.
1987, 125; Rb. Namen 6 november 2002, F.J.F. 2003, 127, p. 481).
Doch het aanwenden van een pand als ruimte voor het opbergen of stockeren van
meubels, ook al gebeurt zulks tijdens de uitvoering van verbouwingswerken, wijst wel
degelijk op een gedeeltelijk gebruik van dat pand in de zin van artikel 15, §1, 1°, W.I.B.
(1992) (cfr. Bergen 22 september 1989, Bull. Bel. 1989, nr. 608; Antwerpen 22 maart
1984, Bull. Bel. 1984, nr. 656, p. 2768).
Het in de artikelen 170 en 172 van de Grondwet neergelegd legaliteitsbeginsel noopt er
overigens toe deze fiscale bepaling, welke voorziet in een kwijtschelding of vermindering
van belasting, strikt te interpreteren. Overigens voorziet deze bepaling uitdrukkelijk dat
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het goed (gedurende ten minste 90 dagen) ‘volstrekt’ niet in gebruik mag zijn genomen,
zodat elk gebruik, hoe miniem ook, belastingvermindering uitsluit.
De appelrechters hebben derhalve wettig geoordeeld dat het feit dat er meubels in het
pand werden opgeslagen, aantoont dat het pand vanaf 1 oktober 1997 dienstig was voor
het opbergen van meubels en gedeeltelijk gebruikt werd in de zin van artikel 15, §1, 1°,
W.I.B. (1992).
6. In zijn memorie van antwoord werpt verweerder terecht op dat eiser tevergeefs tracht
de hoteluitrusting van het betrokken pand gelijk te schakelen met het materieel en de outillage, zijnde toestellen, machines en andere installaties, dienstig voor een nijverheids-,
handels- of ambachtsbedrijf (cfr. artikel 471, §3, W.I.B. (1992)).
Deze nijverheids-, handels- of ambachtsbedrijven kunnen niet worden beschouwd als
gemeubileerde onroerende goederen in de zin van artikel 15, §1, 1°, W.I.B. (1992) en
vallen onder de specifieke voorschriften van artikel 15, §1, 2° en 3°, W.I.B. (1992)).
Overeenkomstig deze bepalingen is de kwijtschelding of vermindering van grondbelasting en onroerende voorheffing afhankelijk van het al dan niet buiten werking zijn van
deze toestellen, machines en andere installaties.
De aanwezigheid van “materieel en de outillage” in die bedrijven, kan bijgevolg, bij inactiviteit van die bedrijven, geen hindernis vormen voor het verlenen van een kwijtschelding of vermindering.
Het is vanuit dit wettelijk kader dat de passus moet worden gezien die eiser citeert uit
de memorie van toelichting; uit de daaraan voorafgaande zinsnede blijkt overigens
duidelijk dat die passus betrekking heeft op “de tot industriële of handelsdoeleinden gebruikte onroerende goederen.” (Memorie van toelichting, Parl. St. Kamer, Buitengewone
zittijd 1950, nr. 215, p. 4: “(…) de tot industriële of handelsdoeleinden gebruikte onroerende goederen die gedurende de hierboven vermelde minimum duur inactief zouden
blijven, worden niet als gemeubileerde onroerende goederen aangezien; de omstandigheid, dat er zich, niettegenstaande de inactiviteit, machines, gerief en andere
roerende voorwerpen in direct verband met de exploitatie zouden bevinden, zal dus geen
hindernis uitmaken voor het verlenen van kwijtschelding of de vermindering van grondbelasting voor zover, wel te verstaan, de inactiviteit ten minste honderd tachtig dagen per
jaar duurt”).
Een hotel kan evenwel niet beschouwd worden als een “nijverheids-, handels- of ambachtsbedrijf”, terwijl een hoteluitrusting (meubelen, bedden, matrassen) niet kan beantwoorden aan het begrip “materieel en outillage”, bedoeld in artikel 15, §1, 2° en 3°,
W.I.B. (1992).
De loutere aanwezigheid van deze uitrusting in het pand van eiser, verhinderde bijgevolg dat een kwijtschelding of vermindering van grondbelasting en onroerende
voorheffing kon worden bekomen, spijts het inactief zijn van het hotel.
Het enig middel kan bijgevolg niet worden aangenomen.
Besluit: VERWERPING.
ARREST

(AR F.09.0059.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 10 februari 2009 gewezen
door het hof van beroep te Antwerpen.
Raadsheer Geert Jocqué heeft verslag uitgebracht.
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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. Krachtens artikel 15, §1,1° en 2°, WIB92, wordt het kadastraal inkomen
proportioneel verminderd naar verhouding tot de duur en de omvang van de onproductiviteit, van het ontbreken van het genot van inkomsten of van het verlies
ervan wanneer een niet gemeubileerd gebouwd onroerend goed in de loop van
het jaar gedurende ten minste 90 dagen volstrekt niet in gebruik is genomen en
volstrekt geen inkomsten heeft opgebracht of wanneer materieel en outillage geheel, of voor een gedeelte dat ten minste 25 pct. van het kadastraal inkomen ervan vertegenwoordigt, in het jaar gedurende ten minste 90 dagen buiten werking
zijn gebleven.
De vermindering van het kadastraal inkomen bij toepassing van voormeld artikel 15, §1,1° en 2°, vereist dat het goed niet gebruikt wordt door omstandigheden
buiten de wil van de eigenaar.
Het aanwenden van een pand voor het opbergen of stockeren van roerende
goederen, tijdens de uitvoering van verbouwingswerken, sluit een gebruik niet
uit in de zin van artikel 15, §1,1°, WIB92.
2. De appelrechters stellen vast dat de eiser tijdens het verloop van de werken
aan het pand hoteluitrusting heeft aangeschaft om onmiddellijk te kunnen starten
wanneer de vergunningen werden verkregen en dat deze uitrusting (bedden, matrassen) aanwezig was in het gebouw. Zij oordelen verder dat het feit dat er meubels in het pand van de eiser werden opgeslagen aantoont dat het pand vanaf 1
oktober 1997 dienstig was voor het opbergen van meubels en bijgevolg aan de
eiser een bepaald voordeel verschafte en het gedeeltelijk werd gebruikt.
De appelrechters schenden aldus artikel 15, §1,1° en 2°, WIB92 niet.
Het middel kan in zoverre niet worden aangenomen.
3. De eiser voert verder schending aan van artikel 257,4°, WIB92. Bij gebrek
aan nadere aanwijzingen geldt die vermelding als een verwijzing naar het WIB92
zoals het in voege was op het ogenblik van de instelling van het cassatieberoep.
4. In het WIB92, zoals het toepasselijk is voor het Vlaams Gewest, bestaat er
geen artikel 247,4°, met de inhoud omschreven door de eiser.
Het middel is in zoverre het schending aanvoert van artikel 257,4°, van het
WIB92, niet ontvankelijk.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiser in de kosten.
11 februari 2010 – 1° kamer – Voorzitter: de h. Verougstraete, voorzitter – Verslagge-
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ver: de h. Jocqué – Gelijkluidende conclusie van de h. Thijs, advocaat-generaal – Advocaten: mrs. Wouters en De Bruyn.

Nr. 100
1° KAMER - 11 februari 2010

1º VERWIJZING VAN EEN RECHTBANK NAAR EEN ANDERE —
BURGERLIJKE ZAKEN - GEWETTIGDE VERDENKING - VERZOEK TOT ONTTREKKING PROCEDURE - MOGELIJKHEID TOT HET NEERLEGGEN VAN EEN CONCLUSIE
2º VERWIJZING VAN EEN RECHTBANK NAAR EEN ANDERE —
BURGERLIJKE ZAKEN - GEWETTIGDE VERDENKING - VERZOEK TOT ONTTREKKING ADVOCAAT - ORDE VAN ADVOCATEN - LIJSTEN VOOR RECHTSBIJSTAND - PROCEDURE TOT
SCHRAPPING VAN EEN ADVOCAAT - RAAD VAN DE ORDE - SAMENSTELLING - LEDEN-ADVOCATEN CONCURRENTIE - GEVOLG
3º ADVOCAAT - ORDE VAN ADVOCATEN - LIJSTEN VOOR RECHTSBIJSTAND - PROCEDURE TOT
SCHRAPPING VAN EEN ADVOCAAT - RAAD VAN DE ORDE - SAMENSTELLING - LEDEN-ADVOCATEN CONCURRENTIE - GEVOLG
1º De procedure van onttrekking van de zaak aan de rechter zoals bepaald in de artikelen
648 tot 659 van het Gerechtelijk Wetboek laat niet toe dat een verzoeker naast zijn verzoekschrift, dat al zijn grieven moet inhouden, een conclusie neerlegt, zodat het Hof geen
acht kan slaan op die conclusie; enkel de niet-verzoekende partijen en eventueel het
openbaar ministerie kunnen een conclusie respectievelijk een advies neerleggen 1. (Artt.
648 tot 659, Ger.W.)
2º en 3° De omstandigheid dat een aantal advocaten, die deel uitmaken van de raad van
de Orde van advocaten in het kader van een procedure tot schrapping van een advocaat
van de lijsten voor rechtsbijstand, zelf ook op die lijsten staan, is niet van aard te doen
twijfelen aan de onpartijdigheid van de raad om over de zaak uitspraak te doen nu concurrentiële verhoudingen in verband met de rechtsbijstand in beginsel uitgesloten zijn
gelet in het bijzonder op de aard zelf van de rechtsbijstand en op de plichten die in dit
verband wegen op de advocaten2. (Art. 648, 2°, Ger.W.)
(Q. T. ORDE VAN ADVOCATEN VAN DE BALIE TE ANTWERPEN)

ARREST

(AR C.09.0637.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
De verzoeker heeft bij verzoekschrift ondertekend door een advocaat de onttrekking gevraagd van de zaak (...) aan de Raad van de Orde van advocaten te
Antwerpen wegens wettige verdenking.
Bij arrest van 7 januari 2010 heeft het Hof het verzoek niet kennelijk onontvankelijk verklaard.
1 Bij vergissing wordt in het arrest vermeld dat "advocaat-generaal Guy Dubrulle heeft geconcludeerd", terwijl het advocaat-generaal Dirk Thijs was die de conclusie nam.
2 Ibid.

430

HOF VAN CASSATIE

11.2.10 - Nr. 100

Leden van de raad van de Orde hebben op 29 januari 2010 onderaan het arrest
een verklaring gesteld.
Voorzitter Ivan Verougstraete heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Guy Dubrulle heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
1. De verzoeker heeft op 8 februari 2010 een conclusie neergelegd.
De procedure van onttrekking van de zaak aan de rechter zoals bepaald in de
artikelen 648 tot 659 van het Gerechtelijk Wetboek laat niet toe dat een verzoeker naast zijn verzoekschrift, dat al zijn grieven moet inhouden, een conclusie
neerlegt.
Enkel de niet-verzoekende partijen en eventueel het openbaar ministerie kunnen een conclusie respectievelijk een advies neerleggen.
Het Hof slaat geen acht op die conclusie.
2. Het verzoek vraagt de onttrekking van de zaak aan de raad van de Orde van
advocaten te Antwerpen.
3. Het verzoek is vooreerst gebaseerd op de omstandigheid dat de stafhouder
mee zou hebben beraadslaagd over het verloop van de procedure ingesteld om
verzoeker te schrappen van de lijsten voor rechtsbijstand. Dit blijkt evenwel niet
uit de voorgelegde gegevens. De mededeling van een conclusie die de stafhouder
had ontvangen en die hij heeft doorgegeven aan de raad houdt niet in dat hij met
de leden van de raad heeft beraadslaagd. Het feit dat de stafhouder ingaat op het
bevel van het Hof een standpunt in te nemen over het verzoek tot onttrekking betekent evenmin dat de stafhouder mee zou betrokken zijn in de behandeling van
de zaak voor de raad.
4. De beslissing die de raad genomen heeft om de procedurele excepties samen
te behandelen met de grond van de zaak heeft te dezen niet tot gevolg dat de raad
hierdoor niet bij machte zou zijn onpartijdig te oordelen over de argumenten die
door verzoeker werden opgeworpen. Uit die beslissing moest verzoeker niet afleiden dat de middelen die hij gestand hield voor de raad zonder de noodzakelijke afweging door de leden van de raad zouden worden verworpen.
5. Het verzoek is ten slotte gebaseerd op het feit dat bepaalde leden van de
raad een geldelijk belang hebben bij de verdeling van zaken van rechtsbijstand.
Een aantal advocaten die deel uitmaken van de raad staan ook op de lijst van
de tweedelijnsrechtshulp. Uit de verklaring afgelegd door de leden van de raad
blijkt dat mrs. Maes, van Vliet en Seghers in de zaak geen zitting zullen nemen,
evenmin als de Stafhouder Bouteligier. Maar anderen die op de lijst staan zullen
wel zitting nemen, met name mrs. Bogaerts, De Weerdt, Loos, Mortelmans en
Van der Mussele.
Die omstandigheid is niet van aard te doen twijfelen aan de onpartijdigheid
van de raad. Dat deze personen ook deel uitmaken van de lijst van tweedelijnshulp voor rechtsbijstand kan onmogelijk een teken zijn dat zij, uit concurrentieoverwegingen, blijk zouden geven van enige partijdigheid. Concurrentiële ver-

Nr. 100 - 11.2.10

HOF VAN CASSATIE

431

houdingen in verband met de rechtsbijstand zijn in beginsel uitgesloten gelet in
het bijzonder op de aard zelf van de rechtsbijstand en op de plichten die wegen
op de advocaten in dit verband.
6. Het verzoek moet worden verworpen.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het verzoek.
Veroordeelt de verzoeker in de kosten.
11 februari 2010 – 1° kamer – Voorzitter en Verslaggever: de h. Verougstraete, voorzitter – Gelijkluidende conclusie van de h. Thijs, advocaat-generaal – Advocaat: mr. J. Verstraete, Antwerpen.

Nr. 101
3° KAMER - 15 februari 2010

1º AANSPRAKELIJKHEID BUITEN OVEREENKOMST — HERSTELPLICHT —
STAAT. OVERHEID - SCHADE GELEDEN DOOR DE STAAT - RECHT OP VERGOEDING ZAAKSCHADE - BEGRIP
2º AANSPRAKELIJKHEID BUITEN OVEREENKOMST — HERSTELPLICHT —
STAAT. OVERHEID - SCHADE GELEDEN DOOR DE STAAT - B.T.W. - VERHAAL OP DE
AANSPRAKELIJKE - AAN DE STAAT TOEKOMENDE BELASTINGEN - GEVOLG
3º BELASTING OVER DE TOEGEVOEGDE WAARDE - SCHADE GELEDEN DOOR DE
STAAT - B.T.W. - VERHAAL OP DE AANSPRAKELIJKE - AAN DE STAAT TOEKOMENDE BELASTINGEN
- GEVOLG
1º De Staat die schade lijdt door een onrechtmatige daad heeft recht op de integrale vergoeding van de geleden schade; in principe omvat bij zaakschade, de schadevergoeding
van de benadeelde die geen B.T.W.-plichtige is, ook de B.T.W. (Art. 1382, B.W.)
2º en 3° Wanneer de Staat schade lijdt aan een haar toebehorende zaak die niet wordt
aangewend voor activiteiten die aan de B.T.W. zijn onderworpen is de Staat gerechtigd
om de op de herstelkosten verschuldigde B.T.W. op de aansprakelijke te verhalen; de
omstandigheid dat de B.T.W. uiteindelijk aan de Staat ten goede komt, doet hieraan geen
afbreuk aangezien de aan de Staat toekomende belastingen en de hem toekomende
schadevergoeding op verschillende rechtsgronden steunen en een verschillend voorwerp
hebben1. (Art. 1382, B.W.; Art. 2, W.B.T.W.)
(BELGISCHE STAAT, Minister van Binnenlandse Zaken T. AXA BELGIUM nv)

ARREST

(AR C.09.0028.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen de vonnissen, op 1 maart 2006 en op 2 april
1 Zie Cass., 29 mei 1973, AC, 1973, 949.
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2008 in hoger beroep gewezen door de rechtbank van eerste aanleg te Hasselt.
De zaak is bij beschikking van de voorzitter van 25 januari 2010 verwezen
naar de derde kamer.
Raadsheer Eric Dirix heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Ria Mortier heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDELEN
De eiser voert in zijn verzoekschrift twee middelen aan.
1. Eerste middel
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 1 van het koninklijk besluit van 17 juli 1991 houdende coördinatie van de wetten op de Rijkscomptabiliteit, hierna kortweg het KB;
- artikelen 1 en 4 van de wet van 13 juni 1961 betreffende de coördinatie en de codificatie van wetten, hierna kortweg de Wet.
Aangevochten beslissing
Na te hebben vastgesteld dat de verweerster in graad van beroep niet langer betwistte
gehouden te zijn tot het verlenen van dekking voor de schadelijke gevolgen van een ongeval van 16 oktober 1999 tussen het voertuig waarvan zij de burgerrechtelijke aansprakelijkheid verzekert en een dienstvoertuig van de rijkswacht, toebehorend aan de eiser en
deze laatste als schadelijdende partij onder meer "een bedrag van 28.070,58 euro aan
voertuigschade (vordert)", waarvan de verweerster volgende "posten (betwist): btw op
waarde van het voertuig voor het ongeval: 4.765,80 euro; btw op overbouw radio en Gduitrusting: 74,37 euro(...)",
beslist het bestreden vonnis van 1 maart 2006 dat de eiser "derhalve vooralsnog niet
aan(toont) op basis van welke wettelijke reglementering (hij) gerechtigd is van de veroorzaker van de schade terugbetaling van de betaalde btw te vorderen, alhoewel dit bedrag
aan (hem) door de ontvanger ervan (is de hersteller/verkoper) zal worden teruggestort. De
debatten dienen derhalve desbetreffend te worden heropend, teneinde partijen toe te laten
hierover verder standpunt in te nemen".
Die beslissing steunt op de volgende motieven:
"(de eiser) verwijst naar een arrest uitgesproken door het Hof van Cassatie op 29 mei
1973 (...) om aan te tonen dat (hij), wanneer (hij) gehouden is herstellingen te betalen met
inbegrip van BTW, terugbetaling van deze belasting over de toegevoegde waarde kan vorderen van de veroorzaker van de schade, ook al is dit bedrag ten voordele gekomen van de
Staat. Het Hof van Cassatie beoordeelde in de voorliggende betwisting de toepasselijkheid
van de wet van 15 mei 1846 op de rijkscomptabiliteit, tengevolge waarvan, alhoewel de
Staat slechts een enkel patrimonium bezat, dit onderworpen was aan bijzondere regels
waardoor iedere compensatie tussen de diverse ministeriële departementen uitgesloten
was. Voormelde wet van 15 mei 1846 is evenwel opgeheven. De rijkscomptabiliteit wordt
thans geregeld door de wet van 17 juli 1991".
Grieven
Artikel 1 van het koninklijk besluit bepaalt het volgende: "De hierna genoemde bepalingen, met inachtneming van de wijzigingen die ze hebben ondergaan, worden gecoördineerd volgens de bij dit besluit gevoegde tekst: (...) 2° de wet van 15 mei 1846 op de
Rijkscomptabiliteit, gewijzigd bij de wetten van 8 april 1857, 20 juli 1921, 13 juli 1930,
bij het koninklijk besluit nr. 34 van 13 november 1934, bij de wetten van 14 oktober
1946, 5 maart 1952, 28 juni 1989 en 22 november 1989; (...) 9° de wet van 28 juni 1963
tot wijzigingen en aanvulling van de wetten op de Rijkscomptabiliteit, gewijzigd bij de
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wetten van 31 december 1966, 22 december 1977, 2 juli 1981, bij de koninklijke besluiten
nr. 402 en 403 van 18 april 1986, bij de wet van 17 maart 1987 en bij de wet van 28 juni
1989; (...)".
Conform dat artikel zijn de bepalingen van de wetten van 15 mei 1846 en 28 juni 1963
aldus niet opgeheven geworden. Ze zijn enkel gecoördineerd geworden door de Koning in
toepassing van de artikelen 1 en 4 van de Wet.
Daar waar opheffingsbepalingen ertoe strekken bestaande teksten uit het geldende recht
te doen verdwijnen, geldt dit niet voor coördinatiebepalingen. Deze hebben alleen tot doel
verspreid liggende wettelijke bepalingen die betrekking hebben op hetzelfde onderwerp te
ordenen tot een methodisch geheel. Artikel 1 van de Wet verleent daartoe de bevoegdheid
aan de Koning en artikel 4 van de Wet verplicht hem tot verwijzingen aan de hand waarvan de oorspronkelijke teksten kunnen worden teruggevonden.
Het vonnis van 1 maart 2006 dat aan de eiser het recht ontzegt op terugbetaling der gevorderde btw-posten op grond dat de wet van 15 mei 1846 op de Rijkscomptabiliteit werd
opgeheven, daar waar de bepalingen ervan door artikel 1 van het koninklijk besluit alleen
werden gecoördineerd, schendt artikel 1 van het koninklijk besluit, alsmede de artikelen 1
en 4 van de Wet.
2. Tweede middel
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek;
- artikel 2, inzonderheid lid 1, van de wet van 3 juli 1969 tot invoering van het Wetboek
van de belasting over de toegevoegde waarde, hierna kortweg btw-wetboek;
- de artikelen 2, 3 en 28 van de gecoördineerde wetten op de Rijkscomptabiliteit van 17
juli 1991, coördinatie bij koninklijk besluit van 17 juli 1991, zoals in voege vóór de opheffing ervan bij wet van 22 mei 2003 houdende organisatie van de begroting en van de
comptabiliteit van de federale Staat, hierna kortweg de gecoördineerde Wetten.
Aangevochten beslissing
Na te hebben vastgesteld dat de eiser van de verweerster, "als verzekeraar van de schadeveroorzakende partij, (betaling vordert) van de door (hem) gedragen bedragen aan btw
op de waarde van het voertuig voor het ongeval, zijnde 4.765,80 euro en (...) op de overbouw van de radio en Gd-uitrusting, zijnde 74,37 euro" en "in het tussenvonnis van deze
rechtbank van 1 maart 2006 (...) reeds (werd) geoordeeld dat de (...) wetten (van 15 mei
1846 en 28 juni 1963) waarnaar ín de (door de eiser ingeroepen) cassatierechtspraak werd
verwezen, opgeheven zijn en de rijkscomptabiliteit thans wordt geregeld door de Gecoördineerde Wet van 17 juli 1991",
verklaart het bestreden vonnis van 2 april 2008 voormelde punten van de vordering van
de eiser ongegrond.
De rechtbank motiveert die beslissing als volgt:
"(De eiser) verwijst naar de tweede grond waarop het Hof van Cassatie in de voornoemde rechtspraak zich heeft gesteund om te oordelen dat de Staat gerechtigd is om de
btw van de schadeveroorzaker te vorderen, met name dat enerzijds de terugvordering van
de door (hem) betaalde btw en anderzijds de inning van dezelfde btw van de garagist-hersteller op twee verschillende rechtsgronden en oorzaken gebaseerd zijn, met name op buitencontractuele grondslag enerzijds en op grond van de fiscale wetgeving anderzijds.
Krachtens artikel 1382 van het Burgerlijk Wetboek is de schadelijder gerechtigd op integrale vergoeding van alle door hem geleden schade, die in oorzakelijk verband staat met
het ongeval. Opdat de btw, door de schadelijder te betalen op de door hem geleden voertuigschade, als schade kan worden beschouwd en dus in aanmerking kan komen voor ver-
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goeding, is vereist dat de schadelijder geen btw-plichtige is, met name een persoon die het
bedrag van deze belasting niet mag aftrekken of er de teruggave niet kan van bekomen
vanwege de Staat. Afhankelijk van het btw-statuut van de benadeelde, zal de betaalde btw
aldus al dan niet een bestanddeel uitmaken van de te vergoeden schade. Met andere woorden, indien de benadeelde op grond van de fiscale wetgeving in de mogelijkheid is om de
door hem betaalde btw af te trekken of te recupereren, zal de betaalde btw geen deel uitmaken van de naar aanleiding van het ongeval geleden schade. De schadeveroorzaker
dient immers enkel de btw te vergoeden in de mate waarin deze door de benadeelde niet
kan worden gerecupereerd, vermits anders de benadeelde een bijkomend voordeel zou realiseren, hetgeen een oververgoeding zou uitmaken van de onrechtmatige daad die is begaan. De Staat is in beginsel niet btw-belastingplichtig, op enkele uitzonderingen na, die
thans niet van toepassing zijn, en dient evenzeer als een particulier-niet btw-plichtige de
btw op de factuur tot vervanging of herstelling van (zijn) beschadigd dienstvoertuig te
voldoen. Het is evenwel tegenstrijdig aan te nemen dat enerzijds de benadeelde die btwbelastingplichtig is, op grond van de fiscale wetgeving, geen btw als bestanddeel van zijn
schade kan vorderen van de schadeveroorzaker, en anderzijds de benadeelde Staat, die in
beginsel wel niet btw-belastingplichtig is, doch wel de btw van de garagist-hersteller int,
op grond van diezelfde fiscale wetgeving, wel btw als bestanddeel van haar schade kan
vorderen. Het patrimonium van de Belgische Staat, dat er slechts één is, is niet verarmd
door de betaling van de btw die de Belgische Staat heeft uitgevoerd ten aanzien van de garagist-hersteller, vermits deze laatste verplicht is op grond van de fiscale wetgeving diezelfde btw door te storten aan de Belgische Staat. Daar waar de Belgische Staat (zijn)
schade dient te bewijzen, komt het dan ook (hem) toe te bewijzen dat (zijn) patrimonium
verarmd is, hetgeen (hij) thans niet doet. Het blijkt immers niet dat (hij) de btw, die de leverancier aan (hem) ingevolge de fiscale wetgeving diende door te storten, heeft moeten
derven".
Grieven
Diegene aan wie door een onrechtmatige daad schade is berokkend, heeft bij toepassing
van de artikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek recht op algeheel herstel daarvan. Dit houdt in dat, wanneer teruggave van een zaak niet mogelijk is, de benadeelde
recht heeft op het bedrag dat nodig is om terug een gelijkaardige zaak te bezitten. Wanneer de benadeelde geen btw-plichtige is omvat dat bedrag ook de belasting over de toegevoegde waarde die verschuldigd is om terug een gelijkaardige zaak te bezitten. De benadeelde kan vrij over dat bedrag beschikken en dit met inbegrip van bedoelde belasting.
Het voorgaande geldt ook voor de eiser wanneer deze, zoals inzake het geval is en werd
aangenomen in het bestreden vonnis van 2 april 2008, niet btw-plichtig is en het terug bezitten van een gelijkaardige zaak met de betaling van btw gepaard gaat.
De omstandigheid dat de door de eiser betaalde btw uiteindelijk aan de Staat, minister
van financiën, ten goede zal komen is daarbij van geen belang. Deze vindt immers haar
oorzaak in de belastingwet en de uitgevoerde werken of geleverde goederen tot herstel
van de schade, door de verweerster veroorzaakt, is een economische bedrijvigheid die onder toepassing valt van de btw, zodat de grond en het voorwerp van dit voordeel en die
van de gevorderde schadevergoeding verschillen. Krachtens de artikelen 2, 3 en 28 van de
gecoördineerde Wetten mogen overigens tussen de ontvangsten en de uitgaven van de
verschillende departementen geen compensatie en geen dubbel geboekte posten voorkomen. Indien de eiser niet gerechtigd zou zijn om de btw die hij heeft betaald, terug te vorderen van de verweerster, dan zou zijn schade niet algeheel zijn vergoed nu die belasting
hem alsdan wordt ontzegd. Tevens zou dat compensatie met zich brengen tussen uitgaven
en inkomsten van verschillende departementen.
Niettegenstaande het bestreden vonnis van 2 april 2008 aanneemt dat de eiser niet btwplichtig is en net als een particulier btw dient te betalen op geleverde goederen of uitge-
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voerde werkzaamheden, wijst het toch de vordering van de eiser tot terugbetaling van de
btw af omdat deze uiteindelijk aan de Belgische Staat zal worden doorgestort. Het vonnis
ontzegt aldus aan de eiser het recht op het innen van de belasting over de toegevoegde
waarde en het recht op volledige schadevergoeding en schendt de artikelen 2, inzonderheid eerste lid, van het btw-wetboek en 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek. Het
schendt tevens de artikelen 2, 3 en 28 van de gecoördineerde Wetten die geen compensatie, noch boeking van dubbele posten toelaten tussen de ontvangsten en de uitgaven van
de verschillende departementen.

III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Eerste middel
1. In hun tussenvonnis van 1 maart 2006 oordelen de appelrechters dat de eiser
niet aantoont op welke grondslag hij gerechtigd is de terugbetaling van de btw te
vorderen.
Het middel dat ervan uitgaat dat het tussenvonnis, de eiser het recht ontzegt op
de terugbetaling van de btw op grond dat de wet van 15 mei 1846 op de Rijkscomptabiliteit werd opgeheven, berust op een onjuiste lezing van het vonnis en
mist mitsdien feitelijke grondslag.
Tweede middel
2. De Staat die schade lijdt door een onrechtmatige daad, heeft recht op de integrale vergoeding van de geleden schade.
3. In principe omvat bij zaakschade, de schadevergoeding van de benadeelde
die geen btw-plichtige is, ook de btw.
4. Wanneer de Staat schade lijdt aan een haar toebehorende zaak die niet wordt
aangewend voor activiteiten die aan de btw zijn onderworpen, is de Staat gerechtigd om de op de herstelkosten verschuldigde btw op de aansprakelijke te verhalen.
De omstandigheid dat de btw uiteindelijk aan de Staat ten goede komt, doet
hieraan geen afbreuk aangezien de aan de Staat toekomende belastingen en de
hem toekomende schadevergoeding op verschillende rechtsgronden steunen en
een verschillend voorwerp hebben.
5. De appelrechters die oordelen dat de Staat, F.O.D. Binnenlandse Zaken, van
de veroorzaker van de schade niet de terugbetaling van de op de herstellings-kosten verschuldigde btw kan terugvorderen, omdat dit bedrag uiteindelijk door de
hersteller aan de Staat zal worden teruggestort en de Staat aldus niet verarmd is
door de betaling van de btw, verantwoorden hun beslissing niet naar recht.
Het middel is gegrond.
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden vonnis van 2 april 2008, ten aanzien van de partijen in
cassatie.
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van dit gedeeltelijk vernietigde vonnis.
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Verwerpt het cassatieberoep voor het overige.
Veroordeelt de eiser in een derde van de kosten.
Houdt de overige kosten aan en laat de betwisting daaromtrent over aan de feitenrechter.
Verwijst de aldus beperkte zaak naar de rechtbank van eerste aanleg te Tongeren, zitting houdende in hoger beroep.
15 februari 2010 – 3° kamer – Voorzitter: de h. Boes, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: de h. Dirix – Gelijkluidende conclusie mevr. Mortier, advocaat-generaal – Advocaat:
mr. Kirkpatrick.

Nr. 102
3° KAMER - 15 februari 2010

1º ARBEIDSOVEREENKOMST — SCHORSING VAN DE OVEREENKOMST LOOPBAANONDERBREKING - RAAMOVEREENKOMST INZAKE OUDERSCHAPSVERLOF OUDERSCHAPSVERLOF - VERMINDERING VAN DE ARBEIDSPRESTATIES - WAARBORGEN DRAAGWIJDTE
2º ARBEIDSOVEREENKOMST — SCHORSING VAN DE OVEREENKOMST LOOPBAANONDERBREKING - OUDERSCHAPSVERLOF - VERMINDERING VAN DE ARBEIDSPRESTATIES LOON - OMVANG
3º LOON — RECHT OP LOON - LOOPBAANONDERBREKING - OUDERSCHAPSVERLOF VERMINDERING VAN DE ARBEIDSPRESTATIES - SCHORSING VAN DE ARBEIDSOVEREENKOMST OMVANG
4º EUROPESE UNIE — ALGEMEEN - RICHTLIJN - UIT DE RICHTLIJN VOORTVLOEIENDE
VERPLICHTING - NATIONALE RECHTER - GEVOLG
5º ARBEIDSOVEREENKOMST — EINDE — OPZEGGINGSVERGOEDING LOOPBAANONDERBREKING - OUDERSCHAPSVERLOF - VERMINDERING VAN DE ARBEIDSPRESTATIES OPZEGGINGSVERGOEDING - BESCHERMINGSVERGOEDING - BEREKENING
6º ARBEIDSOVEREENKOMST — EINDE — OPZEGGING LOOPBAANONDERBREKING - OUDERSCHAPSVERLOF - VERMINDERING VAN DE ARBEIDSPRESTATIES UITPUTTING VAN HET RECHT - ONTSLAG - GEVOLG
1º Uit het geheel van de bepalingen van de clausule 2 punten 4, 5, 6 en 7 van de in bijlage
bij de Richtlijn 96/34/EG van 3 juni 1996 opgenomen raamovereenkomst inzake ouderschapsverlof, volgt dat deze raamovereenkomst wil waarborgen dat de werknemer niet
zou worden ontslagen om reden van het ouderschapsverlof en dat hij tijdens het ouderschapsverlof zijn vroegere rechten behoudt1. (Clausule 2, punten 4, 5, 6 en 7 van de in
bijlage bij de, Richtlijn 96/34/EG van 3 juni 1996 opgenomen raamovereenkomst inzake
ouderschapsverlof)
2º en 3° Wanneer de werknemer gebruik maakt van zijn recht om de arbeidsprestaties
deeltijds verder te zetten in de vorm van een vermindering van de arbeidsprestaties om
voor zijn kind te zorgen, is de uitvoering van de arbeidsovereenkomst tijdens de periode
1 Cass., 25 feb. 2008, AR S.07.0027.N, AC, 2008, nr 126.
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van vermindering niet volledig geschorst en heeft de werknemer recht op een
overeenkomstig loon van zijn werknemer. (Art. 2, K.B. 29 okt. 1997 tot invoering van een
recht op ouderschapsverlof in het kader van de onderbreking van de beroepsloopbaan)
4º De uit een richtlijn voortvloeiende verplichting van de Lid-staten van de Europese Unie
om het met de richtlijn beoogde resultaat te bereiken, alsook hun verplichting om, krachtens artikel 10 van het EG-verdrag, alle algemene of bijzondere maatregelen te treffen die
geschikt zijn om de nakoming van de uit het Verdrag of uit handelingen van de instellingen der Gemeenschap voortvloeiende verplichtingen te verzekeren, gelden voor alle met
overheidsgezag beklede instanties van de Lid-staten en dus, binnen het kader van hun
bevoegdheden, ook voor de rechterlijke instanties, wat impliceert dat de nationale rechter
bij de toepassing van het nationale recht dat recht zo veel mogelijk dient uit te leggen in
het licht van de bewoordingen en het doel van de richtlijn, teneinde het daarmee
beoogde resultaat te bereiken en aldus aan artikel 249, derde lid, van het EG-verdrag te
voldoen. (Art. 249, derde lid, E.G.-Verdrag)
5º De bepaling van artikel 103 van de Herstelwet van 22 januari 1985 dient aldus te worden
uitgelegd dat, hoewel geen uitdrukkelijke afwijking is bepaald, de opzeggingsvergoeding
ten gunste van de werknemer in dat geval ook dient te worden berekend met inachtneming van het loon alsof de werknemer voltijds zou zijn tewerkgesteld op het ogenblik van
de kennisgeving van de beëindiging van de arbeidsovereenkomst. (Art. 103, Herstelwet
22 jan. 1985)
6º Het arrest dat te kennen geeft dat het ontslag van de werknemer mede is ingegeven
door het recht dat hij krachtens artikel 107bis van de Herstelwet van 22 januari 1985
ontleent aan de uitoefening van het ouderschapsverlof, oordeelt niet wettig dat het
ontslag gegeven is om redenen die vreemd zijn aan de vermindering van de arbeidsprestatie van de werknemer ingevolge de uitoefening van het recht op ouderschapsverlof. (Artt. 101 en 107bis, Herstelwet 22 jan. 1985)
(M. T. PROOST nv)

ARREST

(AR S.07.0027.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 28 februari 2006 gewezen
door het Arbeidshof te Antwerpen.
Het Hof heeft op 25 februari 2008 een arrest gewezen en heeft hierbij een préjudiciële vraag gesteld aan het hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen.
Bij arrest van 22 oktober 2009 heeft het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen deze vraag beantwoord.
Afdelingsvoorzitter Robert Boes heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Ria Mortier heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDELEN
De eiseres voert in haar verzoekschrift twee middelen aan.
1. Eerste middel
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 2, zowel in de versie van toepassing vóór als in die van toepassing ná de
wijziging ervan bij een koninklijk besluit van 24 januari 2002, maar vóór de vervanging
ervan bij een koninklijk besluit van 15 juli 2005, 3, in de versie van toepassing vóór de
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vervanging ervan bij een koninklijk besluit van 15 juli 2005, en 8 van het koninklijk besluit van 29 oktober 1997 tot invoering van een recht op ouderschapsverlof in het kader
van de onderbreking van de beroepsloopbaan;
- de artikelen 101, 102, inzonderheid §1, 103 en 107bis, §1, van de Herstelwet van 22
januari 1985 houdende sociale bepalingen;
- artikel 39, §1, van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten;
- voor zoveel als nodig artikel 7, inzonderheid §2, van de collectieve arbeids-overeenkomst nr. 64, op 29 april 1997 gesloten in de Nationale Arbeidsraad, tot instelling van een
recht op ouderschapsverlof;
- clausule 2, punten 1, 3.a, 4, 5 en 6 en clausule 4, punt 6, van de op 14 december 1995
door de algemene branche-overkoepelende organisaties UNICE, CEEP en EEV gesloten
raamovereenkomst inzake ouderschapsverlof, opgenomen in de bijlage van de Richtlijn
96/34/EG van de Raad van 3 juni 1996 betreffende de door de UNICE, het CEEP en het
EVV gesloten raamovereenkomst inzake ouderschapsverlof en de artikelen 1, 2, inzonderheid 2.1, en 3 van die richtlijn;
- de artikelen 10 en 249, derde lid, van het op 25 maart 1957 te Rome ondertekende en
bij de Belgische wet van 2 december 1957 goedgekeurde verdrag tot oprichting van de
Europese Economische Gemeenschap;
- de artikelen 10 en 11 van de gecoördineerde Grondwet van 17 februari 1994.
Aangevochten beslissing
In de bestreden beslissing verklaart het arbeidshof, recht sprekend over de oorspronkelijke hoofdvordering van de eiseres tot het verkrijgen van een aanvullende opzeggingsvergoeding berekend op een voltijds loon, het hoger beroep van de eiseres ontvankelijk maar
ongegrond. Het hof van beroep bevestigt op dat punt het vonnis van de arbeidsrechtbank
van 22 november 2004 op grond van de volgende motieven:
"V. Ten gronde
1. Aanvullende opzeggingsvergoeding
Uit de feitelijke uiteenzetting sub 2 van dit arrest blijkt dat (de eiseres) sedert 18 november 2002 haar prestaties met de helft heeft verminderd en dit in het kader van het koninklijk besluit van 29 oktober 1997 tot invoering van een recht op ouderschapsverlof, dat
verwijst naar de reglementering inzake de loopbaanonderbreking, met name de Herstelwet
houdende sociale bepalingen van 22 januari 1985, hierna de Herstelwet genoemd.
Het geschil tussen partijen is beperkt tot de vraag of (de eiseres) recht heeft op betaling
van een opzeggingsvergoeding waarvan het bedrag moet worden vastgesteld overeenkomstig het loon en de voordelen waarop zij ingevolge haar arbeidsovereenkomst recht had op
het ogenblik van het onmiddellijk ontslag dan wel overeenkomstig het hypothetisch voltijds loon dat zij zou verdiend hebben indien zij haar arbeidsprestaties niet zou hebben
verminderd.
In dit verband kan het (arbeidshof) slechts vaststellen dat de door (de eiseres) in haar
beroepsconclusie aangevoerde middelen niet meer zijn dan een weergave van de door
haar geuite argumenten voor de eerste rechters, die in hun vonnis een juridisch verantwoorde motivering hebben gegeven.
Terecht hebben de eerste rechters verwezen naar de bepalingen van artikel 103 van de
Herstelwet volgens welke de termijn van de opzegging ter kennis gebracht aan de werknemer die zijn arbeidsprestaties overeenkomstig artikel 102 en 102bis heeft verminderd, ingeval van eenzijdige beëindiging van de arbeidsovereenkomst door de werkgever, zal
worden berekend alsof de werknemer zijn arbeidsprestaties niet had verminderd.
Met de duur van deze opzeggingstermijn moet eveneens rekening worden gehouden bij
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het vaststellen van de vergoeding bedoeld in artikel 39 van de Arbeidsovereenkomstenwet.
Deze bijzondere regeling blijft derhalve beperkt tot de vaststelling van de duur van de
door de werkgever in acht te nemen opzeggingstermijn en, daarbij aansluitend, van de
duur van de opzeggingstermijn die de basis vormt voor de becijfering van de overeenstemmende opzeggingsvergoeding.
Terecht beslisten de eerste rechters dat dit artikel geen bepalingen bevat die de omvang
en de samenstelling van het basisjaarloon regelen voor de vaststelling van het bedrag van
de corresponderende opzeggingsvergoeding, zodat voor dit aspect toepassing moet worden gemaakt van het 'gemene' arbeidsovereenkomstenrecht, met name artikel 39 van de
Arbeidsovereenkomstenwet.
Voor het bepalen van de omvang van de verschuldigde opzeggingsvergoeding moet
derhalve rekening worden gehouden met het 'lopend loon' waarop (de eiseres) op het tijdstip van het ontslag gerechtigd was.
Die regeling is niet strijdig met het gelijkheidsbeginsel (...) .
In dezelfde zin kan nuttig verwezen worden naar een arrest van 23 april 2003 van dit
(arbeidshof) (...) waar het zich over dezelfde problematiek heeft moeten buigen alsook
naar het in dit verband geciteerde Senaatsverslag van de Commissie voor sociale aangelegenheden over het ontwerp van herstel houdende sociale bepalingen, dat hierbij als herhaald dient te worden beschouwd en dat het (arbeidshof) bijtreedt.
De omstandigheid dat (de eiseres) in huidige betwisting haar arbeidsprestaties slechts
voor een bepaalde tijd met de helft verminderde, is niet van aard afbreuk te doen aan bovenstaande overwegingen en besluitvorming.
Op het ogenblik van het ontslag was (de eiseres) immers met (de verweerster) verbonden door een arbeidsovereenkomst op grond waarvan zij op dat ogenblik slechts aanspraak kon maken op de betaling van een loon in verhouding tot de verminderde arbeidsprestaties.
Door de overeenkomst van ouderschapsverlof van 18 mei 2002 werden de oorspronkelijke tussen partijen overeengekomen arbeidsvoorwaarden, met name de arbeidsduur en
het daarmee overeenstemmende loon, gewijzigd voor de duur van de loopbaanonderbreking.
Of deze tussen de werkgever en de werknemer gewijzigde arbeidsvoorwaarden nu voor
een bepaalde tijd dan wel voor een onbepaalde tijd gelden, is volstrekt irrelevant.
Tenslotte is het (arbeidshof) van oordeel dat de terechte overwegingen van (het Hof) in
(een) arrest van 6 september 1982 (...) met betrekking tot de opzeggingsvergoeding verschuldigd in geval van ontslag tijdens een periode van arbeidsongeschiktheid, geenszins
bij analogie kunnen worden toegepast in dit geschil, nu de gevorderde opzeggingsvergoeding er niet toe strekt (de eiseres) te vergoeden voor het verlies ingevolge haar ontslag van
het recht om het werk volledig te hervatten na het einde van de vermindering van haar arbeidsprestaties, tegen de loonvoorwaarden die op dat ogenblik gelden.
De overige door (de eiseres) geciteerde rechtspraak - waardoor het (arbeidshof) uiteraard niet gebonden is - kan het (arbeidshof) geenszins bijtreden, nu de daarin ontwikkelde
feitelijke omstandigheden duidelijk verschillen van huidige casus.
Nu het als zodanig niet ter discussie staat tussen partijen dat (de eiseres) aanspraak kan
maken op een opzeggingsvergoeding van 11 maanden, hebben de eerste rechters terecht
een aanvullende opzeggingsvergoeding becijferd op basis van het effectief deeltijds loon
waarop (de eiseres) recht had op het ogenblik van het ontslag, hetzij 1.147,77 euro.
Het hoger beroep van (de eiseres) is derhalve ongegrond".
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Grieven
1. 1. Eerste onderdeel
1.1.1. De Richtlijn 96/34/EG van de Raad van de Europese Unie van 3 juni 1996 betreffende de door de UNICE, het CEEP en het EVV gesloten raamovereenkomst inzake ouderschapsverlof, hieronder afgekort als Richtlijn 96/34/EG, is, blijkens haar artikel 1, gericht op de tenuitvoerlegging van de op 14 december 1995 door de algemene brancheoverkoepelende organisaties UNICE, CEEP en EEV gesloten raamovereenkomst inzake
ouderschapsverlof, opgenomen in de bijlage van de richtlijn.
Artikel 2.1 van die richtlijn bepaalt dat de Lid-staten de nodige wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen in werking doen treden om uiterlijk op 3 juni 1998 aan de richtlijn
te voldoen, of zich er uiterlijk op die datum van te verzekeren dat de sociale partners de
nodige bepalingen bij overeenkomst hebben ingevoerd; de Lid-Staten moeten alle nodige
maatregelen treffen om de in de richtlijn voorgeschreven resultaten te allen tijde te kunnen waarborgen.
Krachtens punt 1 van de clausule 2 van de hierboven genoemde raamovereenkomst
wordt aan werknemers, zowel mannen als vrouwen, bij geboorte of adoptie van een kind
een individueel recht op ouderschapsverlof toegekend om hen in staat te stellen gedurende
ten minste drie maanden tot een door de Lid-Staten en/of de sociale partners vast te stellen
leeftijd van maximaal acht jaar voor hun kind te zorgen. De voorwaarden en wijze van
toepassing van het ouderschapsverlof worden in de Lid-staten vastgesteld bij de wet en/of
bij collectieve overeenkomsten, met inachtneming van de minimum-voorschriften van
deze overeenkomst, aldus punt 3 van die clausule. De Lid-Staten en/of de sociale partners
kunnen onder meer beslissen of het ouderschapsverlof als vol- of deeltijdverlof, in gedeelten of in de vorm van uitgesteld verlof wordt toegekend.
Punt 4 van de clausule 2 van de raamovereenkomst bepaalt dat teneinde te waarborgen
dat de werknemers van hun recht op ouderschapsverlof gebruik kunnen maken, de Lidstaten en/of de sociale partners overeenkomstig de wetgeving, de collectieve overeenkomsten of de nationale gebruiken de nodige maatregelen nemen om de werknemers tegen
ontslag wegens het aanvragen of opnemen van ouderschapsverlof te beschermen.
Na afloop van het ouderschapsverlof heeft de werknemer het recht terug te keren in zijn
oude functie of, indien dat niet mogelijk is, in een gelijkwaardige of vergelijkbare functie
die in overeenstemming is met zijn arbeidsovereenkomst of arbeidsverhouding, aldus punt
5 van de clausule 3.
Krachtens punt 6 van die clausule blijven de op de datum van ingang van het ouderschapsverlof door de werknemer verworven rechten of rechten in wording ongewijzigd
behouden tot het einde van het ouderschapsverlof. Na afloop van het ouderschapsverlof
zijn deze rechten, met inbegrip van de uit de wetgeving, collectieve overeenkomsten of
nationale gebruiken voortvloeiende veranderingen, van toepassing.
Uit de samenlezing van de voornoemde bepalingen volgt onder meer dat op de Lid-staten de verplichting rust te waarborgen dat werknemers die gebruik maken van het recht op
ouderschapsverlof, geen rechten verliezen bij een beëindiging van de arbeidsovereenkomst tijdens het ouderschapsverlof.
1.1.2.1. Het koninklijk besluit van 29 oktober 1997 tot invoering van een recht op ouderschapsverlof in het kader van de onderbreking van de beroepsloopbaan is, zoals blijkt
uit de aanhef ervan gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 7 november 1997 (blz.
29930), de omzetting, in het Belgisch recht, van de Richtlijn 96/34 (de publicatie vermeldt
per vergissing als nummer en datum van de Richtlijn 96/64 van 29 april 1997).
Krachtens artikel 2 van het koninklijk besluit van 29 oktober 1997 heeft de werknemer
onder bepaalde voorwaarden en volgens bepaalde modaliteiten het recht, om voor zijn
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kind te zorgen, hetzij gedurende een periode van drie maanden de uitvoering van de arbeidsovereenkomst te schorsen zoals bedoeld bij artikel 100 van de Herstelwet van 22 januari 1985 houdende sociale bepalingen, hieronder afgekort als Herstelwet, hetzij gedurende een periode van zes maanden zijn arbeidsprestaties deeltijds verder te zetten in de
vorm van een halftijdse vermindering zoals bedoeld in artikel 102 van de voornoemde
wet, hetzij gedurende een periode van vijftien maanden zijn arbeidsprestaties deeltijds
verder te zetten in de vorm van een vermindering met één vijfde zoals bedoeld in artikel
102 van de voornoemde wet. Artikel 8 van het koninklijk besluit van 29 oktober 1997 bepaalt dat het recht op ouderschapsverlof dat op basis van dat besluit (wordt genomen)
wordt uitgeoefend in het kader van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 64 van 29 april
1997, gesloten in de Nationale Arbeidsraad, tot instelling van een recht op ouderschapsverlof. Artikel 7, §2, van die collectieve arbeidsovereenkomst bepaalt dat de werkgever en
de werknemer kunnen overeenkomen dat het recht op ouderschapsverlof wordt uitgeoefend in gedeelten of met een vermindering van arbeidsprestaties.
Bestaat het ouderschapsverlof in de vorm van een deeltijdse voortzetting van de arbeidsprestaties in de vorm van een vermindering van arbeidsprestaties, dan is, op grond
van artikel 2 van het koninklijk besluit van 29 oktober 1997, artikel 102 van de Herstelwet
van toepassing.
Artikel 102 van de Herstelwet bepaalt in zijn §1 dat een uitkering wordt toegekend aan
de werknemer die met zijn werkgever overeenkomt zijn arbeidsprestaties te verminderen
met 1/5, 1/4, 1/3 of 1/2 van het normaal aantal arbeidsuren van een voltijdse betrekking,
ofwel de toepassing vraagt van een collectieve arbeidsovereenkomst die in een dergelijke
regeling voorziet, ofwel een beroep doet op de bepalingen van artikel 102bis, die betrekking hebben op het recht op een vermindering van arbeidsprestaties voor de palliatieve
verzorging van een persoon.
Artikel 103 van de Herstelwet bepaalt dat de termijn van de opzegging ter kennis gebracht van de werknemer die zijn arbeidsprestaties overeenkomstig artikel 102 heeft verminderd, in geval van eenzijdige beëindiging van de arbeidsovereenkomst door de werkgever, wordt berekend alsof de werknemer zijn arbeidsprestaties niet had verminderd. Met
de duur van die opzeggingstermijn moet ook worden rekening gehouden bij het vaststellen van de vergoeding bedoeld in artikel 39 van de Arbeidsovereen-komstenwet.
Artikel 39, §1, eerste lid, van de Arbeidsovereenkomstenwet, bepaalt dat wanneer de
overeenkomst voor onbepaalde tijd is gesloten, de partij die de overeenkomst beëindigt
zonder dringende reden of zonder inachtneming van de wettelijk bepaalde opzeggingstermijn, gehouden is de andere partij een vergoeding te betalen die gelijk is aan het lopende
loon dat overeenstemt hetzij met de duur van de opzeggingstermijn, hetzij met het resterende gedeelte van die termijn. Krachtens het tweede lid van diezelfde wettelijke bepaling, behelst die opzeggingsvergoeding niet alleen het lopend loon, maar ook de voordelen
verworven krachtens de overeenkomst.
Uit het geheel van die wettelijke bepalingen volgt dat een werknemer die tewerkgesteld
is onder een stelsel van verminderde arbeidsprestaties, in geval van eenzijdige beëindiging
van de arbeidsovereenkomst door de werkgever, aanspraak kan maken op een opzegtermijn waarvan de duur wordt berekend alsof de werknemer zijn arbeidsprestaties niet had
verminderd. Voor het vaststellen van het bedrag van de vergoeding bepaald in artikel 39,
§1, van de Arbeidsovereenkomstenwet is daarentegen niet voorzien in een afwijking, zodat die opzeggingsvergoeding ten gunste van een werknemer tewerkgesteld onder het stelsel van de verminderde arbeidsprestaties, in geval van eenzijdige beëindiging door de
werkgever in beginsel dient berekend met inachtneming van het loon waarop die werknemer effectief recht heeft op het tijdstip van de kennisgeving van de beëindiging van de arbeidsovereenkomst.
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Het lopend loon, de voordelen verworven krachtens de overeenkomst en de opzeggingstermijn waarvan sprake in de voornoemde bepaling zijn echter uiteraard het loon, de
voordelen en de opzeggingstermijn waarop de werknemer recht heeft op grond van de arbeidsovereenkomst die wordt beëindigd zonder dringende reden of zonder inachtneming
van de wettelijk bepaalde opzeggingstermijn. Als die arbeidsovereenkomst op het ogenblik van de beëindiging zonder dringende reden of zonder inachtneming van de wettelijk
bepaalde opzeggingstermijn is geschorst, moeten dus de elementen die, krachtens de wet,
voor de berekening van de vergoeding in aanmerking moeten worden genomen, worden
beoordeeld op grond van de geschorste arbeidsovereenkomst die wordt beëindigd. Dat is
het geval met de duur van de opzeggingstermijn, maar geldt ook voor het loon wanneer de
bepalingen van de wetten en overeenkomsten, onder meer die van de collectieve arbeidsovereenkomsten het mogelijk maken het bedrag ervan, of althans het minimumbedrag, dat
op grond van de geschorste arbeidsovereenkomst verschuldigd is, op het moment van het
ontslag met zekerheid vast te stellen.
1.1.2.2. De hierboven onder 1.1.2.1 vermelde bepalingen van het koninklijk besluit van
29 oktober 1997 en van de Herstelwet maken niet duidelijk of de arbeidsovereenkomst
van een werknemer die gebruik maakt van het recht op ouderschapsverlof door zijn arbeidsprestaties deeltijds voort te zetten in de vorm van een vermindering als bedoeld in artikel 102 van de Herstelwet, tijdens de periode van ouderschapsverlof geschorst is of niet.
Als de artikelen 2 van het koninklijk besluit van 29 oktober 1997, 102 van de Herstelwet en 39 van de Arbeidsovereenkomstenwet samen gelezen zo worden uitgelegd dat de
arbeidsovereenkomst van de werknemer die gebruik maakt van het recht dat het koninklijk besluit hem toekent om zijn arbeidsprestaties deeltijds voort te zetten in de vorm van
een vermindering van zijn arbeidsprestaties om voor zijn kind te zorgen, tijdens die periode van vermindering niet wordt geschorst, kan die werknemer in geval van eenzijdige beëindiging van de arbeidsovereenkomst door de werkgever in die periode, maar aanspraak
maken op een vergoeding die dient te worden berekend met inachtneming van het loon
waarop die werknemer effectief recht heeft op het tijdstip van de kennisgeving van de beëindiging van de arbeidsovereenkomst.
Als daarentegen de artikelen 2 van het koninklijk besluit van 29 oktober 1997, 102 van
de Herstelwet en 39 van de Arbeidsovereenkomstenwet samen gelezen zo worden uitgelegd dat de arbeidsovereenkomst van de werknemer die gebruik maakt van het recht dat
het koninklijk besluit hem toekent om zijn arbeidsprestaties deeltijds voort te zetten in de
vorm van een vermindering van zijn arbeidsprestaties om voor zijn kind te zorgen, tijdens
die periode van vermindering wordt geschorst, kan die werknemer in geval van eenzijdige
beëindiging van de arbeidsovereenkomst door de werkgever in die periode, aanspraak maken op een vergoeding die dient te worden berekend met inachtneming van het loon waarop die werknemer op grond van de geschorste arbeidsovereenkomst recht heeft op het
tijdstip van de kennisgeving van de beëindiging van de arbeidsovereenkomst.
Alleen in de tweede interpretatie is het gebruik van het recht op ouderschapsverlof ten
volle gewaarborgd in de zin (van) het doel en van de punten 1, 4 en 5 van clausule 2 van
de voornoemde raamovereenkomst en blijven de op de datum van de ingang van het ouderschapsverlof door de werknemer verworven rechten of rechten in wording ongewijzigd
behouden tot het einde van het ouderschapsverlof in de zin van punt 6 van die clausule. In
de eerste interpretatie verliest de werknemer die ouderschapsverlof neemt als deeltijdverlof, met name door zijn arbeidsprestaties deeltijds voort te zetten in de vorm van een vermindering daarvan, in de periode van ouderschapsverlof het recht op een opzeggingsvergoeding berekend met inachtneming van het loon waarop hij recht heeft tot het ogenblik
waarop het ouderschapsverlof ingaat.
1.1.3. Krachtens artikel 249, derde lid, van het op 25 maart 1957 te Rome ondertekende
en bij de Belgische wet van 2 december 1957 goedgekeurde verdrag tot oprichting van de
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Europese Economische Gemeenschap, hieronder afgekort als E.G.-Verdrag, waarin de
voorrang van het gemeenschapsrecht op het intern recht is vastgelegd, is een richtlijn verbindend ten aanzien van het te bereiken resultaat voor elke Lid-staat waarvoor zij bestemd
is, zij het dat aan de nationale instanties de bevoegdheid wordt gelaten vorm en middelen
te kiezen.
De uit een richtlijn voortvloeiende verplichting van de Lid-staten van de Europese Unie
om het met de richtlijn beoogde resultaat te bereiken, alsook hun verplichting om, krachtens artikel 10 van het E.G.-Verdrag, alle algemene of bijzondere maatregelen te treffen
die geschikt zijn om de nakoming van de uit dat Verdrag of uit handelingen van de instellingen der Gemeenschap voortvloeiende verplichtingen te verzekeren, gelden voor alle
met overheidsgezag beklede instanties van de Lid-staten en dus, binnen het kader van hun
bevoegdheden, ook voor de rechterlijke instanties. De nationale rechter dient dus bij de
toepassing van het nationale recht dat recht zoveel mogelijk uit te leggen in het licht van
de bewoordingen en het doel van de richtlijn, teneinde het daarmee beoogde resultaat te
bereiken en aldus aan artikel 249, derde lid, van het E.G.-Verdrag te voldoen.
De rechter die het nationale recht uitlegt zonder op de toepasselijke richtlijn acht te
slaan, miskent de uit het E.G.-Verdrag voortvloeiende verplichtingen en verantwoordt zijn
beslissingen niet naar recht.
1.1.4. Het arbeidshof stelt vast dat:
- niet ter betwisting staat dat de eiseres in dienst is getreden van de verweerster met een
arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd als voltijds bediende;
- aan de eiseres deeltijds ouderschapsverlof werd verleend vanaf 18 november 2002 tot
17 mei 2003;
- de eiseres sedert 18 november 2002 haar prestaties met de helft heeft verminderd en
dit in het kader van het koninklijk besluit van 29 oktober 1997 tot invoering van een recht
op ouderschapsverlof, dat verwijst naar de reglementering inzake de loopbaanonderbreking, met name de Herstelwet houdende sociale bepalingen van 22 januari 1985;
- aan de arbeidsovereenkomst op 8 mei 2003 een onmiddellijke einde werd gemaakt
door de verweerster met betaling van een opzeggingsvergoeding becijferd op het loon dat
de eiseres op dat ogenblik verdiende in het kader van haar halftijdse tewerkstelling.
Het arbeidshof overweegt dat:
- de eerste rechters terecht verwezen naar de bepalingen van artikel 103 van de voornoemde Herstelwet, volgens welke de termijn van de opzegging ter kennis gebracht aan
de werknemer die zijn arbeidsprestaties overeenkomstig artikel 102 heeft verminderd, ingeval van eenzijdige beëindiging van de arbeidsovereenkomst door de werkgever zal worden berekend alsof de werknemer zijn arbeidsprestaties niet had verminderd;
- met de duur van die opzeggingstermijn eveneens rekening moet worden gehouden bij
het vaststellen van de vergoeding bedoeld in artikel 39 van de Arbeidsovereenkomstenwet;
- de bijzondere regeling derhalve beperkt blijft tot de vaststelling van de duur van de
door de werkgever in acht te nemen opzeggingstermijn en daarbij aansluitend, de duur
van de opzeggingstermijn die de basis vormt voor de becijfering van de overeenstemmende opzeggingsvergoeding;
- de eerste rechters terecht beslisten dat dit artikel (bedoeld wordt: artikel 103 van de
voornoemde Herstelwet) geen bepalingen bevat die de omvang en de samenstelling van
het basisjaarloon regelen voor de vaststelling van het bedrag van de corresponderende opzeggingsvergoeding, zodat voor dit aspect toepassing moet worden gemaakt van het "gemene" arbeidsovereenkomstenrecht, met name artikel 39 van de Arbeidsovereen-komstenwet;
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- voor het bepalen van de omvang van de verschuldigde opzeggingsvergoeding derhalve moet rekening worden gehouden met het lopend loon waarop de eiseres op het tijdstip
van het ontslag gerechtigd was;
- de omstandigheid dat de eiseres haar arbeidsprestaties slechts voor een bepaalde tijd
met de helft verminderde, niet van aard is afbreuk te doen aan bovenstaande overwegingen en besluitvorming.
Het arbeidshof overweegt voorts:
- dat de eiseres op het ogenblik van het ontslag met de verweerster verbonden was door
een arbeidsovereenkomst op grond waarvan zij op dat ogenblik slechts aanspraak kon maken op de betaling van een loon in verhouding tot de verminderde prestaties;
- door de overeenkomst van ouderschapsverlof van 18 mei 2002 de oorspronkelijk tussen partijen overeengekomen arbeidsvoorwaarden, met name de arbeidsduur en het daarmee overeenstemmende loon, gewijzigd werden voor de duur van de loopbaanonderbreking.
Met die overwegingen, inzonderheid de laatstgenoemde, beslist het arbeidshof impliciet
dat de arbeidsovereenkomst voor voltijdse arbeid die tussen partijen bestond, niet werd
geschorst in de periode waarin de eiseres ouderschapsverlof nam, met name van 18 november 2002 tot 17 mei 2003, minstens onderzoekt het arbeidshof niet of de arbeidsovereenkomst in de periode was geschorst. En in ieder geval beslist het arbeidshof zonder ermee rekening te houden dat de beëindiging van de arbeidsovereenkomst tijdens het ouderschapsverlof dat de eiseres nam door deeltijdse voortzetting van haar arbeidsprestaties in
de vorm van een vermindering daarvan, de eiseres het recht ontneemt op het ongewijzigd
behoud van de op datum van ingang van het ouderschapsverlof door haar verworven rechten of rechten in wording tot het einde van het ouderschapsverlof. Het arbeidshof geeft aldus aan de hierboven genoemde bepalingen van het koninklijk besluit van 29 oktober
1997, de Herstelwet en de Arbeidsovereenkomstenwet waarvan het toepassing maakt, een
uitlegging zonder acht te slaan op de Richtlijn nr. 96/34/EG, in het bijzonder clausule 2,
punt 6, van de in de bijlage van die richtlijn opgenomen overeenkomst.
Door het nationaal recht uit te leggen zonder acht te slaan op de voornoemde richtlijn,
miskent het arbeidshof de uit het E.G.-Verdrag voortvloeiende verplichtingen en verantwoordt het zijn beslissing niet naar recht.
Conclusie
1. Het arbeidshof beslist niet wettig dat de eerste rechters terecht een aanvullende opzeggingsvergoeding hebben becijferd op basis van het effectief deeltijds loon waarop de
eiseres recht had op het ogenblik van het ontslag en verklaart het hoger beroep van de eiseres op die grond niet wettig ongegrond (schending van alle in de aanhef van het middel
vermelde wettelijke bepalingen, met uitzondering van de artikelen 10 en 11 van de gecoördineerde Grondwet).
2. In ondergeschikte orde, voor het geval het Hof van oordeel zou zijn dat de clausule
2, punten 1, 3.a, 4, 5 en 6 van de op 14 december 1995 door de algemene branche-overkoepelende organisaties UNICE, CEEP en EEV gesloten raamovereenkomst inzake ouderschapsverlof, opgenomen in de bijlage van de Richtlijn 96/34/EG van de Raad van 3
juni 1996 betreffende de door de UNICE, het CEEP en het EVV gesloten raamovereenkomst inzake ouderschapsverlof en de artikelen 1, 2, inzonderheid 2.1, en 3 van die richtlijn een uitlegging behoeven om uitspraak te kunnen doen over het door de eiseres aangevoerde middel, verzoekt de eiseres het Hof de hieronder geformuleerde vraag te stellen
aan het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen.
Krachtens artikel 234 van het E.G.-Verdrag is het Hof van Justitie bevoegd om bij wijze van prejudiciële beslissing een uitspraak te doen over de uitlegging van dat Verdrag en
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over de geldigheid en de uitlegging van de handelingen van de instellingen van de Gemeenschap. Clausule 4, punt 6, van de voornoemde raamovereenkomst bevestigt de bevoegdheid van het Hof van Justitie.
In de mate dat het Hof van oordeel zou zijn dat de de raamovereenkomst en de richtlijn
niet moeten worden geïnterpreteerd zoals de eiseres in het onderdeel aanvoert, vraagt de
eiseres het Hof van Cassatie aan het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen
de volgende prejudiciële vraag te stellen:
Moeten de bepalingen van de clausule 2 van de op 14 december 1995 door de algemene
branche-overkoepelende organisaties UNICE, CEEP en EEV gesloten raamovereenkomst
inzake ouderschapsverlof, opgenomen in de bijlage van de Richtlijn 96/34/EG van de
Raad van 3 juni 1996 betreffende de door de UNICE, het CEEP en het EVV gesloten
raamovereenkomst inzake ouderschapsverlof, en meer bepaald de punten 4, 5 en 6 daarvan, die ingevolge de artikelen 1, 2 en 3 van die richtlijn de Lid-staten verbinden wat het
te bereiken resultaat betreft, zo worden geïnterpreteerd dat zij zich verzetten tegen een nationale regelgeving van een Lid-staat krachtens welke de vergoeding ten gunste van een
werknemer tewerkgesteld onder het stelsel van de verminderde arbeidsprestaties, in geval
van eenzijdige beëindiging door de werkgever dient berekend met inachtneming van het
loon waarop die werknemer effectief recht heeft op het tijdstip van de kennisgeving van
de beëindiging van de arbeidsovereenkomst als de vermindering van arbeidsprestaties een
vorm is van ouderschapsverlof als deeltijdverlof of ouderschapsverlof in gedeelten in de
zin van punt 3.a van clausule 1 van de raamovereenkomst?
1.2. Tweede onderdeel
1.2.1. Artikel 39, §1, van de Arbeidsovereenkomstenwet, bepaalt dat wanneer een overeenkomst voor onbepaalde tijd is gesloten, de partij die de overeenkomst beëindigt zonder
dringende reden of zonder inachtneming van de wettelijk bepaalde opzegtermijn, gehouden is de andere partij een vergoeding te betalen die gelijk is aan het lopende loon dat
overeenstemt hetzij met de duur van de opzeggingstermijn, hetzij met het resterende gedeelte van die termijn.
Krachtens het tweede lid van diezelfde wettelijke bepaling behelst die opzeggings-vergoeding niet alleen het lopend loon, maar ook de voordelen verworven krachtens de overeenkomst.
1.2.2. Krachtens artikel 2 van het koninklijk besluit van 29 oktober 1997 heeft de werknemer, om voor zijn kind te zorgen, onder bepaalde voorwaarden en volgens bepaalde
modaliteiten het recht om gedurende een periode van zes maanden zijn arbeidsprestaties
deeltijds verder te zetten in de vorm van een halftijdse vermindering zoals bedoeld in artikel 102 van de Herstelwet.
Krachtens artikel 102, §1, eerste lid, van de Herstelwet wordt een uitkering toegekend
aan de werknemer die met de werkgever overeenkomt om zijn arbeidsprestatie te verminderen met een breukdeel van het normaal aantal arbeidsuren van een voltijdse betrekking
ofwel de toepassing vraagt van een collectieve arbeidsovereenkomst die in een dergelijke
regeling voorziet. De werknemer die de in artikel 102 van de Herstelwet bepaalde mogelijkheden om zijn arbeidsprestaties te verminderen heeft uitgeput, heeft krachtens artikel
107bis, §1, van de Herstelwet het recht om, aansluitend op de periode van vermindering
van zijn arbeidsprestaties, over te gaan naar een deeltijdse arbeidsovereenkomst die voorziet in hetzelfde arbeidsregime als op de werknemer toepasselijk was tijdens de periode
van vermindering van zijn arbeidsprestaties met toepassing van artikel 102. Daaruit volgt
dat de werknemer aansluitend op de periode van vermindering van zijn arbeidsprestaties
het recht heeft de arbeidsovereenkomst opnieuw uit te voeren met de arbeidsprestaties van
vóór de vermindering.
Overeenkomstig artikel 101, eerste lid, van de Herstelwet, mag de werkgever, wanneer

446

HOF VAN CASSATIE

15.2.10 - Nr. 102

de arbeidsprestaties werden verminderd met toepassing van voormeld artikel 102, geen
handeling verrichten die ertoe strekt eenzijdig een einde te maken aan de dienstbetrekking, behalve om een dringende reden als bedoeld in artikel 35 van de Arbeidsovereenkomstenwet of om een voldoende reden.
Artikel 103 van dezelfde wet bepaalt dat de termijn van de opzegging ter kennis gebracht van de werknemer die zijn arbeidsprestaties overeenkomstig voormeld artikel 102
heeft verminderd, in geval van eenzijdige beëindiging van de arbeidsovereenkomst door
de werkgever, zal berekend worden alsof de werknemer zijn arbeidsprestaties niet had
verminderd. Die wetsbepaling bepaalt tevens dat met de duur van deze opzeggingstermijnen eveneens rekening moet worden gehouden bij het vaststellen van de vergoeding bedoeld in artikel 39 van de Arbeidsovereenkomstenwet.
Uit het geheel van die wettelijke bepalingen volgt dat een werknemer die tewerkgesteld
is onder een stelsel van verminderde arbeidsprestaties, in geval van eenzijdige beëindiging
van de arbeidsovereenkomst door de werkgever, aanspraak kan maken op een opzeggingstermijn waarvan de duur wordt berekend alsof de werknemer zijn arbeidsprestaties
niet had verminderd.
Het lopend loon, de voordelen verworven krachtens de overeenkomst en de opzeggingstermijn waarvan sprake in de voornoemde bepaling zijn uiteraard het loon, de voordelen en de opzeggingstermijn waarop de werknemer recht heeft op grond van de arbeidsovereenkomst die wordt beëindigd zonder dringende reden of zonder inachtneming van de
wettelijk bepaalde opzeggingstermijn. Als die arbeidsovereenkomst op het ogenblik van
de beëindiging zonder dringende reden of zonder inachtneming van de wettelijk bepaalde
opzeggingstermijn is geschorst, moeten dus de elementen die, krachtens de wet, voor de
berekening van de vergoeding in aanmerking moeten worden genomen, worden beoordeeld op grond van de geschorste arbeidsovereenkomst die wordt beëindigd. Dat is het geval met de duur van de opzeggingstermijn, maar geldt ook voor het loon wanneer de bepalingen van de wetten en overeenkomsten, onder meer die van de collectieve arbeidsovereenkomsten het mogelijk maken het bedrag ervan, of althans het minimumbedrag, dat op
grond van de geschorste arbeidsovereenkomst verschuldigd is, op het moment van het
ontslag met zekerheid vast te stellen.
Uit de samenlezing van de artikelen 2 van het koninklijk besluit van 29 oktober 1997,
101, 102, 103 en 107bis, §1, van de Herstelwet en meer bepaald uit het feit dat de werknemer na afloop van de periode van vermindering van zijn arbeidsprestaties het recht heeft
de arbeidsovereenkomst opnieuw uit te voeren met de arbeidsprestaties van vóór de vermindering, volgt dat de arbeidsovereenkomst gedurende de vermindering van de arbeidsprestaties wordt geschorst.
De opzeggingsvergoeding die aan de werknemer verschuldigd is ingeval van beëindiging zonder dringende reden en zonder inachtneming van de wettelijke opzeggingstermijn
in de periode van vermindering van arbeidsprestaties, moet dus worden berekend op het
loon en de voordelen verworven krachtens de overeenkomst waarop de werknemer recht
heeft op grond van de geschorste arbeidsovereenkomst, dit is het loon en de voordelen
waarop hij aanspraak zou hebben kunnen maken zonder de vermindering van de arbeidsprestaties.
1.2.3. Het arbeidshof stelt vast dat:
- niet ter betwisting staat dat de eiseres in dienst is getreden van de verweerster met een
arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd als voltijds bediende;
- aan de eiseres deeltijds ouderschapsverlof werd verleend vanaf 18 november 2002 tot
17 mei 2003;
- de eiseres sedert 18 november 2002 haar prestaties met de helft heeft verminderd en
dit in het kader van het koninklijk besluit van 29 oktober 1997 tot invoering van een recht
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op ouderschapsverlof, dat verwijst naar de reglementering inzake de loopbaanonderbreking, met name de Herstelwet houdende sociale bepalingen van 22 januari 1985;
- aan de arbeidsovereenkomst op 8 mei 2003 een onmiddellijke einde werd gemaakt
door de verweerster met betaling van een opzeggingsvergoeding becijferd op het loon dat
de eiseres op dat ogenblik verdiende in het kader van haar halftijdse tewerkstelling.
Het arbeidshof overweegt dat:
- de eerste rechters terecht verwezen naar de bepalingen van artikel 103 van de voornoemde Herstelwet, volgens welke de termijn van de opzegging ter kennis gebracht aan
de werknemer die zijn arbeidsprestaties overeenkomstig artikel 102 en 102bis heeft verminderd, ingeval van eenzijdige beëindiging van de arbeidsovereenkomst door de werkgever zal worden berekend alsof de werknemer zijn arbeidsprestaties niet had verminderd;
- met de duur van die opzeggingstermijn eveneens rekening moet worden gehouden bij
het vaststellen van de vergoeding bedoeld in artikel 39 van de Arbeidsovereenkomstenwet;
- de bijzondere regeling derhalve beperkt blijft tot de vaststelling van de duur van de
door de werkgever in acht te nemen opzeggingstermijn en daarbij aansluitend, de duur
van de opzeggingstermijn die de basis vormt voor de becijfering van de overeenstemmende opzeggingsvergoeding;
- de eerste rechters terecht beslisten dat dit artikel (bedoeld wordt: artikel 103 van de
voornoemde Herstelwet) geen bepalingen bevat die de omvang en de samenstelling van
het basisjaarloon regelen voor de vaststelling van het bedrag van de corresponderende opzeggingsvergoeding, zodat voor dit aspect toepassing moet worden gemaakt van het "gemene" arbeidsovereenkomstenrecht, met name artikel 39 van de Arbeidsovereen-komstenwet;
- voor het bepalen van de omvang van de verschuldigde opzeggingsvergoeding derhalve moet rekening worden gehouden met het lopend loon waarop de eiseres op het tijdstip
van het ontslag gerechtigd was;
- de omstandigheid dat de eiseres haar arbeidsprestaties slechts voor een bepaalde tijd
met de helft verminderde, niet van aard is afbreuk te doen aan bovenstaande overwegingen en besluitvorming.
Het arbeidshof overweegt voorts:
- dat de eiseres op het ogenblik van het ontslag met de verweerster verbonden was door
een arbeidsovereenkomst op grond waarvan zij op dat ogenblik slechts aanspraak kon maken op de betaling van een loon in verhouding tot de verminderde prestaties;
- door de overeenkomst van ouderschapsverlof van 18 mei 2002 de oorspronkelijk tussen partijen overeengekomen arbeidsvoorwaarden, met name de arbeidsduur en het daarmee overeenstemmende loon, gewijzigd werden voor de duur van de loopbaanonderbreking.
Aangezien de eiseres volgens de vaststellingen van het arbeidshof met de verweerster
was verbonden door een arbeidsovereenkomst voor voltijdse arbeid, haar arbeidsprestaties
verminderde met toepassing van artikel 102 van de Herstelwet en door de verweerster
werd ontslagen in de periode van vermindering, moet de opzeggingsvergoeding waarop
de eiseres als gevolg van die beëindiging recht heeft, worden bepaald met inachtneming
van het loon en de voordelen verworven krachtens de overeenkomst waarop zij, op het
ogenblik van het ontslag, aanspraak kon maken op grond van haar geschorste arbeidsovereenkomst voor voltijdse arbeid.
De beslissing van het arbeidshof dat de opzeggingsvergoeding terecht werd berekend
op basis van het loon op de betaling waarvan de eiseres op het ogenblik van haar ontslag

448

HOF VAN CASSATIE

15.2.10 - Nr. 102

aanspraak kon maken in verhouding tot haar verminderde arbeidsprestaties, is dan ook
niet naar recht verantwoord (schending van de artikelen 39 van de Arbeidsovereenkomstenwet en 101, 102, 103 en 107bis, §1, van de Herstelwet).
1.2.4. Indien, anders dan hierboven wordt aangevoerd, wordt aangenomen dat als gevolg van het feit dat voor het vaststellen van het bedrag van de vergoeding bepaald in artikel 39, §1, van de Arbeidsovereenkomstenwet niet is voorzien in een afwijking, die vergoeding ten gunste van een werknemer tewerkgesteld onder het stelsel van verminderde
arbeidsprestaties, in geval van eenzijdige beëindiging door de werkgever dient berekend
te worden met inachtneming van het loon waarop die werknemer op grond van de verminderde arbeidsprestaties effectief recht heeft op het tijdstip van de kennisgeving van de beëindiging van de arbeidsovereenkomst, wordt de groep van werknemers die hun arbeidsprestaties verminderen en tijdens die vermindering van arbeidsprestaties zonder inachtneming van de wettelijke opzeggingstermijn en zonder dringende reden worden ontslagen,
ongunstiger behandeld dan de werknemers die hun arbeidsprestaties verminderen en tijdens die vermindering van arbeidsprestaties met inachtneming van de wettelijke opzeggingstermijn worden ontslagen, zonder dat de verschillende wijze van beëindiging van de
arbeidsovereenkomst voor dat verschil in behandeling een redelijk motief vormt en zonder dat daarvoor een ander redelijk motief bestaat.
Artikel 26, §1, 3°, van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof bepaalt dat het Arbitragehof, bij wege van arrest, uitspraak doet over prejudiciële vragen
omtrent de schending door een wet, een decreet of een in artikel 134 van de Grondwet bedoelde regel, van onder meer de artikelen 10 en 11 van de Grondwet.
De eiseres vraagt het Hof dan ook de hieronder geformuleerde vraag te stellen aan het
Arbitragehof en de uitspraak aan te houden tot dat hof bij wijze van prejudiciële beslissing
uitspraak zal hebben gedaan over die vraag.
Conclusie
1. Het arbeidshof beslist niet wettig dat voor de berekening van de opzeggingsvergoeding van de eiseres rekening moet worden gehouden met het loon waarop zij gerechtigd
was op het ogenblik van haar ontslag. Het arbeidshof verklaart het hoger beroep van de eiseres op dit punt dan ook niet wettig ongegrond (schending van de artikelen 39 van de Arbeidsovereenkomstenwet, 2, in de versie die in deze zaak van toepassing is, van het koninklijk besluit van 29 oktober 1997 tot invoering van een recht op ouderschapsverlof in
het kader van de onderbreking van de beroepsloopbaan, en 101, 102, 103 en 107bis, §1,
van de Herstelwet).
2. Voor het geval het Hof van oordeel zou zijn dat uit de artikelen 39 van de Arbeidsovereenkomstenwet en 101, 102, 103 en 107bis, §1, van de Herstelwet volgt dat de opzeggingsvergoeding van een werknemer die zijn arbeidsprestaties heeft verminderd en die
wordt ontslagen zonder inachtneming van een voldoende opzeggingstermijn moet berekend worden aan de hand van het loon dat die werknemer op het ogenblik van zijn ontslag
effectief verdiend voor de verminderde prestaties, verzoekt de eiseres het Hof de volgende
prejudiciële vraag te stellen aan het Arbitragehof:
"Schendt de gezamenlijke toepassing van de artikelen 39 van de Arbeidsovereenkomstenwet en 103 van de Herstelwet de artikelen 10 en 11 van de gecoördineerde Grondwet,
indien zij zo geïnterpreteerd worden dat krachtens die bepalingen een werknemer die zijn
arbeidsprestaties heeft verminderd en tijdens die vermindering ontslagen wordt met inachtneming van de wettelijke opzeggingstermijn (en dus zonder dringende reden), recht
heeft op een opzeggingstermijn die wordt berekend alsof hij zijn arbeidsprestaties niet
heeft verminderd (en tijdens die opzeggingstermijn loon ontvangt voor zijn arbeidsprestaties en de in artikel 102 van de Herstelwet bedoelde onderbrekingsuitkering voor de overeengekomen periode van vermindering), terwijl diezelfde werknemer die op hetzelfde
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tijdstip wordt ontslagen zonder inachtneming van de wettelijke opzeggingstermijn (en
zonder dringende reden) enkel recht heeft op een opzeggingsvergoeding die weliswaar
wordt berekend met inachtneming van een opzeggingstermijn die wordt berekend alsof hij
zijn arbeidsprestaties niet had verminderd, maar op basis van het loon waarop hij effectief
recht heeft op het tijdstip van de kennisgeving van de beëindiging van de arbeidsovereenkomst en dus op basis van het loon waarop die werknemer recht heeft ingevolge zijn verminderde arbeidsprestaties?"
2. Tweede middel
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 101, 102, §1, en 107bis van de Herstelwet van 22 januari 1985 houdende
sociale bepalingen.
Aangevochten beslissing
In de bestreden beslissing verklaart het arbeidshof, recht sprekend over de oorspronkelijke vordering van de eiseres tot het verkrijgen van een forfaitaire ontslagbeschermingsvergoeding, het incidenteel beroep van de verweerster ontvankelijk en gegrond. Het arbeidshof vernietigt het vonnis van de arbeidsrechtbank van 22 november 2004 in zoverre
het die vordering van de eiseres gegrond verklaarde en de verweerster veroordeelde tot
betaling van 6.886,62 euro en tot de kosten van de procedure. Opnieuw recht sprekend,
verklaart het arbeidshof de vordering van de eiseres tot het verkrijgen van een forfaitaire
ontslagbeschermingsvergoeding ongegrond. Het arbeidshof beslist dat op grond van de
volgende motieven:
"2. Geen beschermingsvergoeding ouderschapsverlof
Overeenkomstig het bepaalde in artikel 101 Herstelwet mag de werkgever geen handeling stelen die ertoe strekt eenzijdig een einde te maken aan de dienstbetrekking van een
werknemer die zijn arbeidsprestaties heeft geschorst of verminderd met toepassing van de
artikelen 100, eerste lid, 100 bis, 102, §1 of 102 bis, behalve om een dringende reden of
om een voldoende reden.
Daarbij geldt als voldoende reden een door de rechter als zodanig bevonden reden
waarvan de aard en de oorsprong vreemd zijn aan de bedoelde schorsing of vermindering.
Miskenning van dit ontslagverbod wordt gesanctioneerd door de verplichting tot betaling van een forfaitaire vergoeding gelijk aan het loon van 6 maanden.
De redenen die aan de grondslag liggen van het ontslag moeten door de werkgever worden bewezen. Dit bewijs kan geleverd worden door alle middelen van recht.
De werkgever moet aantonen dat hij de werknemer niet heeft ontslagen om een reden
die verband houdt met de vermindering van de arbeidsprestaties, wat uiteraard slechts mogelijk is indien het bestaan van een andere reden wordt aangetoond.
Als voldoende reden kan gelden elke reden die niets te maken heeft met de situatie die
tot bescherming leidt. Dit kunnen redenen van economische of technische aard zijn of
kunnen betrekking hebben op de persoon van de werknemer.
In casu voert (de verweerster) aan dat (de eiseres) werd ontslagen omwille van het feit
dat (de verweerster) getroffen is door een ernstige economische crisis in de grafische sector, waardoor zij genoodzaakt was haar personeelsbestand drastisch te verminderen.
Omdat er te weinig werk was voor een voltijdse tewerkstelling en (de eiseres) niet vrijwillig wilde instemmen met een overschakeling naar een deeltijdse betrekking, diende (de
verweerster) de arbeidsovereenkomst te beëindigen.
Het (arbeidshof) stelt vast dat uit de door (de verweerster) voorgebrachte jaarrekeningen, die werden goedgekeurd door de commissarissen - revisor van de vennootschap,
blijkt dat in de periode van maart 2003 tot maart 2004 een belangrijke vermindering van
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bedrijfsopbrengsten en bedrijfswinsten werden genoteerd waarbij de omzet van (de verweerster) aanzienlijk was gedaald tegenover het jaar 2002.
Hieruit kan afgeleid worden dat (de verweerster) wel degelijk in ernstige economische
moeilijkheden was.
De door (de eiseres) gegeven opsomming van cijfermateriaal met betrekking tot een
aantal rubrieken van deze jaarrekeningen, doet evident geen afbreuk aan de vaststelling
dat de omzet van (de verweerster) op het ogenblik van de beëindiging van de arbeidsovereenkomst van (de eiseres) een significante daling kende, daling die zich ook heeft verder
gezet in 2004.
Ook uit de jaarlijkse informatie ten behoeve van de ondernemingsraad, die eveneens
aan de controle van de commissarissen-revisor wordt onderworpen conform de wettelijke
bepalingen ter zake, blijkt duidelijk en ondubbelzinnig dat het 'aantal verzonden boeken'
een sterke neerwaartse daling onderging en bijgevolg overeenstemt met de door (de verweerster) in de jaarrekeningen weergegeven evolutie van bedrijfsopbrengsten en bedrijfswinsten, wat evident een weerslag had op tewerkstelling in de afdeling verzending waarin
(de eiseres) werkzaam was.
Dat er zich ook een effectief dalende tewerkstelling manifesteerde over de jaren 2003
en 2004 binnen de onderneming wordt door (de verweerster) aangetoond aan de hand van
de jaarrekeningen (sociale balans) die een daling met 63,5 voltijdse equivalenten weergeven.
Anders dan (de eiseres) doet uitschijnen, blijkt ook uit de vergelijking van stuk 4 (evolutie personeelsbestand weergegeven in 'koppen'; waarbij ook een deeltijdse werknemer
als eenheid wordt meegerekend) en stuk 8 (evolutie personeelsbestand in 'voltijdse equivalenten', waarbij een halftijdse werknemer als 0,5 wordt geteld) dat (de verweerster) met
een drastische vermindering van het totale personeelsbestand werd geconfronteerd.
Dat er een belangrijke crisis in de grafische sector heerste kan bovendien worden afgeleid uit de aanvraag van (de verweerster) van 4 april 2003 tot het bekomen van de vrijstelling van de verplichting tot het aanwerven van startbaners, ingediend voor de beëindiging
van de arbeidsovereenkomst van (de eiseres); vrijstelling die (de verweerster) ook effectief bekomen heeft voor de periode van 1 juli 2003 tot en met 30 juni 2005.
Als motivering voor de aanvraag tot vrijstelling wordt bovendien uitdrukkelijk de internationale crisis in de grafische sector, met als gevolg een noodzakelijke daling van het
personeelsbestand vermeld.
Met betrekking tot deze aanvraag werd ook nog een verklaring van de ondernemingsraad, ondertekend door zowel de werkgevers als de werknemersvertegenwoordigers, gevoegd waarin sprake is van 'de quasi zekerheid dat de economische crisis in de grafische
sector op wereldvlak, versterkt door het negatieve economische klimaat, zeker de volgende maanden niet zal opgelost zijn'.
Dat de beëindiging van de arbeidsovereenkomst van (de eiseres) was ingegeven door
het feit dat zij in loopbaanonderbreking was, wordt afdoende weerlegd door (de verweerster).
Overigens dient er in deze op gewezen te worden dat (de eiseres) vanaf 18 november
1996 tot aan de datum van het ontslag op 8 mei 2003 gedurende meer dan 6 jaar en een
half zonder enig probleem heeft genoten van diverse vormen van (deeltijdse) loopbaanonderbreking, wat er op wijst dat zij in die periode alleszins niet werd geviseerd omwille van
haar deeltijdse loopbaanonderbreking.
Ook het onmiddellijk ontslag is naar het oordeel van (het arbeidshof) gegeven om redenen die vreemd zijn aan de vermindering van de arbeidsprestaties ingevolge de loopbaanonderbreking van (de eiseres).
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Het is immers duidelijk aangetoond dat (de verweerster) in ernstige moeilijkheden was
gekomen ingevolge in de grafische sector heersende economische crisis, wat zich uitte in
een dalende verkoop, een dalende productie, een dalende omzet en uiteindelijk ook in een
dalende tewerkstelling.
Dat de keuze op (de eiseres) is gevallen is te verklaren door het feit dat zij na het einde
van het ouderschapsverlof opnieuw voltijds diende tewerkgesteld te worden, gelet op de
volledige uitputting van haar rechten op loopbaanonderbreking - wat als zodanig niet
wordt tegengesproken door (de eiseres) -, en een voltijdse tewerkstelling omwille van de
ernstige economische crisis bij (de verweerster) en het daaruit voortvloeiende gebrek aan
werk onmogelijk was.
Besluitend aanvaardt (het arbeidshof) dat (de verweerster) op afdoende wijze aantoont
dat het ontslag van (de eiseres) werd gegeven om een reden die vreemd is aan de vermindering van haar arbeidsprestaties ingevolge de uitoefening van het recht op ouderschapsverlof.
Uit het voorgaande is (het arbeidshof) van oordeel niet te moeten ingaan op het door
(de verweerster) in ondergeschikte orde geformuleerde bewijsaanbod.
Het incidenteel beroep van (de verweerster) is wat betreft dit onderdeel gegrond, zodat
(de eiseres) geen aanspraak kan maken op de door haar gevorderde bijzondere beschermingsvergoeding.
De overige door partijen aangevoerde feiten en middelen doen aan voorgaande overwegingen en besluitvorming geen afbreuk".
Grieven
2.1. Luidens artikel 101, eerste lid, van de Herstelwet van 22 januari 1985 houdende sociale bepalingen, hieronder afgekort als Herstelwet, mag de werkgever, wanneer de uitvoering van de arbeidsovereenkomst wordt geschorst met toepassing van de artikelen 100,
eerste lid, en 100bis of wanneer de arbeidsprestaties worden verminderd met toepassing
van artikel 102, §1, en 102bis, geen handeling verrichten die ertoe strekt eenzijdig een
einde te maken aan de dienstbetrekking, behalve om een dringende reden als bedoeld in
artikel 35 van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereen-komsten, of om een
voldoende reden.
Krachtens artikel 101, derde lid, van de Herstelwet geldt als voldoende reden een door
de rechter als zodanig bevonden reden waarvan de aard en de oorsprong vreemd zijn aan
de in de artikelen 100 en 100bis bedoelde schorsing of de in de artikelen 102 en 102bis
bedoelde vermindering.
Het ontslagverbod gaat op grond van het tweede lid van artikel 101 van de Herstelwet
in de dag van het akkoord of de dag van de aanvraag in geval van toepassing van de artikelen 100bis en 105, §1, evenals in alle gevallen waarbij de werknemer een recht op loopbaanonderbreking kan inroepen, en eindigt volgens het vijfde lid van hetzelfde artikel drie
maanden na het einde van de schorsing van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst of
de vermindering van de arbeidsprestaties.
De werkgever die, ondanks de bepalingen van het eerste lid, de arbeidsovereenkomst
beëindigt zonder een dringende reden of een voldoende reden, is op grond van artikel 101,
zesde lid, van de Herstelwet gehouden om aan de werknemer een forfaitaire vergoeding te
betalen die gelijk is aan het loon van zes maanden, onverminderd de vergoedingen die bij
een verbreking van de arbeidsovereenkomst aan de werknemer moeten worden betaald.
De werknemer die de in artikel 102 van de Herstelwet bepaalde mogelijkheden om zijn
arbeidsprestaties te verminderen heeft uitgeput, heeft krachtens artikel 107bis, §1, van de
Herstelwet het recht om, aansluitend op de periode van vermindering van zijn arbeidsprestaties, over te gaan naar een deeltijdse arbeidsovereenkomst die voorziet in hetzelfde
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arbeidsregime als op de werknemer toepasselijk was tijdens de periode van vermindering
van zijn arbeidsprestaties met toepassing van artikel 102. Daaruit volgt dat de werknemer
aansluitend op de periode van vermindering van zijn arbeidsprestaties het recht heeft de
arbeidsovereenkomst opnieuw uit te voeren met de arbeidsprestaties van vóór de vermindering.
2.2. Het arbeidshof stelt vast dat:
- niet ter betwisting staat dat de eiseres in dienst is getreden van de verweerster met een
arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd als voltijds bediende;
- aan de eiseres deeltijds ouderschapsverlof werd verleend vanaf 18 november 2002 tot
17 mei 2003;
- de eiseres sedert 18 november 2002 haar prestaties met de helft heeft verminderd en
dit in het kader van het koninklijk besluit van 29 oktober 1997 tot invoering van een recht
op ouderschapsverlof, dat verwijst naar de reglementering inzake de loopbaanonderbreking, met name de Herstelwet houdende sociale bepalingen van 22 januari 1985.
Het arbeidshof stelt voorts vast dat de verweerster de arbeidsovereenkomst met de eiseres beëindigde met een brief van 8 mei 2003 en overging tot betaling van een opzeggingsvergoeding.
Uit de vaststellingen van het arbeidshof blijkt dus dat de eiseres werd ontslagen in de
periode waarin zij met toepassing van artikel 102, §1, van de Herstelwet haar (voltijdse)
arbeidsprestaties met de helft had verminderd wegens ouderschapsverlof, en dus in een
periode waarin zij krachtens artikel 101 van de Herstelwet beschermd was tegen iedere
handeling van de werkgever die ertoe strekt eenzijdig een einde te maken aan de dienstbetrekking, behalve om een dringende reden of om een voldoende reden.
2.3. Het arbeidshof overweegt dat de verweerster aantoont dat zij, op het ogenblik dat
zij tot ontslag van de eiseres overging, in ernstige financiële economische moeilijkheden
verkeerde. Daarbij stelt het arbeidshof vast dat:
- de omzet van de verweerster een significante daling kende,
- het "aantal verzonden boeken" een sterke neerwaartse daling onderging en dus overeenstemt met de door de verweerster in haar jaarrekeningen weergegeven evolutie van bedrijfsopbrengsten en bedrijfswinsten, wat evident een weerslag had op de tewerkstelling
in de afdeling verzending waarin de eiseres werkzaam was,
- zich effectief een dalende tewerkstelling manifesteerde over de jaren 2003 en 2004,
- er een belangrijke crisis in de grafische sector heerste, wat ook kan worden afgeleid
uit het feit dat de verweerster, vóór het ontslag van de eiseres, op die grond een aanvraag
deed om vrijstelling te bekomen van de verplichting tot het aanwerven van startbaners en
daarbij een verklaring van de ondernemingsraad voegde waarin sprake is van een quasi
zekerheid dat de economische crisis in de grafische sector op wereldvlak, versterkt door
het negatieve economische klimaat, zeker de volgende maanden nog niet zal opgelost zijn.
Op grond van de voornoemde overwegingen en vaststellingen oordeelt het arbeidshof
dat het feit dat de arbeidsovereenkomst van de eiseres zou zijn beëindigd omwille van het
feit dat zij in loopbaanonderbreking was, afdoende wordt weerlegd door de verweerster.
Ook de onmiddellijke beëindiging van de arbeidsovereenkomst van de eiseres acht het
arbeidshof ingegeven door de ernstige moeilijkheden waarin de verweerster zich bevond
ingevolge de economische crisis in de grafische sector, wat zich uitte in een dalende verkoop, een dalende productie, een dalende omzet en een dalende tewerkstelling.
Evenwel overweegt het arbeidshof verder in het arrest dat de omstandigheid dat de keuze op de eiseres is gevallen, te verklaren is door het feit dat zij na het einde van het (deeltijds) ouderschapsverlof opnieuw voltijds diende tewerkgesteld te worden, gelet op de
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volledige uitputting van haar rechten op loopbaanonderbreking, en een voltijdse tewerkstelling onmogelijk was omwille van de ernstige economische crisis bij de verweerster en
het daaruit voortvloeiende gebrek aan werk. Aldus stelt het arbeidshof vast dat het ontslag
van de eiseres, naast de economisch-financiële redenen, ook verband houdt met en derhalve niet vreemd is, minstens niet volledig vreemd is, aan de vermindering van haar arbeidsprestaties, maar verband houdt met het recht dat artikel 107bis van de Herstelwet aan de
werknemer geeft om, aansluitend op de periode van vermindering van zijn arbeidsprestaties, het recht de arbeidsovereenkomst opnieuw uit te voeren met de arbeidsprestaties van
vóór de vermindering.
Aangezien het de verweerster op datum van het ontslag van de eiseres verboden was
een einde te maken aan de arbeidsovereenkomst met de eiseres om redenen die verband
houden met de vermindering van haar arbeidsprestaties, oordeelt het arbeidshof niet wettig dat de eiseres geen aanspraak maakt op een forfaitaire ontslagvergoeding bedoeld in
artikel 101, zesde lid, van de Herstelwet (schending van de artikelen 101, 102, §1, en 107bis van de Herstelwet van 22 januari 1985 houdende sociale bepalingen).
Conclusie
Het arbeidshof beslist niet wettig dat de verweerster op afdoende wijze aantoont dat het
ontslag van de eiseres werd gegeven om redenen die vreemd zijn aan de vermindering van
haar arbeidsprestaties ingevolge de uitoefening van haar recht op ouderschapsverlof en
verklaart het incidenteel beroep van de verweerster dan ook niet wettig gegrond (schending van de artikelen 101 en 102, §1, van de Herstelwet van 22 januari 1985 houdende sociale bepalingen).

III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Eerste middel
Eerste onderdeel
1. Krachtens de clausule 2.4. van de in bijlage bij de Richtlijn 96/34/EG van 3
juni 1996 opgenomen raamovereenkomst inzake ouderschapsverlof, dienen de
Lid-Staten of de sociale partners de nodige maatregelen te nemen om de werknemers te beschermen tegen ontslag wegens het aanvragen of opnemen van ouderschapsverlof.
Clausule 2.5 van dezelfde raamovereenkomst bepaalt dat de werknemer na het
ouderschapsverlof het recht heeft terug te keren in zijn vroegere functie of, indien dat niet mogelijk is, in een gelijkwaardige of vergelijkbare functie.
Krachtens clausule 2.6 van dezelfde raamovereenkomst, blijven de op datum
van ingang van het ouderschapsverlof door de werknemer verworven rechten of
rechten in wording ongewijzigd behouden tot het einde van het ouderschapsverlof en zijn deze rechten na afloop van het ouderschapsverlof van toepassing.
Overeenkomstig clausule 2.7 van dezelfde raamovereenkomst stellen de Lidstaten of de sociale partners de regeling vast die gedurende het ouderschapsverlof op de arbeidsovereenkomst of de arbeidsverhouding van toepassing is.
2. Uit het geheel van deze bepalingen volgt dat de in bijlage bij de Richtlijn
96/34/EG opgenomen raamovereenkomst inzake ouderschapsverlof wil waarborgen dat de werknemer niet zou worden ontslagen om reden van het ouderschapsverlof en dat hij tijdens het ouderschapsverlof zijn vroegere rechten behoudt.
3. Krachtens artikel 2 van het koninklijk besluit van 29 oktober 1997 tot invoe-
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ring van een recht op ouderschapsverlof in het kader van de onderbreking van de
beroepsloopbaan, heeft de werknemer om voor zijn kind te zorgen het recht om
hetzij gedurende een periode van drie maanden de uitvoering van de arbeidsovereenkomst te schorsen zoals bedoeld bij artikel 100 van de Herstelwet van 22 januari 1985 houdende sociale bepalingen, hetzij, wanneer hij voltijds is tewerkgesteld, zijn arbeidsprestaties deeltijds verder te zetten gedurende een periode van
zes maanden in de vorm van een halftijdse vermindering zoals bedoeld in artikel
102 van voornoemde Herstelwet, ofwel gedurende een periode van vijftien
maanden in de vorm van een vermindering met één vijfde.
4. Wanneer de werknemer gebruik maakt van zijn recht om de arbeidsprestaties deeltijds verder te zetten in de vorm van een vermindering van de arbeidsprestaties om voor zijn kind te zorgen, is de uitvoering van de arbeidsovereenkomst tijdens de periode van vermindering niet volledig geschorst en heeft de
werknemer recht op een overeenkomstig loon van zijn werkgever.
5. Artikel 39, §1, eerste lid, van de Arbeidsovereenkomstenwet bepaalt dat
wanneer de overeenkomst voor onbepaalde tijd is gesloten, de partij die de overeenkomst beëindigt zonder dringende reden of zonder inachtneming van de wettelijk bepaalde opzeggingstermijn, gehouden is de andere partij een vergoeding
te betalen die gelijk is aan het lopend loon dat overeenstemt hetzij met de duur
van de opzeggingstermijn, hetzij met het resterende gedeelte van die termijn.
Krachtens het tweede lid van diezelfde bepaling, behelst die opzeggingsvergoeding niet alleen het lopend loon, maar ook de voordelen verworven krachtens
de overeenkomst.
6. Krachtens het te dezen toepasselijke artikel 102, §1, eerste lid, van de Herstelwet van 22 januari 1985 houdende sociale bepalingen, wordt een uitkering
toegekend aan de werknemer die met de werkgever overeenkomt om zijn arbeidsprestaties te verminderen met een breukdeel van het normaal aantal arbeidsuren van een voltijdse betrekking, ofwel de toepassing vraagt van een collectieve
arbeidsovereenkomst die in een dergelijke regeling voorziet.
Overeenkomstig het te dezen toepasselijke artikel 101, eerste lid, van dezelfde
wet, mag de werkgever, wanneer de arbeidsprestaties werden verminderd met
toepassing van voormeld artikel 102, geen handeling verrichten die ertoe strekt
eenzijdig een einde te maken aan de dienstbetrekking, behalve om een dringende
reden als bedoeld in artikel 35 van de Arbeidsovereenkomstenwet of om een voldoende reden.
Artikel 103 van dezelfde wet bepaalt dat de termijn van de opzegging ter kennis gebracht van de werknemer die zijn arbeidsprestaties overeenkomstig voormeld artikel 102 heeft verminderd, in geval van eenzijdige beëindiging van de
arbeidsovereenkomst door de werkgever, zal berekend worden alsof de werknemer zijn arbeidsprestaties niet had verminderd.
Die wetsbepaling bepaalt tevens dat met de duur van deze opzeggingstermijnen eveneens rekening moet worden gehouden bij het vaststellen van de vergoeding bedoeld in artikel 39 van de Arbeidsovereenkomstenwet.
7. Krachtens artikel 249, derde lid, van het op 25 maart 1957 te Rome ondertekende en bij de Belgische wet van 2 december 1957 goedgekeurde verdrag tot

Nr. 102 - 15.2.10

HOF VAN CASSATIE

455

oprichting van de Europese Economische Gemeenschap, hierna EG-verdrag,
waarin de voorrang van het gemeenschaprecht op het intern recht is vastgelegd,
is een richtlijn verbindend ten aanzien van het te bereiken resultaat voor elke
Lid-Staat waarvoor zij bestemd is, zij het dat aan de nationale instanties de bevoegdheid wordt gelaten vorm en middelen te kiezen.
De uit een richtlijn voortvloeiende verplichting van de Lid-Staten van de Europese Unie om het met de richtlijn beoogde resultaat te bereiken, alsook hun verplichting om, krachtens artikel 10 van het EG-verdrag, alle algemene of bijzondere maatregelen te treffen die geschikt zijn om de nakoming van de uit het Verdrag of uit handelingen van de instellingen der Gemeenschap voortvloeiende
verplichtingen te verzekeren, gelden voor alle met overheidsgezag beklede instanties van de Lid-Staten en dus, binnen het kader van hun bevoegdheden, ook
voor de rechterlijke instanties. De nationale rechter dient dus bij de toepassing
van het nationale recht dat recht zoveel mogelijk uit te leggen in het licht van de
bewoordingen en het doel van de richtlijn, teneinde het daarmee beoogde resultaat te bereiken en aldus aan artikel 249, derde lid, van het EG-verdrag te voldoen.
8. Bij arrest van 22 oktober 2009 heeft het Hof van Justitie van de Europese
Gemeenschappen beslist: “Clausule 2, punten 6 en 7, van de raamovereenkomst
inzake ouderschapsverlof, gesloten op 14 december 1995, die is opgenomen in
de bijlage bij richtlijn 96/34/EG van de Raad van 3 juni 1996 betreffende de door
UNICE, het CEEP en het EVV gesloten raamovereenkomst inzake ouderschapsverlof, zoals gewijzigd bij richtlijn 97/75/EG van de Raad van 15 december
1997, moet aldus worden uitgelegd dat zij eraan in de weg staat dat, wanneer een
werkgever de arbeidsovereenkomst van een voor onbepaalde tijd voltijds in
dienst genomen werknemer tijdens diens deeltijds ouderschapsverlof zonder
dringende reden of zonder inachtneming van de wettelijk bepaalde opzeggingstermijn eenzijdig beëindigt, de aan de werknemer te betalen vergoeding wordt
bepaald op basis van het verminderde loon dat hij ontvangt op het tijdstip van het
ontslag.
9. Hieruit volgt dat de bepaling van artikel 103 van de Herstelwet van 22 januari 1985, dat in geval van eenzijdige beëindiging van de arbeidsovereenkomst
door de werkgever op een tijdstip dat de werknemer zijn arbeidsprestaties heeft
verminderd overeenkomstig artikel 102 van deze Herstelwet, de opzeggings-termijn dient te worden berekend alsof de werknemer zijn arbeidsprestaties niet had
verminderd en met de duur van deze opzeggingstermijn rekening dient te worden
gehouden bij het vaststellen van de vergoeding, bedoeld in artikel 39 van de Arbeidsovereenkomstenwet, aldus dient te worden uitgelegd dat, hoewel geen uitdrukkelijke afwijking is bepaald, de opzeggingsvergoeding ten gunste van de
werknemer in dat geval ook dient te worden berekend met inachtneming van het
loon alsof de werknemer voltijds zou zijn tewerkgesteld op het ogenblik van de
kennisgeving van de beëindiging van de arbeidsovereenkomst.
10. Het arrest bepaalt de verschuldigde opzeggingsvergoeding met inachtneming van het loon voor de verminderde arbeidsprestaties.
Aldus legt het arrest artikel 39 van de Arbeidsovereenkomstenwet en de artike-
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len 101, 102 en 103 van de Herstelwet van 22 januari 1985 uit zonder acht te
slaan op de voornoemde richtlijn en miskent het de uit het EG-verdrag voortvloeiende verplichtingen.
Het onderdeel is gegrond.
Tweede middel
Ontvankelijkheid
11. De verweerster voert aan dat het middel niet ontvankelijk is omdat het de
artikelen 1 en 2, §1, van het koninklijk besluit van 29 oktober 1997 tot invoering
van het recht op ouderschapsverlof in het kader van de onderbreking van de beroepsloopbaan en de artikelen 1 en 2 van de bij koninklijk besluit van 29 oktober
1997 algemeen verbindend verklaarde collectieve arbeidsovereenkomst van 29
april 1997, gesloten in de Nationale Arbeidsraad, tot instelling van een recht op
ouderschapsverlof, niet als geschonden aanwijst overeenkomstig artikel 1080
van het Gerechtelijk Wetboek.
12. De in het middel als geschonden aangewezen wetsbepalingen volstaan om
tot cassatie te leiden.
De grond van niet-ontvankelijkheid van het middel dient te worden verworpen.
Middel zelf
13. De werknemer die de in artikel 102 van de Herstelwet van 22 januari 1985
bepaalde mogelijkheid tot vermindering van de arbeidsprestaties heeft uitgeput,
heeft krachtens artikel 107bis, §1, het recht om aansluitend op de periode van
verminderde arbeidsprestaties over te gaan naar een deeltijdse arbeidsovereenkomst. Daaruit volgt dat hij aansluitend op de periode van arbeidsvermindering
in beginsel terug het recht heeft op een voltijdse arbeidsovereenkomst, tenzij hij
opteert voor een deeltijdse arbeidsovereenkomst die voorziet in het zelfde arbeidsregime als op de werknemer van toepassing was tijdens de periode van vermindering van zijn arbeidsprestaties.
14. Het arrest oordeelt: “Dat de keuze op (de eiseres) is gevallen, is te verklaren door het feit dat zij na het einde van het ouderschapsverlof opnieuw voltijds
diende tewerkgesteld te worden, gelet op de volledige uitputting van haar rechten
op loopbaanonderbreking (...), en een voltijdse tewerkstelling omwille van de
ernstige economische crisis bij de NV en het daaruit voortvloeiende gebrek aan
werk onmogelijk was.”
Met deze reden geeft het arrest te kennen dat het ontslag van de eiseres mede
is ingegeven door het recht dat zij krachtens 107bis van de Herstelwet van 22 december 1985 ontleent aan de uitoefening van het ouderschapsverlof, zodat het
niet wettig oordeelt dat het ontslag gegeven is om redenen die vreemd zijn aan
de vermindering van de arbeidsprestatie van de eiseres ingevolge de uitoefening
van het recht op ouderschapsverlof. Aldus schendt het arrest artikel 101 van de
herstelwet van 22 januari 1985 houdende sociale bepalingen.
Het middel is in zoverre gegrond.
Dictum
Het Hof,
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Vernietigt het bestreden arrest.
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het vernietigde arrest.
Houdt de kosten aan en laat de beslissing daaromtrent aan de feitenrechter
over.
Verwijst de zaak naar het arbeidshof te Brussel.
15 februari 2010 – 3° kamer – Voorzitter en Verslaggever: de h. Boes, afdelingsvoorzitter
– Gelijkluidende conclusie mevr. Mortier, advocaat-generaal – Advocaten: mrs. Van
Eeckhoutte en Geinger.

Nr. 103
2° KAMER - 16 februari 2010

1º JEUGDBESCHERMING - ZAAK UIT HANDEN GEGEVEN DOOR DE JEUGDRECHTBANK GERECHTELIJK ONDERZOEK - REGELING VAN DE PROCEDURE - BETROKKENE VERDACHT VAN EEN
CORRECTIONALISEERBARE MISDAAD OF WANBEDRIJF - VERWIJZING
2º ONDERZOEKSGERECHTEN - ZAAK UIT HANDEN GEGEVEN DOOR DE JEUGDRECHTBANK GERECHTELIJK ONDERZOEK - REGELING VAN DE PROCEDURE - BETROKKENE VERDACHT VAN EEN
CORRECTIONALISEERBARE MISDAAD OF WANBEDRIJF - VERWIJZING
1º en 2° Wanneer de raadkamer door het openbaar ministerie gevorderd wordt om de procedure te regelen met betrekking tot een zaak die overeenkomstig de Jeugdbeschermingswet uit handen werd gegeven, moet de raadkamer, indien de betrokkene ervan verdacht wordt een correctionaliseerbare misdaad of wanbedrijf te hebben gepleegd, de
zaak verwijzen naar een bijzondere kamer binnen de jeugdrechtbank als daartoe grond
bestaat1. (Artt. 76, vijfde lid, en 92, §1, 7°, Ger.W.; Art. 57bis, §1, Jeugdbeschermingswet)
(K. e.a. T. M. e.a)

Advocaat-generaal Timperman heeft in substantie gezegd:
1. Eisers werden bij toepassing van artikel 57bis, §1, Jeugdbeschermingswet door de
jeugdkamer van het hof van beroep uit handen gegeven en naar het openbaar ministerie
verwezen. Na gerechtelijk onderzoek vorderde de procureur des Konings de raadkamer
om eisers, na aanneming van verzachtende omstandigheden, conform artikel 130 Wetboek
van Strafvordering te verwijzen naar de correctionele rechtbank, die door de nadien tussengekomen verwijzingsbeschikking rechtsgeldig gevat werd.
Het openbaar ministerie dagstelde de zaak, conform artikel 57bis, §1 Jeugdbeschermingwet, voor de bijzondere kamer van de jeugdrechtbank als bedoeld in artikel 76, lid 5,
Gerechtelijk Wetboek. Eisers werden voor de hen telaste gelegde feiten veroordeeld tot
een hoofdgevangenisstraf van 4 jaar. Het bestreden arrest, dat het vonnis waartegen
beroep op enkele details na bevestigde, werd gewezen door een kamer samengesteld
overeenkomstig artikel 101, 2e en 6e lid, Gerechtelijk Wetboek.
Voor de feitenrechters betwistten eisers de wettigheid van de verwijzingsbeschikking
en voerden ze aan dat er geen geldige aanhangigmaking was gebeurd. De nietigheid van
1 Zie concl. O.M
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de dagvaarding werd opgeworpen om reden dat niet werd gedagvaard conform de
verwijzingsbeschikking. Zowel het vonnis van de bijzondere kamer van de
jeugdrechtbank als het bestreden arrest verwierpen dit verweer. Terecht oordeelden de
eerste rechter en de appelrechters dat zij geen rechtsmacht bezitten om de regelmatigheid
van de beslissing van het onderzoeksgerecht rechtstreeks of onrechtstreeks te onderzoeken
of te beoordelen, en dat zolang de verwijzingsbeschikking niet door het Hof van Cassatie
wordt vernietigd, ze haar kracht behoudt 2. Moeilijker lijkt het mij waar de eerste rechter
de verwijzing naar de correctionele rechtbank in plaats van naar de bijzondere kamer in de
jeugdrechtbank afdoet als een ‘louter incident’ tussen de afdelingen van een zelfde
rechtbank, en waar de appelrechters, na te hebben geoordeeld dat een en ander verband
houdt met de rechtelijke organisatie, beslissen dat de inleidende dagvaarding niet nietig is.
Het is de vaste rechtspraak van Uw Hof dat wanneer de zaak bij de strafrechter
aanhangig is gemaakt door de beslissing tot verwijzing van het onderzoeksgerecht, de
dagvaarding ter uitvoering van de verwijzingsbeschikking niet meer is dan een
kennisgeving van de rechtsdag, waarbij de beklaagde op de hoogte wordt gebracht van de
plaats, dag en het uur waarop de zaak zal worden behandeld, teneinde hem in staat te
stellen zijn verweer voor te dragen 3.
De appelrechters kunnen wel gevolgd worden waar zij oordelen dat het gegeven dat
artikel 130 Wetboek van Strafvordering niet voorziet in de mogelijkheid voor het
onderzoeksgerecht om te verwijzen naar de bijzondere kamer in de jeugdrechtbank, een
leemte inhoudt. Deze leemte of dit gemis in die wetsbepaling is echter van een andere
orde dan de leemte in de wetgeving die de artikelen 10 en 11 van de Grondwet schendt en
die onder bepaalde voorwaarden door de rechter mag worden opgevuld 4.
Ik denk dat in voorkomend geval de onderzoeksgerechten de verwijzing naar de bijzondere kamer in de jeugdrechtbank reeds kunnen steunen op de artikelen 76, vijfde lid, 78,
derde lid, en 92, §1, 7°, Gerechtelijk Wetboek die inhouden dat een zaak die overeenkomstig artikel 57bis, §1, Jeugdbeschermingswet uit handen is gegeven, in geval van correctionaliseerbare misdaad of wanbedrijf berecht moet worden door een bijzondere kamer
met drie rechters in de jeugdrechtbank.
2. Het bovenstaande toegepast op voorliggende zaak impliceert evenwel niet dat het
door een van de eisers ontwikkelde (enige) middel tot cassatie moet leiden. Een belangrijk
gegeven is dat de eisers geen cassatieberoep hebben ingesteld tegen de verwijzingsbeschikking. In zoverre het middel bijgevolg de onregelmatigheid van de dagvaarding
aanvoert, die zelf het gevolg is van de onregelmatige verwijzingsbeschikking, waartegen
eisers zich niet hebben voorzien, zal het niet ontvankelijk zijn.
Voor het overige werden eisers zowel in eerste aanleg als in hoger beroep berecht door
de rechter die de wet hen toekent, zodat de aangevoerde onregelmatigheid in de dagvaarding hen niet kan schaden. In zoverre kan het middel, zelfs gegrond, niet tot cassatie leiden
en is het eveneens niet ontvankelijk.
Conclusie: verwerping.
ARREST

(AR P.09.1711.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
De cassatieberoepen zijn gericht tegen het arrest van het hof van beroep te
2 Cass. 3 maart 2009, AR P.09.0079.N, www.cassonline.be
3 Cass. 5 dec. 2000, AR P.99.0189.N, AC, 2000, nr. 667.
4 Cass. 14 okt. 2008, voltallige zitting, AR P.08.1329.N, AC, 2008, nr. 547, met conclusie openbaar
ministerie.
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Gent, bijzondere kamer recht doende in jeugdzaken, van 3 november 2009.
De eiser I voert geen middel aan.
De eiser II voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, één middel aan.
Afdelingsvoorzitter Etienne Goethals heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Marc Timperman heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Middel van de eiser II
1. Het middel voert schending aan van artikel 6.1 EVRM, artikel 13 Grondwet,
artikel 57bis, §1, Jeugdbeschermingswet, de artikelen 130, 179 en 182 Wetboek
van Strafvordering en de artikelen 76 en 101 Gerechtelijk Wetboek: het bestreden arrest oordeelt onterecht dat de berechting van de uit handen gegeven minderjarigen, waaronder de eiser, rechtsgeldig bij dagvaarding voor de bijzondere
kamer binnen de jeugdrechtbank aanhangig werd gemaakt; bij beschikking van
de raadkamer van 20 april 2009 werden de minderjarigen immers naar de correctionele rechtbank verwezen; het kwam bijgevolg de procureur des Konings niet
toe om ondanks voormelde verwijzing naar de correctionele rechtbank, de betrokken minderjarigen te dagvaarden voor de bijzondere kamer binnen de jeugdrechtbank.
2. Het middel bekritiseert niet de bevoegdheid van de bijzondere jeugdkamer,
alleen de wijze waarop ze bij dagvaarding werd geadieerd.
3. Krachtens artikel 3 Gerechtelijk Wetboek zijn de wetten op de rechterlijke
organisatie, de bevoegdheid en de rechtspleging van toepassing op de hangende
rechtsgedingen, zonder dat die worden onttrokken aan de instantie van het gerecht waarvoor zij op geldige wijze aanhangig zijn, en behoudens de uitzonderingen bij de wet bepaald.
4. Krachtens de artikelen 76, vijfde lid, en 92, §1, 7°, Gerechtelijk Wetboek
worden de personen ten aanzien van wie overeenkomstig de Jeugdbeschermingswet een beslissing tot uithandengeving is genomen, ingeval van een correctionaliseerbare misdaad of een wanbedrijf berecht door een kamer bestaande uit drie
rechters van de jeugdrechtbank, samengesteld zoals in artikel 78, derde lid, Gerechtelijk Wetboek is bepaald.
Voormelde bepalingen over de bevoegdheid zijn in werking getreden op 1 oktober 2007 vooraleer de raadkamer door het openbaar ministerie gevorderd werd
om de procedure te regelen. Bijgevolg diende de raadkamer deze bepalingen toe
te passen en de uit handen gegeven minderjarigen naar de bijzondere jeugdkamer
te verwijzen.
5. Het openbaar ministerie dagvaardde voor de bijzondere jeugdkamer teneinde te verhelpen aan de nadelige gevolgen van de onregelmatige verwijzing.
6. In zoverre de bekritiseerde onregelmatigheid in de dagvaarding uitsluitend
het gevolg is van de onrechtmatige en niet-bestreden verwijzingsbeschikking, is
het middel niet ontvankelijk.
7. Waar, voor het overige, de bekritiseerde onregelmatigheid in de dagvaar-
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ding eisers belangen, inzonderheid diens recht op behandeling van zijn zaak door
de bijzondere jeugdkamer, niet heeft kunnen schaden, kan het middel, ook al
mocht het gegrond zijn, niet tot cassatie leiden.
In zoverre is het middel evenmin ontvankelijk.
Ambtshalve onderzoek van de beslissingen over de strafvordering.
8. De substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen
zijn in acht genomen en de beslissing bevat geen onregelmatigheden die de eiser
kunnen schaden.
Dictum
Verwerpt de cassatieberoepen.
Veroordeelt de eisers in de kosten van hun cassatieberoep.
16 februari 2010 – 2° kamer – Voorzitter: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: de h. Goethals, afdelingsvoorzitter – Gelijkluidende conclusie van de h. Timperman, advocaat-generaal – Advocaat: mr. A. Declerck, Gent.

Nr. 104
2° KAMER - 16 februari 2010

1º ONDERZOEK IN STRAFZAKEN - KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING - ONDERZOEK
VAN DE REGELMATIGHEID VAN DE PROCEDURE - VOORWAARDE
2º ONDERZOEKSGERECHTEN - KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING - ONDERZOEK VAN
DE REGELMATIGHEID VAN DE PROCEDURE - VOORWAARDE
3º ONDERZOEK IN STRAFZAKEN - ONDERZOEKSGERECHTEN - KAMER VAN
INBESCHULDIGINGSTELLING - CONTROLE OVER DE TOEPASSING VAN DE BIJZONDERE
OPSPORINGSMETHODEN OBSERVATIE EN INFILTRATIE - ARTIKEL 235TER, WETBOEK VAN
STRAFVORDERING - DRAAGWIJDTE
4º ONDERZOEK IN STRAFZAKEN - ONDERZOEKSGERECHTEN - KAMER VAN
INBESCHULDIGINGSTELLING - ARTIKEL 235TER, WETBOEK VAN STRAFVORDERING - CONTROLE
OVER DE TOEPASSING VAN DE BIJZONDERE OPSPORINGSMETHODEN OBSERVATIE EN INFILTRATIE ONDERZOEK BIJ DIE GELEGENHEID VAN DE REGELMATIGHEID VAN DE ONDERZOEKSHANDELING ALS
DUSDANIG - RECHTSGROND
5º ONDERZOEKSGERECHTEN - KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING - CONTROLE OVER
DE TOEPASSING VAN DE BIJZONDERE OPSPORINGSMETHODEN OBSERVATIE EN INFILTRATIE - ARTIKEL
235TER, WETBOEK VAN STRAFVORDERING - DRAAGWIJDTE
6º ONDERZOEKSGERECHTEN - KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING - ARTIKEL
235TER, WETBOEK VAN STRAFVORDERING - CONTROLE OVER DE TOEPASSING VAN DE BIJZONDERE
OPSPORINGSMETHODEN OBSERVATIE EN INFILTRATIE - ONDERZOEK BIJ DIE GELEGENHEID VAN DE
REGELMATIGHEID VAN DE ONDERZOEKSHANDELING ALS DUSDANIG - RECHTSGROND
7º ONDERZOEK IN STRAFZAKEN - ONDERZOEKSGERECHTEN - KAMER VAN
INBESCHULDIGINGSTELLING - CONTROLE OVER DE TOEPASSING VAN DE BIJZONDERE
OPSPORINGSMETHODEN OBSERVATIE EN INFILTRATIE - ARTIKEL 235TER, WETBOEK VAN
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STRAFVORDERING - DRAAGWIJDTE - CONTROLE GELAST DOOR HET VONNISGERECHT - AARD GEVOLG
8º ONDERZOEKSGERECHTEN - KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING - CONTROLE OVER
DE TOEPASSING VAN DE BIJZONDERE OPSPORINGSMETHODEN OBSERVATIE EN INFILTRATIE - ARTIKEL
235TER, WETBOEK VAN STRAFVORDERING - DRAAGWIJDTE - CONTROLE GELAST DOOR HET
VONNISGERECHT - AARD - GEVOLG
1º en 2° Het onderzoek door de kamer van inbeschuldigingstelling van de regelmatigheid
van de onderzoekshandelingen bij toepassing van artikel 235bis Wetboek van
Strafvordering, vereist dat de kamer van inbeschuldigingstelling kennis kan nemen van
de strafvordering1. (Art. 235bis, Sv.)
3º, 4°, 5° en 6° Krachtens artikel 235ter Wetboek van Strafvordering, oefent de kamer van
inbeschuldigingstelling enkel de controle uit over het vertrouwelijke dossier dat naar aanleiding van de bijzondere opsporingsmethoden observatie en infiltratie is samengesteld;
dit belet niet dat de kamer van inbeschuldigingstelling ter gelegenheid van dit onderzoek
met toepassing van artikel 235bis van hetzelfde wetboek en met naleving van de in dat
artikel bepaalde voorwaarden, de regelmatigheid van de onderzoekshandeling als dusdanig onderzoekt2. (Artt. 235bis en 235ter, Sv.)
7º en 8° Artikel 189ter Wetboek van Strafvordering verleent aan de kamer van
inbeschuldigingstelling enkel de beperkte bevoegdheid bedoeld in artikel 235ter, dit is de
controle van het vertrouwelijke dossier; wanneer zij, gelast door het vonnisgerecht, die
beperkte bevoegdheid uitoefent, neemt de kamer van inbeschuldigingstelling geen kennis van de zaak in één der andere gevallen bedoeld in artikel 235bis, §2, Wetboek van
Strafvordering en heeft zij bijgevolg geen rechtsmacht om de regelmatigheid van de haar
voorgelegde procedure, daarin begrepen van de onderzoekshandelingen te onderzoeken: dat onderzoek behoort dan tot de uitsluitende bevoegdheid van de feitenrechter
bij wie de zaak aanhangig is 3 4. (Artt. 235bis en 235ter, Sv.)
(N. T. FORTIS CORPORATIE INSURANCE e.a.)

Advocaat-generaal Timperman heeft in substantie gezegd:
In voorliggende zaak stelt zich de vraag of in het geval dat de kamer van inbeschuldiging belast wordt met een controle over de toepassing van de bijzondere opsporingsmethoden, na gevat te zijn overeenkomstig de bepalingen van artikel 189ter Wetboek van
Strafvordering, ook in dat geval de controle van het open dossier kan verricht worden met
toepassing van artikel 235bis Wetboek van Strafvordering?
De vraag kan op drie wijzen beantwoord worden:
- een onvoorwaardelijk bevestigend antwoord, omdat er bij deze wijze van vatting van
het onderzoeksgerecht geen redenen zijn om af te wijken van de hypothese waarin de
kamer van inbeschuldigingstelling gevat wordt overeenkomstig artikel 235ter, §1, tweede
en derde lid, Wetboek van Strafvordering, en gelet op het gegeven dat de kamer van
inbeschuldigingstelling ambtshalve de controle bedoeld in artikel 235bis Wetboek van
Strafvordering kan toepassen in alle gevallen waarin ze kennis neemt van de zaak 5. Deze
1 Zie concl. O.M.
2 Zie Cass., 31 okt. 2006, AR P.06.0898.N, AC, 2006, nr. 534; Cass., 31 okt. 2006, AR P.06.1016.N,
AC, 2006, nr. 535; Cass., 30 okt. 2007, AR P.07.1150.N, AC, 2007, nr. 519 met conclusie eerste advocaat-generaal De Swaef.
3 Zie concl. O.M.
4 Zie Cass., 31 okt. 2006, AR P.06.0898.N, AC, 2006, nr. 534; Cass., 31 okt. 2006, AR P.06.1016.N,
AC, 2006, nr. 535; Cass., 30 okt. 2007, AR P.07.1150.N, AC, 2007, nr. 519 met conclusie eerste advocaat-generaal De Swaef.
5 Artikel 235bis, §2, Sv.
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hypothese en verdere argumenten ter ondersteuning ervan worden door eiser in zijn
memorie ontwikkeld 6. De ratio van de toepassing van artikel 235bis die erin bestaat dat
de feitenrechter geen kennis mag krijgen van gecontamineerde stukken kan hier echter
niet volgehouden worden. Wanneer het vonnisgerecht de kamer van
inbeschuldigingstelling gelast om de controle bij toepassing van artikel 235ter Wetboek
van Strafvordering uit te voeren, dan is de zaak reeds hangende voor de feitenrechter en
heeft de bodemrechter reeds kennis kunnen nemen van het dossier en van de eventuele
onregelmatigheden die het bevat. Dat een vordering of verzoek om artikel 189ter toe te
passen op straffe van verval dient genomen te worden ‘voor ieder ander rechtsmiddel’
doet daar niets van af. Artikel 189ter, alinea 2, Wetboek van Strafvordering voorziet
immers zelf een uitzondering, namelijk wanneer het middel betrekking heeft op nieuwe en
concrete elementen die tijdens de rechtszitting aan het licht zijn gekomen, en dus op een
ogenblik dat de feitenrechter zeker reeds uitvoerig kennis nam van het strafdossier.
- een genuanceerd antwoord: de controle van het open dossier met toepassing van artikel 235bis Wetboek van Strafvordering is slechts toegestaan in zoverre er een onregelmatigheid wordt vastgesteld in de toepassing van de bijzondere opsporingsmethoden en
dan nog binnen de grenzen van die, bij toepassing van artikel 235ter Wetboek van
Strafvordering vastgestelde, onregelmatigheid;
- een onvoorwaardelijk ontkennend antwoord, omdat de specificiteit van de procedure
bij toepassing van artikel 189ter (en mutatis mutandis ook die van 335bis) Wetboek van
Strafvordering, zich daartegen verzet. Ik denk dat deze stelling de meest plausibele is.
Wanneer de kamer van inbeschuldigingstelling immers gevat wordt om haar bevoegdheid overeenkomstig artikel 235ter Wetboek van Strafvordering uit te oefenen via de toepassing van artikel 189ter (of 335bis) Wetboek van Strafvordering, is de strafvordering
immers reeds hangende voor de feitenrechter, en is met andere woorden niet meer voldaan
aan de grondvoorwaarde om artikel 235bis te kunnen toepassen die er juist in bestaat dat
de kamer van inbeschuldigingstelling kennis kan nemen van de strafvordering. Dit houdt
mijns inziens eveneens in dat de kamer van inbeschuldigingstelling artikel 235bis Wetboek van Strafvordering evenmin kan toepassen wanneer zij de controle van de toepassing
van de bijzondere opsporingsmethoden verricht op verzoek van het openbaar ministerie
vooraleer dit tot rechtstreekse dagvaarding overgaat 7. In dat geval neemt de kamer van inbeschuldigingstelling kennis van de zaak op het ogenblik dat er nog geen strafvordering
op gang is gebracht en dat het openbaar ministerie nog steeds beschikt over de mogelijkheid om te seponeren.
Bijgevolg neemt de kamer van inbeschuldigingstelling wanneer ze de controle van het
vertrouwelijk dossier verricht op verzoek van de feitenrechter, geen kennis neemt van de
zaak in één der andere gevallen bedoeld in artikel 235bis, §2, Wetboek van Strafvordering. De kamer van inbeschuldigingstelling heeft alsdan geen rechtsmacht meer om de
regelmatigheid van de haar voorgelegde procedure, daarin begrepen alle onderzoekshandelingen, te onderzoeken. Dat onderzoek behoort dan tot de uitsluitende bevoegdheid van
de feitenrechter.
Bovendien heeft de kamer van inbeschuldigingstelling in dat stadium van de rechtspleging normaliter geen enkele bevoegdheid meer over de zaak; de uitzondering hierop is
de bevoegdheid die zij herwint via de weg van artikel 189ter, en dit moet beperkend uit6 De kamer van inbeschuldigingstelling werd door het vonnisgerecht verzocht om bij toepassing van
artikel 189ter juncto 235ter Wetboek van Strafvordering de aangewende bijzondere opsporingsmethode van observatie te onderzoeken. Voor de kamer van inbeschuldigingstelling verzocht eiser om
bij toepassing van artikel 235bis, §2, Wetboek van Strafvordering ook de regelmatigheid van een uitgevoerde telefoontap te onderzoeken.
7 Artikel 235bis, §1, alinea 2, Wetboek van Strafvordering.

Nr. 104 - 16.2.10

HOF VAN CASSATIE

463

gelegd worden.
Het enige middel dat een andere rechtsopvatting huldigt faalt naar recht.
Conclusie: verwerping.
ARREST

(AR P.10.0012.N)

I. RECHSTPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep te Gent,
kamer van inbeschuldigingstelling, van 1 december 2009.
De eiser voert in een memorie die aan dit arrest wordt gehecht, een middel
aan.
Afdelingsvoorzitter Etienne Goethals heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Marc Timperman heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Middel
1. Het middel voert schending aan van artikel 235bis Wetboek van Strafvordering: de appelrechters, aan wie het vonnisgerecht vroeg om met toepassing van
artikel 235ter samen met artikel 189ter Wetboek van Strafvordering de aangewende bijzondere opsporingsmethode observatie te onderzoeken, oordelen onterecht dat zij niet bevoegd zijn om eveneens met toepassing van artikel 235bis,
§2, Wetboek van Strafvordering de regelmatigheid van de uitgevoerde telefoontap te onderzoeken; artikel 235bis Wetboek van Strafvordering wil immers voorkomen dat de vonnisrechter bij de vorming van zijn overtuiging ongewild zou
worden beïnvloed door zijn feitelijke kennis van de nietige stukken; dit bezwaar
geldt evenzeer bij een controle van de bijzondere opsporingsmethoden observatie
en infiltratie op last van het vonnisgerecht; dit gerecht heeft immers op dat ogenblik nog geen uitspraak gedaan over de gegrondheid van de strafvordering; ook
dient de vordering of het verzoek tot toepassing van artikel 189ter Wetboek van
Strafvordering voor elk ander rechtsmiddel te worden opgeworpen; zodoende is
ondanks de verwijzing naar het vonnisgerecht, een verdere toepassing van artikel
235bis Wetboek van Strafvordering steeds nuttig en wordt tegemoet gekomen
aan het doel van deze bepaling; daarenboven stelt artikel 235ter Wetboek van
Strafvordering dat er dient gehandeld te worden overeenkomstig artikel 235bis,
§§5 en 6, hetgeen steeds de mogelijkheid tot een rechtspleging overeenkomstig
artikel 235bis Wetboek van Strafvordering insluit; ten slotte dient de kamer van
inbeschuldigingstelling die naar aanleiding van haar onderzoek overeenkomstig
artikel 235ter Wetboek van Strafvordering een oorzaak van nietigheid vaststelt,
overeenkomstig artikel 235bis, §3, het debat te heropenen om de procureur-generaal, de inverdenkinggestelde en de burgerlijke partij te horen over de nietigheid
en haar gevolgen.
2. Artikel 235bis, §1, Wetboek van Strafvordering bepaalt dat de kamer van
inbeschuldigingstelling bij de regeling van de rechtspleging, op vordering van
het openbaar ministerie of op verzoek van een van de partijen, de regelmatigheid
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van de haar voorgelegde procedure onderzoekt. Zij kan dit eveneens ambtshalve
doen. Artikel 235bis, §2, Wetboek van Strafvordering bepaalt dat de kamer van
inbeschuldigingstelling op dezelfde wijze handelt in de andere gevallen waarin
ze kennisneemt van de zaak.
3. De kamer van inbeschuldigingstelling kan ter gelegenheid van haar onderzoek overeenkomstig artikel 235ter Wetboek van Strafvordering, met toepassing
van artikel 235bis van hetzelfde wetboek en mits naleving van de in dat artikel
bepaalde voorwaarden, de regelmatigheid van de onderzoekshandeling als dusdanig onderzoeken. Deze toepassing van artikel 235bis Wetboek van Strafvordering vereist evenwel dat de kamer van inbeschuldigingstelling kennis kan nemen
van de strafvordering. Dit is niet het geval wanneer de zaak ingevolge de verwijzingsbeschikking van de raadkamer of de rechtstreekse dagvaarding van het
openbaar ministerie voor de feitenrechter aanhangig is. In dat geval verleent artikel 189ter Wetboek van Strafvordering de kamer van inbeschuldigingstelling enkel de beperkte bevoegdheid bedoeld in artikel 235ter Wetboek van Strafvordering, dit is de controle van het vertrouwelijke dossier. Wanneer zij op verzoek
van de feitenrechter die beperkte bevoegdheid uitoefent, neemt de kamer van inbeschuldigingstelling geen kennis van de zaak in een der "andere gevallen" bedoeld in artikel 235bis, §2, Wetboek van Strafvordering en heeft zij bijgevolg
geen rechtsmacht om de regelmatigheid van de haar voorgelegde procedure,
daarin begrepen de regelmatigheid van de onderzoekshandelingen te onderzoeken. Dat onderzoek behoort dan tot de uitsluitende bevoegdheid van de feitenrechter bij wie de zaak aanhangig is.
4. Daaraan doet geen afbreuk het feit dat de kamer van inbeschuldigingstelling
bij haar controle over de toepassing van de bijzondere opsporingsmethoden observatie en infiltratie bij het afsluiten van het opsporingsonderzoek of op het
ogenblik dat de onderzoeksrechter zijn dossier aan de procureur des Konings
overzendt, krachtens artikel 235ter, §5, Wetboek van Strafvordering verder handelt overeenkomstig artikel 235bis, §§5 en 6 van dat wetboek. Uit de verwijzing
in artikel 235ter, §5, Wetboek van Strafvordering naar deze wetsbepalingen
volgt immers dat, wanneer uit de controle van de bijzondere opsporingsmethoden een onregelmatigheid of een nietigheid bij de aanwending ervan blijkt, de
stukken die het resultaat ervan vaststellen, in voorkomend geval zullen worden
nietigverklaard, uit het dossier worden verwijderd en ter griffie van de rechtbank
van eerste aanleg worden neergelegd. De verwijdering van die stukken heeft tot
doel de rechter te beletten om kennis ervan te nemen. Deze verwijdering is
slechts nuttig in de gevallen bepaald bij artikel 235ter, §1, tweede en derde lid,
Wetboek van Strafvordering, dit is in de gevallen waarin de controle door de kamer van inbeschuldigingstelling geschiedt vooraleer de zaak bij het vonnisgerecht aanhangig is gemaakt.
Bij de toepassing van artikel 235ter samen met artikel 189ter Wetboek van
Strafvordering is de toestand van de rechtspleging evenwel verschillend: het
vonnisgerecht dat de controle van de bijzondere opsporingsmethode door de kamer van inbeschuldigingstelling gelast heeft kunnen kennisnemen van het dossier en van de eventuele onregelmatigheden die het bevat. De mogelijkheid om
de kennisneming van deze onregelmatigheden aan de rechtbank te ontzeggen bij
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middel van een procedure op grond van artikel 235bis Wetboek van Strafvordering is aldus achterhaald.
Een controle van de onregelmatigheden door de kamer van inbeschuldigingstelling op grond van deze bepaling heeft in deze stand van de rechtpleging dan
ook geen verdere bestaansreden.
5. Het middel faalt naar recht.
Ambtshalve onderzoek van beslissing op de strafvordering
6. De substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen
zijn in acht genomen en de beslissing is overeenkomstig de wet gewezen
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiser in de kosten.
16 februari 2010 – 2° kamer – Voorzitter: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: de h. Goethals, afdelingsvoorzitter – Gelijkluidende conclusie van de h. Timperman, advocaat-generaal – Advocaten: mrs. H. Rieder, Gent en J. Van Cauter, Gent.

Nr. 105
2° KAMER - 16 februari 2010

1º JEUGDBESCHERMING - JEUGDRECHTBANK - MAATREGELEN VAN BEWARING, BEHOEDING
OF OPVOEDING - PERSOON VERVOLGD WEGENS MISDRIJF GEPLEEGD VÓÓR DE VOLLE LEEFTIJD VAN
ACHTTIEN JAAR - VERLENGING VAN DE MAATREGELEN TOT DE BETROKKENE DE LEEFTIJD VAN
TWINTIG JAAR HEEFT BEREIKT - VORDERING VAN HET OPENBAAR MINISTERIE - BESLISSING
BETREFFENDE DIE VORDERING - TIJDSTIP VAN DE UITSPRAAK
2º JEUGDBESCHERMING - JEUGDBESCHERMINGSWET - MAATREGELEN VAN BEWARING,
BEHOEDING OF OPVOEDING - VERLENGING VAN DE MAATREGELEN TOT DE BETROKKENE DE LEEFTIJD
VAN TWINTIG JAAR HEEFT BEREIKT - ARTIKEL 37, §3, TWEEDE LID, 1° - DRAAGWIJDTE
1º De beslissing van de jeugdrechtbank betreffende de vordering van het openbaar ministerie tot verlenging van de maatregelen, bedoeld in artikel 37, §2, 2° tot 11°,
Jeugdbeschermingswet, voor een bepaalde duur, uiterlijk tot de betrokkene de leeftijd
van twintig jaar heeft bereikt, ten aanzien van personen die vervolgd worden wegens een
als misdrijf omschreven feit, gepleegd vóór de volle leeftijd van achttien jaar, moet niet
worden uitgesproken voorafgaand aan de dag waarop de betrokkene meerderjarig
wordt1. (Artt. 36, 4°, en 37, §2, 2° tot 11° en §3, tweede lid, 1°, Jeugdbeschermingswet)
2º Artikel 37, §3, tweede lid, 1°, Jeugdbeschermingswet, dat bepaalt dat de maatregelen
bedoeld in artikel 37, §2, 2° tot 11°, Jeugdbeschermingswet, verlengd kunnen worden
voor een bepaalde duur, uiterlijk tot de betrokkene de leeftijd van twintig jaar heeft
bereikt, ten aanzien van personen die vervolgd worden wegens een als misdrijf omschreven feit, gepleegd vóór de volle leeftijd van achttien jaar, vereist niet dat de als misdrijf omschreven feiten gepleegd werden na de leeftijd van zeventien jaar. (Artt. 36, 4°, en
37, §2, 2° tot 11° en §3, tweede lid, 1°, Jeugdbeschermingswet)
1 Zie concl. O.M.
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(H.)

Advocaat-generaal Timperman heeft in substantie gezegd:
Eiser, geboren op 4 augustus 1991, werd op 10 maart 2008 aan België uitgeleverd wegens zijn betrokkenheid bij roofmoord, gepleegd in de nacht van 22 op 23 juni 2007.
Sinds de datum van uitlevering verbleef hij onafgebroken in GBJ de Kempen, afdeling
‘De Hutten’, gesloten afdeling te Mol.
Bij vonnis van de jeugdrechtbank te Antwerpen van 28 april 2009, bevestigd bij arrest
van het hof van beroep van 11 juni 2009, werd het behoud van de maatregel bevolen, bij
eerdere vonnissen telkens verder opgelegd, en werd eiser voor een periode van 6 maanden
verder toevertrouwd aan de gesloten gemeenschapsinstelling ‘De Hutten’.
Op 31 juli 2009 heeft het openbaar ministerie bij toepassing van en conform met artikel
37, §3, 1e Jeugdbeschermingswet, binnen de termijn van 3 maanden voorafgaand aan de
datum waarop eiser meerderjarig werd, de verlenging van de maatregel gevorderd tot de
dag waarop eiser de leeftijd van twintig jaar heeft bereikt.
Het thans bestreden arrest bevestigt het vonnis van de jeugdrechtbank van 13 oktober
2009 waarbij enerzijds verder voor een periode van 6 maanden de plaatsing in een gesloten afdeling werd bevolen, en anderzijds eiser onder verlengd toezicht geplaatst werd
van de sociale dienst voor gerechtelijke jeugdbijstand tot de leeftijd van 20 jaar.
Het beroepen vonnis werd aldus gewezen binnen een termijn van 6 maanden te rekenen
van het vonnis 28 april 2009; de vordering van het openbaar ministerie tot verlenging van
de maatregel tot de leeftijd van twintig jaar, is tijdig genomen, zodat artikel 37, §3, alinea
1 Jeugdbeschermingswet, dat bepaalt dat opgelegde maatregelen een einde nemen bij de
leeftijd van 18 jaar, in casu geen uitwerking heeft.
In zoverre het enige middel uitgaat van de onjuiste rechtsopvatting dat ook het vonnis
van de jeugdrechtbank, dat beslist over de vordering van het openbaar ministerie
strekkende tot verlenging van de maatregelen vermeld in artikel 37, §2, 2° tot 11°
Jeugdbeschermingswet tot de minderjarige de leeftijd van twintig jaar bereikt, moet uitgesproken worden vóór de leeftijd van achttien jaar wordt bereikt, faalt het naar recht.
Voor het overige verantwoorden de appèlrechters met de vaststellingen die het arrest
bevat hun bestreden beslissing naar recht; in zoverre kan het middel niet aangenomen
worden.
Conclusie: verwerping
ARREST

(AR P.10.0089.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep te Antwerpen, jeugdkamer, van 26 november 2009.
De eiser voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, een middel aan.
Raadsheer Jean-Pierre Frère heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Marc Timperman heeft geconcludeerd.
II. VOORAFGAANDE RECHTSPLEGING
Uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan, volgt dat:
- de eiser die geboren is op 4 augustus 1991, verdacht wordt een als misdrijf
omschreven feit zoals bedoeld in artikel 36, 4°, Jeugdbeschermingswet, te heb-
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ben gepleegd in de nacht van 22 op 23 juni 2007, vóór de volle leeftijd van achttien jaar;
- de eiser, na uitlevering door Italië, bij vonnis van de jeugdrechtbank te Antwerpen van 9 december 2008, wordt toevertrouwd aan de gesloten gemeenschapsinstelling "De Kempen", afdeling "De Hutten", te Mol;
- die maatregel behouden blijft voor een periode van zes maanden, ingevolge
het vonnis van de jeugdrechtbank te Antwerpen van 28 april 2009, bevestigd bij
arrest van het hof van beroep te Antwerpen, jeugdkamer, van 11 juni 2009;
- het openbaar ministerie op 31 juli 2009 de verlenging van de plaatsingsmaatregel en de onder toezichtstelling van de eiser tot de leeftijd van 20 jaar, vordert;
- het vonnis van de jeugdrechtbank te Antwerpen van 13 oktober 2009 de
maatregel bevolen bij het vonnis van 28 april 2009 behoudt en daarbij zegt dat,
enerzijds, de plaatsingsmaatregel zal gelden voor zes maanden, anderzijds, de eiser verlengd onder toezicht wordt gesteld tot de leeftijd van 20 jaar;
- op het hoger beroep van de eiser, het hof van beroep te Antwerpen, jeugdkamer, dat vonnis bevestigt bij arrest van 26 november 2009.
III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Middel
1. Het middel voert schending aan van artikel 37, §3, tweede lid, 1° en 2°,
Jeugdbeschermingswet: het arrest bevestigt onterecht het beroepen vonnis dat,
enerzijds, de maatregel van toezicht verlengt tot de leeftijd van 20 jaar en, anderzijds, de maatregel van plaatsing verlengt voor een periode van zes maanden,
omdat op het ogenblik van de verlenging van de maatregelen de eiser reeds
meerderjarig was.
2. Artikel 37, §3, eerste lid, Jeugdbeschermingswet bepaalt dat de onder §2, 2°
tot 11°, van dat artikel bedoelde maatregelen een einde nemen wanneer de betrokkene de leeftijd van achttien jaar bereikt.
3. Artikel 37, §3, tweede lid, 1°, Jeugdbeschermingswet, bepaalt evenwel dat
deze maatregelen, inzonderheid onder toezichtstelling en plaatsing in een openbare gemeenschapsinstelling van de minderjarige, verlengd kunnen worden voor
een bepaalde duur, uiterlijk tot de betrokkene de leeftijd van twintig jaar heeft
bereikt, ten aanzien van personen die vervolgd worden wegens een als misdrijf
omschreven feit, gepleegd vóór de volle leeftijd van achttien jaar.
4. Hetzelfde artikel bepaalt dat de vordering van het openbaar ministerie tot
verlenging van die maatregelen binnen een termijn van drie maanden voorafgaand aan de dag waarop de betrokkene meerderjarig wordt, bij de rechtbank
moet worden ingesteld.
Daarbij is niet vereist dat de beslissing van de jeugdrechtbank betreffende die
vordering, eveneens voorafgaand aan de dag waarop de betrokkene meerderjarig
wordt, moet worden uitgesproken.
Artikel 37, §3, tweede lid, 1°, Jeugdbeschermingswet houdt evenmin de vereiste in dat de als misdrijf omschreven feiten gepleegd werden na de leeftijd van
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zeventien jaar.
Het middel dat uitgaat van een andere rechtsopvatting, faalt naar recht.
Ambtshalve onderzoek van de beslissing op de strafvordering
5. De substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen
zijn in acht genomen en de beslissing is overeenkomstig de wet gewezen.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiser in de kosten.
16 februari 2010 – 2° kamer – Voorzitter: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: de h. Frère – Gelijkluidende conclusie van de h. Timperman, advocaat-generaal –
Advocaat: mr. N. Van de Merlen, Antwerpen.

Nr. 106
2° KAMER - 17 februari 2010

1º VOORLOPIGE HECHTENIS — HANDHAVING - REDELIJKE TERMIJN - BESLISSING MOTIVERINGSPLICHT - BEGRIP
2º RECHTEN VAN DE MENS — VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS —
ARTIKEL 5 — ARTIKEL 5.3 - REDELIJKE TERMIJN - VOORLOPIGE HECHTENIS - BESLISSING
TOT HANDHAVING - MOTIVERINGSPLICHT - BEGRIP
1º en 2° Wanneer het onderzoeksgerecht de duur van de voorlopige hechtenis moet nagaan, dient het op een actuele, nauwkeurige en geïndividualiseerde wijze, de gegevens
van de zaak te beoordelen1. (Art. 5.3, Verdrag Rechten van de Mens; Artt. 16, §§1 en 5,
22 en 27, §3, vierde lid, Wet Voorlopige Hechtenis 1990)
(K.)

ARREST (vertaling)

(AR P.10.0267.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep te Brussel, kamer van inbeschuldigingstelling, van 4 februari 2010.
De eiser voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, een middel aan.
Raadsheer Benoît Dejemeppe heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Raymond Loop heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
1 Zie Cass., 7 mei 2003, AR P.03.0620.F, AC, 2003, nr. 280, en Cass., 25 juni 2008, AR P.08.0963.F,
AC, 2008, nr. 400.

Nr. 106 - 17.2.10

HOF VAN CASSATIE

469

Middel
Het middel voert aan dat het arrest, door de voorlopige hechtenis van de eiser
te handhaven, de redelijke termijn miskent die bij artikel 5.3 van het Verdrag tot
Bescherming van de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden is gewaarborgd.
Wanneer het onderzoeksgerecht de duur van de voorlopige hechtenis moet nagaan, dient het op een actuele, nauwkeurige en geïndividualiseerde wijze, de gegevens van de zaak te beoordelen.
De eiser werd op 9 juni 2009 onder aanhoudingsbevel geplaatst wegens verboden bezit en verkoop van verdovende middelen, in het kader van een vereniging
en in de hoedanigheid van leider. Voor de kamer van inbeschuldigingstelling
heeft hij geconcludeerd dat de redelijke termijn van zijn hechtenis overschreden
was. Hij heeft dienaangaande aangevoerd dat het onderzoek abnormale vertraging had opgelopen, in zoverre sedert 28 oktober 2009 geen enkele onderzoeksopdracht was verricht, hij een bekentenis had afgelegd, aan het onderzoek had
meegewerkt en over een adres in België beschikte.
De eiser heeft aldus verschillende omstandigheden aangevoerd die volgens
hem van dien aard zijn dat ze het bestaan van een werkelijk vereiste van openbaar belang uitsluiten, vereiste dat grond oplevert om te blijven afwijken van de
regel van de eerbiediging van de individuele vrijheid.
Het arrest beslist dat de redelijke termijn werd geëerbiedigd, op grond dat het
rekening houdt met de gegevens die de rechtspleging kenmerken, zonder deze
evenwel nader te omschrijven, alsook met de voortgang van de rechtspleging,
waarbij het alleen erop wijst dat het onderzoeksdossier aan het parket werd meegedeeld om te handelen als naar recht, en dat het parket een ontwerp van vordering heeft opgemaakt met het oog op de regeling van de rechtspleging.
Met deze overwegingen die hoofdzakelijk betrekking hebben op het afronden
van het gerechtelijk onderzoek, gaan de appelrechters niet concreet en nauwkeurig na of het onderzoek, tot het afsluiten ervan, met de vereiste spoed was gevoerd en voortgezet, rekening houdend onder meer met de ingewikkeldheid van
de zaak en de houding van de eiser.
Het middel is wat dat betreft gegrond.
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest.
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het vernietigde arrest.
Laat de kosten ten laste van de Staat.
Verwijst de zaak naar het hof van beroep te Brussel, kamer van inbeschuldigingstelling, anders samengesteld.
17 februari 2010 – 2° kamer – Voorzitter: de h. de Codt, afdelingsvoorzitter – Verslag-
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gever: de h. Dejemeppe – Gelijkluidende conclusie van de h. Loop, advocaat-generaal –
Advocaat: mr. J. Moinil, Brussel.

Nr. 107
1° KAMER - 18 februari 2010

1º HOGER BEROEP — BURGERLIJKE ZAKEN (HANDELSZAKEN EN
SOCIALE ZAKEN INBEGREPEN) — GEVOLGEN. BEVOEGDHEID VAN DE
RECHTER - UITBREIDING OF WIJZIGING VAN DE VORDERING - NIEUWE VORDERING - GRENZEN
2º NIEUWE VORDERING - UITBREIDING OF WIJZIGING VAN DE VORDERING - HOGER BEROEP GRENZEN
3º NIEUWE VORDERING - BURGERLIJKE ZAKEN - UITBREIDING OF WIJZIGING VAN DE
VORDERING - FEITEN DIE ZICH IN DE LOOP VAN HET GEDING HEBBEN VOORGEDAAN - BEOORDELING
DOOR DE RECHTER

1º en 2° Ook in hoger beroep laat artikel 807 van het Gerechtelijk Wetboek geen andere
uitbreidingen of wijzigingen van de vordering toe dan deze die aan de voorwaarden van
dit artikel voldoen. (Artt. 807 en 1042, Ger.W.)
3º De rechter moet weliswaar over de bij hem aanhangige vordering uitspraak doen met inachtneming van de feiten die zich in de loop van het geding hebben voorgedaan en een
weerslag hebben op het geschil, maar mag bij de beoordeling van nieuwe vorderingen de
grenzen bepaald door artikel 807 van het Gerechtelijk Wetboek niet overschrijden1. (Artt.
807 en 1042, Ger.W.)
(H. T. BELGISCHE STAAT, vertegenwoordigd door de Minister van Justitie)

ARREST

(AR C.08.0583.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 25 juni 2008 gewezen door
het hof van beroep te Antwerpen.
Raadsheer Beatrijs Deconinck heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal met opdracht André Van Ingelgem 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
Eerste middel
Eerste onderdeel
(...)
1 Zie Cass., 20 mei 1999, AR C.97.0058.N, AC, 1999, nr 296.
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Tweede onderdeel
3. Krachtens artikel 807 van het Gerechtelijk Wetboek kan de 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.
Krachtens artikel 1042 van het Gerechtelijk Wetboek, is voormeld artikel 807
van toepassing in hoger beroep.
Uit die wetsbepalingen volgt dat artikel 807 ook in hoger beroep geen andere
uitbreidingen of wijzigingen toelaat dan deze die aan de voorwaarden van dit artikel voldoen.
4. De rechter moet weliswaar over de bij hem aanhangige vordering uitspraak
doen met inachtneming van de feiten die zich in de loop van het geding hebben
voorgedaan en een weerslag hebben op het geschil, maar mag bij de beoordeling
van nieuwe vorderingen de grenzen bepaald door voormeld artikel 807 niet overschrijden.
Het onderdeel dat van het tegendeel uitgaat faalt naar recht.
Tweede middel
(...)
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiser in de kosten.
18 februari 2010 – 1° kamer – Voorzitter: de h. Verougstraete, voorzitter – Verslaggever: mevr. Deconinck – Gelijkluidende conclusie van de h. Van Ingelgem, advocaat-generaal met opdracht – Advocaten: mrs. Lefèbvre en Wouters.

Nr. 108
1° KAMER - 18 februari 2010

1º EIGENDOM - MEDE-EIGENDOM - BESLISSING VAN DE ALGEMENE VERGADERING VAN MEDEEIGENAARS - VORDERING TOT VERNIETIGING OF WIJZIGING VAN DIE BESLISSING - VOORWAARDEN
2º VORDERING IN RECHTE - MEDE-EIGENDOM - BESLISSING VAN DE ALGEMENE
VERGADERING VAN MEDE-EIGENAARS - VORDERING TOT VERNIETIGING OF WIJZIGING VAN DIE
BESLISSING - VOORWAARDEN
1º en 2° Er is slechts sprake van een beslissing in de zin van artikel 577-9, §2, van het
Burgerlijk Wetboek indien de beslissing wordt genomen door in algemene vergadering
verenigde mede-eigenaars en indien die beslissing rechtsgevolgen in het leven roept
voor de mede-eigenaars en/of voor derden; een beslissing van de algemene vergadering
om de mede-eigenaars te raadplegen en om hen op een latere datum per brief te laten
stemmen over een aanbod tot aankoop van een deel van de gemeenschappelijke delen
van het gebouw is slechts een voorbereidende beslissing die de in artikel 577-9, §2,
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tweede lid, van het Burgerlijk Wetboek bedoelde termijn niet doet lopen 1. (Art. 577-9, §2,
eerste en tweede lid, B.W.)
(H. e.a. T. J. e.a.)

ARREST

(AR C.08.0591.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een vonnis, op 7 maart 2008 in hoger beroep gewezen door de rechtbank van eerste aanleg te Brugge.
Raadsheer Eric Dirix heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal met opdracht André Van Ingelgem heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDEL
De eisers voeren in hun verzoekschrift een middel aan.
Het verzoekschrift is aan dit arrest gehecht.
III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Eerste onderdeel
1. Krachtens artikel 577-9, §2, eerste lid, van het Burgerlijk Wetboek kan iedere mede-eigenaar aan de rechter vragen een onregelmatige, bedrieglijke of onrechtmatige beslissing van de algemene vergadering te vernietigen of te wijzigen.
Krachtens artikel 577-9, §2, tweede lid, van het Burgerlijk Wetboek moet deze
vordering worden ingesteld binnen drie maanden te rekenen van het tijdstip
waarop de belanghebbende kennis van de beslissing heeft genomen.
2. Er is slechts sprake van een beslissing in de zin van die wetsbepaling indien
de beslissing wordt genomen door in algemene vergadering verenigde mede-eigenaars en indien die beslissing rechtsgevolgen in het leven roept voor de medeeigenaars en/of voor derden.
3. Een beslissing van de algemene vergadering om de mede-eigenaars te raadplegen en om hen op een latere datum per brief te laten stemmen over een aanbod tot aankoop van een deel van de gemeenschappelijke delen van het gebouw
is slechts een voorbereidende beslissing die de in artikel 577-9, §2, tweede lid,
bedoelde termijn niet doet lopen.
Het onderdeel dat uitgaat van het tegendeel, faalt naar recht.
1 In de geannoteerde zaak heeft het O.M. tot de gegrondheid van het middel geconcludeerd en tot
vernietiging van het bestreden arrest op grond dat de termijn van verhaal, die het bestaan van een
door en in algemene vergadering van de mede-eigenaars genomen beslissing betreft, een vervaltermijn is vanwege dwingende redenen van rechtszekerheid en die, behoudens overmacht, niet vatbaar is
voor stuiting of schorsing. Voor het bestaan van een dergelijke beslissing zou het derhalve volstaan
dat in voormelde context een besluit werd genomen opdat de vervaltermijn onmiddellijk een aanvang
zou nemen op de dag van de litigieuze beslissing, te meer daar artikel 577-9, §2, B.W. het bestaan
van een beslissing - evenmin als het ingaan van de vervaltermijn van drie maanden - afhankelijk stelt
van het tijdstip waarop de beslissing in welbepaalde rechtsgevolgen kan resulteren en/of gevolgen teweegbrengt.
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(...)
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eisers in de kosten.
18 februari 2010 – 1° kamer – Voorzitter: de h. Verougstraete, voorzitter – Verslaggever: de h. Dirix – Andersluidende conclusie van de h. Van Ingelgem, advocaat-generaal
met opdracht – Advocaten: mrs. Geinger en Kirkpatrick.

Nr. 109
1° KAMER - 18 februari 2010

KORT GEDING - AARD VAN DE MAATREGELEN - VERSTRIJKEN VAN DE GELDIGHEIDSDUUR VAN
EEN BIJ EEN EERDERE BESCHIKKING BEVOLEN MAATREGEL - NIEUWE BESCHIKKING DIE VOOR DE
TOEKOMST ZAL GELDEN - VOORWAARDEN
De aard van de maatregelen die de kortgedingrechter neemt, sluit niet uit dat hij voor de
periode volgend op het verstrijken van de geldigheidsduur van een bij een eerdere
beschikking bevolen maatregel, een nieuwe beschikking neemt die voor de toekomst zal
gelden, indien de toestand na het verstrijken van de duur van de eerder bevolen maatregel zulks vergt en voor zover hij het voordeel van de vroegere beslissing niet
ongedaan maakt1. (Art. 584, tweede lid, Ger.W.)
(DIAMANTHANDEL A. SPIRA bvba T. DE BEERS UK Ltd, vennootschap naar Engels recht, e.a.)

ARREST

(AR C.09.0054.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 20 oktober 2008 gewezen
door het hof van beroep te Antwerpen.
Raadsheer Eric Dirix heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal met opdracht André Van Ingelgem heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDEL
De eiseres voert in haar verzoekschrift een middel aan.
Het verzoekschrift is aan dit arrest gehecht.
III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
1. Krachtens artikel 584, tweede lid, van het Gerechtelijk Wetboek, doet de
voorzitter van de rechtbank van koophandel, in de gevallen die hij spoedeisend
acht, bij voorraad uitspraak in alle zaken, behalve die welke de wet aan de rechterlijke macht onttrekt.
1 Zie Cass., 18 april 2002, AR C.99.0114.N, AC, 2002, nr 235.
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2. De aard van de maatregelen die de kortgedingrechter neemt sluit niet uit dat
hij, voor de periode volgend op het verstrijken van de geldigheidsduur van een
bij een eerdere beschikking bevolen maatregel, een nieuwe beschikking neemt
die voor de toekomst zal gelden, indien de toestand na het verstrijken van de
duur van de eerder bevolen maatregel zulks vergt en voor zover hij het voordeel
van de vroegere beslissing niet ongedaan maakt.
3. Het bestreden arrest vermocht derhalve niet naar recht te oordelen dat het
gezag van gewijsde van de beslissing van de kortgedingrechter uitsluit dat op
grond van het verstrijken van de termijn, de opgelegde voorlopige maatregelen
kunnen verlengd worden voor een periode volgend op het verstrijken van de geldigheidsduur van de bij de eerdere beschikking bevolen maatregelen.
Het onderdeel is gegrond.
Overige grieven
4. De overige grieven kunnen niet tot een ruimere cassatie leiden.
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest, behalve in zoverre dit de hogere beroepen
voegt en 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 Gent.
18 februari 2010 – 1° kamer – Voorzitter: de h. Verougstraete, voorzitter – Verslaggever: de h. Dirix – Gelijkluidende conclusie van de h. Van Ingelgem, advocaat-generaal
met opdracht – Advocaten: mrs. Geinger en Verbist.

Nr. 110
1° KAMER - 18 februari 2010

1º VERJARING — BURGERLIJKE ZAKEN — TERMIJNEN (AARD. DUUR.
AANVANG. EINDE) - PERSOONLIJKE RECHTSVORDERING - ACTIO JUDICATI - TERMIJN
2º BURGERLIJKE RECHTSVORDERING - EINDBESLISSING VAN DE STRAFRECHTER OVER
DE BURGERLIJKE VORDERING - PROVISIONELE VERGOEDING AAN DE BURGERLIJKE PARTIJ VORDERING TOT AANVULLENDE VERGOEDING - BEVOEGDE RECHTER - TERMIJN
1º Overeenkomstig artikel 2262bis, §1, eerste lid, van het Burgerlijk Wetboek, verjaren alle
persoonlijke rechtsvorderingen door verloop van tien jaar; de vordering tot uitvoering van
een rechterlijke beslissing, de actio judicat, verjaart aldus door verloop van tien jaar
ongeacht de duurtijd van verjaringstermijn van de schuldvordering die aan deze
beslissing ten grondslag ligt1. (Art. 2262bis, §1, eerste lid, B.W.)
1 Zie Cass., 7 maart 2003, AR C.00.0417.N, AC, 2003, nr 158; zie ook Cass., 21 feb. 1985, AR 7201,
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2º Wanneer de strafrechter in een eindbeslissing uitspraak doet over de burgerlijke vordering en aan de burgerlijke partij een provisionele vergoeding toekent, dient de vordering
tot aanvullende vergoeding gebracht te worden voor de burgerlijke rechter binnen de termijn van artikel 2262bis, §1, eerste lid, van het Burgerlijk Wetboek. (Art. 2262bis, §1,
eerste lid, B.W.)
(V. T. ALLIANZ BELGIUM nv)

ARREST

(AR C.09.0237.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 19 september 2007 gewezen
door het hof van beroep te Antwerpen.
Raadsheer Eric Dirix heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal met opdracht André Van Ingelgem heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDELEN
De eiser voert in zijn verzoekschrift twee middelen aan.
Het verzoekschrift is aan dit arrest gehecht.
III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Eerste middel
1. Overeenkomstig artikel 2262bis, §1, eerste lid, van het Burgerlijk Wetboek,
verjaren alle persoonlijke rechtsvorderingen door verloop van tien jaar.
De vordering tot uitvoering van een rechterlijke beslissing, de actio judicati,
verjaart aldus door verloop van tien jaar ongeacht de duurtijd van verjaringstermijn van de schuldvordering die aan deze beslissing ten grondslag ligt.
2. Wanneer de strafrechter in een eindbeslissing uitspraak doet over de burgerlijke vordering en aan de burgerlijke partij een provisionele vergoeding toekent,
dient de vordering tot aanvullende vergoeding gebracht te worden voor de burgerlijke rechter binnen de termijn van artikel 2262bis, §1, eerste lid, van het Burgerlijk Wetboek.
3. De appelrechters stellen vast dat:
- de eiser bij vonnis van 20 oktober 1999 van de correctionele rechtbank werd
veroordeeld wegens heling en op burgerlijk gebied tot het betalen aan de verweerster van een provisionele schadevergoeding van 0,02 euro;
- de verweerster op 2 december 2003 door de eiser werd gedagvaard tot betaling van een schadevergoeding van 20.204,37 euro.
4. De appelrechters die op grond van deze vaststellingen oordelen dat de vordering van de verweerster zoals ingeleid bij dagvaarding voor de burgerlijke
rechter op 2 december 2003 onderworpen is aan de tienjarige verjaringstermijn
van artikel 2262bis, §1, eerste lid, van het Burgerlijk Wetboek die is beginnen
lopen na het vonnis van 20 oktober 1999 en bijgevolg niet is verjaard, verantAC, 1984-85, nr 375.
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woorden hun beslissing naar recht.
Het middel kan niet worden aangenomen.
5. Gelet op het voormelde, is er geen aanleiding tot het stellen van de prejudiciële vraag aan het Grondwettelijk Hof.
Tweede middel
(...)
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiser in de kosten.
18 februari 2010 – 1° kamer – Voorzitter: de h. Verougstraete, voorzitter – Verslaggever: de h. Dirix – Gelijkluidende conclusie van de h. Van Ingelgem, advocaat-generaal
met opdracht – Advocaten: mrs. Geinger en De Bruyn.

Nr. 111
1° KAMER - 18 februari 2010

1º RECHTERLIJKE ORGANISATIE — ALGEMEEN - EERDERE BESLISSING DOOR DE
RECHTER GEWEZEN - BEOORDELING DOOR DEZELFDE RECHTER OF EEN RECHTSVORDERING DIE HET
GEZAG VAN GEWIJSDE VAN DIE BESLISSING MISKENT - GEVOLG
2º RECHTERLIJK GEWIJSDE — GEZAG VAN GEWIJSDE — BURGERLIJKE
ZAKEN - EERDERE BESLISSING DOOR DE RECHTER GEWEZEN - BEOORDELING DOOR DEZELFDE
RECHTER OF EEN RECHTSVORDERING DIE HET GEZAG VAN GEWIJSDE VAN DIE BESLISSING MISKENT

-

RECHTERLIJKE ORGANISATIE - GEVOLG
1º en 2° Door te beoordelen of een rechtsvordering het gezag van gewijsde miskent van
een eerdere beslissing die door dezelfde rechter is gewezen, doet die rechter geen uitspraak over een zaak waarvan hij reeds vroeger kennis heeft genomen. (Artt. 292,
tweede lid en 828, 9°, Ger.W.)
(SINT-HUBERTUSHOF nv T. G.)

ARREST

(AR C.09.0342.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 22 januari 2009 gewezen
door het hof van beroep te Antwerpen.
Raadsheer Eric Dirix heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal met opdracht André Van Ingelgem heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDEL
De eiseres voert in haar verzoekschrift een middel aan.
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Het verzoekschrift is aan dit arrest gehecht.
III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Eerste onderdeel
1. Luidens artikel 292, tweede lid, van het Gerechtelijk Wetboek, is nietig, het
vonnis gewezen door een rechter die vroeger bij het uitoefenen van een ander
rechterlijk ambt kennis genomen heeft van de zaak.
2. Artikel 828, 9°, van hetzelfde wetboek bepaalt dat iedere rechter kan worden gewraakt, indien de rechter raad gegeven, gepleit of geschreven heeft over
het geschil; indien hij daarvan vroeger kennis heeft genomen als rechter of als
scheidsrechter, behalve indien hij in dezelfde aanleg: 1. heeft medegewerkt aan
een vonnis of een uitspraak alvorens recht te doen; 2. na uitspraak te hebben gedaan bij verstek, van de zaak kennis neemt op verzet; 3. na uitspraak te hebben
gedaan op een voorziening, later van dezelfde zaak kennis neemt in verenigde
kamers.
3. Door te beoordelen of een rechtsvordering het gezag van gewijsde miskent
van een eerdere beslissing die door dezelfde rechter is gewezen, doet die rechter
geen uitspraak over een zaak waarvan hij reeds vroeger kennis heeft genomen.
Het onderdeel dat uitgaat van het tegendeel, faalt naar recht.
Tweede onderdeel
(...)
Vordering tot bindendverklaring
(...)
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep en de vordering tot bindendverklaring.
Veroordeelt de eiseres in de kosten.
18 februari 2010 – 1° kamer – Voorzitter: de h. Verougstraete, voorzitter – Verslaggever: de h. Dirix – Gelijkluidende conclusie van de h. Van Ingelgem, advocaat-generaal
met opdracht – Advocaat: mr. Geinger.

Nr. 112
1° KAMER - 19 februari 2010

1º CASSATIEBEROEP — BURGERLIJKE ZAKEN — BESLISSINGEN
VATBAAR VOOR CASSATIEBEROEP — BESLISSINGEN UIT HUN AARD
NIET VATBAAR VOOR CASSATIEBEROEP - BESLISSING ALVORENS RECHT TE DOEN AANSTELLING DESKUNDIGE
2º CASSATIEMIDDELEN — BURGERLIJKE ZAKEN — BELANG - MIDDEL DAT
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OPKOMT TEGEN DE DOOR DE RECHTER AAN DE DESKUNDIGE TOEGEWEZEN OPDRACHT

- MIDDEL DAT
-

NIET OPKOMT TEGEN DE REDENEN DIE AAN DE EINDBESLISSING TEN GRONDSLAG LIGGEN

ONTVANKELIJKHEID
3º DESKUNDIGENONDERZOEK - BURGERLIJKE ZAKEN - OPDRACHT - BEVOEGDHEID GRENZEN
4º RECHTBANKEN — BURGERLIJKE ZAKEN — ALGEMEEN DESKUNDIGENONDERZOEK - OPDRACHT - BEVOEGDHEID - GRENZEN
1º De beschikking van een arrest die een deskundige aanstelt, is een beslissing alvorens
recht te doen die slechts na de eindbeslissing vatbaar is voor cassatieberoep. (Art. 1077,
Ger.W.)
2º De omstandigheid dat de eiser niet opkomt tegen de redenen die ten grondslag liggen
aan de eindbeslissing die het hof van beroep heeft genomen nadat de deskundige zijn
verslag heeft neergelegd, ontneemt niet het belang van het middel dat is ingesteld tegen
het onderwerp van de opdracht die de rechters van dat hof aan de deskundige hebben
toegewezen om hen in staat te stellen uitspraak te doen.
3º en 4° De aan een deskundige toegewezen opdracht moet beperkt blijven tot het verzamelen van de feitelijke gegevens die noodzakelijk zijn om de rechter in staat te stellen de
pertinente rechtsregels toe te passen; de rechter mag de deskundige niet opdragen een
advies te geven over de gegrondheid van de vordering1. (Artt. 11, eerste lid, en 962,
Ger.W.)
(WAALS GEWEST T. v. H. d' A e.a.)

ARREST (vertaling)

(AR C.08.0127.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen de arresten, op 20 februari 2002 en 13 juni
2007 gewezen door het hof van beroep te Brussel.
Raadsheer Didier Batselé heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Thierry Werquin heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDELEN
De eiseres voert twee middelen aan waarvan het eerste als volgt is gesteld.
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 11, eerste lid, 962 en 963 van het Gerechtelijk Wetboek.
Aangevochten beslissingen
Alvorens recht te doen over de vraag zelf of het perceel waarvan de verweerders eigenaars in onverdeeldheid waren, bouwgrond was, wijst het bestreden arrest van 20 februari
2002 de deskundige Brône aan met als opdracht:
"kennis te nemen van de dossiers van de partijen en van hun respectieve standpunten;
zijn advies te geven over de vraag of het perceel, kadastraal bekend afdeling 3, sectie C,
nr. 69 G/3, de dag vóór de inwerkingtreding van het gewestplan Nijvel, al dan niet bouwgrond was;
te bepalen, met name, of de waarde van het perceel in 1963, zoals zij blijkt uit de aan1 Cass., 3 juni 2004, AR C.03.0111.N, AC, 2004, nr 303.
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gifte van de nalatenschap van mevrouw E. v.H.d'A., namelijk 66 frank/m², in die periode
en in de betrokken streek, overeenkomt met die van bouwgrond of van landbouwgrond; in
dat verband de door de partijen voorgestelde berekeningen en referenties in aanmerking te
nemen en te onderzoeken;
alle vragen van de partijen over de beslechting van het geschil te beantwoorden en het
hof (van beroep) alle gegevens te bezorgen om het stedenbouwkundig statuut te kunnen
beoordelen van het perceel vóór de inwerkingtreding van het voornoemde gewestplan".
Het bestreden arrest van 13 juni 2007 beslist dat "het perceel (...) vóór de inwerkingtreding van het gewestplan, bestemd was om gesplitst en voor bebouwing verkaveld te worden", en dit, meer bepaald, om de onderstaande redenen:
"Dat de (voormelde) specifieke kenmerken waaraan een bouwgrond moet voldoen, allemaal aanwezig waren, werd al door het hof (van beroep) aanvaard. Dit werd door de
deskundige bevestigd.
Het tweede aanknopingspunt kan worden afgeleid uit de waardebepaling van het perceel bij de successieaangifte.
Aangezien de gerechtsdeskundige bevestigd heeft dat een vierkante meter landbouwgrond toentertijd verkocht werd tegen 15 à 21 frank, naar gelang van de grootte van het
perceel, moet worden aangenomen dat het perceel van de litisconsorten v.H.d'A. niet kan
worden aangemerkt als voor landbouw bestemde grond maar wel als bebouwbare grond
moet worden bestempeld.
Het enige stuk bouwgrond dat de deskundige als vergelijkingspunt heeft kunnen nemen, kostte echter wel 146 frank/m2.
Er mag evenwel niet uit het oog worden verloren:
- dat de deskundige maar één enkel vergelijkingspunt heeft gevonden waarvan de specifieke kenmerken die verkoopprijs konden verantwoorden;
- dat de deskundige heeft toegegeven dat de waarde van een groot niet-verkaveld perceel beduidend lager is dan de som van de prijzen van de stukken bouwgrond die het omvat; deskundige Brône raamt dat verschil op ongeveer de helft, hetgeen erop neerkomt dat
de litigieuze percelen, na verkaveling en splitsing, in dit geval 122 frank/m² (66 frank x 2)
waard zijn;
- dat de raming in de successieaangifte niet gemaakt is met het oog op een 'wetenschappelijke' en definitieve waardebepaling van het perceel, maar enkel om te voldoen aan een
wettelijke en fiscale verplichting, wat over het algemeen niet de beste manier is om de
waarde te bepalen van een goed of van de akte waarvan een taxatie gemaakt moet worden,
en, op de koop toe, in een periode waarin het perceel nog geen enkel stedenbouwkundig
statuut was toegekend;
- dat de litisconsorten v.H.d'A. wijzen op een doorslaggevend vergelijkingspunt, namelijk de verkoop tegen 50 frank/m², in 1964, van een groot perceel van 1 ha 46 are, gelegen
in Saintes, dat naderhand in bouwloten werd verkaveld en opgesplitst".
Het bestreden arrest van 13 juni 2007 grondt aldus zijn beslissing dat het perceel van de
huidige verweerders bouwgrond was op de adviezen van de door het bestreden arrest van
20 februari 2002 aangestelde deskundige.
Grieven
Luidens artikel 11, eerste lid, van het Gerechtelijk Wetboek kunnen de rechters hun
rechtsmacht niet overdragen.
De rechter kan, ter oplossing van een voor hem gebracht geschil, deskundigen gelasten
vaststellingen te doen of een technisch advies te geven (artikel 963 (lees: 962) van het Gerechtelijk Wetboek).
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Uit die bepalingen valt af te leiden dat de rechter, aangezien het deskundigenverslag
slechts vaststellingen of technisch advies kan behelzen, de deskundige niet wettig met de
opdracht kan belasten zijn advies te geven over de gegrondheid van de vordering zelf.
In dit geval strekte de vordering van de verweerders ertoe een vergoeding te krijgen
voor de stedenbouwkundige waardevermindering van een perceel waarvan zij mede-eigenaars waren en dat, wegens de inwerkingtreding van het gewestplan Nijvel, zijn gebruik
of bestemming als bouwgrond was kwijtgeraakt.
De vraag of het litigieuze perceel bouwgrond was vóór de inwerkingtreding van het gewestpunt staat dus in dit geschil centraal.
Het bestreden arrest van 20 februari 2002 belast de deskundige echter met de opdracht
met name zijn advies te geven over de vraag of het litigieuze perceel de dag vóór de inwerkingtreding van het gewestplan al dan niet bouwgrond was.
De vernietiging van het bestreden arrest van 20 februari 2002 leidt derhalve tot de vernietiging van het arrest van 13 juni 2007, dat het gevolg ervan is.
Voor het overige schendt het bestreden arrest van 13 juni 2007, doordat het zijn uitspraak over het geschil zelf met betrekking tot de hoedanigheid van bouwgrond van het litigieuze perceel baseert op de adviezen die deskundige Brône gegeven heeft ter uitvoering
van de opdracht die hem op onwettige wijze was toegewezen door het bestreden arrest
van 20 februari 2002, net zoals dat eerste arrest, alle in het middel aangewezen bepalingen.

III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Over het middel van niet-ontvankelijkheid dat door de verweerders wordt aangevoerd tegen het cassatieberoep, in zoverre dit is ingesteld tegen het arrest van
13 juni 2007: dat cassatieberoep is ingesteld tegen een beslissing alvorens recht
te doen
De beschikking van het arrest van 13 juni 2007 die een deskundige aanwijst, is
een beslissing alvorens recht te doen die slechts na de eindbeslissing vatbaar is
voor cassatieberoep.
Het middel van niet-ontvankelijkheid is gegrond.
Het middel voor het overige
Eerste middel
Het middel is gericht tegen de beslissing van het bestreden arrest van 20 februari 2002 om de deskundige die het aanwijst te belasten met de opdracht "zijn advies te geven over de vraag of het perceel al dan niet bouwgrond is".
Over de door de verweerders tegen het middel ingestelde grond van niet-ontvankelijkheid: het middel vertoont geen belang
Enerzijds beslist het bestreden arrest van 20 februari 2002 niet dat het litigieuze perceel drie gebruikelijke kenmerken van bebouwbare grond vertoonde die
toereikend waren om dat perceel als bouwgrond aan te merken.
Anderzijds ontneemt de omstandigheid dat de eiser niet opkomt tegen de redenen die ten grondslag liggen aan de eindbeslissing die het hof van beroep in het
arrest van 13 juni 2007 heeft genomen na de neerlegging van het deskundigenverslag, het belang niet aan het middel dat is ingesteld tegen het onderwerp van
de opdracht die deze raadsheren aan de deskundige hebben toegewezen om hen
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in staat te stellen uitspraak te doen.
De grond van niet-ontvankelijkheid kan niet worden aangenomen.
De gegrondheid van het middel
Krachtens artikel 11, eerste lid, van het Gerechtelijk Wetboek kunnen de rechters hun rechtsmacht niet overdragen.
Volgens artikel 962 van dat wetboek kan de rechter, ter oplossing van een voor
hem gebracht geschil of ingeval een geschil werkelijk en dadelijk dreigt te ontstaan, deskundigen gelasten vaststellingen te doen of een technisch advies te geven.
De aan een deskundige toegewezen opdracht moet beperkt blijven tot het verzamelen van de feitelijke gegevens die noodzakelijk zijn om de rechter in staat te
stellen de pertinente rechtsregels toe te passen; de rechter mag de deskundige
niet opdragen een advies te geven over de gegrondheid van de vordering.
Het bestreden arrest van 20 februari 2002 stelt vast dat "(de verweerders) de
Belgische Staat en (de eiser) hebben doen dagvaarden (...) om (...) herstel te verkrijgen van de schade die zij beweerden te hebben geleden wegens de waardevermindering van hun perceel doordat het als groene zone in het gewestplan was
ingekleurd".
Dat arrest oordeelt dat, "als de (verweerders) recht op schadevergoeding willen
krijgen, zij moeten aantonen dat (...) het gewestplan een einde gemaakt heeft aan
het gebruik waarvoor hun perceel diende of normaal bestemd was op de dag vóór
de inwerkingtreding van het plan" en dat de eiser "met klem (betwist) dat het
perceel van de (verweerders) vóór de inwerkingtreding van het gewestplan
bouwgrond was geweest en die hoedanigheid bijgevolg had kunnen verliezen
door de uitwerking van het plan dat het als groene zone had ingekleurd".
"Alvorens verder uitspraak te doen", stelt het bestreden arrest van 20 februari
2002, een deskundige aan met als opdracht "zijn advies te geven over de vraag of
het perceel al dan niet bouwgrond is".
Aldus geeft het de deskundige de opdracht een advies te geven over de gegrondheid van de rechtsvordering zelf en schendt het, bijgevolg, de artikelen 11,
eerste lid, en 962 van het Gerechtelijk Wetboek.
Het middel is gegrond.
De vernietiging van het bestreden arrest van 20 februari 2002 leidt tot de nietigverklaring van het arrest van 13 juni 2007 dat er het gevolg van is.
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest van 20 februari 2002 en doet het arrest van 13
juni 2007, dat het gevolg ervan is, teniet.
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het vernietigde arrest en van het nietig verklaarde arrest.
Houdt de kosten aan en laat de beslissing daaromtrent aan de feitenrechter
over.
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Verwijst de zaak naar het hof van beroep te Bergen.
19 februari 2010 – 1° kamer – Voorzitter: de h. Storck, voorzitter – Verslaggever: de h.
Batselé – Gelijkluidende conclusie van de h. Werquin, advocaat-generaal – Advocaten:
mrs. Simont en Maes.

Nr. 113
1° KAMER - 19 februari 2010

1º BEVOEGDHEID EN AANLEG — BURGERLIJKE ZAKEN — BEVOEGDHEID
— VOLSTREKTE BEVOEGDHEID (MATERIËLE. PERSOONLIJKE) VREDERECHTER - WETTELIJKE SAMENWONING - BEËINDIGING - DRINGENDE EN VOORLOPIGE
MAATREGELEN - VERZOEKSCHRIFT NEERGELEGD VÓÓR HET OPTREDEN VAN DE AMBTENAAR VAN DE
BURGERLIJKE STAND

2º ECHTSCHEIDING EN SCHEIDING VAN TAFEL EN BED — ALLERLEI WETTELIJKE SAMENWONING - BEËINDIGING - DRINGENDE EN VOORLOPIGE MAATREGELEN VERZOEKSCHRIFT NEERGELEGD VÓÓR HET OPTREDEN VAN DE AMBTENAAR VAN DE BURGERLIJKE
STAND - VREDERECHTER - BEVOEGDHEID
3º BEVOEGDHEID EN AANLEG — BURGERLIJKE ZAKEN — BEVOEGDHEID
— VOLSTREKTE BEVOEGDHEID (MATERIËLE. PERSOONLIJKE) VREDERECHTER - WETTELIJKE SAMENWONING - BEËINDIGING - DRINGENDE EN VOORLOPIGE
MAATREGELEN - VERZOEKSCHRIFT NEERGELEGD MEER DAN DRIE MAANDEN NA DE ONDERTEKENING
VAN EEN ONTWERP-OVEREENKOMST
4º ECHTSCHEIDING EN SCHEIDING VAN TAFEL EN BED — ALLERLEI WETTELIJKE SAMENWONING - BEËINDIGING - DRINGENDE EN VOORLOPIGE MAATREGELEN VERZOEKSCHRIFT NEERGELEGD MEER DAN DRIE MAANDEN NA DE ONDERTEKENING VAN EEN
ONTWERP-OVEREENKOMST - VREDERECHTER - VOLSTREKTE BEVOEGDHEID
1º en 2° De vrederechter is bevoegd om uitspraak te doen over een vordering tot dringende
en voorlopige maatregelen die neergelegd is voordat de ambtenaar van de burgerlijke
stand in de bevolkingsregisters akte heeft genomen van de beëindiging van de wettelijke
samenwoning. (Art. 1476, §2, tweede, derde en zesde lid, B.W.; Art. 1479, eerste en
tweede lid, B.W.)
3º en 4° De beslissing dat een vordering tot dringende en voorlopige maatregelen niet
rechtsgeldig bij de vrederechter is neergelegd, omdat er meer dan drie maanden zijn verlopen tussen de ondertekening door de partijen van een ontwerp-overeenkomst die de
beëindiging van hun wettelijke samenwoning vaststelt en hun scheiding regelt, en het
gedinginleidende verzoekschrift, zonder hun verklaring voor de ambtenaar van de burgerlijke stand in aanmerking te nemen, is onwettig. (Artt. 1476, §2, en 1479, derde lid,
B.W.)
(V. T. B.)

ARREST (vertaling)

(AR C.09.0045.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
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Het cassatieberoep is gericht tegen het vonnis, op 12 september 2008 in hoger
beroep gewezen door de Rechtbank van Eerste Aanleg te Nijvel.
Raadsheer Martine Regout heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Thierry Werquin heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDELEN
De eiseres voert twee middelen aan.
Eerste middel
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 1476, §2, en 1479, eerste en tweede lid, van het Burgerlijk Wetboek (zoals ze werden gewijzigd bij de wet van 23 november 1998).
Aangevochten beslissingen
Het bestreden vonnis verklaart verweerders hoger beroep gegrond in zoverre hij vordert
dat de oorspronkelijke hoofdvordering van de eiseres om de onderstaande redenen nietontvankelijk wordt verklaard:
"De wettelijke samenwoning kan worden beëindigd hetzij in onderlinge overeenstemming door de samenwonenden, hetzij eenzijdig door een van de samenwonenden door
middel van een schriftelijke verklaring die tegen ontvangstbewijs wordt overhandigd aan
de ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeente van de woonplaats van beide partijen of, indien de partijen geen woonplaats hebben in dezelfde gemeente, aan de ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeente van de woonplaats van één van hen.
Dat geschrift moet de datum van de verklaring bevatten, de persoonlijke gegevens
(naam, voornaam, woonplaats) van de twee partijen, hun handtekening en de vermelding
van de wil de wettelijke samenwoning te beëindigen. De ambtenaar maakt melding van de
beëindiging van de wettelijke samenwoning in het bevolkingsregister (artikel 1476 van
het Burgerlijk Wetboek).
Blijkbaar maakt die vermelding op vermogensrechtelijk vlak een einde aan de vermogensrechtelijke gevolgen van de wettelijke samenwoning.
Bij een onderlinge beëindiging echter gaat die beëindiging, in de verhouding tussen de
ex-samenwonenden, blijkbaar terug tot op de dag waarop de gezamenlijke verklaring van
beëindiging van de samenwoning werd ondertekend.
Derden van hun kant kunnen nog de rechtsgevolgen van de wettelijke samenwoning
aanvoeren tot het ogenblik waarop de onderlinge verklaring in de registers ad hoc wordt
ingeschreven (...).
In dit geval zijn (de eiseres) en (de verweerder), bij een uitdrukkelijke en eenstemmige
verklaring, overeengekomen dat hun contract van wettelijke samenwoning afliep op 14
september 2007 (lees: 2006).
In dezelfde overeenkomst hadden zij, wegens hun scheiding, een financiële en een huisvestingsregeling vastgelegd voor Cl. en hadden zij bedongen dat (de eiseres) een aantal
meubels mocht meenemen en dat (de verweerder) (de eiseres) 3.500 euro zou betalen als
bijdrage voor haar verhuis en voor het betrekken van haar nieuwe woning.
In tegenstelling tot hetgeen (de eiseres) beweert, werd die overeenkomst uitgevoerd en
heeft zij uitwerking gehad.
Aan de hand van de overgelegde stukken is het inderdaad bewezen:
- dat (de verweerder) op 9 oktober 2006 aan (de eiseres) 3.500 euro heeft betaald met
de mededeling 'hulp bij de verhuis' alsook 400 euro met de mededeling 'onderhoudsbijdrage Cl. 10/2006' (...);
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- dat de raadslieden van de twee partijen op de terechtzitting van 10 oktober 2006 akte
hebben doen nemen van de overeenkomst van de partijen over de financiële kwesties en
de huisvesting van Cl. (...);
- dat (de eiseres) een woning heeft gehuurd in de rue des Combattants in Terhulpen
(...);
- dat er met toepassing van die ontwerpovereenkomst op 20 november 2006 een vonnis
is uitgesproken door de jeugdrechtbank dat met name voorziet in de beurtelingse huisvesting van Cl., naar het voorbeeld van die van Ch. en Q., haar domiciliëring bij haar mama,
een onderhoudsbijdrage van 400 euro ten laste van haar papa, met eerste betaling op 1 oktober 2006.
Bovendien blijkt de wil van (de eiseres) om de samenwoning te beëindigen al duidelijk
uit haar verklaring aan de politie op 4 augustus 2006 waarin zij zegt dat zij de gezinswoning op 30 juli 2006 wil verlaten en niet meer opnieuw met (de verweerder) wil samenleven.
Bijgevolg moet ervan worden uitgegaan dat de wettelijke samenwoning, zoals zij geregeld is door de artikelen 1475 en volgende van het Burgerlijk Wetboek, tussen de partijen
beëindigd is op 14 september 2006, dat is de datum van de ondertekening van hun ontwerpovereenkomst, en dit, ondanks het feit dat zij vele maanden nadien weer voor enkele
maanden zijn gaan samenwonen. De verzoening die (de eiseres) dienaangaande aanvoerde
verwees immers naar de echtscheiding en het huwelijk waarop de filosofie van de wet op
de wettelijke samenwoning geen betrekking heeft en die bijgevolg hier niet van toepassing is, en ondanks het feit dat de ambtenaar van de burgerlijke stand geen melding heeft
gemaakt van die verklaring.
Het is niet bewezen dat de partijen die beslissing zouden hebben verzaakt overeenkomstig artikel 1341 van het Burgerlijk Wetboek, noch dat (de eiseres) gedwongen zou zijn
geweest om die overeenkomst te ondertekenen.
Artikel 1479, eerste lid, van het Burgerlijk Wetboek bepaalt dat de vrederechter maatregelen kan nemen indien de verstandhouding tussen de wettelijk samenwonenden ernstig
verstoord is.
Op die grond kon de rechter dus niet geadieerd worden, aangezien de wettelijke samenwoning al beëindigd was".
Grieven
Eerste onderdeel
Artikel 1476, §2, tweede, derde en vierde lid, van het Burgerlijk Wetboek doet de beëindiging van de wettelijke samenwoning, naar het voorbeeld van artikel 1475, §1, van
het Burgerlijk Wetboek, afhangen van een verklaring, ofwel door de twee samenwonenden, of wel door een van hen, voor de ambtenaar van de burgerlijke stand, die hiervan,
krachtens artikel 1476, §2, zesde lid, van het Burgerlijk Wetboek, melding moet maken in
het bevolkingsregister.
De wetgever heeft zodoende zowel de inwerkingtreding van de wettelijke samenwoning als de inwerkingtreding van de beëindiging van de wettelijke samenwoning, zowel
ten aanzien van derden als tussen samenwonenden, afhankelijk willen maken van het
vormvereiste van de verklaring voor de ambtenaar van de burgerlijke stand en de inschrijving ervan in het bevolkingsregister.
Het bestreden vonnis, daarentegen, oordeelt dat "bij een onderlinge beëindiging echter
die beëindiging, in de verhouding tussen de ex-samenwonenden, blijkbaar teruggaat tot op
de dag waarop de gezamenlijke verklaring van beëindiging van de samenwoning werd ondertekend" en dat enkel derden "nog de rechtsgevolgen van de wettelijke samenwoning
(konden) aanvoeren tot het ogenblik waarop de onderlinge verklaring in het register ad
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hoc wordt ingeschreven".
Op grond van de vaststellingen dat de samenwonenden "bij een uitdrukkelijke en eenstemmige verklaring, overeengekomen (zijn) dat hun contract van wettelijke samenwoning afliep op 14 september 2007 (lees: 2006)", dat die overeenkomst door de partijen is
uitgevoerd en dat de eiseres haar wil om de samenwoning te beëindigen reeds had geuit in
een verklaring van 4 augustus 2006 aan de politie waarin zij zegde dat zij de gezinswoning zou verlaten en niet meer opnieuw met de verweerder wou samenleven, oordeelt het
bestreden vonnis dat de wettelijke samenwoning in dit geval "tussen de partijen beëindigd
is op 14 september 2006 (...) en dit, ondanks het feit dat zij vele maanden nadien weer
voor enkele maanden zijn gaan samenwonen" en beslist bijgevolg dat er bij de eerste rechter niet langer een vordering tot dringende en voorlopige maatregelen op grond van artikel
1479, eerste lid, van het Burgerlijk Wetboek aanhangig kon worden gemaakt, aangezien
de wettelijke samenwoning bij de neerlegging van het verzoekschrift op 13 december
2007 beëindigd was.
Doordat het bestreden vonnis de datum van de onderlinge overeenstemming tussen de
samenwonenden in aanmerking neemt in plaats van de datum van hun (onderlinge of eenzijdige, te dezen eenzijdige) verklaring voor de ambtenaar van de burgerlijke stand en van
de inschrijving ervan in het bevolkingsregister om te bepalen wanneer de wettelijke samenwoning werd beëindigd en, bijgevolg, om uit te maken of de eerste rechter bevoegd
was en de oorspronkelijke vordering van de eiseres ontvankelijk, schendt dit artikel 1476,
§2, van het Burgerlijk Wetboek.
Tweede onderdeel
Indien de verstandhouding tussen de samenwonenden ernstig verstoord is, verleent artikel 1479, eerste lid, van het Burgerlijk Wetboek de vrederechter de bevoegdheid om kennis te nemen van vorderingen tot "dringende en voorlopige maatregelen betreffende het
betrekken van de gemeenschappelijke verblijfplaats, betreffende de persoon en de goederen van de samenwonenden en van de kinderen, alsmede betreffende de wettelijke en contractuele verplichtingen van beide samenwonenden".
Aangezien de bevoegdheid ratione materiae van een rechter beoordeeld wordt op de
dag waarop een zaak bij hem aanhangig wordt gemaakt, zal de vrederechter, bij wie een
verzoekschrift wordt ingediend waarin op grond van artikel 1479, eerste lid, van het Burgerlijk Wetboek, dringende en voorlopige maatregelen worden gevorderd, bijgevolg van
een dergelijk verzoekschrift kunnen kennisnemen, als het ingediend is vóór de verklaring
tot beëindiging.
Artikel 1479, tweede lid, van het Burgerlijk Wetboek preciseert dat de door de vrederechter bevolen maatregelen "vervallen (...) op de dag dat de wettelijke samenwoning, zoals bedoeld in artikel 1476, §2, zesde lid, wordt beëindigd", hetgeen een uitdrukkelijke
verwijzing is naar het vormvereiste van de inschrijving van de beëindiging van de wettelijke samenwoning in het bevolkingsregister door de ambtenaar van de burgerlijke stand.
Aldus draagt het in artikel 1476, §2, zesde lid, van het Burgerlijk Wetboek opgelegde
vormvereiste bij tot de rechterlijke organisatie die van openbare orde is en waarvan de samenwonenden of een van hen niet mogen afwijken door hun verklaring van beëindiging
bij onderlinge overeenstemming te doen ingaan op de dag van die beëindiging en aldus
geen rekening te houden met het wettelijk vereiste dat de verklaring van beëindiging moet
worden gedaan bij de ambtenaar van de burgerlijke stand die ze moet inschrijven in het
bevolkingsregister.
Aangezien het verzoekschrift in dit geval neergelegd is op 13 december 2007, dus op
het ogenblik waarop de wettelijke samenwoning tussen de partijen, bij ontstentenis van
verklaring door de beide samenwonenden of door een van hen, nog niet beëindigd was,
werd dat verzoekschrift rechtsgeldig ingediend bij de eerste rechter en kon hij, bijgevolg,
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uitspraak doen over de dringende en voorlopige maatregelen, althans voor de periode vóór
de op grond van artikel 1476, §2, zesde lid, van het Burgerlijk Wetboek overhandigde
verklaring van beëindiging.
Hoewel de uitwerking van de maatregelen die moeten worden genomen op grond van
artikel 1479, eerste lid, van het Burgerlijk Wetboek, in het gedrang kan komen voor de
periode na de verklaring van wettelijke samenwoning, kan dit niet het geval zijn voor de
periode die daaraan voorafgaat.
Het bestreden vonnis oordeelt echter dat er bij de eerste rechter niet langer een vordering tot dringende en voorlopige maatregelen op grond van artikel 1479, eerste lid, van het
Burgerlijk Wetboek aanhangig kon worden gemaakt, aangezien de wettelijke samenwoning bij de neerlegging van het verzoekschrift op 13 december 2007 beëindigd was.
Doordat het bestreden vonnis de datum van de onderlinge overeenstemming tussen de
samenwonenden in aanmerking neemt in plaats van de datum van hun (onderlinge of eenzijdige, te dezen eenzijdige) verklaring voor de ambtenaar van de burgerlijke stand in het
bevolkingsregister om te bepalen of de vordering tot dringende en voorlopige maatregelen
ontvankelijk is en of de vrederechter bevoegd is, schendt het de artikelen 1476, §2, zesde
lid, en 1479, eerste en tweede lid, van het Burgerlijk Wetboek.
Tweede middel
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 1476, §2, en 1479, derde lid, van het Burgerlijk Wetboek (zoals ze werden gewijzigd bij de wet van 23 november 1998).
Aangevochten beslissingen
Het bestreden vonnis verklaart verweerders hoger beroep gegrond in zoverre hij/het
vordert dat de oorspronkelijke hoofdvordering van de eiseres om de onderstaande redenen
niet-ontvankelijk wordt verklaard:
"Artikel 1479, derde lid, van het Burgerlijk Wetboek bepaalt dat de vrederechter dringende en voorlopige maatregelen kan nemen waarvan de geldigheidsduur niet langer dan
één jaar mag bedragen, op voorwaarde dat de vordering binnen drie maanden na de beëindiging van de wettelijke samenwoning bij hem aanhangig is gemaakt.
Er zijn echter meer dan drie maanden verlopen sinds de datum van beëindiging tussen
de partijen (14 september 2006) en de datum waarop de vordering bij de vrederechter aanhangig is gemaakt (13 december 2007), zodat de vrederechter ze niet-ontvankelijk diende
te verklaren en andere rechters beschermingsmaatregelen konden nemen.
De door (de verweerder) op 21 maart 2008 eenzijdig afgelegde verklaring van beëindiging van wettelijke samenwoning stelt die beslissing niet opnieuw ter discussie, te meer
daar zij met het oog op bewaring van recht is genomen, rekening houdend met de argumenten die hij voor deze rechtbank uiteenzet, zoals dit blijkt uit de brief van 19 maart
2008 van zijn raadsman, met de bedoeling automatisch een einde te maken aan de door de
vrederechter genomen maatregelen, waaronder die betreffende het pand in Lasne, waar
zijn vennootschappen hun zetel hebben".
Grieven
Artikel 1476, §2, tweede, derde en vierde lid, van het Burgerlijk Wetboek doet de beëindiging van de wettelijke samenwoning, naar het voorbeeld van artikel 1475, §1, van
het Burgerlijk Wetboek, afhangen van een verklaring, ofwel door de twee samenwonenden, of wel door een van hen, voor de ambtenaar van de burgerlijke stand, die hiervan,
krachtens artikel 1476, §2, zesde lid, van het Burgerlijk Wetboek, melding moet maken in
het bevolkingsregister.
De wetgever heeft zodoende zowel de inwerkingtreding van de wettelijke samenwo-
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ning als de inwerkingtreding van de beëindiging van de wettelijke samenwoning, zowel
ten aanzien van derden als tussen samenwonenden, afhankelijk willen maken van het
vormvereiste van de verklaring voor de ambtenaar van de burgerlijke stand en de inschrijving ervan in het bevolkingsregister.
De door artikel 1479, derde lid, van het Burgerlijk Wetboek opgelegde voorwaarde dat
de vordering tot dringende en voorlopige maatregelen voor de vrederechter binnen drie
maanden na de beëindiging van de wettelijke samenwoning ingesteld moet zijn, moet
eveneens in die zin begrepen worden dat zij geldt, niet te rekenen van de onderlinge instemming tussen de partijen, maar wel van de inschrijving van de beëindiging van de wettelijke samenwoning in het bevolkingsregister door de ambtenaar van de burgerlijke stand
krachtens artikel 1476, §2, zesde lid, van het Burgerlijk Wetboek.
Het bestreden vonnis is echter van oordeel dat de wettelijke samenwoning van de partijen op 14 september 2006 was beëindigd en beslist op grond van die vaststelling dat de
eerste rechter de nieuwe vordering niet-ontvankelijk had moeten verklaren daar hij op
grond van artikel 1479, derde lid, van het Burgerlijk Wetboek niet bevoegd was om dringende en voorlopige maatregelen te nemen na de beëindiging van de wettelijke samenwoning, aangezien die vordering niet was ingesteld binnen drie maanden na de datum van
beëindiging die het bestreden vonnis in aanmerking neemt.
Doordat het bestreden vonnis de datum van de onderlinge overeenstemming tussen de
samenwonenden in aanmerking neemt in plaats van de datum van hun (overeenstemmende of eenzijdige, te dezen eenzijdige) verklaring voor de ambtenaar van de burgerlijke
stand om te bepalen wanneer de wettelijke samenwoning werd beëindigd en, bijgevolg,
om op basis hiervan uit te maken of de eerste rechter bevoegd was en bijgevolg de nieuwe
vordering van de eiseres ontvankelijk, schendt het de artikelen 1476, §2, en 1479, derde
lid, van het Burgerlijk Wetboek.

III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Eerste middel
Tweede onderdeel
Luidens artikel 1476, §2, tweede en derde lid, van het Burgerlijk Wetboek kan
de wettelijke samenwoning worden beëindigd hetzij in onderlinge overeenstemming door de samenwonenden, hetzij eenzijdig door een van de samenwonenden
door middel van een schriftelijke verklaring die tegen ontvangstbewijs wordt
overhandigd aan de ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeente van de
woonplaats van beide partijen of, indien de partijen geen woonplaats hebben in
dezelfde gemeente, aan de ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeente
van de woonplaats van één van hen.
Artikel 1476, §2, zesde lid, bepaalt dat de ambtenaar van de burgerlijke stand
melding maakt van de beëindiging van de wettelijke samenwoning in het bevolkingsregister.
Volgens artikel 1479, eerste en tweede lid is de vrederechter bevoegd om dringende en voorlopige maatregelen te nemen indien de verstandhouding tussen de
wettelijk samenwonenden ernstig verstoord is. De vrederechter bepaalt de geldigheidsduur van de maatregelen die hij oplegt. Hoe dan ook vervallen die maatregelen op de dag dat de wettelijke samenwoning, zoals bedoeld in artikel 1476,
§2, zesde lid, wordt beëindigd.
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Uit het onderling verband tussen die bepalingen volgt dat de vrederechter bevoegd is om uitspraak te doen over een vordering tot dringende en voorlopige
maatregelen die ingesteld is voordat de ambtenaar van de burgerlijke stand in het
bevolkingsregister melding heeft gemaakt van de beëindiging van de wettelijke
samenwoning.
Het bestreden vonnis stelt vast dat:
- de partijen op 30 juli 2004 een verklaring van wettelijke samenwoning in de
gemeente Lasne hebben afgelegd, overeenkomstig artikel 1476 van het Burgerlijk Wetboek,
- zij op 14 september 2006 een ontwerpovereenkomst hebben ondertekend die
het einde van hun wettelijke samenwoning vaststelt en hun scheiding regelt; zij
echter het in artikel 1476, §2, van het Burgerlijk Wetboek bedoelde vormvereiste
niet hebben nageleefd;
- zij enige maanden nadien weer zijn gaan samenwonen,
- de eiseres op 13 december 2007 bij de vrederechter een vordering aanhangig
heeft gemaakt opdat hij dringende en voorlopige maatregelen zou nemen in het
kader van artikel 1479, eerste lid, van het Burgerlijk Wetboek,
- de verweerder op 21 maart 2008, met het oog op bewaring van recht, een
eenzijdige verklaring van beëindiging van de wettelijke samenwoning heeft afgelegd bij het gemeentebestuur van Lasne, overeenkomstig artikel 1476, §2, van
het Burgerlijk Wetboek.
Het bestreden vonnis dat beslist dat de vrederechter niet rechtsgeldig werd
geadieerd op 13 december 2007 op grond van artikel 1479, eerste lid, van het
Burgerlijk Wetboek omdat de wettelijke samenwoning tussen de partijen op 14
september 2006 door de ondertekening van hun ontwerpovereenkomst werd beëindigd, schendt de in het middel aangewezen wetsbepalingen.
Het onderdeel is gegrond.
Tweede middel
Luidens artikel 1479, derde lid, van het Burgerlijk Wetboek, gelast de vrederechter, na de beëindiging van de wettelijke samenwoning en voor zover de vordering binnen drie maanden na die beëindiging is ingesteld, de dringende en
voorlopige maatregelen die ingevolge de beëindiging gerechtvaardigd zijn.
De beëindiging van de wettelijke samenwoning, in de zin van die bepaling,
gaat in, overeenkomstig de voornoemde artikelen 1476, §2, zesde lid, en 1479,
tweede lid, op de dag waarop de ambtenaar van de burgerlijke stand in het bevolkingsregister melding maakt van die beëindiging.
Het bestreden vonnis dat beslist dat de vrederechter niet rechtsgeldig is geadieerd op grond van artikel 1479, derde lid, van het Burgerlijk Wetboek, omdat er
meer dan drie maanden zijn verlopen tussen het gedinginleidende verzoekschrift
en de ondertekening door de partijen van hun ontwerpovereenkomst, schendt de
in het middel aangewezen wetsbepalingen.
Het middel is gegrond.
Het eerste onderdeel van het eerste middel hoeft niet onderzocht te worden, het
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kan immers niet tot ruimere cassatie leiden.
Dictum
Het Hof,
zonder acht te slaan op de stukken die de verweerder heeft neergelegd zonder
bijstand van een advocaat bij het Hof van Cassatie,
Vernietigt het bestreden vonnis, behalve in zoverre dat vonnis het hoger beroep en de nieuwe vorderingen van de verweerder ontvankelijk verklaart en de
eiseres veroordeelt tot betaling van een euro schadevergoeding aan de verweerder.
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het gedeeltelijk vernietigde vonnis.
Houdt de kosten aan en laat de uitspraak daaromtrent aan de feitenrechter over.
Verwijst de aldus beperkte zaak naar de rechtbank van eerste aanleg te Brussel, zitting houdende in hoger beroep.
19 februari 2010 – 1° kamer – Voorzitter: de h. Storck, voorzitter – Verslaggever: mevr. Regout – Gelijkluidende conclusie van de h. Werquin, advocaat-generaal – Advocaat:
mr. Lefèbvre.

Nr. 114
1° KAMER - 19 februari 2010

1º RECHTSMISBRUIK - BEGRIP - PROCESHANDELING
2º KORT GEDING - CASSATIE - BEVOEGDHEID VAN HET HOF VAN CASSATIE
3º CASSATIE — BEVOEGDHEID VAN HET HOF — ALGEMEEN - KORT GEDING
1º Wanneer een proceshandeling uitsluitend ertoe strekt de belangen van de tegenpartijen
te schaden, meer bepaald door de uitoefening van een rechtsmiddel door laatstgenoemden moeilijker, langzamer of duurder te maken, levert zij een rechtsmisbruik op1. (Algemeen beginsel van rechtsmisbruik)
2º en 3° Het behoort niet tot de bevoegdheid van het Hof van Cassatie om op het ogenblik
van zijn uitspraak na te gaan of de voorwaarde van de dringende noodzakelijkheid inzake
kort geding nog bestaat; de omstandigheid dat de door de rechter in kort geding bevolen
voorlopige maatregelen uitgevoerd zijn of dat de geldigheidsdatum ervan verstreken is
alvorens het cassatieberoep werd ingesteld, heeft niet tot gevolg dat het niet-ontvankelijk
wordt wegens gebrek aan voorwerp2. (Art. 147, tweede lid, Gw. 1994)
(FEDERALE INVESTERINGS-EN PARTICIPATIEMAATSCHAPPIJ nv van openbaar nut T. A. e.a.- in tegenwoordigheid
van FORTIS nv e.a. ; FORTIS nv T A. e.a. - in tegenwoordigheid van FEDERALE INVESTERINGS-EN PARTICIPATIEMAATSCHAPPIJ, nv van openbaar nut e.a.)

ARREST (vertaling)

1 Zie concl. O.M. in Pas., 2010, nr.114.
2 Ibid.
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(AR C.09.0118.F – C.09.0132.F – C.09.0134.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
De cassatieberoepen zijn gericht tegen het arrest, op 12 december 2008 gewezen door het hof van beroep te Brussel.
Raadsheer Albert Fettweis heeft verslag uitgebracht.
Procureur-generaal Jean-Francois Leclercq heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDELEN
1. Cassatieberoep C.09.0118.F
In het cassatieverzoekschrift waarvan een eensluidend afschrift aan dit arrest is
gehecht, voert de eiseres veertien middelen aan.
2. Cassatieberoep C.09.0132.F
In het cassatieverzoekschrift waarvan een eensluidend afschrift aan dit arrest is
gehecht, voert de eiseres vijf middelen aan.
3. Cassatieberoep C.09.0134.F
In het cassatieverzoekschrift waarvan een eensluidend afschrift aan dit arrest is
gehecht, voert de eiseres een middel aan.
III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
A. Voeging van de cassatieberoepen
De cassatieberoepen AR nrs. C.09.0118.F, C.09.0132.F en C.09.0134.F zijn
tegen hetzelfde arrest gericht. Ze dienen te worden gevoegd.
B. Cassatieberoep AR nr. C.09.0118.F
Ontvankelijkheid van de memorie van antwoord van B.F.
Krachtens artikel 1092 van het Gerechtelijk Wetboek moet de memorie van de
verweerder op het origineel en op het afschrift door een advocaat bij het Hof van
Cassatie ondertekend zijn.
De memorie van antwoord van de verweerder is niet ondertekend door een advocaat bij het Hof van Cassatie en is bijgevolg niet ontvankelijk.
Over het eerste middel van niet-ontvankelijkheid van het cassatieberoep opgeworpen door de verweerders die voor het Hof zijn vertegenwoordigd door Meester Huguette Geinger: het cassatieberoep is niet op regelmatige wijze betekend
De verweerders voeren aan dat de betekening van het cassatieverzoekschrift
aan het kantoor Modrikamen als onregelmatig moet worden beschouwd, aangezien hun keuze van woonplaats bij dat kantoor op 15 december 2008 "officieel
werd opgezegd".
Dienaangaande preciseren zij dat "de verweerders (sub 1 tot 1713), de oorspronkelijke eisers, in een brief van 15 december 2008 (...) het hof van beroep te
Brussel via hun raadslieden hebben ingelicht dat zij met onmiddellijke ingang
een einde maakten aan hun woonplaatskeuze (bij het kantoor van die raadslieden)" en dat "dezelfde brief het hof van beroep ervan op de hoogte bracht dat de
door dezelfde raadslieden vertegenwoordigde (verweerders sub 1717 tot 2154)
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die vrijwillig (zijn) tussengekomen voor het hof van beroep, nooit (bij het voornoemde kantoor) woonplaats hadden gekozen. Toch, voor zoveel als nodig, (verklaarden) (die verweerders) met onmiddellijke ingang een einde te maken aan
die woonplaatskeuze die zij bij (dat) kantoor zouden hebben gedaan".
Zij voegen eraan toe dat het opzeggen van de woonplaatskeuze bovendien
volgt uit het feit dat de vermelding van een dergelijke keuze ontbreekt in de akte
van betekening van het bestreden arrest.
De eiseres komt op tegen het middel van niet-ontvankelijkheid en voert daartoe, meer bepaald, aan dat de verweerders, gesteld dat zij het recht hadden om
hun woonplaatskeuze eenzijdig op te zeggen, genoemd recht uitgeoefend zouden
hebben op een wijze die misbruik van recht oplevert, aangezien de opzegging
van de woonplaatskeuze gedaan zou zijn "enkel en alleen met de bedoeling de
uitoefening van de rechtsmiddelen tegen (het bestreden arrest), en meer bepaald
de betekening van een cassatieberoep door de eiseres, zo moeilijk mogelijk te
maken".
Wanneer een proceshandeling uitsluitend ertoe strekt de belangen van de tegenpartijen te schaden, meer bepaald de uitoefening van een rechtsmiddel voor
laatstgenoemden moeilijker, langzamer of duurder te maken, levert zij rechtsmisbruik op.
Het bestreden arrest stelt vast, zonder voor het Hof te worden bekritiseerd, dat
de appellanten, enerzijds, en de vrijwillig tussengekomen partijen, met uitzondering van W., I. en K. S., anderzijds, keuze van woonplaats hebben gedaan bij het
kantoor Modrikamen, Hulstlaan 42 te Brussel.
Uit de gegevens van de zaak blijkt dat de opzegging met onmiddellijke ingang,
door alle betrokken verweerders, van die woonplaatskeuze drie dagen na de uitspraak van het bestreden arrest enkel en alleen ertoe strekt het instellen van cassatieberoep door de eiseres veel moeilijker, trager en duurder te maken.
Dienaangaande wijst het Hof erop
1° dat de opzegging van de woonplaatskeuze tot gevolg had dat de eiseres haar
cassatieberoep individueel moest betekenen aan de 2151 verweerders in cassatie
die onder meer Meester Modrikamen als raadsman voor het hof van beroep hadden, van wie een groot aantal in het buitenland verblijft, in Europa, in Azië, en
Afrika, in Noord-Amerika, in Zuid-Amerika en in Australië, waardoor het de eiseres veel tijd en aanzienlijk geld zou kosten om de juistheid van alle werkelijke
woon- of verblijfplaatsen van de verweerders na te gaan, om de noodzakelijke
vertalingen te doen maken en om via gerechtsdeurwaarder zeer talrijke betekeningen te doen.
2° dat de voor het Hof door Meester Geinger vertegenwoordigde verweerders
perfect wisten dat de opzegging van hun woonplaatskeuze de toegang tot de cassatierechter voor de eiseres uiterst moeilijk en echt onzeker maakte, aangezien
zij zelf in hun memorie van antwoord benadrukken:
- dat wegens de opzegging van de woonplaatskeuze "het cassatieberoep slechts
regelmatig zal zijn ingediend voor zover het cassatieverzoekschrift individueel
betekend zal zijn aan alle verweerders in cassatie, overeenkomstig de verdragen,
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ordonnanties en wettelijke bepalingen betreffende de betekening van gerechtelijke akten in het buitenland en in België";
- dat "het cassatieverzoekschrift bovendien, overeenkomstig artikel 1079 van
het Gerechtelijk Wetboek, binnen vijftien dagen na de betekening ervan op de
griffie van (het) Hof moet zijn ingediend. Uit het feit dat een en dezelfde partij
tegen één beslissing niet meer dan één cassatieberoepen mag instellen, volgt dat
alle betekeningen moeten gedaan zijn binnen vijftien dagen na de eerste betekening, (...) en binnen dezelfde termijn ingediend moeten zijn. Aangezien artikel
1079 van het Gerechtelijk Wetboek van openbare orde is, volgt daaruit dat de
niet-inachtneming ervan de niet-ontvankelijkheid van het cassatieberoep tot gevolg heeft";
- dat "artikel 1084 van het Gerechtelijk Wetboek bepaalt dat, wanneer het geschil onsplitsbaar is, de voorziening gericht moet worden tegen alle bij de bestreden beslissing betrokken partijen wier belang strijdig is met dat van de eiser.
Luidens artikel 31 van het Gerechtelijk Wetboek is een geschil onsplitsbaar in de
zin van artikel 1084 van het Gerechtelijk Wetboek wanneer de gezamenlijke tenuitvoerlegging van de onderscheiden beslissingen waartoe het aanleiding geeft,
materieel onmogelijk zou zijn. Welnu, het zou materieel onmogelijk zijn de gezamenlijke tenuitvoerlegging te gelasten, enerzijds, van het bestreden arrest dat
met name de overdracht van aandelen opschort en de bijeenroeping van een buitengewone algemene vergadering beveelt en dat ten aanzien van sommige partijen behouden blijft, en, anderzijds, van een op een eventuele cassatie gewezen
beslissing die de vordering tot opschorting van de overdracht en tot bijeenroeping van een algemene vergadering ten aanzien van andere partijen zou verwerpen. Bijgevolg moest het cassatieberoep op straffe van niet-ontvankelijkheid
worden betekend aan alle partijen die aanwezig waren bij de rechtspleging in hoger beroep en wier belang strijdig is met dat van de eiseres en moesten de overige partijen in het geding worden geroepen".
Uit het geheel van die gegevens blijkt dat, gelet op de omstandigheden van de
zaak, de opzegging van de woonplaatskeuze door de verweerders bij het kantoor
Modrikamen rechtsmisbruik oplevert. Die opzegging kan dus niet in aanmerking
worden genomen om na te gaan of het cassatieberoep van de eiseres F.P.I.M. regelmatig is. Bijgevolg werd het cassatieberoep, in zoverre het gericht is tegen de
verweerders sub 1 tot 1713 en 1717 tot 2154, regelmatig aan het kantoor Modrikamen betekend.
Het middel van niet-ontvankelijkheid kan niet worden aangenomen.
Over het tweede middel van niet-ontvankelijkheid tegen het cassatieberoep opgeworpen door de verweerders die voor het Hof zijn vertegenwoordigd door
Meester Huguette Geinger: het cassatieberoep heeft geen voorwerp:
Krachtens artikel 147, tweede lid, van de Grondwet treedt het Hof van Cassatie niet in de beoordeling van de zaken zelf.
Het oefent enkel een wettigheidstoetsing uit over de beslissingen die voor het
Hof worden bestreden en het behoort niet tot zijn bevoegdheid na te gaan of de
voorwaarde van de dringende noodzakelijkheid nog bestaat op het ogenblik van
zijn uitspraak.
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De omstandigheid dat de door de rechter in kort geding bevolen voorlopige
maatregelen uitgevoerd zijn of dat de geldigheidsdatum ervan verstreken is alvorens het cassatieberoep werd ingesteld, heeft niet tot gevolg dat het niet-ontvankelijk wordt wegens gebrek aan voorwerp.
Het middel van niet-ontvankelijkheid kan niet worden aangenomen.
Achtste middel
Eerste onderdeel
De eiseres voerde in haar samenvattende appelconclusie m.b.t. de "belangenafweging" aan dat "de rechter in kort geding de voorhanden zijnde belangen,
waaronder het algemeen belang, tegen elkaar moet afwegen. In dit geval neigt
die belangenafweging zonder enige twijfel door ten voordele van de verwerping
van de door de appellanten gevorderde maatregelen. De terugkeer van Fortis
Bank in de Fortis Groep zou een terugkeer betekenen naar de crisistoestand die
de reddingsmaatregelen wilden verhelpen (...). De verwerping van de in kort geding gevorderde maatregelen zal de appellanten immers niet beletten om voor de
bevoegde rechter de vergoeding van de schade te vorderen waardoor zij beweren
getroffen te zijn en die, ook al wordt hun zienswijze gevolgd, reeds bestond vóór
de verrichtingen waartegen zij opkomen (...). Integendeel, de toekenning van de
maatregelen en de opschorting van de bestreden verrichtingen zouden erop neerkomen dat de reddingsmaatregelen van de overgedragen vennootschappen opnieuw ter discussie zouden worden gesteld waardoor de uitvoering van de verrichtingen die werden gedaan om het vertrouwen van de markt te herwinnen en
de continuïteit van Fortis Bank te verzekeren, door die markt weer als onzeker
zou worden ervaren. Dit zou onherstelbare schade kunnen toebrengen, niet alleen
aan de betrokken vennootschappen, maar ook aan hun klanten, aan de spaarders,
aan hun personeelsleden, aan hun schuldeisers en, gelet op het belang van de
Fortis Bank en van haar status als systemische bank, aan de Belgische economie
in haar geheel. Terecht heeft de eerste rechter dus geoordeeld dat 'het inwilligen
van ook maar de geringste van de vorderingen zoals ze door de (appellanten) zijn
geformuleerd, in het huidige nog steeds moeilijk marktklimaat de redding van de
activiteiten van Fortis Bank en, als neveneffect, ook de bescherming van de
spaarders en het personeel onvermijdelijk in gevaar zou brengen'".
Het arrest beantwoordt met geen enkele overweging dat omstandige verweer
waarin de eiseres staande hield dat het geheel van de vorderingen van de verweerders, bij gebrek aan dringende noodzakelijkheid, elke grondslag miste omdat ze het algemeen belang in gevaar brengen.
In zoverre is het onderdeel gegrond.
Eerste, tweede en derde middel
Het achtste middel heeft de vernietiging van het bestreden arrest tot gevolg in
zoverre dit de vordering van de verweerders ten dele gegrond verklaart en voorlopige maatregelen beveelt. De eerste twee middelen, die ingesteld zijn tegen de
beslissing die de vordering tot heropening van het debat verwerpt, welke ertoe
strekt zich tegen die maatregelen te verzetten, en het derde middel, dat ingesteld
is tegen de beslissing die de conclusie van 12 december 2008 betreffende die
vordering verwerpt, hebben geen belang en zijn, bijgevolg, niet-ontvankelijk.
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De overige grieven
De overige middelen hoeven al evenmin als het tweede onderdeel van het
achtste middel niet onderzocht te worden, aangezien ze niet tot ruimere cassatie
kunnen leiden.
C. Cassatieberoep AR nr. C.09.0132.F
Over het eerste middel van niet-ontvankelijkheid tegen het cassatieberoep opgeworpen door de verweerders die voor het Hof zijn vertegenwoordigd door
Meester Huguette Geinger: het cassatieberoep is niet op regelmatige wijze betekend:
Om de redenen die uiteengezet zijn als antwoord op het soortgelijke middel
van niet-ontvankelijkheid dat de verweerders tegen het cassatieberoep
C.09.0118.F van de F.P.I.M. hebben opgeworpen, levert de door de verweerders
gedane opzegging van hun woonplaatskeuze bij het kantoor Modrikamen eveneens rechtsmisbruik op ten aanzien van de eiseres BNP Paribas, zoals zij staande
houdt. Bijgevolg is het cassatieberoep van BNP Paribas, in zoverre het gericht is
tegen de verweerders sub 1 tot 1713 en 1717 tot 2154, regelmatig aan dat kantoor betekend.
Het middel van niet-ontvankelijkheid kan niet worden aangenomen.
Over het tweede middel van niet-ontvankelijkheid tegen het cassatieberoep opgeworpen door de verweerders die voor het Hof zijn vertegenwoordigd door
Meester Huguette Geinger: het cassatieberoep heeft geen voorwerp:
Om de reden die uiteengezet is als antwoord op het identieke middel van nietontvankelijkheid dat dezelfde verweerders tegen het cassatieberoep C.09.0118.F.
hebben opgeworpen, kan het middel van niet-ontvankelijkheid niet worden aangenomen.
Vijfde middel
Doordat het cassatieberoep C.09.0118.F de vernietiging van het bestreden arrest tot gevolg heeft in zoverre dit de vordering van de verweerders ten dele gegrond verklaart en voorlopige maatregelen beveelt, heeft het vijfde middel, dat
ingesteld is tegen de beslissing die de vordering tot heropening van het debat
verwerpt geen belang en is het, bijgevolg, niet-ontvankelijk.
Overige middelen
Doordat het cassatieberoep C.09.0118.F de vernietiging van het bestreden arrest tot gevolg heeft in zoverre dit de vordering van de verweerders ten dele gegrond verklaart, voorlopige maatregelen beveelt en uitspraak doet over de kosten, hebben de eerste vier middelen, die niet tot ruimere cassatie kunnen leiden,
geen voorwerp meer.
D. Cassatieberoep AR nr. C.09.0134.F
Over het middel van niet-ontvankelijkheid tegen het cassatieberoep opgeworpen door de verweerders die voor het Hof zijn vertegenwoordigd door Meester
Huguette Geinger: het cassatieberoep heeft geen voorwerp:
Om de reden die hierboven uiteengezet is als antwoord op het tweede soortgelijke middel van niet-ontvankelijkheid dat de verweerders tegen het cassatiebe-
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roep C.09.0118.F hebben opgeworpen, kan het middel van niet-ontvankelijkheid
niet worden aangenomen.
Het middel
Doordat het cassatieberoep C.09.0118.F de vernietiging van het bestreden arrest tot gevolg heeft in zoverre dit de vordering van de verweerders ten dele gegrond verklaart, voorlopige maatregelen beveelt en uitspraak doet over de kosten, heeft het middel, dat niet tot ruimere cassatie kan leiden, geen voorwerp
meer.
Dictum
Het Hof,
zonder acht te slaan op de memorie van antwoord van de verweerder B.F.,
Voegt de cassatieberoepen AR nrs. C.09.0118.F, C.09.0132.F en C.09.0134.F.
Vernietigt het bestreden arrest in zoverre dit de vordering van de verweerders
ten dele gegrond verklaart, voorlopige maatregelen beveelt en uitspraak doet
over de kosten.
Verwerpt de cassatieberoepen C.09.0118.F en C.09.0132.F voor het overige.
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het gedeeltelijk vernietigde arrest.
Houdt de kosten aan en laat de uitspraak daaromtrent aan de feitenrechter over.
Verwijst de aldus beperkte zaak naar het hof van beroep te Luik.
19 februari 2010 – 1° kamer – Voorzitter: de h. Mathieu, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: de h. Fettweis – Gelijkluidende conclusie van de h. Leclercq, procureur-generaal –
Advocaten: mrs. Van Ommeslaghe, Heenen, Oosterbosch, Geinger, Maes, Nelissen Grade
en Verbist.

Nr. 115
3° KAMER - 22 februari 2010

MAATSCHAPPELIJK WELZIJN (OPENBARE CENTRA VOOR) - OPDRACHTEN ALGEMENE OPDRACHT - DRINGENDE HULP - ONMIDDELLIJKE GENEESKUNDIGE VERZORGING VERPLICHTING - BEGUNSTIGDE VAN DE HULP - AANVRAAG TOT TUSSENKOMST
De verplichting van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn om hulp te verstrekken aan de persoon wiens toestand onmiddellijke geneeskundige verzorging vereist,
is wegens de dringende noodzakelijkheid niet ondergeschikt aan een aanvraag tot
tussenkomst die door die persoon of door zijn gevolmachtigde moet worden gedaan 1.
(Art. 58, O.C.M.W.-wet)
(OCMW Brussel T. KLINIEK SINT-JAN vwz)

ARREST (vertaling)

1 Zie concl O.M. in Pas., 2010, nr.115; artikel 58 OCMW-wet, na de wijziging ervan bij W. 5 aug.
1992.
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(AR C.08.0014.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 29 maart 2007 gewezen door
het hof van beroep te Brussel.
De zaak is bij beschikking van 8 december 2009 van de eerste voorzitter verwezen naar de derde kamer.
Voorzitter Christian Storck heeft verslag uitgebracht.
Procureur-generaal Jean-François Leclercq heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDEL
De eiser voert volgend middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 1382, 1383, 1984 en 1985 van het Burgerlijk Wetboek;
- de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk
welzijn, inzonderheid de volgende artikelen : 57, zoals het van kracht was na de wijziging
ervan bij de wet van 15 juli 1996 tot wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van
vreemdelingen en van de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra
voor maatschappelijk welzijn en vóór de wijziging ervan bij de programmawet van 2 augustus 2002; 60, zoals het van kracht was na de wijziging ervan bij de voormelde wet van
15 juli 1996 en vóór de wijziging ervan bij de wet van 22 februari 1998 houdende sociale
bepalingen; 62bis, zoals het van kracht was na de wijziging ervan bij de wet van 5 augustus 1992 houdende bepalingen betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, en 71, zoals het van kracht was na de wijziging ervan bij de wet van 12 januari 1993
houdende een urgentieprogramma voor een meer solidaire samenleving en vóór de wijziging ervan bij de programmawet van 22 december 2003.
Aangevochten beslissingen
Het arrest beslist, enerzijds, dat B. A. op regelmatige wijze een aanvraag tot tussenkomst bij de eiser heeft gedaan en, anderzijds, dat laatstgenoemde een fout heeft begaan
in de zin van artikel 1382 van het Burgerlijk Wetboek door die aanvraag te verwerpen, om
de volgende redenen :
"Het recht op dringende medische hulp wordt, op grond van de hierboven besproken
wetsbepalingen, alleen toegekend aan de betrokkene, met uitsluiting van de derden, instellingen of privé-instellingen die een behoeftige geholpen hebben, ook al was die hulp dringend vereist. (De verweerster) kan dus niet de gedwongen tenuitvoerlegging in haar voordeel vorderen, wat zij overigens ook schijnt toe te geven. De wetten van 2 april 1965 en
artikel 2 van het koninklijk besluit van 12 december 1996, die bepalen welke bijdragen de
openbaar centra voor maatschappelijk welzijn onderling moeten leveren en hoe zij die bijdragen van de Belgische Staat kunnen terugvorderen, hebben evenmin een weerslag op de
situatie van de derden. De openbare centra voor maatschappelijk welzijn moeten immers
hun wettelijke verplichtingen nakomen, zelfs als zij op grond van die bepalingen geen terugbetaling van die verplichtingen kunnen verkrijgen. Indien (de eiser), zoals (de verweerster) betoogt, een fout heeft begaan door de litigieuze medische kosten niet van de
Belgische Staat terug te vorderen, heeft die fout, gesteld dat ze bewezen is, dus geen
weerslag op de situatie van (de verweerster).
De klacht van (de verweerster) kan daarentegen gegrond zijn op de artikelen 1382 en
volgende van het Burgerlijk Wetboek, op voorwaarde dat de fout, de aangevoerde schade
en het oorzakelijk verband tussen beide wordt aangetoond, met dien verstande dat de
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schending van een wettelijke of verordenende norm die een welbepaalde verplichting oplegt een fout oplevert in de zin van het voormelde artikel 1382, wanneer zij de rechtmatige belangen van een derde aantast, tenzij zij voortvloeit uit een onverschoonbare (lees:
verschoonbare) fout. Er moet worden vastgesteld of (de eiser), te dezen, verzuimd heeft
een dergelijke verplichting na te komen, zoals (de verweerster) betoogt.
Volgens haar stukken heeft (de verweerster) het rijksregister tweemaal geraadpleegd;
haar patiënt was niet opgenomen in het rijksregister. In haar conclusie in hoger beroep
wijst zij erop dat B.A., volgens de inlichtingen die haar eigen sociale dienst op het ogenblik van de ziekenhuisopname heeft verkregen, de Bulgaarse nationaliteit had, onregelmatig op het grondgebied verbleef, niet bij een ziekenfonds was aangesloten en geen inkomsten had.
Toen zij haar aanvraag tot tussenkomst indiende, beweerde (de verweerster) echter dat
B.A. een Bulgaars toerist was.
Allereerst werpt (de eiser) hiertegen op dat, in beide gevallen, de betrokkene of zijn gemachtigde een aanvraag tot tussenkomst moeten doen en dat dit niet is gebeurd. Toch
vroeg (de verweerster) op 23 juni 1997, toen B.A. reeds twee dagen was opgenomen in
haar reanimatieafdeling en dus naar alle waarschijnlijkheid niet bij machte was om die
aanvraag zelf te doen, (de eiser) om haar een vordering toe te sturen. Er is dus wel degelijk een aanvraag tot tussenkomst gedaan in naam en voor rekening van B.A.
In zijn daaropvolgend antwoord van 9 juli weigerde (de eiser) meteen om de verzorging
ten laste te nemen, op grond dat de betrokkene, "bij gebrek aan een sociaal onderzoek,
niet bekend is". Een dergelijke motivering voldoet niet. Artikel 60 van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, de vestiging en de verwijdering
van vreemdelingen (lees : de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn), bepaalt in de eerste paragraaf immers het volgende :
'De tussenkomst van het centrum is, zo nodig, voorafgegaan van een sociaal onderzoek
dat besluit met een nauwkeurige diagnose nopens het bestaan en de omvang van de behoefte aan dienstverlening en de meest passende middelen voorstelt om daarin te voorzien. De betrokkene is ertoe gehouden elke nuttige inlichting nopens zijn toestand te geven, alsmede het centrum op de hoogte te brengen van elk nieuw gegeven dat een weerslag kan hebben op de hulp die hem wordt verleend. Het verslag van het sociaal onderzoek (...) geldt tot bewijs van het tegendeel wat betreft de feitelijke vaststellingen die
daarin op tegensprekelijke wijze zijn opgetekend', en, in de tweede paragraaf : 'Het centrum verstrekt alle nuttige raadgevingen en inlichtingen en doet de stappen om aan de betrokkenen alle rechten en voordelen te verlenen waarop zij krachtens de Belgische of de
buitenlandse wetten aanspraak kunnen maken.'.
(De eiser) vond het niet nodig om een onderzoek te voeren. Aangezien de patiënt niet
bij zijn diensten bekend was, moest (de eiser), ter vervulling van zijn wettelijke opdrachten, nagaan of de patiënt behoeftig was en kon hij alleen weigeren om hulp te verlenen
wanneer hij, op grond van de inlichtingen die hij door zijn diensten had verkregen of
waarover hij reeds beschikte, kon vaststellen dat de betrokkene niet behoeftig was.
(De eiser), die dus wel degelijk een aanvraag van de betrokkene had ontvangen, heeft
deze zonder het vereiste onderzoek en dus zonder enige verantwoording verworpen.
(De eiser), die zijn onderzoeksplicht niet is nagekomen, kan (de verweerster) daarenboven niet verwijten dat zij niet aantoont dat haar patiënt beantwoordde aan de wettelijke
voorwaarden voor dringende medische hulp, zoals zijn staat van behoeftigheid, zijn administratieve situatie of nog de plaats waar hij vóór zijn ziekenhuisopname is aangetroffen.
Gelet op het feit dat (de verweerster) (de eiser) reeds op 23 juni 1997, tijdens de ziekenhuisopname, heeft gemeld dat de betrokkene in een staat van behoeftigheid verkeerde, wat
(de eiser), bij gebrek aan enig onderzoek, niet kan tegenspreken, moet worden beslist dat
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er aan B.A. dringende medische hulp moest worden verstrekt en dat hij recht had op de
tenlasteneming van de litigieuze medische kosten, ongeacht of hij als vreemdeling wettig
dan wel onwettig op het grondgebied verbleef.
Het hof [van beroep] beveelt de heropening van het debat om de partijen in staat te stellen de door (de verweerster) werkelijk geleden schade toe te lichten en de vraag te beantwoorden of die schade al dan niet noodzakelijkerwijs overeenkomt met het op de facturen
vermelde bedrag. Het hof wenst meer duidelijkheid over de wijze waarop het openbaar
centrum voor maatschappelijk welzijn betalingen verricht wanneer het aanvaardt om de
kosten van de ziekenhuisopname van een behoeftige terug te betalen".
Grieven
Eerste onderdeel
Artikel 57, §1, van de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra
voor maatschappelijk welzijn, zoals het van kracht was op 23 juni 1997, dit wil zeggen op
het ogenblik dat de verweerster om de financiële tegemoetkoming van de eiser vroeg, bepaalt dat het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn tot taak heeft aan personen
en gezinnen de dienstverlening te verzekeren waartoe de gemeenschap gehouden is. Het
verzekert niet alleen lenigende of curatieve doch ook preventieve hulp. Deze dienstverlening kan van materiële, sociale, geneeskundige, sociaal-geneeskundige of psychologische
aard zijn.
Artikel 57, §2, van dezelfde wet bepaalt, van zijn kant, dat de opdracht van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn, in afwijking van de andere bepalingen van
die wet, beperkt is tot de toekenning van dringende medische hulp indien de vreemdeling
onwettig in het Rijk verblijft. Het koninklijk besluit van 12 december 1996 betreffende de
dringende medische hulp die door de openbare centra voor maatschappelijk welzijn wordt
verstrekt aan de vreemdelingen die onwettig in het Rijk verblijven, bepaalt de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de dringende medische hulp die verstrekt wordt aan
vreemdelingen die onwettig op het Belgisch grondgebied verblijven, wordt toegekend en
gefinancierd.
Zoals het arrest erkent, stellen die bepalingen het recht van de betrokkenen op dringende medische hulp vast, met uitsluiting van de derden, de instellingen of de privé-instellingen die een behoeftige hebben geholpen, met name door hem te verzorgen, en zelfs wanneer die verzorging dringend vereist was. Laatstgenoemden, net als de openbare centra
voor maatschappelijk welzijn, zijn verplicht om dringende medische hulp te verstrekken
aan de personen die voldoen aan de voorwaarden voor de toekenning van die hulp.
Artikel 60 van dezelfde wet bepaalt de verplichtingen van het openbaar centrum voor
maatschappelijk welzijn en van de begunstigde met betrekking tot het vaststellen van zijn
situatie.
Artikel 62bis van dezelfde wet verleent de Koning de bevoegdheid om de wijze te bepalen waarop het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn zijn beslissing meedeelt
aan de persoon die de hulp heeft aangevraagd.
Artikel 71 van dezelfde wet bepaalt dat eenieder bij de arbeidsrechtbank hoger beroep
kan instellen tegen een beslissing inzake individuele dienstverlening te zijnen opzichte genomen door de raad van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn of wanneer
deze één maand, te rekenen van de ontvangst van de aanvraag, heeft laten verstrijken zonder een beslissing te nemen.
Uit die bepalingen volgt dat de financiële tenlasteneming, door het openbaar centrum
voor maatschappelijk welzijn, van de dringende medische hulp die verstrekt werd door
een ziekenhuisinstelling, afhankelijk is van een uitdrukkelijke aanvraag om financiële tegemoetkoming door de begunstigde. Die bepalingen schrijven niet voor dat de ziekenhuis-
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instelling van de begunstigde volmacht zou hebben gekregen om de financiële tegemoetkoming van het bevoegde openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn te vragen, ook
al is hij bewusteloos en zelfs als de ziekenhuisinstelling, gelet op de dringende noodzakelijkheid, verplicht is om de dringende medische hulp te verstrekken aan de persoon die
aan alle voorwaarden voor de toekenning van die hulp voldoet.
Krachtens artikel 1984 van het Burgerlijk Wetboek, is volmacht een handeling, waarbij
een persoon aan een ander de macht geeft om iets voor de lastgever en in zijn naam te
doen. Krachtens artikel 1985 van datzelfde wetboek, kan een volmacht verleend worden
of bij een openbare akte, of bij een onderhands geschrift, of mondeling.
Het arrest beslist dat er aan B.A. dringende medische hulp moest worden verstrekt en
dat laatstgenoemde recht had op de tenlasteneming van de litigieuze medische kosten door
de eiser, op grond dat er een aanvraag tot tussenkomst was gedaan in naam en voor rekening van B.A., daar "(de verweerster( op 23 juni 1997, toen (hij( reeds twee dagen was
opgenomen in haar reanimatieafdeling en dus naar alle waarschijnlijkheid niet bij machte
was om die aanvraag zelf te doen, de eiser om haar een vordering toe te sturen", terwijl
B.A. niet in eigen persoon een aanvraag tot tenlasteneming van de door de verweerster gedane ziekenhuiskosten heeft gedaan en aan de verweerster geen volmacht heeft verleend
om de financiële tegemoetkoming van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn te vragen, schendt de artikelen 57, 60, 62bis en 71 van de organieke wet van 8 juli
1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, alsook, bijgevolg, de
artikelen 1984 en 1985 van het Burgerlijk Wetboek.
(...)

III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Eerste onderdeel
Luidens artikel 58 van de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, zoals het van toepassing was vóór de
opheffing ervan bij de wet van 22 februari 1998, verleent het openbaar centrum
voor maatschappelijk welzijn hulp aan ieder persoon die zich op het grondgebied
bevindt van de door hem bediende gemeente of gemeenten, buiten de openbare
weg of een openbare plaats, en die, ingevolge ongeval of ziekte, onmiddellijk geneeskundige verzorging nodig heeft; het zorgt ervoor dat die persoon, indien nodig, naar de geschikte verplegingsinrichting wordt overgebracht en erin wordt
opgenomen.
De verplichting van hulpverlening, die krachtens die bepaling en onder de
daarin vermelde voorwaarden op het openbaar centrum voor maatschappelijk
welzijn rust, is, wegens de dringende noodzakelijkheid, niet ondergeschikt aan
een aanvraag tot tussenkomst, zelfs niet voor de financiële tenlasteneming van de
kosten van de hulpverlening, die moet worden gedaan door de persoon aan wie
die hulp wordt verstrekt of door de gevolmachtigde van die persoon.
In tegenstelling tot wat het onderdeel betoogt, volgt uit de andere bepalingen
van dezelfde wet die het vermeldt, evenmin dat de financiële tenlasteneming,
door het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn, van de dringende medische hulp die door een ziekenhuisinstelling verstrekt wordt, afhankelijk is van
een dergelijke aanvraag.
Het onderdeel faalt naar recht.
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(...)
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiser in de kosten.
22 februari 2010 – 3° kamer – Voorzitter en Verslaggever: de h. Storck, voorzitter –
Gelijkluidende conclusie van de h. Leclercq, procureur-generaal – Advocaat: mr. Mahieu.

Nr. 116
3° KAMER - 22 februari 2010

1º OPENBARE INSTELLING - SCHULDEISERS EN SCHULDENAARS - BESCHERMING SCHULDENAAR VAN DE SCHULDENAAR - ANTWOORD - TERMIJN - AARD
2º STAAT - SCHULDEISERS EN SCHULDENAARS - BESCHERMING - SCHULDENAAR VAN DE
SCHULDENAAR - ANTWOORD - TERMIJN - AARD
1º en 2° De termijn van 45 dagen die bepaald wordt in artikel 4, §1, K.B. 11 oktober 1985,
is een ordetermijn1. (Art. 4, §§1 en 4, K.B. 11 okt. 1985)
(RSZ T. CITY TAX bvba)

ARREST (vertaling)

(AR S.08.0138.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen de arresten, die op 23 oktober 2007 en 24
juni 2008 zijn gewezen door het arbeidshof te Luik, afdeling Namen.
Raadsheer Alain Simon heeft verslag uitgebracht.
Procureur-generaal Jean-François Leclercq heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDEL
De eiser voert volgend middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 87, §1 en 2, en 88 van de wet van 1 augustus 1985 houdende fiscale en
andere bepalingen;
- de artikelen 2, 3°, 3, §1, 4, §1 en 4, van het koninklijk besluit van 11 oktober 1985
houdende uitvoering van hoofdstuk VI van de wet van 1 augustus 1985 houdende fiscale
en andere bepalingen, betreffende de bescherming van personen die schuldeiser en schuldenaar zijn van sommige openbare besturen en instellingen van openbaar nut.
Aangevochten beslissingen
Het bestreden arrest van 24 juni 2008 zegt voor recht, met bevestiging van het beroepen
vonnis, dat de schuldvordering van de eiser op de verweerster thans niet opeisbaar is en
1 Zie concl O.M. in Pas., 2010, nr.116.
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het bestreden arrest van 23 oktober 2007 zou reeds hebben beslist - wat niet het geval
schijnt te zijn - dat de verweerster het recht van opschorting van de opeisbaarheid van de
schuldvordering die de eiser op hem heeft, verkrijgt wanneer de Staat niet antwoordt op
zijn aanvraag van opschorting van schuldvordering, die hij heeft ingediend in de bewoordingen van het desbetreffende formulier, waarvan het model is gevoegd bij het koninklijk
besluit van 11 oktober 1985 (artikel 3) houdende uitvoering van artikel 88 van de wet van
1 augustus 1985, op de volgende gronden :
" Zoals het (arbeidshof) in zijn eerder arrest reeds preciseerde, kan een schuldenaar van
de (eiser) aanspraak maken op de opschorting van de opeisbaarheid van de schuldvordering die de (eiser) op hem heeft, indien hij voldoet aan de in de wet van 1 augustus 1985
bepaalde voorwaarden. Hij kan zich beroepen op een subjectief recht, zodat de gewone
gerechten bevoegd zijn om uitspraak te doen over een aanvraag tot opschorting en deze in
voorkomend geval toe te wijzen.
Hij mag niet benadeeld worden door het feit dat zijn schuldenaar, die - het moet beklemtoond worden - de Belgische Staat is, aan de aanvraag geen gevolg geeft en (de eiser(
niet op de hoogte brengt van zijn instemming. Zonder gevolg binnen een termijn van vijfenveertig dagen, wordt de schuldenaar overigens geacht te hebben ingestemd.
Op 20 november 2007 heeft (de verweerster), zowel (aan de eiser) als aan haar schuldenaars (de federale overheidsdienst Justitie en de federale overheidsdienst Binnenlandse
Zaken) en aan de verschillende interne administraties die onder die federale overheidsdiensten vallen en die haar geldsommen verschuldigd zijn, een aangetekende brief verstuurd waarin zij melding maakt van schulden waardoor de opschorting van uitvoering
van de (schuldvordering van de eiser op) haar kan worden verkregen.
(...) (De verweerster) legt een afrekening neer volgens welke de (federale openbare
dienst Binnenlandse Zaken) haar op 18 maart 2008 (een bedrag van) 31.632,62 (euro) verschuldigd is en de federale openbare dienst Justitie (een bedrag van) 36.548,52 (euro), dit
is een totaal(bedrag) van 68.181,14 euro, exclusief strafbedingen en verwijlinteresten.
Dat bedrag is hoger dan de verschuldigde bijdragen. Er dient op gewezen te worden dat
het in de dagvaarding vermelde saldo van de bijdragen, in dit dossier, 14.156,89 (euro)
bedroeg, waarbij een bedrag van 10.000 (euro) in de loop van de rechtspleging gestort
werd. Er blijft dus nog (een bedrag van) 4.156,89 (euro) in hoofdsom verschuldigd.
De schuld van de (federale overheidsdienst Binnenlandse Zaken) alleen al is dus veel
hoger dan het saldo van de bijdragen die (de verweerster) in het kader van deze procedure
verschuldigd is.
Het formulier met de bijlagen is kennelijk zowel aan de schuldenaars als (aan de eiser)
gestuurd.
De schuldeisers die niet binnen een termijn van vijfenveertig dagen gereageerd hebben,
zijn (aan de eiser) bijgevolg geldsommen verschuldigd.
Artikel 4, §1, van het koninklijk besluit bepaalt immers wat volgt :
'De schuldenaar beschikt over een termijn van vijfenveertig dagen om mede te delen
dat de schuldvordering van de aanvrager al dan niet beantwoordt aan de in artikel 2 gestelde voorwaarden.
Indien hij meent dat zulks niet het geval is, moet zijn antwoord met redenen worden
omkleed. Indien hij het door de aanvrager aangehaald bedrag betwist, geeft hij het niet betwist bedrag van de schuldvordering aan'.
Het gebrek aan antwoord geldt als een aanvaarding van het bestaan van de schuld.
(...) (De verweerster) kan bijgevolg aanspraak maken op de opschorting van de uitvoering".
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Grieven
Krachtens artikel 87, §1, van de wet van 1 augustus 1985, wordt de opeisbaarheid van
de schuldvorderingen van (de eiser) opgeschort zo de schuldenaar wegens werken, leveringen of diensten, een schuldvordering of schuldvorderingen die onbetwistbaar zijn, opeisbaar en vrij van elke verbintenis ten aanzien van derden op de Staat bezit of op de instellingen van openbaar nut
De opschorting van de opeisbaarheid mag slechts geschieden ten belope van de bedragen van de schuldvordering of van de schuldvorderingen van de schuldenaar.
De moratoire interest betreffende de schuldvorderingen (van de eiser) lopen door, maar
de opeisbaarheid ervan wordt opgeschort zolang de opeisbaarheid van de hoofdsom geschorst is (paragraaf 2).
De Koning bepaalt bij een in Ministerraad overlegd besluit :
1° onder welke voorwaarden een in artikel 87 bedoelde schuldvordering onbetwistbaar,
opeisbaar en vrij van elke verbintenis ten aanzien van derden wordt geacht;
2° de vormen die kunnen worden opgelegd wanneer de persoon van privaat recht de in
artikel 87 bedoelde opschorting aanvraagt (...);
3° onder welke voorwaarden (de eiser), wanneer hij een schuldvordering bezit waarvan
de opeisbaarheid krachtens artikel 87 opgeschort is, rechtstreeks bij de Staat of de instelling van openbaar nut die schuldenaar is, de betaling kan opeisen van de sommen verschuldigd wegens werken, leveringen of diensten (artikel 88).
Artikel 2 van het koninklijk besluit van 11 oktober 1985 houdende uitvoering van die
artikelen 87 en 88 somt de voorwaarden op waaraan de schuldvordering van de eiser tot
opschorting moet voldoen opdat deze onbetwistbaar, opeisbaar en vrij van elke verbintenis ten aanzien van derden kan worden geacht.
Artikel 3, §1, bepaalt wat dat betreft dat de aanvrager, om voor toepassing van de wet
in aanmerking te komen, zijn aanvraag moet doen op een daartoe bestemd formulier waarvan het model bij dat besluit is gevoegd en deze gelijktijdig aan zijn schuldeiser (de eiser)
en aan zijn schuldenaar (de Staat) bij een ter post aangetekend schrijven of exploot van
een gerechtsdeurwaarder moet zenden.
Artikel 4, §1, bepaalt dat "de schuldenaar over een termijn van vijfenveertig dagen beschikt om mede te delen dat de schuldvordering van de aanvrager al dan niet beantwoordt
aan de in artikel 2 gestelde voorwaarden.
De schuldenaar vermeldt zijn antwoord en de in paragraaf 1 bedoelde gegevens in het
document bedoeld in artikel 3, paragraaf 1. Dit document, aldus aangevuld, wordt bij een
ter post aangetekend schrijven gericht aan de schuldeiser en aan de aanvrager".
Artikel 4, paragraaf 4, van het koninklijk besluit van 1 augustus 1985 bepaalt ten slotte
dat "de opschorting van de opeisbaarheid (van de schuldvordering (van de eiser)) ingaat
op de datum van de kennisgeving van het antwoord van de schuldenaar".
Uit de laatstgenoemde bepaling blijkt met name, en in tegenstelling tot wat de bestreden arresten beslissen, dat de verweerster geen recht van opschorting van de opeisbaarheid van eisers schuldvordering heeft verkregen omdat de Staat niet binnen de hem toegekende termijn van vijfenveertig dagen op haar aanvraag geantwoord heeft door mede te
delen of de schuldvordering die de verweerster op hem had, al dan niet beantwoordde aan
de in artikel 2 bepaalde voorwaarden. De opschorting van de opeisbaarheid van de schuldvordering van de eiser kan, luidens voormeld artikel 4, §4, pas ingaan "op de datum van
de kennisgeving van het antwoord van de schuldenaar" (te dezen, de federale overheidsdiensten Justitie en Binnenlandse Zaken).
Met andere woorden, de opschorting van de opeisbaarheid van de schuldvordering van
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de eiser op de verweerster was en blijft afhankelijk van een daadwerkelijk antwoord van
zijn schuldenaar (de Staat). Of de wettelijke voorwaarden voor de opschorting van de opeisbaarheid van de schuldvordering van de eiser zijn vervuld, kan immers alleen worden
nagegaan aan de hand van een daadwerkelijk antwoord van de Staat.
De bestreden arresten, of althans dat van 24 juni 1985, die beslissen dat, "aangezien de
schuldeisers van de verweerster (Binnenlandse Zaken en Justitie) niet binnen de termijn
van vijfenveertig dagen gereageerd hebben", de verweerster "aanspraak kan maken op de
opschorting van de uitvoering" van de schuldvordering die de eiser op haar heeft, schenden bijgevolg de in de aanhef van het middel bedoelde wettelijke bepalingen, en meer bepaald de paragrafen 1 en 4 van artikel 4 van het koninklijk besluit van 11 oktober 1985.

III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Het bestreden arrest van 23 oktober 2007 beslist niet dat, "aangezien de
schuldeisers (lees: schuldenaars) van (de verweerster) niet binnen de termijn van
vijfenveertig dagen gereageerd hebben", de verweerster "aanspraak kan maken
op de opschorting van de uitvoering" van de schuldvordering die de eiser op haar
heeft. Alleen het bestreden arrest van 24 juni 2008 bevat die beslissing.
Krachtens artikel 87, §1, van de wet van 1 augustus 1985 houdende fiscale en
andere bepalingen, wordt de opeisbaarheid van de schuldvorderingen van de
Rijksdienst voor sociale zekerheid opgeschort zo de schuldenaar, natuurlijke persoon of privaatrechtelijke rechtspersoon wegens werken, leveringen of diensten,
een schuldvordering of schuldvorderingen die onbetwistbaar zijn, opeisbaar en
vrij van elke verbintenis ten aanzien van derden op de Staat bezit of op de instellingen van openbaar nut bedoeld bij de wet van 16 maart 1954 betreffende de
controle van sommige instellingen van openbare nut, die de Koning bij een in
Ministerraad overlegd besluit aanwijst. Krachtens artikel 88 van die wet is de
Koning bevoegd om bij een in Ministerraad overlegd besluit met name de vormen te bepalen die kunnen worden opgelegd wanneer de natuurlijke of privaatrechtelijke rechtspersoon de in artikel 87 bedoelde opschorting aanvraagt.
Artikel 4 van het koninklijk besluit van 11 oktober 1985 houdende uitvoering
van hoofdstuk VI van de wet van 1 augustus 1985 houdende fiscale en andere
bepalingen, betreffende de bescherming van personen die schuldeiser en schuldenaar zijn van sommige openbare besturen en instellingen van openbaar nut,
bepaalt, in de eerste paragraaf, dat de schuldenaar over een termijn van vijfenveertig dagen beschikt om mede te delen dat de schuldvordering van de aanvrager al dan niet beantwoordt aan de in artikel 2 gestelde voorwaarden, en, in de
vierde paragraaf, dat de opschorting van de opeisbaarheid ingaat op de datum
van de kennisgeving van het antwoord van de schuldenaar.
De termijn van vijfenveertig dagen, waarop geen enkele straf staat, is een ordetermijn.
De overschrijding van die ordetermijn, die de Staat of de instelling van openbaar nut, die schuldenaar is, niet ontslaat van de verplichting om het van hem of
haar verwachte antwoord te geven, heeft niet tot gevolg dat zijn schuldenaar
hierdoor een recht van opschorting van de opeisbaarheid van de schuldvordering
van de Rijksdienst voor sociale zekerheid verkrijgt.
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Het bestreden arrest van 24 juni 1998, dat beslist dat, "aangezien de schuldeisers (lees: schuldenaars) van de verweerster niet binnen de termijn van vijfenveertig dagen gereageerd hebben, (de verweerster) aanspraak kan maken op de
opschorting van de uitvoering (van de schuldvordering die de eiser op haar
heeft)", schendt de artikelen 87, §1, en 88 van de wet van 1 augustus 1985 en artikel 4, §1 en 4, van het koninklijk besluit van 11 oktober 1985.
Het middel is in zoverre gegrond.
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest van 24 juni 2008.
Verwerpt het cassatieberoep voor het overige.
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het vernietigde arrest.
Houdt de kosten aan en laat de beslissing daaromtrent aan de feitenrechter
over.
Verwijst de zaak naar het arbeidshof te Brussel.
22 februari 2010 – 3° kamer – Voorzitter: de h. Storck, voorzitter – Verslaggever: de h.
Simon – Gelijkluidende conclusie van de h. Leclercq, procureur-generaal – Advocaat: mr.
De Bruyn.

Nr. 117
3° KAMER - 22 februari 2010

1º WETTEN. DECRETEN. ORDONNANTIES. BESLUITEN — ALGEMEEN BEWIJS - BURGERLIJKE ZAKEN - BEWIJS VAN DE VERBINTENISSEN - BEPALING AL DAN NIET VAN
DWINGEND RECHT

2º OPENBARE ORDE - BEWIJS - BURGERLIJKE ZAKEN - BEWIJS VAN DE VERBINTENISSEN BEPALING AL DAN NIET VAN OPENBAAR ORDE
3º BEWIJS — BURGERLIJKE ZAKEN — GETUIGEN - BEWIJS VAN DE
VERBINTENISSEN - OPENBARE ORDE - DWINGENDE WET
1º, 2° en 3° Artikel 1341 B.W., betreffende het bewijs in burgerlijke zaken, is geen bepaling
van openbare orde of van dwingend recht1. (Artt. 6 en 1341, B.W.)
(D. T. PARTENA, SOCIALE VERZEKERINGEN VOOR ZELFSTANDIGEN vzw)

ARREST (vertaling)

(AR S.08.0153.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 10 mei 2002 gewezen door
1 Zie concl O.M. in Pas., 2010, nr.117.
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het arbeidshof te Brussel.
Raadsheer Alain Simon heeft verslag uitgebracht.
Procureur-generaal Jean-François Leclercq heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDEL
De eiseres voert volgend middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 1341, 1349 en 1353 van het Burgerlijk Wetboek;
- artikel 16, §2, tweede lid, 2°, van het koninklijk besluit nr. 38 van 27 juli 1967 houdende inrichting van het sociaal statuut der zelfstandigen.
Aangevochten beslissingen
Het arrest beslist dat "de verjaring (van de terugvordering) van de bijdragen en de bijdrageopslagen die (de eiseres) verschuldigd is voor de jaren 1980 tot 1982 en voor de eerste twee kwartalen van 1983 rechtsgeldig is gestuit op 25 november 1985" en dat de
rechtsvordering van de verweerster bijgevolg niet is verjaard, om alle redenen en inzonderheid om de volgende redenen:
"Beginselen
a) Artikel 16, §2, van het koninklijk besluit nr. 38 van 27 juli 1967 bepaalt het volgende:
'De vordering van de in dit besluit voorziene bijdragen verjaart na vijf jaar te rekenen
vanaf de eerste januari die volgt op het jaar waarvoor zij verschuldigd zijn.
De verjaring wordt gestuit: (...) 2° met een aangetekende brief waarbij het organisme
dat belast is met de invordering de door de betrokkene verschuldigde bijdragen opvordert'.
De verjaring veronderstelt dat een recht tijdens een langere periode niet wordt uitgeoefend; wanneer het recht uitgeoefend - of erkend - wordt, stopt de verjaring.
De verjaring wordt dus met name gestuit door de uiting van de wil om zijn recht opnieuw uit te oefenen, die vervat is in de akte die betekend wordt aan degene ten aanzien
van wie de verjaring loopt.
Het is dus wel degelijk de verzending van de aangetekende brief en niet de ontvangst
ervan die duidelijk aangeeft dat de kas de verjaring wil stuiten.
b) De aangetekende brief van ingebrekestelling, bedoeld in artikel 16, §2, tweede lid,
2°, stuit de verjaring indien hij verstuurd wordt naar het adres dat de aangeslotene aan de
kas heeft opgegeven.
Krachtens artikel 7 van het koninklijk besluit van 19 december 1967, dient immers de
aangeslotene de kas op de hoogte te brengen van een mogelijke adreswijziging (...).
c) De verzending van de aangetekende brief, bedoeld in artikel 16, §2, tweede lid, 2°,
moet door de kas aangetoond worden volgens het gemeen bewijsrecht. Bepaalde en met
elkaar overeenstemmende vermoedens kunnen worden aangenomen.
Toepassing
A. De bijdragen die van (de eiseres) worden gevorderd, hebben betrekking op de jaren
1980 tot 1982 en de eerste twee kwartalen van 1983, toen (de eiseres) vanaf 21 november
1979 zaakvoerder was van een bvba,. Die bijdragen verjaren door verloop van vijf jaar :
de bijdragen voor het jaar 1980, bijvoorbeeld, zouden dus verjaard zijn op 31 december
1985 om middernacht.
B. a) Het (arbeidshof) oordeelt dat de lijst van aangetekende brieven die (de verweerster) bij de post heeft afgegeven en waarop de naam en voornaam van (de verweerster), de
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gemeente en de postcode van de toenmalige woonplaats van (de eiseres) voorkomen, alsook het stempel van het postkantoor Brussel A met de datum van 25 november 1985, aantoont dat (de verweerster) op die datum een aangetekende brief naar (de eiseres) heeft verstuurd.
(De eiseres) - die niet betoogt dat zij de aangetekende brief van 25 november 1985 niet
heeft ontvangen - beweert alleen dat dit stuk niet aantoont dat die brief is verzonden, maar
preciseert het bewijsmiddel niet dat de verzender dan wel zou moeten overleggen. Om de
verzending van een aangetekende brief te bewijzen, beschikt ook de particulier slechts
over een ontvangstbewijs van een aangetekende zending waarop de postcode en de datum
van afgifte aan de post voorkomt. Dat ontvangstbewijs wordt te dezen vervangen door een
lijst van de te verzenden brieven, gelet op het aantal brieven dat op dezelfde datum aan de
post is overhandigd.
b) De wettekst bepaalt niet dat de verjaring gestuit wordt door een aangetekende brief
met bericht van ontvangst.
Zoals hierboven reeds is vermeld, wordt de verjaring gestuit door de verzending en niet
door de ontvangst van een aangetekende brief die verzonden is naar het vermelde adres.
(De eiseres) betoogt niet dat haar adres destijds niet te P. gevestigd was.
Het beroepen vonnis moet op dat punt worden bevestigd: de eerste rechter heeft immers
beslist dat 'de listing' van aangetekende zendingen 'aantoont dat er aan (de eiseres) een
aangetekende brief werd verzonden'.
c) De verwijzing van (de eiseres) naar een arrest van 29 juni 2001 van het arbeidshof te
Brussel (AR 39.110) kan het standpunt van het (arbeids)hof in dit geschil niet wijzigen,
daar de naam van de verzender, de kas De Familie (de oude naam van (de verweerster)),
met name duidelijk voorkomt op de lijst en stempel van de post klaar en duidelijk is. Het
feit dat de lijst de naam en het adres van (de verweerster) in het Nederlands vermeldt,
heeft geen weerslag op de bewijswaarde.
C. Het (arbeids)hof beslist dat (de verweerster) te dezen aantoont dat die aangetekende
brief een ingebrekestelling bevatte om de thans gevorderde bijdragen te betalen.
(De eiseres) heeft immers op 23 december 1985, dus binnen de maand na de litigieuze
verzending, (de verweerster) het volgende geschreven: 'naar aanleiding van de verschillende vervalberichten betreffende het sociaal statuut van de zelfstandigen en de bijzondere
bijdrage die ik van u heb ontvangen (...), zou ik u willen (...) vragen (...) om me geen doelloze rekeningafschriften meer toe te sturen'.
Het feit dat de twee data - de aangetekende verzending van 25 november 1985 en de
brief van 23 december 1985 - elkaar zo dicht opvolgen en de inhoud van de brief van 23
december 1985 vormen afdoende vermoedens van het feit dat de aangetekende zending
van 25 november 1985 een ingebrekestelling bevatte om de thans gevorderde bijdragen en
bijdrageopslagen te betalen.
(De eiseres) voert niet het minste gegeven aan op grond waarvan dat vermoeden kan
worden omgekeerd : zij preciseert het 'vervalbericht' of het 'doelloos rekeningafschrift'
niet waarvan sprake is in de brief van 23 december 1985 en betoogt niet dat de aangetekende zending van 25 november 1985 destijds in het kader van een ander geschil of om
andere redenen was verstuurd.
D. De verjaring van de bijdragen en de bijdrageopslagen die (de eiseres) verschuldigd
is voor de jaren 1980 tot 1982 en de eerste twee kwartalen van 1983 is rechtsgeldig gestuit
op 25 november 1985.
De dagvaarding van 29 mei 1990 valt binnen de nieuwe verjaringstermijn van vijf jaar,
die op 26 november 1985 is ingegaan.
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De rechtsvordering van (de verweerster) is niet verjaard".
Grieven
Artikel 16, §2, tweede lid, 2°, van het koninklijk besluit nr. 38 bepaalt dat de verjaring
van de rechtsvordering tot terugbetaling van de sociale bijdragen gestuit wordt "met een
aangetekende brief waarbij het organisme dat belast is met de invordering de door de betrokkene verschuldigde bijdragen opvordert".
Uit de redengeving van het arrest volgt dat het arbeidshof enerzijds beslist heeft dat de
verweerster aangetoond heeft dat zij een aangetekende zending heeft verstuurd en anderzijds - het enige punt dat door de eiseres betwist wordt - dat die aangetekende verzending
een ingebrekestelling bevatte om de litigieuze bijdragen te betalen.
De ingebrekestelling is een rechtshandeling die schriftelijk moet worden bewezen,
overeenkomstig artikel 1341 van het Burgerlijk Wetboek. De vordering tot betaling, bedoeld in artikel 16, §2, tweede lid, 2°, van het koninklijk besluit nr. 38, is dus een handeling waarvan het bestaan moet worden aangetoond overeenkomstig het bepaalde in artikel
1341 van het Burgerlijk Wetboek en, bijgevolg, overeenkomstig de daarin vervatte regel
dat het geschrift in het bewijsrecht voorrang heeft. Dat artikel bepaalt dat, boven 375
euro, een schriftelijk bewijs vereist is; zelfs onder dat bedrag wordt geen enkel bewijs
door getuigen tegen of boven een geschrift toegelaten.
Het arbeidshof heeft te dezen geoordeeld dat "de aangetekende brief van ingebrekestelling, bedoeld in artikel 16, §2, tweede lid, 2°, de verjaring stuit indien hij verstuurd wordt
naar het adres dat de aangeslotene aan de kas heeft opgegeven " en dat "de verzending van
de aangetekende brief, bedoeld in artikel 16, §2, tweede lid, 2°, moet door (de verweerster) aangetoond worden volgens het gemeen recht van de bewijslevering. Bepaalde en
met elkaar overeenstemmende vermoedens kunnen worden aangenomen", en oordeelt vervolgens dat "(de verweerster) te dezen aantoont dat die aangetekende brief een ingebrekestelling bevatte om de thans gevorderde bijdragen te betalen".
Het arrest wijst er in dat verband op dat "(de eiseres) op 23 december 1985, dus binnen
de maand na de litigieuze verzending, (de verweerster) immers het volgende heeft geschreven: 'naar aanleiding van de verschillende vervalberichten betreffende het sociaal
statuut van de zelfstandigen en de bijzondere bijdrage die ik van u heb ontvangen (...), zou
ik u willen (...) vragen (...) om me geen doelloze rekeningafschriften meer toe te sturen'".
Het arrest beslist dat "het feit dat de twee data - de aangetekende verzending van 25 november 1985 en de brief van 23 december 1985 - elkaar zo dicht opvolgen en de inhoud
van de brief van 23 december 1985 afdoende vermoedens vormen van het feit dat de aangetekende zending van 25 november 1985 een ingebrekestelling bevatte om de thans gevorderde bijdragen en bijdrageopslagen te betalen".
Het arrest, dat beslist dat het bewijs van de ingebrekestelling tot betaling, vereist bij artikel 16, §2, tweede lid, 2°, van het koninklijk besluit nr. 38, kon worden geleverd door
vermoedens, terwijl de ingebrekestelling een rechtshandeling is die, wanneer ze betrekking heeft op een bedrag van meer dan 375 euro, door een geschrift moet worden aangetoond overeenkomstig artikel 1341 van het Burgerlijk Wetboek, schendt die bepaling en,
voor zover nodig, de artikelen 1349 en 1353 van het Burgerlijk Wetboek en artikel 16, §2,
tweede lid, 2°, van het in het middel bedoelde koninklijk besluit nr. 38.

III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Noch uit de conclusies van de partijen, noch uit de vaststellingen van het arrest
volgt dat de partijen met name de feiten hebben aangevoerd die, volgens het
middel, de toepassing zouden vereisen van artikel 1341, dat het arbeidshof van
ambtswege had moeten opwerpen.
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Het middel, dat de schending aanvoert van dat artikel 1341, dat de eiseres niet
voor het hof van beroep heeft aangevoerd en dat geen bepalingen bevat die van
dwingend recht zijn of de openbare orde raken, is nieuw.
Het middel preciseert voor het overige niet in hoeverre het arrest de andere,
hierin aangevoerde wettelijke bepalingen zou schenden.
Het middel is niet ontvankelijk.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiseres in de kosten.
22 februari 2010 – 3° kamer – Voorzitter: de h. Storck, voorzitter – Verslaggever: de h.
Simon – Gelijkluidende conclusie van de h. Leclercq, procureur-generaal – Advocaat: mr.
Mahieu.

Nr. 118
3° KAMER - 22 februari 2010

WERKLOOSHEID — ALGEMEEN - OVERMACHT - BEGRIP - ONDERBREKINGSUITKERINGEN
- TERUGVORDERING VAN HET ONVERSCHULDIGD BETAALDE - AFSTAND
Overmacht in hoofde van de werknemer, op grond waarvan de administrateur-generaal van
de Rijksdienst voor arbeidsvoorziening van de terugvordering van de onrechtmatig
verkregen onderbrekingsuitkeringen kan afzien mits hij de desbetreffende verordenende
bepalingen naleeft, kan enkel voortvloeien uit een van de menselijke wil onafhankelijke
gebeurtenis die de mens niet heeft kunnen voorzien of voorkomen1. (Artt. 1147 en 1148,
B.W.; Art. 5, M.B. 17 dec. 1991)
(RVA T. D.)

ARREST (vertaling)

(AR S.09.0033.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 24 december 2008 gewezen
door het arbeidshof te Brussel.
Raadsheer Alain Simon heeft verslag uitgebracht.
Procureur-generaal Jean-François Leclercq heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDELEN
De eiseres voert de volgende twee middelen aan, waarvan het eerste gesteld is
als volgt :
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 7, §1, en 7bis, tweede lid, van het koninklijk besluit van 2 januari 1991
1 Zie concl O.M. in Pas., 2010, nr.118.
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betreffende de toekenning van onderbrekingsuitkeringen, na de wijziging ervan bij het koninklijk besluit van 10 augustus 1998;
- artikel 2 van het koninklijk besluit van 29 oktober 1997 tot invoering van een recht op
ouderschapsverlof in het kader van de onderbreking van de beroepsloopbaan, na de wijziging door artikel 1 van het koninklijk besluit van 24 januari 2002;
- artikel 5 van het ministerieel besluit van 17 december 1991 tot uitvoering van de artikelen 13, 15, 20 en 27 van het koninklijk besluit van 2 januari 1991 betreffende de toekenning van onderbrekingsuitkeringen;
- de artikelen 1147 en 1148 van het Burgerlijk Wetboek;
- algemeen rechtsbeginsel van de bevrijdende werking van overmacht.
Aangevochten beslissingen
Het arrest beslist dat "(de verweerster) na minder dan zes maanden haar ouderschapsverlof heeft beëindigd" en dat, bijgevolg, "de voorwaarden waaronder loopbaanonderbrekingsuitkeringen kunnen worden toegekend, in beginsel en onder voorbehoud van de volgende overwegingen, niet zijn vervuld", en verklaart vervolgens het hoger beroep van de
eiser niet-gegrond en verwerpt, met bevestiging van de beschikkingen van het beroepen
vonnis, de vordering tot terugbetaling van de onderbrekingsuitkeringen, op grond dat,
"zelfs als ervan uitgegaan moet worden dat (de eiser) de overmacht discretionair beoordeelt, (de eiser) in elk geval, gezien de volstrekt bijzondere omstandigheden van de zaak,
van de terugvordering van de onderbrekingsvergoedingen diende af te zien, daar geen enkele socialezekerheids-instelling redelijkerwijze tot een ander besluit was kunnen komen.
Wanneer (de verweerster) in maart 2004 haar ouderschapsverlof beëindigt, denkt zij
immers dat zij opnieuw voltijds moet beginnen te werken om haar recht op de vervangende tegemoetkomingen niet te verliezen. Dat zijn de woorden die zij gebruikt in haar vordering tot erkenning van overmacht.
Wat zij vreest, is niet dat haar arbeidsongeschiktheidsvergoedingen tien weken lang
met de helft verminderd worden indien zij niet opnieuw voltijds gaat werken. Wel dat zij
de tegemoetkomingen zou verliezen ('haar recht op vervangende tegemoetkomingen te
verliezen').
Net als de arbeidsrechtbank, erkent het (arbeids)hof dat dit vooruitzicht een geval van
overmacht vormt, d.w.z. een hindernis die niet is veroorzaakt door een fout van degene
die ze aanvoert ('onvermijdelijk en onvoorzienbaar') en die redelijkerwijs en menselijkerwijs onoverkomelijk is voor iemand die ontdekt heeft dat hij kanker heeft en dus een lange periode van arbeidsongeschiktheid verwacht, eventueel tot de dood, des te meer daar
het verlies van de vergoedingen wegens arbeidsongeschiktheid normaal gezien leidt tot
het verlies van de terugbetaling van de geneeskundige verzorging.
(De verweerster) heeft zich weliswaar vergist. De deeltijdse loopbaanonderbreking zou
niet tot het verlies hebben geleid van alle vergoedingen wegens arbeidsongeschiktheid,
maar slechts van de helft daarvan (met behoud van de terugbetaling van de geneeskundige
verzorging). Gelet op de complexiteit van de sociale wetgeving, had elke redelijke persoon die in dezelfde staat van verwarring verkeerde als (de verweerster), een jonge vrouw
van 28 jaar die net een kind ter wereld heeft gebracht en die ontdekt dat zij lijdt aan een
vorm van kanker die dringend geopereerd moet worden, die dwaling begaan. (De eiser)
heeft (de verweerster) wel in kennis gesteld van het feit dat zij, in beginsel en behoudens
erkenning van overmacht, de vervangende tegemoetkomingen moest terugbetalen indien
zij haar ouderschapsverlof beëindigde. Die informatie heeft geen betrekking op de vergoedingen wegens arbeidsongeschiktheid. De desbetreffende dwaling van (de verweerster) is
verantwoord. De overtuiging waarvan (de verweerster) is uitgegaan, vormt wel degelijk
een geval van overmacht.
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In dergelijke omstandigheden diende (de eiser) af te zien van de terugvordering van de
onderbrekingsuitkeringen.
(...) Uit het voorgaande vloeit voort dat (de verweerster) aan (de eiser) de onderbrekingsuitkeringen niet hoeft terug te betalen die zij voor de periode van 1 januari tot 31
maart 2004 ontvangen heeft".
Grieven
Krachtens de artikelen 7, §1, en 7bis, tweede lid, van het koninklijk besluit van 2 januari 1991 betreffende de toekenning van onderbrekingsuitkeringen en artikel 2 van het koninklijk besluit van 29 oktober 1997 tot invoering van een recht op ouderschapsverlof in
het kader van de onderbreking van de beroepsloopbaan, zoals zij op het ogenblik van de
feiten van toepassing waren, zijn de in een voltijdse arbeidsregeling tewerkgestelde werknemers die, met toepassing van artikel 102 van de herstelwet van 22 januari 1985, hun arbeidsprestaties met de helft verminderen, gerechtigd op onderbrekingsuitkeringen, op
voorwaarde dat de voorziene duur van de vermindering van de arbeidsprestaties bestaat in
een ononderbroken periode van zes maanden.
Krachtens artikel 5 van het ministerieel besluit van 17 december 1991 tot uitvoering
van de artikelen 13, 15, 20 en 27 van het koninklijk besluit van 2 januari 1991 betreffende
de toekenning van onderbrekingsuitkeringen, kan de administrateur-generaal van de eiser
of het door hem aangewezen personeelslid, wanneer de minimumtermijn voorzien in de
artikelen 3, 4, 7 en 10 van het koninklijk besluit niet nageleefd werd, afzien van de terugvordering, indien het een geval van overmacht betreft in hoofde van de werknemer en
deze daartoe een verzoekschrift, vergezeld van de nodige bewijsstukken, heeft ingediend.
Overmacht is een uitzonderlijke en onvoorziene gebeurtenis onafhankelijk van de wil
van de partij die zich erop beroept, waardoor het voor haar volstrekt en definitief onmogelijk is om een verplichting of een plicht na te komen.
Ze kan alleen voortvloeien uit een van eisers wil onafhankelijke omstandigheid en moet
onoverkomelijk zijn (artikel 5 van het voormelde ministerieel besluit van 17 december
1991; de artikelen 1147 en 1148 van het Burgerlijk Wetboek en het in het middel bedoelde algemeen rechtsbeginsel).
Hoewel de feitenrechter op onaantastbare wijze de feiten vaststelt waarop hij zijn
beslissing grondt, gaat het Hof van Cassatie na of hij hieruit wettig het bestaan van overmacht heeft kunnen afleiden.
Het arrest beslist te dezen dat de juridisch onrechtmatige vrees van de verweerster om
haar recht op vervangende tegemoetkomingen te verliezen een geval van overmacht
vormt, met name "een hindernis die niet is veroorzaakt door een fout van degene die ze
aanvoert (...) en die redelijkerwijs en menselijkerwijs onoverkomelijk is" voor de verweerster, daar die dwaling "gelet op de complexiteit van de sociale wetgeving, door elke
redelijke persoon die in dezelfde staat van verwarring verkeerde als (de verweerster), een
jonge vrouw van 28 jaar die net een kind ter wereld heeft gebracht en die ontdekt dat zij
lijdt aan een vorm van kanker die dringend geopereerd moet worden, kon zijn begaan".
Welnu, een onoverkomelijke dwaling kan worden gelijkgesteld met een geval van overmacht, op voorwaarde dat het gaat om een dwaling die elke redelijke en voorzichtige persoon in dezelfde omstandigheden zou hebben begaan en niet om de gewone verschoonbare dwaling die elke normaal bedachtzame en zorgvuldige persoon in dezelfde omstandigheden zou hebben kunnen begaan.
Het arrest, dat beslist dat de verweerster zich op overmacht kon beroepen, waardoor zij
zich niet heeft gevoegd naar de artikelen 7, §1, en 7bis, tweede lid, van het koninklijk besluit van 2 januari betreffende de toekenning van onderbrekingsuitkeringen en artikel 2
van het koninklijk besluit van 29 oktober 1997 tot invoering van een recht op ouder-
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schapsverlof in het kader van de onderbreking van de beroepsloopbaan, zoals zij in 2003
van toepassing waren, en die voor het ouderschapsverlof een minimumduur van zes
maanden oplegden, op grond dat de door de verweerster begane rechtsdwaling, "gelet op
de complexiteit van de sociale wetgeving, door elke bedachtzame en zorgvuldige persoon
kon zijn begaan", miskent bijgevolg het wettelijk begrip overmacht in de zin van artikel 5
van het ministerieel besluit van 17 december 1991 (schending van dat artikel 5, van de artikelen 1147 en 1148 van het Burgerlijk Wetboek en miskenning van het in de aanhef van
het middel bedoelde algemeen rechtsbeginsel). Een dergelijke dwaling, waarvan het arrest
niet vaststelt dat zij door elke normaal bedachtzame en zorgvuldige persoon in dezelfde
omstandigheden zou zijn begaan, is immers noch onweerstaanbaar noch onoverkomelijk
en kan derhalve niet met een geval van overmacht worden gelijkgesteld.

III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Eerste middel
Krachtens de artikelen 7, §1, en 7bis, tweede lid, van het koninklijk besluit van
2 januari 1991 betreffende de toekenning van onderbrekingsuitkeringen en 2 van
het koninklijk besluit van 29 oktober 1997 tot invoering van een recht op ouderschapsverlof in het kader van de onderbreking van de beroepsloopbaan, zoals zij
op de feiten van toepassing zijn, zijn de werknemers tewerkgesteld in een voltijdse arbeidsregeling die, met toepassing van artikel 102 van de herstelwet van
22 januari 1985 houdende sociale bepalingen, hun arbeidsprestaties met de helft
verminderen, gerechtigd op onderbrekingsuitkeringen, op voorwaarde dat de
voorziene duur van de vermindering van de arbeidsprestaties in een ononderbroken periode van zes maanden bestaat.
Artikel 5 van het ministerieel besluit van 17 december 1991 tot uitvoering van
de artikelen 13, 15, 20 en 27 van het koninklijk besluit van 2 januari 1991 betreffende de toekenning van onderbrekingsuitkeringen, bepaalt dat de administrateur-generaal van de Rijksdienst voor arbeidsvoorziening of het door deze laatste
aangewezen personeelslid, wanneer de minimumtermijn voorzien in de artikelen
3, 4, 7 en 10 van het koninklijk besluit niet nageleefd werd, van de terugvordering kan afzien indien het een geval van overmacht betreft in hoofde van de
werknemer en deze daartoe een verzoekschrift, vergezeld van de nodige bewijsstukken, heeft ingediend.
Overmacht kan enkel voortvloeien uit een van de menselijke wil onafhankelijke gebeurtenis die de mens niet heeft kunnen voorzien of voorkomen.
Het arrest beslist dat de verweerster in een toestand van overmacht verkeerde,
daar de door haar begane dwaling, "gelet op de complexiteit van de sociale wetgeving, kon zijn begaan door elke redelijke persoon die in dezelfde staat van verwarring verkeerde" als de verweerster.
Het arrest, dat de dwaling die elke redelijke en voorzichtige persoon in dezelfde omstandigheden had kunnen begaan als overmacht beschouwt en niet de dwaling die een dergelijke persoon in dezelfde omstandigheden had begaan, miskent
het wettelijk begrip overmacht en schendt de in de aanhef van het middel bedoelde wettelijke bepalingen.
Het middel is gegrond.
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Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest.
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het gedeeltelijk vernietigde arrest.
Houdt de kosten aan en laat de beslissing daaromtrent aan de feitenrechter
over.
Verwijst de zaak naar het arbeidshof te Bergen.
22 februari 2010 – 3° kamer – Voorzitter: de h. Storck, voorzitter – Verslaggever: de h.
Simon – Gelijkluidende conclusie van de h. Leclercq, procureur-generaal – Advocaat: mr.
Foriers.

Nr. 119
2° KAMER - 23 februari 2010

1º STRAFUITVOERING - STRAFUITVOERINGSRECHTBANK - CASSATIEBEROEP DOOR
VEROORDEELDE - VERKLARING VAN CASSATIEBEROEP - ONDERTEKENING DOOR ADVOCAAT VEREISTE
2º CASSATIEBEROEP — STRAFZAKEN — VORMEN — VORM VAN HET
CASSATIEBEROEP EN VERMELDINGEN - STRAFUITVOERINGSRECHTBANK CASSATIEBEROEP DOOR VEROORDEELDE - VERKLARING VAN CASSATIEBEROEP - ONDERTEKENING
DOOR ADVOCAAT - VEREISTE
1º en 2° De verklaring van cassatieberoep door de veroordeelde tegen een beslissing van
de strafuitvoeringsrechtbank moet door een advocaat worden ondertekend op het ogenblik van het instellen van het cassatieberoep1. (Art. 97, Wet Strafuitvoering)
(J.)

ARREST

(AR P.10.0188.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het vonnis van de strafuitvoeringsrechtbank
te Antwerpen van 15 januari 2010.
De eiser voert geen middel aan.
Afdelingsvoorzitter Edward Forrier heeft verslag uitgebracht.
Eerste advocaat-generaal Marc De Swaef heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Ontvankelijkheid van het cassatieberoep
1 Cass., 5 mei 2009, AR P.09.0583.N, AC, 2009, nr. 294.
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1. Uit de akten van overschrijving in de registers van de rechtbank van eerste
aanleg te Antwerpen blijkt dat de akte van eisers cassatieberoep op 27 januari
2010 niet en op 29 januari 2010 wel door een advocaat is ondertekend.
2. Daargelaten de vraag hoe eenzelfde akte wel en niet door een advocaat kan
ondertekend zijn, kan het Hof uit die tegenstrijdige stukken enkel afleiden dat op
het ogenblik van het instellen van het cassatieberoep op 27 januari 2010 dit cassatieberoep zeker niet door een advocaat was ondertekend.
Het cassatieberoep is niet ontvankelijk.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiser in de kosten.
23 februari 2010 – 2° kamer – Voorzitter en Verslaggever: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter – Gelijkluidende conclusie van de h. De Swaef, eerste advocaat-generaal.

Nr. 120
2° KAMER - 24 februari 2010

1º MISDRIJF — RECHTVAARDIGING EN VERSCHONING —
RECHTVAARDIGING - ONWEERSTAANBARE DWANG - VERWERPING - ELEMENTEN DIE DE
STELLING AANNEMELIJK KUNNEN MAKEN

2º RECHTEN VAN DE MENS — VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS —
ARTIKEL 8 - RECHT OP EERBIEDIGING VAN HET PRIVÉ-LEVEN - BEKLAAGDE - VERWEER VOORLEGGING DOOR DE BEKLAAGDE VAN GEGEVENS UIT ZIJN MEDISCH DOSSIER - WETTIGHEID
3º GENEESKUNDE — ALLERLEI - MEDISCH DOSSIER - STRAFVERVOLGINGEN - BEKLAAGDE
- VERWEER - VOORLEGGING DOOR DE BEKLAAGDE VAN GEGEVENS UIT ZIJN MEDISCH DOSSIER WETTIGHEID
4º MISDRIJF — RECHTVAARDIGING EN VERSCHONING —
RECHTVAARDIGING - ONWEERSTAANBARE DWANG - ELEMENTEN DIE DE STELLING
AANNEMELIJK KUNNEN MAKEN - GEGEVENS UIT HET MEDISCH DOSSIER VAN DE BEKLAAGDE - RECHT
OP EERBIEDIGING VAN HET PRIVÉ-LEVEN
5º RECHTEN VAN DE MENS — VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS —
ARTIKEL 8 - RECHT OP EERBIEDIGING VAN HET PRIVÉ-LEVEN - STRAFVERVOLGINGEN - MISDRIJF
- RECHTVAARDIGING - ONWEERSTAANBARE DWANG - ELEMENTEN DIE DE STELLING AANNEMELIJK
KUNNEN MAKEN - GEGEVENS UIT HET MEDISCH DOSSIER VAN DE BEKLAAGDE
1º Wanneer de beklaagde een rechtvaardigingsgrond aanvoert, staat het aan hem om de
rechter de gegevens aan te reiken die zijn bewering geloofwaardig kunnen maken 1. (Art.
71, Sw.)

1 Zie Cass., 24 maart 1999, AR P.98.1127.F, AC, 1999, nr.175.
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2º en 3° Noch artikel 8 E.V.R.M. noch de artikelen 9 en 10 wet 22 augustus 2002 betreffende de rechten van de patiënt, verbieden dat de beklaagde tot staving van zijn verweer
gegevens uit zijn medisch dossier voorlegt.
4º en 5° De vaststelling volgens welke de beklaagde die de gegevens uit zijn medisch
dossier niet voorlegt, de gegevens niet aanreikt die de door hemzelf opgeworpen rechtvaardigingsgrond kunnen bewijzen, is geen inmenging in de uitoefening van het recht op
eerbiediging van het privé-leven.
(S. T. M. e.a.)

ARREST (vertaling)

(AR P.09.1614.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
De cassatieberoepen zijn gericht tegen het vonnis in hoger beroep van de correctionele rechtbank te Hoei, van 2 oktober 2009.
De eiser S. voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, een middel aan.
Afdelingsvoorzitter Jean de Codt heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Raymond Loop heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
A. Cassatieberoep van G. S.
1. In zoverre het cassatieberoep gericht is tegen de beslissing op de strafvordering
De eiser doet afstand van zijn cassatieberoep.
2. In zoverre het cassatieberoep gericht is tegen de beslissing op de burgerlijke
rechtsvordering van C. M.
Het bestreden vonnis werd bij verstek gewezen en de verweerster, appellante,
kan er nog tegen in verzet komen.
Het cassatieberoep dat gericht is tegen een beslissing waartegen nog een gewoon rechtsmiddel openstaat, is niet ontvankelijk.
3. In zoverre het cassatieberoep gericht is tegen, enerzijds, de beslissing op de
burgerlijke rechtsvorderingen van de naamloze vennootschap Ethias en G. D. en,
anderzijds, tegen de beslissing die, op de burgerlijke rechtsvordering van S. M.,
uitspraak doet over het beginsel van de aansprakelijkheid.
Middel
Het middel voert de schending aan van artikel 8 EVRM, en 9 en 10 van de wet
van 22 augustus 2002 betreffende de rechten van de patiënt.
De eiser heeft voor de feitenrechters aangevoerd dat het ongeval was veroorzaakt door een aanval van epilepsie die hij niet had kunnen voorzien of voorkomen.
De rechtbank wijst erop dat de eiser geweigerd heeft dat de gerechtsdeskundige zijn medisch dossier zou raadplegen ofschoon dat noodzakelijk was om de
onvoorspelbaarheid te beoordelen van de aanval waarvan hij gewag maakte.
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Volgens het middel heeft de rechtbank de aangevoerde wettelijke bepalingen
geschonden, op grond dat de eiser door zijn weigering heeft verzuimd om op geloofwaardige wijze overmacht in te roepen.
Wanneer de beklaagde een rechtvaardigingsgrond aanvoert, staat het aan hem
om de rechter de gegevens aan te reiken die zijn bewering geloofwaardig kunnen
maken. Noch artikel 8 EVRM, noch de artikelen 9 en 10 van de wet van 22 augustus 2002 verbieden dat hij tot staving van zijn verweer gegevens van zijn medisch dossier voorlegt.
De vaststelling volgens welke de beklaagde, door de voormelde gegevens niet
voor te leggen, de gegevens niet aanreikt die de door hemzelf opgeworpen rechtvaardigingsgrond kunnen bewijzen, is geen inmenging in de uitoefening van het
recht op eerbiediging van het privéleven, aangezien de titularis ervan de tot staving van zijn eigen verweer mee te delen medische gegevens vrij beoordeelt.
Het middel faalt naar recht.
4. In zoverre het cassatieberoep gericht is tegen de beslissing die, op de burgerlijke rechtsvordering van S. M., uitspraak doet over de omvang van de schade
Het vonnis houdt de uitspraak over de compensatoire interest aan en stelt de
zaak wat dat betreft sine die uit.
Dergelijke beslissing is geen eindbeslissing in de zin van artikel 416, eerste
lid, Wetboek van Strafvordering, en valt niet onder de in het tweede lid van dat
artikel bepaalde gevallen.
Het cassatieberoep is niet ontvankelijk.
(...)
Dictum
Het Hof,
Verleent akte van de afstand van het cassatieberoep van G. S. in zoverre het
gericht is tegen de beslissing op de tegen hem ingestelde strafvordering.
Verwerpt de cassatieberoepen voor het overige.
Veroordeelt de eisers in de kosten van hun cassatieberoep.
24 februari 2010 – 2° kamer – Voorzitter en Verslaggever: de h. de Codt, afdelingsvoorzitter – Gelijkluidende conclusie van de h. Loop, advocat-generaal – Advocaten: mrs.
E. Lambert, Luik en Mahieu.

Nr. 121
2° KAMER - 24 februari 2010

1º ONTUCHT EN PROSTITUTIE - MISDRIJVEN BEPAALD IN ARTIKEL 380, §1, 1° EN 4°,
SW. - VERSCHILLENDE HANDELINGEN
2º STRAF — GELDBOETE EN OPDECIEMEN - OPDECIEMEN - VERHOGING VAN DE
GELDBOETE - BEREKENINGSWIJZE
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1º Het aanwerven met het oog op het plegen van prostitutie en het exploiteren daarvan, zijn
verschillende handelingen die dezelfde dader kunnen worden ten laste gelegd of ten
nadele van hetzelfde slachtoffer kunnen worden gepleegd. (Art. 380, §1, 1° en 4°, Sw.)
2º De toevoeging aan een bedrag van één decime komt overeen met de verhoging van dat
bedrag met één tiende; de verhoging met vijfenveertig decimes staat gelijk met de vermenigvuldiging van het bedrag met vijf en een half1. (Art. 1, Wet 5 maart 1952, gewijzigd
bij de Wet 26 juni 2000)
(K.)

ARREST (vertaling)

(AR P.09.1767.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep te Brussel, correctionele kamer, van 10 november 2009.
De eiser voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, vijf middelen aan.
Raadsheer Gustave Steffens heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Raymond Loop heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
A. In zoverre het cassatieberoep gericht is tegen de beslissing op de strafvordering tegen de eiser
Eerste middel
De eiser voert aan dat het arrest tegenstrijdig is omdat het hem veroordeelt zowel op grond van artikel 380, §1, 1°, als met toepassing van artikel 380, §1, 4°,
Strafwetboek.
Het aanwerven met het oog op het plegen van prostitutie, dat in het eerste artikel is bedoeld, en het exploiteren daarvan, dat in laatstgenoemd artikel is bedoeld, zijn verschillende handelingen die dezelfde dader kunnen worden ten laste
gelegd of ten nadele van hetzelfde slachtoffer kunnen worden gepleegd. In strijd
met wat het middel aanvoert, sluit het aanwerven om eens anders driften te voldoen het winstoogmerk niet uit.
Het arrest stelt vast dat de eiser, die geen persoonlijke inkomsten had, van de
kwetsbaarheid van het slachtoffer misbruik heeft gemaakt om, enerzijds, haar in
het prostitutiemilieu vast te houden en, anderzijds, haar te dwingen hem de winsten uit die activiteit af te staan.
Deze beslissing is niet tegenstrijdig en schendt de wettelijke bepalingen niet
waarvan zij toepassing maakt.
Het middel kan niet worden aangenomen.
(...)
Vijfde middel
De eiser voert aan dat het arrest, door de geldboete van duizend euro op vijf1 Zie Cass., 10 mei 2006, AR P.06.0212.F, AC, 2006, nr 265.
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duizend vijfhonderd euro te brengen, artikel 1 van de wet van 5 maart 1952 betreffende de opdecimes op de strafrechtelijke geldboeten schendt, naar luid waarvan de verhoging vijfenveertig decimes bedraagt.
De toevoeging van één decime aan een bedrag komt overeen met de verhoging
van dat bedrag met één tiende. De verhoging met vijfenveertig decimes staat gelijk met de vermenigvuldiging van het bedrag met vijf en een half.
Het middel faalt naar recht.
(...)
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiser in de kosten.
24 februari 2010 – 2° kamer – Voorzitter: de h. de Codt, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: de h. Steffens – Gelijkluidende conclusie van de h. Loop, advocaat-generaal – Advocaat: mr. A. Château, Brussel.

Nr. 122
2° KAMER - 24 februari 2010

GERECHTSKOSTEN — STRAFZAKEN — PROCEDURE VOOR DE
FEITENRECHTER - BURGERLIJKE PARTIJ DIE ZICH BIJ DE VERVOLGINGEN HEEFT
AANGESLOTEN - VRIJGESPROKEN BEKLAAGDE - RECHTSPLEGINGSVERGOEDING - VEROORDELING
VAN DE BURGERLIJKE PARTIJ - WETTIGHEID
Artikel 162bis Sv. staat niet toe dat de rechtsplegingsvergoeding ten laste wordt gelegd van
de burgerlijke partij die optreedt tegen de personen tegen wie de vervolgingen door het
openbaar ministerie zijn ingesteld1. (Art. 162bis, Sv.; Art. 1022, Ger.W.)
(AXA BELGIUM nv T. K. e.a.)

ARREST (vertaling)

(AR P.09.1870.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep te Luik,
jeugdkamer, van 19 november 2009.
De eiseres voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, een middel aan.
Raadsheer Pierre Cornelis heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Raymond Loop heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
1 Zie Cass., 11 maart 2009, AR P.08.1778.F, AC, 2009, nr.192.
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Beoordeling
Het middel verwijt het arrest dat het de artikelen 1022 Gerechtelijk Wetboek
en 162bis, eerste lid, Wetboek van Strafvordering schendt, door de eiseres te veroordelen tot betaling van de rechtsplegingsvergoeding aan de eerste verweerder
en aan de verweerster.
Krachtens het voormelde artikel 162bis, wordt de burgerlijke partij die rechtstreeks heeft gedagvaard en die in het ongelijk wordt gesteld, jegens de beklaagde veroordeeld tot het betalen van de rechtsplegingsvergoeding, bedoeld in artikel 1022 Gerechtelijk Wetboek. De vergoeding wordt bepaald door het vonnis.
Artikel 162bis staat niet toe dat de vergoeding ten laste wordt gelegd van de
burgerlijke partij die optreedt tegen de personen tegen wie de vervolgingen, zoals te dezen, door het openbaar ministerie zijn ingesteld.
Het middel is gegrond.
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest in zoverre het de eiseres veroordeelt om rechtsplegingsvergoedingen te betalen.
Verwerpt het cassatieberoep voor het overige.
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het gedeeltelijk vernietigde arrest.
Veroordeelt de eiseres en de eerste verweerder, ieder, in één derde van de kosten van het cassatieberoep en de verweerster in het overblijvende derde.
Zegt dat er geen grond is tot verwijzing.
24 februari 2010 – 2° kamer – Voorzitter: de h. de Codt, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: de h. Cornelis – Gelijkluidende conclusie van de h. Loop, advocaat-generaal – Advocaat: mr. Oosterbosch.

Nr. 123
2° KAMER - 24 februari 2010

REGELING VAN RECHTSGEBIED — STRAFZAKEN — TUSSEN
ONDERZOEKSRECHTERS OF ONDERZOEKSGERECHTEN - BEVOEGDHEID
Het Hof van Cassatie is niet bevoegd om het rechtsgebied te regelen van onderzoeksrechters die tot hetzelfde rechtsgebied behoren1. (Art. 540, Sv.)
(M.)

ARREST (vertaling)

(AR P.10.0082.F)
1 Zie Cass., 11 mei 1999, AR P.99.0167.N, AC, 1999, nr 279.
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I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
In een verzoekschrift waarvan een eensluidend verklaard afschrift aan dit arrest is gehecht, verzoekt de eiser om regeling van rechtsgebied ingevolge een gerechtelijk onderzoek dat te Nijvel op 29 augustus 2008 is geopend (nummer
21.99.358/08 van de notities van het parket van de procureur des Konings te Nijvel) en een gerechtelijk onderzoek dat te Brussel op 29 oktober 2009 is geopend
(nummer 52.99.3354/09 van de notities van het parket van de procureur des Konings te Brussel).
Afdelingsvoorzitter Jean de Codt heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Raymond Loop heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
De eiser zet uiteen dat hij zich voor de onderzoeksrechter te Nijvel burgerlijke
partij heeft gesteld tegen verschillende personen die zich vervolgens tegen hemzelf burgerlijke partij hebben gesteld voor de onderzoeksrechter te Brussel.
Hij voert aan dat de misdrijven waarvoor hij herstel vordert, samenhang vertonen met die waartegen hij zich moet verweren en op die grond verzoekt hij het
Hof dat het rechtsgebied regelt om de zaak aan de tweede magistraat te onttrekken ten voordele van de eerste.
Volgens artikel 526 Wetboek van Strafvordering is er grond tot regeling van
rechtsgebied door het Hof van Cassatie, wanneer onderzoeksrechters, die niet tot
elkaars rechtsgebied behoren, kennis nemen van hetzelfde misdrijf of samenhangende misdrijven.
Wanneer twee onderzoeksrechters daarentegen in het rechtsgebied van hetzelfde hof van beroep zijn gevestigd, wordt het verzoek tot regeling van rechtsgebied
voor dat hof gebracht overeenkomstig artikel 540 van het voormelde wetboek.
Aangezien het verzoekschrift twee onderzoeksrechters bedoelt die in het
rechtsgebied van het hof van beroep te Brussel zijn gevestigd, is het Hof, overeenkomstig de voormelde bepalingen, niet bevoegd om kennis daarvan te nemen.
Het verzoek is niet ontvankelijk.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het verzoek.
24 februari 2010 – 2° kamer – Voorzitter en Verslaggever: de h. de Codt, afdelingsvoorzitter – Gelijkluidende conclusie van de h. Loop, advocaat-generaal.

Nr. 124
2° KAMER - 24 februari 2010

CASSATIEBEROEP — STRAFZAKEN — TERMIJNEN VOOR
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CASSATIEBEROEP EN BETEKENING — STRAFVORDERING —
VOORBARIG CASSATIEBEROEP (GEEN EINDBESLISSING) - CASSATIEBEROEP
GERICHT TEGEN EEN VOORBEREIDEND ARREST EN EEN ARREST VAN ONDERZOEK - EINDARREST
WAARTEGEN VERZET IS AANGETEKEND - ONTVANKELIJKHEID
Het cassatieberoep dat gericht is tegen een voorbereidend arrest en een arrest van onderzoek, terwijl tegen het eindarrest verzet is aangetekend waarover nog geen uitspraak is
gedaan, is niet ontvankelijk1.
(N.)

ARREST (vertaling)

(AR P.10.0219.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van assisen van het
bestuurlijk arrondissement Brussel-Hoofdstad van 10 november 2009.
Raadsheer Gustave Steffens heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Raymond Loop heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Het bestreden arrest verwerpt het door de verdediging van de beschuldigde ingediende verzoek tot verdaging van de zitting van het hof van assisen en zegt dat
het aan de voorzitter staat om, na opening van het debat, te werk te gaan overeenkomstig artikel 381 Wetboek van Strafvordering.
Uit de stukken van de rechtspleging blijkt dat de eiser door het hof van assisen
bij arrest van 1 december 2009 bij verstek tot dertig jaar opsluiting is veroordeeld, dat hij tegen dat arrest verzet heeft aangetekend en dat de opening van het
debat van de zitting die over dat rechtsmiddel uitspraak moet doen, is vastgesteld
op 1 maart 2010.
Het cassatieberoep dat gericht is tegen een voorbereidend arrest en een arrest
van onderzoek, terwijl tegen het eindarrest verzet is aangetekend waarover nog
geen uitspraak werd gedaan, is niet ontvankelijk.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiser in de kosten.
24 februari 2010 – 2° kamer – Voorzitter: de h. de Codt, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: de h. Steffens – Gelijkluidende conclusie van de h. Loop, advocaat-generaal.

1 Zie Cass., 17 juni 1986, AR 8629, AC, 1986, nr 648; Raoul DECLERCQ, Cassation en matière répressive, Bruylant, 2006, p. 170, nrs 312 tot 314.
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Nr. 125
2° KAMER - 24 februari 2010

1º ONDERZOEK IN STRAFZAKEN - AANWEZIGHEID VAN DE ADVOCAAT BIJ HET
POLITIEVERHOOR - GEHEIM VAN HET ONDERZOEK - GEVOLG
2º ADVOCAAT - VOORONDERZOEK EN ONDERZOEK IN STRAFZAKEN - AANWEZIGHEID VAN DE
ADVOCAAT BIJ HET POLITIEVERHOOR - GEHEIM VAN HET OPSPORINGSONDERZOEK EN VAN HET
GERECHTELIJK ONDERZOEK - GEVOLG
3º VOORLOPIGE HECHTENIS — HANDHAVING - ONDERZOEKSGERECHTEN - EERSTE
POLITIEVERHOOR VAN DE VERDACHTE - GEEN VOORAFGAAND CONTACT MET DE ADVOCAAT ARTIKELEN 6.1 EN 6.3.C E.V.R.M. - RECHT OP EEN EERLIJKE BEHANDELING VAN DE ZAAK MISKENNING - GEVOLG
4º RECHTEN VAN DE MENS — VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS —
ARTIKEL 6 — ARTIKEL 6.1 - RECHT OP EEN EERLIJKE BEHANDELING VAN DE ZAAK EERSTE POLITIEVERHOOR VAN DE VERDACHTE - BEKENTENIS - GEEN VOORAFGAAND CONTACT MET
DE ADVOCAAT - GEVOLG OP HET OGENBLIK VAN DE BESLISSING OVER 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 - RECHT OP BIJSTAND VAN EEN ADVOCAAT
- EERSTE POLITIEVERHOOR VAN DE VERDACHTE - BEKENTENIS - GEEN VOORAFGAAND CONTACT
MET DE ADVOCAAT - GEVOLG OP HET OGENBLIK VAN DE BESLISSING OVER DE HANDHAVING VAN DE
VOORLOPIGE HECHTENIS

6º ONDERZOEK IN STRAFZAKEN - EERSTE POLITIEVERHOOR VAN DE VERDACHTE - GEEN
VOORAFGAAND CONTACT MET DE ADVOCAAT - ARTIKELEN 6.1 EN 6.3.C E.V.R.M. - RECHT OP
EEN EERLIJKE BEHANDELING VAN DE ZAAK - MISKENNING - GEVOLG
1º en 2° Het intern recht staat de aanwezigheid niet toe van een advocaat bij het politieverhoor; het geheim van het opsporingsonderzoek en van het gerechtelijk onderzoek staat
daaraan in de regel in de weg. (Artt. 28quinquies en 57, §1, Sv.)
3º, 4°, 5° en 6° Noch artikel 6.1, noch artikel 6.3.c E.V.R.M., zoals zij momenteel worden
uitgelegd door het Hof Mensenrechten, verplichten de onderzoeksgerechten ertoe om
onmiddellijk het bevel tot aanhouding op te heffen alleen op grond dat de verdachte, vóór
zijn verschijning voor de onderzoeksmagistraat, door de politie werd gehoord en daar
een bekentenis heeft afgelegd in de vormen als bepaald in het Wetboek van Strafvordering; het feit dat die bekentenis er is, ook al werd zij op die manier verkregen, is op
zichzelf geen wettelijk beletsel voor de voortgang van het gerechtelijk onderzoek en de
eventuele verlenging van de dwangmaatregelen die ermee gepaard gaan1. (Artt. 6.1 en
6.3.c, Verdrag Rechten van de Mens; Artt. 28quinquies en 57, §1, Sv.)
(M.)

ARREST (vertaling)

(AR P.10.0298.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep te Brus1 Zie Cass., 11 maart 2009, AR P.09.0304.F, AC, 2009, nr 194; Cass., 29 dec. 2009, AR P.09.1826.F,
AC, 2009, nr.790 ; Cass., 13 jan. 2010, AR P.09.1908.F, AC, 2010, nr.28.; met concl. adv.-gen.
VANDERMEERSCH.
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sel, kamer van inbeschuldigingstelling, van 12 februari 2010.
De eiser voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, een middel aan.
Afdelingsvoorzitter Jean de Codt heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Raymond Loop heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Het middel voert aan dat het recht op een eerlijke behandeling van de zaak is
miskend omdat de eiser door de politie en de onderzoeksrechter werd gehoord,
waarna tegen hem een bevel tot aanhouding is uitgevaardigd, zonder dat hij vanaf het eerste verhoor werd bijgestaan door een advocaat.
De kamer van inbeschuldigingstelling heeft geen uitspraak gedaan over de
schuld of onschuld van de eiser. Zij heeft zich ertoe beperkt uitspraak te doen
over de handhaving van de voorlopige hechtenis, nadat zij het hoger beroep ongegrond heeft verklaard dat de eiser had ingesteld tegen de beschikking die binnen vijf dagen na het tegen hem verleende bevel tot aanhouding is gewezen.
Aldus blijkt niet dat het bestreden arrest, tot staving van een veroordeling, gebruik maakt van zelfbeschuldigende verklaringen die zijn afgelegd tijdens een
politieverhoor zonder bijstand van een advocaat.
Er kan niet meteen besloten worden dat het recht op een eerlijke behandeling
van de zaak is miskend, terwijl de vervolgingen nog niet bij het vonnisgerecht
aanhangig zijn gemaakt en dat, mocht dat alsnog gebeuren, het onmogelijk is om
nu al te beweren dat het de eiser zal veroordelen en zich daartoe zal baseren op
de door hem, op de dag van zijn aanhouding, aan de politie gegeven antwoorden.
In strijd met wat de eiser aanvoert, staat het intern recht de aanwezigheid van
een advocaat bij het politieverhoor niet toe. Het geheim van het opsporingsonderzoek en van het gerechtelijk onderzoek, dat door de artikelen 28quinquies en
57, §1, Wetboek van Strafvordering is opgelegd, staat daar immers in de regel
aan in de weg.
Noch artikel 6.1, noch artikel 6.3.c, EVRM, zoals zij momenteel worden uitgelegd door het Europees Hof voor de Rechten van de Mens, verplichten de onderzoeksgerechten ertoe om onmiddellijk het bevel tot aanhouding op te heffen alleen op grond dat de verdachte, vóór zijn verschijning voor de onderzoeksmagistraat, door de politie werd gehoord en daar een bekentenis heeft afgelegd in de
vormen als bepaald in het Wetboek van Strafvordering.
Het feit dat die bekentenis er is, ook al werd zij op die manier verkregen, is
dus op zichzelf geen wettelijk beletsel voor de voortgang van het gerechtelijk onderzoek en de eventuele verlenging van de dwangmaatregelen die ermee gepaard
gaan.
Het middel 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,
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Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiser in de kosten.
24 februari 2010 – 2° kamer – Voorzitter en Verslaggever: de h. de Codt, afdelingsvoorzitter – Gelijkluidende conclusie van de h. Loop, advocaat-generaal – Advocaat: mr.
E. Ruchat, Brussel.

Nr. 126
1° KAMER - 25 februari 2010

1º CASSATIEBEROEP — BURGERLIJKE ZAKEN — VORMEN — VORM EN
TERMIJN VOOR MEMORIES EN STUKKEN - AANVULLENDE MEMORIE BUITEN DE OP
STRAFFE VAN VERVAL VOORGESCHREVEN TERMIJN - RAAD VAN STATE - BEROEP TOT VERNIETIGING
- VORDERING TOT SCHADEVERGOEDING - CASSATIEBEROEP - ONTVANKELIJKHEID
2º RAAD VAN STATE - BEROEP TOT VERNIETIGING - VORDERING TOT SCHADEVERGOEDING VERJARING - STUITING - CASSATIEBEROEP - ONTVANKELIJKHEID
3º VERJARING — BURGERLIJKE ZAKEN — STUITING - RAAD VAN STATE BEROEP TOT VERNIETIGING - VORDERING TOT SCHADEVERGOEDING - VERJARING - STUITING CASSATIEBEROEP - ONTVANKELIJKHEID
4º AANSPRAKELIJKHEID BUITEN OVEREENKOMST — HERSTELPLICHT —
STAAT. OVERHEID - RAAD VAN STATE - BEROEP TOT VERNIETIGING - VORDERING TOT
SCHADEVERGOEDING - VERJARING - STUITING - CASSATIEBEROEP - ONTVANKELIJKHEID
5º RECHT VAN VERDEDIGING — BURGERLIJKE ZAKEN - RAAD VAN STATE BEROEP TOT VERNIETIGING - VORDERING TOT SCHADEVERGOEDING - VERJARING - STUITING CASSATIEBEROEP - ONTVANKELIJKHEID
6º RECHTEN VAN DE MENS — VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS —
ARTIKEL 6 — ARTIKEL 6.1 - EERLIJK PROCES - RAAD VAN STATE - BEROEP TOT
VERNIETIGING - VORDERING TOT SCHADEVERGOEDING - VERJARING - STUITING - CASSATIEBEROEP
- ONTVANKELIJKHEID
7º RAAD VAN STATE - BEROEP TOT NIETIGVERKLARING - AANSPRAKELIJKHEIDSVORDERING
TEGEN DE STAAT - VERJARING - STUITING - DAGVAARDING - GEVOLG
8º VERJARING — BURGERLIJKE ZAKEN — STUITING AANSPRAKELIJKHEIDSVORDERING TEGEN DE STAAT - RAAD VAN STATE - BEROEP TOT
NIETIGVERKLARING - DAGVAARDING - GEVOLG
9º AANSPRAKELIJKHEID BUITEN OVEREENKOMST — HERSTELPLICHT —
STAAT. OVERHEID - RAAD VAN STATE - BEROEP TOT NIETIGVERKLARING AANSPRAKELIJKHEIDSVORDERING TEGEN DE STAAT - VERJARING - STUITING - DAGVAARDING GEVOLG
1º, 2°, 3°, 4°, 5° en 6° Artikel 4 van de wet van 25 juli 2008 tot wijziging van het Burgerlijk
Wetboek en de gecoördineerde wetten van 17 juli 1991 op de Rijkscomptabiliteit met het
oog op het stuiten van de verjaring van de vordering tot schadevergoeding ten gevolge
van een beroep tot vernietiging bij de Raad van State doet geen afbreuk aan de bepalingen van openbare orde die de cassatieprocedure regelen, meer bepaald deze omtrent de
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ontvankelijkheid van het cassatieberoep, de memories en de middelen; noch het recht
van verdediging, noch dit op een eerlijk proces zoals vervat in artikel 6.1 E.V.R.M. verantwoorden een afwijking terzake; de aanvullende memorie die buiten de op straffe van verval voorgeschreven termijn ter griffie werd neergelegd kan derhalve niet in overweging
worden genomen1. (Art. 1087, Ger.W.; Art. 4, Wet 25 juli 2008 tot wijziging wet rijkscomptabiliteit)
7º, 8° en 9° Hoewel het feit dat de bij een dagvaarding bij een rechtbank van de rechterlijke orde ingestelde aansprakelijkheidsvordering tegen de Staat de verjaring stuit, heeft
het beroep voor de Raad van State tot nietigverklaring van een administratieve handeling
waarvan de onwettigheid de aansprakelijkheid van de Staat in het gedrang brengt, die
uitwerking niet2. (Art. 101, eerste lid, Wet 25 juli 2008 tot wijziging wet rijkscomptabiliteit)
(V. T. VLAAMS GEWEST, vertegenwoordigd door de Vlaamse minister van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en
Natuur)

ARREST

(AR C.08.0228.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 22 juni 2007 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
Ontvankelijkheid van de aanvullende memorie
1. Krachtens artikel 1087 van het Gerechtelijk Wetboek kan de eiser, samen
met zijn verzoekschrift, of, op straffe van verval, binnen vijftien dagen na de betekening ervan, een memorie van toelichting overleggen, die vooraf aan de verweerder is betekend en waarin de feiten worden uiteengezet en de cassatiemiddelen ontwikkeld.
2. Te dezen werd het cassatieberoep betekend op 27 augustus 2008, terwijl de
aanvullende memorie ter griffie werd neergelegd op 10 oktober 2008, hetzij buiten de op straffe van verval voorgeschreven termijn.
3. De eiser voert aan dat de neerlegging van deze memorie ontvankelijk zou
zijn gelet op de terugwerkende kracht van de wet van 25 juli 2008, zoals deze
volgt uit artikel 4 van voormelde wet.
Dit artikel bepaalt dat deze wet van toepassing is op beroepen tot vernietiging
1 Zie Cass., 2 april 2009, AR C.08.0343.F, www.cass.be., met concl. advocaat-generaal m.o. de
KOSTER.
2 Cass., 2 april 2009, AR C.08.0343.F, www.cass.be., met concl. advocaat-generaal m.o. de KOSTER;
Zie ook Cass., 25 okt. 2007, AR C.05.0255.N, www.cass.be., en Cass., 16 feb. 2006, AR
C.05.0022.N, 2006, nr 98.
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die bij de Raad van State zijn ingediend voor de inwerkingtreding ervan. Zij is
evenwel niet van toepassing wanneer de vordering tot schadevergoeding voor de
inwerkingtreding van deze wet verjaard is verklaard bij een in kracht van gewijsde gegane beslissing waartegen geen cassatieberoep is ingediend.
4. Dit artikel doet geen afbreuk aan de bepalingen van openbare orde die de
cassatieprocedure regelen, meer bepaald deze omtrent de ontvankelijkheid van
het cassatieberoep, de memories en de middelen.
Noch het recht van verdediging, noch dit op een eerlijk proces zoals vervat in
artikel 6.1 EVRM verantwoorden een afwijking terzake.
5. De aanvullende memorie kan derhalve niet in overweging worden genomen
zoals aangevoerd door de verweerder.
Middel zelf
Eerste onderdeel
6. Krachtens het te dezen toepasselijke artikel 101, eerste lid, van de wetten op
de Rijkscomptabiliteit, gecoördineerd bij het koninklijk besluit van 17 juli 1991,
in de door het onderdeel aangewezen versie ervan, wordt de verjaring van
schuldvorderingen ten voordele van de Staat gestuit door een gerechtsdeurwaardersexploot, alsook door een schulderkenning van de Staat.
7. Uit die bepaling, die de toepassing van artikel 2244 van het Burgerlijk Wetboek uitsluit, volgt dat, hoewel het feit dat de bij een dagvaarding bij een rechtbank van de rechterlijke orde, ingestelde aansprakelijkheidsvordering tegen de
Staat de verjaring stuit, het beroep voor de Raad van State tot nietigverklaring
van een administratieve handeling waarvan de onwettigheid de aansprakelijkheid
van de Staat in het gedrang brengt, die uitwerking niet heeft.
Het onderdeel dat uitgaat van een andere rechtsopvatting, faalt naar recht.
Tweede onderdeel
(...)
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiser in de kosten.
25 februari 2010 – 1° kamer – Voorzitter: de h. Dirix, waarnemend voorzitter – Verslaggever: mevr. Deconinck – Gelijkluidende conclusie van de h. Van Ingelgem, advocaat-generaal met opdracht – Advocaten: mrs. Mahieu en Geinger.
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1º ERFDIENSTBAARHEID - AKTE DIE EEN ERFDIENSTBAARHEID VESTIGT - OVERSCHRIJVING
IN HET DAARTOE BESTEMD REGISTER OP HET KANTOOR VAN BEWARING DER HYPOTHEKEN - GEVOLG
T.A.V. DERDEN EN DE LATERE VERKRIJGER
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2º VOORRECHTEN EN HYPOTHEKEN — ALGEMEEN - AKTE DIE EEN
ERFDIENSTBAARHEID VESTIGT - OVERSCHRIJVING IN HET DAARTOE BESTEMD REGISTER OP HET
KANTOOR VAN BEWARING DER HYPOTHEKEN - GEVOLG T.A.V. DERDEN EN DE LATERE VERKRIJGER
1º en 2° Een akte die een erfdienstbaarheid vestigt en in het daartoe bestemd register op
het kantoor van bewaring der hypotheken is overgeschreven, is tegenwerpelijk aan derden; hieruit volgt dat de latere verkrijger van een onroerend goed ten gunste waarvan in
een voorheen op het hypotheekkantoor overgeschreven akte een erfdienstbaarheid is
gevestigd, zich kan beroepen op die erfdienstbaarheid, ook al is in zijn akte van verkrijging die erfdienstbaarheid niet vermeld of vermeldt die akte van verkrijging slechts in het
algemeen een recht op alle voordelige en nadelige erfdienstbaarheden. (Art. 637, B.W.;
Art. 1, eerste lid, Hypotheekwet)
(C. T. V. e.a.)

ARREST

(AR C.09.0022.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een vonnis, op 6 februari 2008 in hoger beroep gewezen door de rechtbank van eerste aanleg te Brugge.
Eerste voorzitter Ghislain Londers heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal met opdracht André Van Ingelgem heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDEL
De eiser voert in zijn verzoekschrift een middel aan.
Geschonden wetsbepaling
- artikel 1, eerste lid, van de wet van 16 december 1851 op de voorrechten en hypotheken (de Hypotheekwet) (ter vervanging van titel XVIII van boek III van het Burgerlijk
Wetboek).
Aangevochten beslissing
Het bestreden vonnis verklaart het door de eiser ingesteld hoger beroep ongegrond, bevestigt het vonnis van de eerste rechter (vonnis uitgesproken op 12 oktober 2006 door de
vrederechter van het vierde kanton te Brugge) en veroordeelt de eiser tot de kosten.
Zowel de eerste rechter als de rechtbank in het bestreden vonnis oordelen dat de verweerders zich tegenover de eiser ten voordele van hun eigendom, kunnen beroepen op erfdienstbaarheden (recht van doorgang) vermeld in een verkoopakte van 3 maart 1982
waarbij baron IdR. het onroerend goed in de Elf Julistraat 32 te Brugge verkocht aan de
heer en mevrouw H. en D. R.-P. . Het "litigieuze beding" uit die akte was - aldus het vonnis - als volgt verwoord:
"2. Ten titel van erfdienstbaarheid gevestigd in het voordeel van het burgershuis met
aanhorigheden en tuin gelegen te Brugge, (...) (...) wordt thans uitdrukkelijk het volgende
bedongen en aanvaard:
a. Gebruik van garage: De kopers verbinden er zich toe in het aangekochte goed, zoals
het zich thans bevindt of in de toekomst mocht omgebouwd worden, één garage of autobox kosteloos ter beschikking te stellen van de bewoner van het huis ter Vlamingdam 39,
teneinde hem toe te laten er zijn personenwagen te stallen.
b. Recht van doorgang: De kopers zullen te allen tijde de doorgang naar deze garage
mogelijk maken en gedogen, teneinde zelfde bewoner in staat te stellen langs de tuin van
het huis ter (...) zijn garage te betreden en te verlaten. Deze doorgang dient genomen te
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worden te voet en langs de kortst mogelijke weg, via een opening, deur of poortje te voorzien in de achtergevel van het alhier verkochte goed.
c. Beperkingen: (1) het gebruik van de garage en het recht van doorgang is evenwel uitsluitend bedongen en toegestaan aan de bewoner van het huis (...) en kan bijgevolg door
deze laatste niet afgestaan noch overgedragen worden. (2) Daarenboven vervalt deze erfdienstbaarheid vermeld onder punt 2 van zodra het huis ter (...) over een eigen garage zou
komen te beschikken".
De door de eiser ingeroepen betwisting van het recht van de verweerders om zich tegenover hem te beroepen op de benoemde "erfdienstbaarheid" wordt door het vonnis op
grond van volgende overwegingen verworpen:
"b. Nopens de door K.C. ingeroepen afwezigheid van vermelding van het bestaan van
de erfdienstbaarheid in de eigendomstitel van L&M VdB.-G. .
Naar het oordeel van de rechtbank argumenteert K.C. (de eiser in cassatie) geheel ten
onrechte dat L&M VdB.-G. (de verweerders in cassatie) zich niet op het bestaan zouden
kunnen beroepen van de ten voordele van hun woning gelegen in de (...) te Brugge op 3
maart 1982 door IdR. (enerzijds) en H. en D. R.-P. (anderzijds) conventioneel gevestigde
erfdienstbaarheden omdat deze niet worden vermeld in hun eigendomstitel (zijnde de akte
verleden voor notaris J.D.te Brugge op 12 december 1991).
De akte van 3 maart 1982 werd immers op 19 maart 1982 overgeschreven in de registers van de hypotheekbewaarder, zodat de zakelijke rechten die erdoor in het leven worden geroepen sindsdien krachtens artikel 1 van de Hypotheekwet tegenstelbaar zijn aan
derden die zonder bedrog hebben gecontracteerd.
Aangezien K.C. een derde is zoals bedoeld in artikel 1 van de Hypotheekwet en aangezien niet ter discussie staat dat hij zonder bedrog heeft gecontracteerd, diende hij het bestaan van de erfdienstbaarheden te kennen en te eerbiedigen, en dit ongeacht of deze erfdienstbaarheden al dan niet worden vermeld in de eigendomstitel van L&M VdB.-G. .
Een erfdienstbaarheid wordt immers gevestigd ten gunste van een onroerend goed (het zogenaamde heersend erf). Wanneer de eigendom van het heersend erf wordt overgedragen,
is het zonder belang dat het bestaan van de erfdienstbaarheid al dan niet wordt vermeld in
de akte van eigendomsoverdracht van dit heersend erf.
Ten overvloede stelt de rechtbank vast dat de akte van 12 december 1991 bepaalt dat
het goed wordt verkocht 'met alle heersende en lijdende zichtbare en niet zichtbare, voortdurende en niet voortdurende erfdienstbaarheden', zodat de erfdienstbaarheid die in de
akte van 3 maart 1982 werd gevestigd wel degelijk mee werd verkocht".
Grieven
Schending van artikel 1, eerste lid, van de Hypotheekwet.
1. Krachtens artikel 1, eerste lid, van de Hypotheekwet "worden alle akten onder de levenden, om niet of onder bewarende titel, tot overdracht of aanwijzing van onroerende zakelijke rechten, andere dan voorrechten en hypotheken, (...) in hun geheel overgeschreven
in een daartoe bestemd register op het kantoor van bewaring der hypotheken van het arrondissement waar de goederen zijn gelegen" en "(...) kan men zich (tot dan toe) op die
akten niet beroepen tegen derden die zonder bedrog gecontracteerd hebben".
2. Het bestreden vonnis stelt vast dat de litigieuze erfdienstbaarheden of zakelijke rechten weliswaar vermeld zijn in de verkoopakte van 3 maart 1982 verleden tussen baron I.dR.en de heer en mevrouw H. en D. R.-P. doch "niet vermeld (zijn) in de eigendomstitel
van (de verweerders), zijnde de akte van 12 december 1991".
3. Ten onrechte oordeelt de rechtbank dat de eiser die een "derde is" en "zonder bedrog
heeft gecontracteerd" het "bestaan van de erfdienstbaarheid" "diende te kennen en te eerbiedigen, ongeacht of deze erfdienstbaarheden al dan niet worden vermeld in de eigen-
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domstitel van (de verweerders)".
Eveneens onterecht stelt het vonnis dat "wanneer de eigendom van het heersend erf
wordt overgedragen, (...) zonder belang (is) dat het bestaan van de erfdienstbaarheid al
dan niet wordt vermeld in de akte van eigendomsoverdracht van dit heersend erf".
4. Zoals door de eiser in zijn beroepsconclusie werd voorgehouden, is de vermelding
van de erfdienstbaarheid in een latere akte (in voorliggend geval de eigendomstitel van de
verweerders) eveneens vereist om in toepassing van artikel 1 Hypotheekwet tegenstelbaar
te zijn aan derden te goeder trouw (eiser).
Door te oordelen dat de vermelding van de erfdienstbaarheid in deze - latere - eigendomstitel van verweerders "zonder belang" is en eiser die "zonder bedrog" contracteerde,
toch het bestaan van de (litigieuze) erfdienstbaarheden "diende te kennen en te eerbiedigen" "ongeacht of deze erfdienstbaarheden al dan niet werden vermeld in de eigendomstitel van verweerders" en door te oordelen dat de verweerders, alhoewel die erfdienstbaarheden "niet vermeld" waren in hun eigendomstitel, zich er toch tegen de eiser konden op
beroepen heeft het bestreden vonnis artikel 1, eerste lid, van de Hypotheekwet geschonden.
5. Eveneens ten onrechte steunt de rechtbank het recht van de verweerders om zich tegenover de eiser of bedoelde erfdienstbaarheden te beroepen op de "ten overvloede" gedane vaststelling:
"dat de akte van 12 december 1991 (d.i. de eigendomstitel van de verweerders) bepaalt
dat het goed wordt verkocht 'met alle heersende en leidende zichtbare en niet zichtbare,
voortdurende en niet voortdurende erfdienstbaarheden' zodat de erfdienstbaarheid die in
de akte van 3 maart 1982 werd gevestigd wel degelijk mee werd verkocht".
6. Zoals de eiser eveneens in zijn beroepsconclusies had aangevoerd, voldoet, bij overdracht, dergelijke algemene verwijzing naar "erfdienstbaarheden" niet om conform te zijn
aan de door artikel 1 Hypotheekwet vereiste overschrijving. Bij gebrek aan voldoende
precieze vermelding van de litigieuze contractueel vastgestelde erfdienstbaarheid, kan de
tegenstelbaarheid niet tegenover een latere koper te goeder trouw worden ingeroepen op
grond van een door het vonnis vermelde algemene verwijzingsclausule.
7. Door dergelijke clausule voldoende te achten ten aanzien van de door artikel 1, eerste
lid, van de Hypotheekwet gestelde vereisten, heeft het bestreden vonnis deze wetsbepaling geschonden.

III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
1. Artikel 637 van het Burgerlijk Wetboek bepaalt dat een erfdienstbaarheid
een last is die op een erf is gelegd tot gebruik en tot nut van een erf dat aan een
andere eigenaar toebehoort.
2. Artikel 1, eerste lid, van de Hypotheekwet bepaalt dat alle akten onder de levenden, om niet of onder bezwarende titel, tot overdracht of aanwijzing van onroerende zakelijke rechten, andere dan voorrechten en hypotheken, met inbegrip
van de authentieke akten bedoeld in de artikelen 577-4, §1, en 577-13, §4, van
het Burgerlijk Wetboek, alsmede van de daarin aangebrachte wijzigingen, in hun
geheel worden overgeschreven in een daartoe bestemd register op het kantoor
van bewaring der hypotheken van het arrondissement waar de goederen zijn gelegen, en men zich tot dan toe op die akten niet kan beroepen tegen derden die
zonder bedrog gecontracteerd hebben.
3. Uit die wetsbepalingen volgt dat een akte die een erfdienstbaarheid vestigt
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en in het daartoe bestemd register op het kantoor van bewaring der hypotheken is
overgeschreven, tegenwerpelijk is aan derden.
4. Uit het voorgaande volgt dat de latere verkrijger van een onroerend goed ten
gunste waarvan in een voorheen op het hypotheekkantoor overgeschreven akte
een erfdienstbaarheid is gevestigd, zich kan beroepen op die erfdienstbaarheid,
ook al is in zijn akte van verkrijging die erfdienstbaarheid niet vermeld of vermeldt die akte van verkrijging slechts in het algemeen een recht op alle voordelige en nadelige erfdienstbaarheden.
Het middel dat van een andere rechtsopvatting uitgaat, faalt naar recht.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiser in de kosten.
25 februari 2010 – 1° kamer – Voorzitter en Verslaggever: de h. Londers, eerste voorzitter – Gelijkluidende conclusie van de h. Van Ingelgem, advocaat-generaal met opdracht
– Advocaten: mrs. De Gryse en Foriers.

Nr. 128
1° KAMER - 25 februari 2010

1º CASSATIEMIDDELEN — BURGERLIJKE ZAKEN — NIEUW MIDDEL HUWELIJKSVERMOGENSSTELSEL - AARD - ONTVANKELIJKHEID
2º HUWELIJKSVERMOGENSSTELSELS — WIJZIGING VAN HET
HUWELIJKSVERMOGENSSTELSEL - WETTELIJKE REGELS INZAKE DE WIJZIGBAARHEID
VAN HET HUWELIJKSVERMOGENSSTELSEL - AARD - CASSATIEMIDDEL - ONTVANKELIJKHEID
3º ECHTSCHEIDING EN SCHEIDING VAN TAFEL EN BED —
ECHTSCHEIDINGSPROCEDURE — ECHTSCHEIDING DOOR
ONDERLINGE TOESTEMMING - ALOMVATTENDE REGELING - BEGRIP
4º HUWELIJKSVERMOGENSSTELSELS — WIJZIGING VAN HET
HUWELIJKSVERMOGENSSTELSEL - OVEREENKOMST TUSSEN DE ECHTGENOTEN
BETREFFENDE HUN VERMOGENSRECHTELIJKE VERHOUDING TIJDENS HET HUWELIJK - GEEN
VOORAFGAANDE REGELING IN DE PROCEDURE VAN ECHTSCHEIDING DOOR ONDERLINGE TOESTEMMING

- GEVOLG
1º en 2° De wettelijke regels inzake de wijzigbaarheid van het huwelijksvermogensstelsel
zijn van dwingend recht; als uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan, niet blijkt dat de eiser afstand heeft gedaan van de hem door de wet toegekende bescherming,
is hij gerechtigd voor het eerst voor het Hof aan te voeren dat het de echtgenoten verboden is voor de ontbinding van het huwelijk een overeenkomst te sluiten betreffende de
vereffening en verdeling van het gemeenschappelijk vermogen1.
1 Zie Cass., 17 sept. 2007, AR C.03.0582.N, AC, 2007, nr 408; zie ook Jaarverslag van het Hof van
Cassatie van België, 2008, Hoofdstuk II - Belangrijke arresten van het Hof, Afdeling 6 - Uitspraken
in gerechtelijk recht, §1 Ontvankelijkheid van het cassatiemiddel, 125, A., met verwijzing naar Cass.,
8 sept. 2008, AR C.08.0026.N.
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3º en 4° Indien tussen de echtgenoten een overeenkomst betreffende hun vermogensrechtelijke verhouding werd gesloten tijdens het huwelijk, die geen voorafgaande alomvattende regeling betreft in de procedure van echtscheiding door onderlinge toestemming, dan dient een dergelijke overeenkomst te voldoen aan de daartoe voorziene wettelijke procedure van het Burgerlijk Wetboek tot wijziging van het huwelijksvermogensstelsel. (Artt. 1287 en 1288, Ger.W.; Art. 1392, B.W.)
(D. T. S.)

ARREST

(AR C.09.0041.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 24 september 2008 gewezen
door het hof van beroep te Antwerpen.
Raadsheer Eric Dirix heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal met opdracht André Van Ingelgem heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDELEN
De eiser voert in zijn verzoekschrift twee middelen aan.
Eerste middel
Geschonden wetsbepalingen
- de artikelen 6, 1131, 1133, 1392, 1393, 1394 en 1395 van het Burgerlijk Wetboek, het
genoemde artikel 1394 zowel in de versie zoals van toepassing vóór de wijziging bij artikel 2 van de wet van 9 juli 1998 betreffende de procedure inzake wijziging van het huwelijksvermogensstelsel, als in de versie zoals van toepassing vóór de wijziging bij artikel 6
van de wet van 22 april 2003 tot wijziging van enkele bepalingen van het Burgerlijk Wetboek in verband met het erfrecht van de langstlevende echtgenoot, en het genoemde artikel 1395 zowel in de versie zoals van toepassing vóór de wijziging bij artikel 3 van de wet
van 9 juli 1998 betreffende de procedure inzake wijziging van het huwelijksvermogensstelsel, als in de versie zoals van toepassing vóór de wijziging bij artikel 133 van de wet
van 16 juli 2004 houdende het Wetboek van Internationaal Privaatrecht;
- de artikelen 1287, eerste lid, 1289ter, 1297 en 1298 van het Gerechtelijk Wetboek.
Bestreden beslissing
Het bestreden arrest verklaart het beperkt hoger beroep van de eiser ongegrond en het
incidenteel hoger beroep van de verweerster deels gegrond, hervormt het bestreden vonnis
in de mate waarin dit de tegenvordering van eiser gedeeltelijk gegrond heeft verklaard, en
terzake opnieuw recht doende, verklaart de oorspronkelijke tegenvordering van de eiser
volledig ongegrond, op volgende gronden:
"3.4. Over de aanspraken van (de eiser) op de drie onroerende goederen en vermogensbestanddelen in Spanje:
(De eiser) stelt vast dat in de notariële regelingsakten 'bij vergetelheid' niets is opgenomen met betrekking tot de drie onroerende goederen in Spanje, en de aldaar aanwezige lichamelijke roerende goederen, met name meubilair, alsook met betrekking tot de onlichamelijke roerende goederen, zijnde gezamenlijke spaar- en zichtrekeningen bij een Spaanse
bank.
Zijn stelling is dat de onderhandse overeenkomst van 1 februari 1998 helemaal niet is
hernomen in de regelingsakten die partijen uiteindelijk opstelden, zodat die niet vermelde
goederen gewoon in onverdeeldheid gebleven zijn tussen partijen, terwijl (de verweerster)
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misbruik zou gemaakt hebben van de hogervermelde attestering door notaris Verbist om
vervolgens twee onroerende goederen achter de rug van (de eiser) te verkopen.
Hij vordert bovendien dat (de verweerster) rekening en verantwoording doet in verband
met de door haar verworven baten en gedragen lasten met betrekking tot die drie 'vergeten' onroerende goederen in Spanje.
(De verweerster) van haar kant beroept zich op de onderhandse overeenkomst van 1 februari 1998, dit is bijna twee maanden voorafgaand aan de eerste notariële regelingsakte,
en waarbij (de eiser) te haren gunste afstand deed van alle roerende en onroerende goederen in Spanje.
Anders dan wat (de eiser) meent te moeten opwerpen is deze onderhandse overeenkomst niet te beschouwen als een absoluut nietige tegenbrief aan de notariële regelingen:
vermits die onderhandse regeling voorafgaat aan de notariële regelingen en de rechtspositie van partijen met betrekking tot hun aanspraken in de Spaanse goederen, zowel de roerende als de onroerende definitief vaststelde, heeft die overeenkomst hoegenaamd niets
gewijzigd aan de (latere) dadingsovereenkomsten die partijen met betrekking tot hun verdere onverdeeldheden hebben afgesloten;
De onderhandse akte van 1 februari 1998 vormt dan ook geen geheime tegenbrief die
de notariële regelingen op enigerlei wijze veranderde.
Er is ook geen sprake van enige herroeping van de onderhandse akte van 1 februari
1998 bij de latere notariële regelingsakten, nu deze hoegenaamd niets voorzien in verband
met de eerder overgedragen Spaanse goederen.
Dat de drie nu in betwisting gestelde Spaanse onroerende goederen integraal aan (de
verweerster) toekwamen blijkt nog uit een 'overzicht verdeling' door (de eiser) gefaxt op
16 september 1998 en waarin hij in de kavel van (de verweerster) 'Spanje' toerekent voor
16.000 (te lezen als 16.000.000 frank (lees: 396.629,64 euro)) terwijl het ene Spaanse onroerend goed vermeld in de notariële akte van 20 april 1998 pro fisco geraamd wordt op
slechts 2.100.000 frank (lees: 52.057,64 euro).
De stelling van (de eiser) dat partijen met hun notariële overeenkomsten uiteindelijk
een andere verdelingswijze beoogden kan in het licht van zijn eigen voormeld faxbericht
van 16 september 1998 (dit is nog na de eerste notariële akte) dan ook niet worden aanvaard.
(De eiser) legt nu ook de beëdigde vertaling over van het attest nr. B 2686280 afgeleverd door de ambtenaar van de eigendomsregistratie te Torrox Malaga waaruit de overschrijving van de afstand resp. aanvaarding met betrekking tot de respectieve onroerende
goederen én de verkrijging ervan door (de verweerster) blijkt.
Ten overvloede verwijst (de verweerster) terecht ook nog naar het standpunt van de
Belgische fiscus die haar, op grond van de kennisname van het dossier, belast heeft op de
niet aangegeven belastbare huurinkomsten op de in Spanje gelegen onroerende goederen,
en waarbij in acht genomen werd dat het huis (...) te Torrox Malaga haar is toebedeeld in
de regelingsakte echtscheiding door onderlinge toestemming van 20 april 1998 en dat van
de andere onroerende goederen op 1 februari 1998 ten hare voordeel afstand is gedaan
door (de eiser), waarna zij aanvaardde.
De fiscus besloot (de verweerster) voor de aanslagjaren 2000, 2001 en 2002 een aanvullende belasting te doen betalen mét een belastingverhoging van 10 pct..
De overdracht omvatte niet alleen alle onroerende goederen in Spanje, maar ook alle
roerende goederen, waaronder begrepen de banktegoeden, zodat er uit dien hoofde niets
meer te verdelen viel op het moment dat partijen hun eerste regelingsakte opstelden.
Er is dan ook geen reden tot aanvullende vereffening en verdeling van die goederen".
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Grieven
1. Naar luid van artikel 1287, eerste lid, van het Gerechtelijk Wetboek, moeten de echtgenoten die besloten hebben tot echtscheiding door onderlinge toestemming over te gaan,
hun wederzijdse rechten waaromtrent het hun evenwel vrijstaat een vergelijk te treffen,
vooraf regelen.
Deze regelingsakte moet alomvattend zijn, en alle rechten en schulden van partijen regelen, zodat partijen over alle gevolgen van de echtscheiding akkoord moeten gaan, en na
het uitspreken ervan niet meer tot vereffening en verdeling van hun huwelijksvermogensstelsel moeten overgaan. Zij vormt een afwijking van het uit de bestendigheid van de huwelijksvoorwaarden voortvloeiend verbod van de echtgenoten om de vereffening en verdeling van hun gemeenschappelijk vermogen nog voor de ontbinding van het huwelijk te
regelen.
De regelingsakte moet, krachtens artikel 1288bis van het Gerechtelijk Wetboek, samen
met de familierechtelijke overeenkomst die partijen, op grond van artikel 1288 van het
Gerechtelijk Wetboek, eveneens voorafgaand moeten opstellen, bij het verzoekschrift in
echtscheiding door onderlinge toestemming worden gevoegd.
Deze voorafgaande overeenkomsten kunnen, overeenkomstig artikel 1293 van het Gerechtelijk Wetboek, lopende de echtscheidingsprocedure, na de eerste verschijning van
partijen voor de rechtbank, niet meer gewijzigd worden tenzij bij nieuwe en onvoorziene
omstandigheden waardoor de toestand van de echtgenoten, of een van hen of de kinderen
ingrijpend wordt gewijzigd.
De vermogensrechtelijke overeenkomst die de echtgenoten krachtens artikel 1287 van
het Gerechtelijk Wetboek opstellen, geldt onder de opschortende voorwaarde dat de echtscheiding wordt uitgesproken. Ten aanzien van de goederen van partijen werkt de echtscheiding, overeenkomstig artikel 1304 van het Gerechtelijk Wetboek, terug tot het proces-verbaal opgemaakt ter uitvoering van artikel 1292 van hetzelfde wetboek, m.a.w. tot
de dag van de eerste verschijning van partijen voor de rechter.
2. Krachtens artikel 1289ter van het Gerechtelijk Wetboek verleent de procureur des
Konings schriftelijk advies over de vormvereisten, de toelaatbaarheid van de echtscheiding en de inhoud van de overeenkomsten met betrekking tot de minderjarige kinderen.
Naar luid van artikel 1297 van het Gerechtelijk Wetboek concludeert de procureur des
Konings tot de toelaatbaarheid van de echtscheiding indien hij vaststelt dat aan alle wettelijke voorwaarden, naar vorm en inhoud, is voldaan.
Overeenkomstig artikel 1298 van het Gerechtelijk Wetboek spreekt de rechtbank de
echtscheiding uit wanneer partijen, naar het oordeel van de rechtbank, aan de voorwaarden hebben voldaan en de vormvereisten hebben in acht genomen die door de wet zijn bepaald. In het tegenovergestelde geval verklaart de rechtbank dat er geen grond bestaat om
de echtscheiding uit te spreken en geeft de redenen van zijn beslissing op.
3. Het door artikel 1287, eerste lid, van het Gerechtelijke Wetboek vereiste alomvattend
karakter van de regeling van de wederzijdse rechten van partijen, betekent dat echtgenoten die, zoals te dezen, gehuwd zijn onder het wettelijk stelsel, voor alle goederen behorend tot het gemeenschappelijk vermogen, een regeling dienen te treffen.
Deze voorafgaande regeling is slechts in overeenstemming met de wet in zoverre ze is
opgenomen in de aan de rechtbank over te leggen regelingsakte. Indien partijen voorafgaand aan de echtscheiding door onderlinge toestemming het lot van bepaalde gemeenschappelijke goederen regelen, en deze regeling niet opnemen in de aan de rechtbank over
te leggen regelingsakte, dan is deze "geheime overeenkomst, wegens miskenning van regels van openbare orde in de zin van de artikelen 6, 1131 en 1133 van het Burgerlijk Wetboek, absoluut nietig. Zij is niet alleen strijdig met de wettelijke verplichting de alomvat-
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tende regeling aan de rechtbank over te leggen zodat deze laatste kan nagaan of voldaan is
aan de wettelijke voorwaarden naar vorm en inhoud, maar ook met de bestendigheid van
de huwelijksvoorwaarden, zoals die blijkt uit de wettelijke voorschriften inzake de beperkte wijzigbaarheid van het huwelijksvermogensstelsel in de artikelen 1392, 1393, 1394
en 1395 van het Burgerlijk Wetboek, die verbiedt dat de echtgenoten vóór de ontbinding
van het huwelijk een overeenkomst sluiten betreffende de vereffening en verdeling van
het gemeenschappelijk vermogen, en die, met toepassing van artikel 6 van het Burgerlijk
Wetboek, de openbare orde raakt.
4. Uit de vaststellingen van het bestreden arrest blijkt:
- dat partijen op 1 februari 1998 een onderhandse overeenkomst sloten waarin de eiser
afstand deed "van alle roerende en onroerende goederen dewelke gelegen en gestaan zijn
Spanje in het voordeel van (de verweerster)",
- dat de inhoud van deze overeenkomst niet werd hernomen in de aan de rechtbank
overgelegde regelingsakten van 20 april 1998 en 22 september 1998;
- dat de regelingsakten geen melding maken van drie onroerende goederen in Spanje,
noch de aldaar aanwezige roerende goederen en de spaar- en zichtrekening bij een Spaanse bank.
Zoals blijkt uit eisers beroepsbesluiten, riep de eiser de nietigheid in van de onderhandse overeenkomst van 1 februari 1998 mede op grond van de vaststellingen dat deze aanvullende overeenkomst, daterend van vóór de regelingsakte, betreffende de wederzijdse
rechten van partijen in de goederen in Spanje, niet aan de rechtbank werd voorgelegd en
als een "geheime tegenbrief" moet worden beschouwd.
Tussen partijen werd niet betwist dat de litigieuze goederen die het voorwerp uitmaakten van de onderhandse overeenkomst van 1 februari 1998, behoorden tot het gemeenschappelijk vermogen van partijen, gehuwd onder het wettelijk stelsel, zoals ook aangenomen in het vonnis a quo. De verweerster stelde overigens uitdrukkelijk in conclusie voor
de appelrechters: "Deze goederen zijn evenwel niet meer in onverdeeldheid: (de eiser)
heeft zijn aandeel integendeel integraal aan (de verweerster) toebedeeld, in het kader van
de vereffening en verdeling van de huwgemeenschap tussen partijen". Alleszins sluit het
bestreden arrest niet uit dat de litigieuze goederen tot het gemeenschappelijk vermogen
behoorden.
5. De door het bestreden arrest weerhouden omstandigheden dat de onderhandse regeling van 1 februari 1998:
- aan de notariële regelingsakte voorafgaat,
- definitief "de rechtspositie van partijen met betrekking tot hun aanspraken in de
Spaanse goederen, zowel roerende als de onroerende vaststelde",
- niets gewijzigd heeft aan de latere dadingsovereenkomst "die partijen met betrekking
tot hun verdere onverdeeldheden hebben afgesloten",
- tot gevolg heeft dat wat betreft de hierin voorziene goederen "niets meer te verdelen
viel' op het ogenblik van de eerste regelingsakte, lieten de appelrechters niet toe de nietigheid van deze overeenkomst te verwerpen en hieraan gevolg te verlenen door te besluiten
dat er geen reden is tot een aanvullende vereffening en verdeling betreffende deze goederen.
Uit deze vaststellingen blijkt, minstens sluiten zij niet uit:
- dat de goederen waarop de onderhandse regeling betrekking heeft, tot het gemeenschappelijk vermogen behoorden,
- dat partijen aldus in de aanloop van hun echtscheidingsprocedure bij afzonderlijke geheime, want niet aan de echtscheidingsrechter ter kennis gebrachte overeenkomst, reeds
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een deel van hun gemeenschappelijk vermogen definitief hebben vereffend en verdeeld.
Dit laatste wordt overigens bevestigd door de overweging van het bestreden arrest
"(dat) de drie nu in betwisting gestelde Spaanse onroerende goederen integraal aan (de
verweerster) toekwamen" (onderlijning door ondergetekende), nu de eiser in zijn op 16
september 1998 (aan de verweerster) gefaxt "overzicht verdeling" "in de kavel van (verweerster) 'Spanje' toerekent voor 16.000 (te lezen als 16.000.000 frank (lees: 396.629,64
euro)) terwijl het ene Spaanse onroerend goed vermeld in de notariële akte van 20 april
1998 pro fisco geraamd wordt op slechts 2.100.000 frank (lees: 52.057,64 euro)".
6. Nu aldus uit het bestreden arrest blijkt, minstens niet wordt uitgesloten dat partijen,
bij de litigieuze overeenkomst van 1 februari 1998, reeds vóór de ontbinding van hun huwelijk door echtscheiding zijn overgegaan tot gedeeltelijke vereffening en verdeling van
hun gemeenschappelijk vermogen, miskennen de appelrechters, door gevolg te geven aan
deze overeenkomst, het verbod van echtgenoten gehuwd onder een gemeenschapsstelsel
om vóór de ontbinding van het huwelijk over te gaan tot vereffening en verdeling van hun
huwelijksvermogensstelsel, zoals dit voortvloeit uit de bestendigheid van de huwelijksvoorwaarden (schending van de artikelen 6, 1131, 1133, 1392, 1393, 1394 en 1395, de
twee laatste artikelen in hun versies zoals aangegeven in de aanhef van het middel, van
het Burgerlijk Wetboek).
Nu aldus uit het bestreden arrest eveneens blijkt, minstens niet wordt uitgesloten, dat
partijen de overeenkomst van 1 februari 1998 niet aan de echtscheidingsrechter hebben
overgemaakt, miskennen de appelrechters de wettelijke verplichting een alomvattende
overeenkomst betreffende de wederzijdse rechten van partijen op te maken en ter controle
aan de echtscheidingsrechter over te leggen (schending van de artikelen 6, 1131 en 1133
van het Burgerlijk Wetboek en de artikelen 1287, eerste lid, 1289ter, 1297 en 1298 van
het Gerechtelijk Wetboek).
De door het bestreden arrest weerhouden omstandigheid dat de overeenkomst van 1 februari 1998 "geen 'geheime tegenbrief' (vormt) die de notariële regelingen (van 20 april
1998 en 22 september 1998) op enigerlei wijze veranderde", omdat deze notariële regelingsakten betrekking hebben op "verdere onverdeeldheden", en niet deze geregeld op 1
februari 1998, doet geen afbreuk aan voornoemde onwettigheden, nu de aan de echtscheidingsrechter over te maken regelingsakten betreffende de wederzijdse rechten van partijen
alomvattend moeten zijn, zodat het enkel feit dat een aan de regelingsakten voorafgaande
overeenkomst betreffende bepaalde, niet in de regelingsakten vermelde gemeenschappelijke goederen, niet in de regelingsakten werd opgenomen, op zich reeds volstaat om te
besluiten tot de onwettigheid van de voorafgaande overeenkomst, die alsdan, voor de toepassing van artikel 1287, eerste lid, van het Gerechtelijk Wetboek, wel als een "geheime
tegenbrief" t.a.v. de regelingsakten kan worden aangemerkt (schending van de artikelen 6,
1131, 1133, 1392, 1393, 1394 en 1395, de twee laatste artikelen in hun versies zoals aangegeven in de aanhef van het middel, van het Burgerlijk Wetboek en de artikelen 1287,
eerste lid, 1289ter, 1297 en 1298 van het Gerechtelijk Wetboek).

Tweede middel
(...)

III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Eerste middel
Ontvankelijkheid
1. De verweerster werpt een grond van niet-ontvankelijkheid op: het middel is
nieuw in zoverre het de schending aanvoert van de artikelen 1393, 1394 en 1395
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van het Burgerlijk Wetboek en hieraan verbonden, de schending van de artikelen
6, 1131 en 1133 van dat wetboek.
2. De wettelijke regels inzake de wijzigbaarheid van het huwelijksvermogensstelsel zijn van dwingend recht. Nu uit de stukken waarop het Hof vermag acht te
slaan, niet blijkt dat de eiser afstand heeft gedaan van de hem door de wet toegekende bescherming, is de eiser derhalve gerechtigd voor het eerst voor het Hof
aan te voeren dat het de echtgenoten verboden is voor de ontbinding van het huwelijk een overeenkomst te sluiten betreffende de vereffening en verdeling van
het gemeenschappelijk vermogen.
De grond van niet-ontvankelijkheid moet worden verworpen.
Middel zelf
3. De echtgenoten die besloten hebben tot echtscheiding door onderlinge toestemming over te gaan, moeten een alomvattende regeling treffen zoals de artikelen 1287 en 1288 van het Gerechtelijk Wetboek bepalen.
Indien tussen de echtgenoten een overeenkomst betreffende hun vermogensrechtelijke verhouding werd gesloten tijdens het huwelijk, die geen voorafgaande
regeling betreft in de procedure van echtscheiding door onderlinge toestemming,
die onderworpen is aan de artikelen 1287 en volgende van het Gerechtelijk Wetboek, "dan dient een dergelijke overeenkomst te voldoen aan het bepaalde in de
artikelen 1392 en volgende van het Burgerlijk Wetboek".
4. De appelrechters overwegen dat:
- de verweerster van haar kant zich beroept op de onderhandse overeenkomst
van 1 februari 1998, dit is bijna twee maanden voorafgaand aan de eerste notariële regelingsakte, en waarbij de eiser ten gunste van verweerster afstand deed
van alle roerende en onroerende goederen in Spanje;
- die onderhandse regeling voorafgaat aan de notariële regelingen en de rechtspositie van partijen met betrekking tot hun aanspraken in de Spaanse goederen,
zowel de roerende als de onroerende definitief vaststelde.
5. De appelrechters die op grond van deze overwegingen zonder meer uitgaan
van de geldigheid van de tussen partijen tot stand gekomen onderhandse akte,
verantwoorden hun beslissing "dat er niets meer te verdelen viel op het moment
dat partijen hun eerste regelingsakte opstelden" en "dat er geen reden is tot aanvullende vereffening en verdeling van die goederen", niet naar recht.
Het middel is gegrond.
Tweede middel
(...)
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest in zoverre het oordeelt over de aanspraken van
de eiser op de drie onroerende goederen en vermogensbestanddelen in Spanje en
over de kosten.
Verwerpt het cassatieberoep voor het overige.
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Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het gedeeltelijk vernietigde arrest.
Verwijst de aldus beperkte zaak naar het hof van beroep te Gent.
Houdt de kosten aan en laat de beslissing daaromtrent aan de feitenrechter
over.
25 februari 2010 – 1° kamer – Voorzitter en Verslaggever: de h. Dirix, waarnemend
voorzitter – Gelijkluidende conclusie van de h. Van Ingelgem, advocaat-generaal met opdracht – Advocaten: mrs. Geinger en De Baets.

Nr. 129
1° KAMER - 25 februari 2010

1º EUROPESE UNIE — PREJUDICIELE GESCHILLEN - VERORDENING (EG) NR.
2100/94 - COMMUNAUTAIR KWEKERSRECHT - INBREUK - HOUDER - VORDERING - BEGRIP UITLEGGING - HOF VAN JUSTITIE - HOF VAN CASSATIE - PREJUDICIËLE VRAAG - VERPLICHTING
2º PREJUDICIEEL GESCHIL - EUROPESE UNIE - VERORDENING (EG) NR. 2100/94 COMMUNAUTAIR KWEKERSRECHT - INBREUK - HOUDER - VORDERING - BEGRIP - UITLEGGING HOF VAN JUSTITIE - HOF VAN CASSATIE - PREJUDICIËLE VRAAG - VERPLICHTING
3º MERKEN — INTERNATIONALE VERDRAGEN - INTERNATIONAAL PRIVAATRECHT EUROPESE UNIE - VERORDENING (EG) NR. 2100/94 - COMMUNAUTAIR KWEKERSRECHT INBREUK - HOUDER - VORDERING - BEGRIP - UITLEGGING - HOF VAN JUSTITIE - HOF VAN
CASSATIE - PREJUDICIËLE VRAAG - VERPLICHTING
1º, 2° en 3° Wanneer een middel, voor het Hof, de vraag opwerpt of artikel 94 van de
Verordening (EG) nr. 2100/94 van de Raad van 27 juli 1994 inzake het communautaire
kwekersrecht, zoals gewijzigd door de Verordening (EG) nr. 873/2004 van de Raad van
29 april 2004, in samenhang gelezen met de artikelen 11.1., 13.1. tot en met 13.3., 16,
27 en 104 van de voornoemde Verordening (EG) nr. 2100/94, aldus moet worden uitgelegd dat de houder of de tot exploitatie gerechtigde persoon een vordering wegens inbreuk op het communautaire kwekersrecht kan instellen tegen eenieder die handelingen
verricht met betrekking tot materiaal dat aan deze laatste werd verkocht of afgestaan
door een licentiehouder, wanneer de beperkingen die in de licentieovereenkomst tussen
de licentiehouder en de houder van het communautaire kwekersrecht, ingeval van
verkoop van dat materiaal, werden bedongen, niet werden geëerbiedigd en, zo ja, of het
voor de beoordeling van de inbreuk van belang is dat diegene die de handelingen verricht op de hoogte is of geacht wordt op de hoogte te zijn van die beperkingen, stelt het
Hof de vraag tot uitlegging van die bepalingen aan het Hof van Justitie van de Europese
Unie. (Art. 94, Verordening 2100/94/EEG van de Raad van 27 juli 1994; Art. 267, E.G.Verdrag)
(GREENSTAR KANZI EUROPE nv T. H. e.a.)

ARREST

(AR C.08.0474.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 24 april 2008 gewezen door
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het hof van beroep te Antwerpen.
Eerste Voorzitter Ghislain Londers heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Guy Dubrulle heeft geconcludeerd.
II. FEITEN
De feiten kunnen ingevolge het bestreden arrest worden weergegeven als
volgt:
a. Kanzi is de naam die is gegeven aan een welbepaalde appelsoort, afkomstig
van bomen van het ras Nicoter, om haar te onderscheiden van andere appelrassen
of variëteiten. Nicoter brengt als enig appelboomras de Kanzi-appelen voort.
b. In het Mededelingenblad van het Communautair Bureau voor plantenrassen
van 15 juni 2001 werd de aanvraag door nv Nicolaï gepubliceerd voor het appelras Nicoter, gedaan op 27 april 2001. De kwekersrechten werden door Nicolaï
ingebracht in Better3fruit op 3 september 2002. Volgens het Mededelingenblad
ging het houderschap van het kwekersrecht over van Nicolaï naar Better3Fruit op
20 april 2004.
c. Het merk Kanzi werd op 8 november 2001 gedeponeerd met als merkhouder
Better3fruit (klassen 16 en 31). Als licentiehouder zijn de cvba EFC en de nv
Greenstar Kanzi Europe vermeld.
d. Ingevolge een licentieovereenkomst van 2003 heeft Better3fruit aan Nicolaï
een exclusief recht verleend tot het kweken en verkopen van de Nicoterbomen
met gebruik van de daaraan verbonden merken.
In deze licentieovereenkomst is in artikel 6 bedongen dat Nicolaï "geen enkel
licentieproduct zou overdragen of verkopen indien de betrokken tegenpartij niet
voorafgaandelijk schriftelijk de teeltlicentie onder bijlage 6 onderschrijft (in geval van tegenpartij/teler) of de vermarketinglicentie vermeld onder bijlage 7 onderschrijft (in geval van tegenpartij/handelspartner)".
De licentieovereenkomst afgesloten tussen Better3fruit en Nicolaï werd op 20
januari 2005 ontbonden.
e. Volgens factuur nr. 240255 van 24 december 2004 verkocht Nicolaï 7000
appelbomen, omschreven als Kanzi-Nicoter-bomen aan J.H. , eerste verweerder.
In deze koop-verkoop heeft H. zich niet verbonden tot naleving van bepaalde
voorschriften met betrekking tot de teelt van Kanzi-appelen en de verkoop van
de oogst.
Op 4 december 2007 werd door de gerechtsdeurwaarder vastgesteld dat op de
markt van Hasselt J.G. , de tweede verweerder, appelen te koop aanbood onder
de benaming Kanzi die afkomstig bleken te zijn van H. .
Op een tussen partijen betwiste datum verkreeg de eiseres, Greenstar Kanzi
Europe (hierna GKE), opgericht op 5 mei 2004, de exclusieve exploitatierechten
van het kwekersrecht op Nicoter en op de merknaam Kanzi wat de fruitteelt betreft.
f. De eiseres leidde de oorspronkelijke vordering in waarbij de ingeroepen
schending van het kwekersrecht en het merkenrecht hierop neerkomt dat de eiseres aan de eerste verweerder verwijt op onrechtmatige wijze Nicoter-bomen te
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hebben aangekocht en dus op onrechtmatige wijze Kanzi-appelen te hebben geteeld met de verdere afleiding dat het in de handel brengen van de oogst als Kanzi-appelen een inbreuk uitmaakt op de eerlijke handelspraktijken.
g. De partijen gaan er kennelijk van uit dat de licentieovereenkomst in overeenstemming was met de voorwaarden van de vrije mededinging.
III. CASSATIEMIDDELEN
De eiser voert in zijn verzoekschrift twee middelen aan
Eerste middel
Geschonden wetsbepalingen
- artikel 19, eerste lid, van het Gerechtelijk Wetboek.
Aangevochten beslissing
De appelrechters beslissen dat de vordering van de eiseres in zoverre die ertoe strekte te
horen zeggen dat de verweerders door het (voorgenomen) gebruik van de beschermde
merknaam Kanzi en de (voorgenomen) verkoop van appels onder deze beschermde benaming een inbreuk plegen op artikel 2.20 van het Benelux-verdrag inzake de intellectuele
eigendom (hierna BVIE) juncto de artikelen 94/3 en 94/2/8° WHPC, de staking van bovenvermelde inbreukmakende praktijken te horen bevelen en de publicatie van het tussen
te komen arrest te horen bevelen, niet ontvankelijk is, op grond van de volgende motieven:
"De oorspronkelijke vordering gaat uit van (de eiseres). Deze is slechts de licentiehouder van het merk Kanzi.
In zoverre gesteund op artikel 2.20, 7, b), BVIE, in samenhang met artikel 23, 8°,
WHPC, was de vordering van (de eiseres) niet ontvankelijk. Het vorderingsrecht ex artikel 2.20, BVIE komt enkel de merkhouder zelf toe. Als licentienemer kon (de eiseres)
geen stakingsvordering stellen gesteund op de beweerde merkinbreuken. Zij kan desgevallend schadevergoeding vorderen voor de beweerde merkinbreuk maar de inbreuk niet
doen staken via artikel 93 WHPC nu zij niet de merkbescherming geniet zoals de merkhouder.
Voor zoveel als nodig merkt het (hof van beroep) op dat de licentieovereenkomst in
strijd met de beweringen van (de eiseres en de nv Better3fruit) overigens geen machtiging
aan de licentiehouder bevat om via een stakingsvordering op te treden tegen eventuele
merkinbreuken. Dergelijke machtiging kan niet afgeleid worden uit artikel 3.6 van de licentieovereenkomst afgesloten tussen EFC en (de eiseres) waarin enkel sprake is van een
recht om rechtstreeks op te treden en vergoeding van schade, niet van het doen stoppen
van de merkinbreuk.
Het hoger beroep is in die mate gegrond".
Grieven
De eerste rechter had in zijn vonnis van 10 januari 2008 beslist dat een stakingsvordering kan worden ingesteld door de licentiehouder voor zover het nationale procesrecht
toestaat dat een licentiehouder als gemachtigde van de merkhouder optreedt en dat het aan
de nationale rechter is om het mandaat gegeven door de merkeigenaar te beoordelen op
grond van de voorgelegde stukken.
De eerste rechter had nog beslist dat "de overeenkomst die door (de eiseres) wordt
voorgelegd (met verwijzing naar artikel 3.6 waarbij de bevoegdheid wordt verleend om
'op te treden tegen (potentiële) inbreukmakers van Merken en/of Kwekersrechten') niet
kan overtuigen om (de eiseres) te beschouwen als een gemachtigde van de merkhouder
(d.i. B3F) aangezien (de eiseres) de toestemming krijgt van EFC (zelf licentiehouder van
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de merkhouder). Uit de preambule van de overeenkomst kan worden afgeleid dat EFC van
de 'nv Better3fruit een niet-overdraagbare exclusieve hoofdlicentie (heeft) verkregen, welke door EFC is aanvaard, om uitgangs-, voortkwekings- en overig plantenmateriaal van de
rassen, voort te (doen) brengen en/of te (doen) leveren alsmede anderszins verder te doen
verhandelen, en zulks met de bevoegdheid om sublicentieovereenkomsten af te sluiten'.
Hieruit kan niet worden afgeleid dat B3F het recht om op te treden als gemachtigde van
de merkeigenaar in het kader van stakingsvorderingen heeft verleend aan EFC".
Aldus had de eerste rechter in zijn tussenvonnis van 10 januari 2008 impliciet, doch zeker beslist dat:
- in zoverre de licentiehouder over een machtiging van de merkhouder beschikt, de licentiehouder wel degelijk een vordering kan instellen op grond van artikel 2.20.1 van het
Beneluxverdrag van 25 februari 2005 inzake de intellectuele eigendom (merken en tekeningen of modellen), goedgekeurd bij wet van 22 maart 2006;
- in de licentieovereenkomst tussen EFC en de eiseres, en met name in artikel 3.6 van
deze overeenkomst, EFC aan de eiseres de toestemming gaf om als gemachtigde van de
merkhouder via een stakingsvordering op te treden tegen eventuele merkinbreuken, voor
zover althans zou blijken dat de merkhouder aan EFC eveneens toestemming had verleend
om op treden als gemachtigde van de merkhouder in het kader van een stakingsvordering
tegen merkinbreuken.
Deze beslissingen zijn eindbeslissingen in de zin van artikel 19, eerste lid, van het Gerechtelijk Wetboek.
Tegen het tussenvonnis werd door geen van de partijen hoger beroep ingesteld.
In het bestreden arrest beslissen de appelrechters dat de eiseres als licentienemer geen
stakingsvordering gesteund op de beweerde merkinbreuken kan instellen, zelfs niet ingeval zij hiertoe gemachtigd was door de merkhouder.
De appelrechters beslissen verder dat uit artikel 3.6 van de licentieovereenkomst afgesloten tussen EFC en de eiseres niet kan worden afgeleid dat EFC aan de eiseres een
machtiging verleende om via een stakingsvordering op te treden tegen eventuele merkinbreuken.
Aldus doet het bestreden arrest opnieuw uitspraak over de beide hierboven genoemde
geschilpunten waarover de eerste rechter, in zijn vonnis van 10 januari 2008 waartegen
geen hoger beroep werd ingesteld, zijn rechtsmacht volledig had uitgeoefend en schendt
het dan ook artikel 19, eerste lid, van het Gerechtelijk Wetboek.

Tweede middel
Geschonden wetsbepalingen
- de artikelen 11, 13, 16, 23, 27, 94 en 104 van de Verordening (EG) nr. 2100/94 van de
Raad van 27 juli 1994 inzake het communautaire kwekersrecht (PB L 227 van 1 september 1994);
- de artikelen 774 en 1138, 2°, van het Gerechtelijk Wetboek;
- het algemeen rechtsbeginsel van de autonomie van de procespartijen in het burgerlijk
geding (het beschikkingsbeginsel);
- het algemeen rechtsbeginsel houdende de eerbied voor het recht van verdediging.
Aangevochten beslissing
De appelrechters verwerpen de vordering van de eiseres die ertoe strekte te horen zeggen voor recht dat de verweerders door het te koop aanbieden en verkopen van appels van
het ras Nicoter onder de beschermde merknaam Kanzi, een inbreuk plegen op de kwekersrechten waarvan Better3fruit houder is, de staking te horen bevelen van bovenvermelde
inbreukmakende praktijken en de publicatie van het tussen te komen arrest te horen beve-
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len, op grond van de volgende motieven:
"1.
Het (hof van beroep) bepaalt de relevante feiten ter oplossing van het geschil als volgt.
In het Mededelingsblad van het Communautair Bureau voor plantenrassen van 15 juni
2001 werd de aanvraag door nv Nicolaï gepubliceerd voor het appelras Nicoter, gedaan op
27 april 2001.
Uit de stukken van (de eiseres en Better3fruit) blijkt niet wanneer er een erkenning als
kweker werd toegestaan. Uit stuk 11 van het dossier van (de verweerders) kan misschien
afgeleid worden dat de erkenning maar plaatsvond op 15 augustus 2005.
In het Mededelingsblad van 15 juni 2004 werd de wijziging betreffende de aanvrager,
de vertegenwoordiger voor de procedure of de houder van een kwekersrecht gepubliceerd
volgens welke vermelding het houderschap van het kwekersrecht van het appelras Nicoter
per 20 april 2004 overging van Nicolaï naar Better3fruit.
Volgens de aanduidingen in dit Mededelingsblad bleef Nicolaï geregistreerd als kweker.
Om voormelde reden is niet duidelijk of het gaat om een wijziging van de aanvrager
dan wel om de wijziging van identiteit van de houder van het reeds erkend kwekersrecht.
Volgens stuk 13 van het dossier van (de verweerders) ((de eiseres en Better3fruit) leggen geen stukken neer met betrekking tot het merkendepot) werd het merk Kanzi op 8 november 2001 gedeponeerd met als merkhouder Better3fruit.
Dit depot werd gedaan voor de klassen 16, verpakkingsmateriaal voor fruit, promotiemateriaal en brochures in verband met de marketing van fruit en voor klasse 31, verse
vruchten en fruit.
Als licentiehouders werden vermeld: cvba EFC (9 februari 2005) en nv Greenstar Kanzi Europe (22 september 2006).
De kwekersrechten werden door Nicolaï (volgens eigen toelichting op 3 september
2002) ingebracht in Better3fruit.
Better3fruit heeft aan Nicolaï in 2003 (een nauwkeuriger tijdsomschrijving wordt door
(de eiseres en Better3fruit) niet gegeven) een exclusieve licentie verleend op het kwekersrecht en op de merken.
Nv Greenstar Kanzi Europe (afgekort als GKE) werd op 5 mei 2004 opgericht.
(De eiseres) verkreeg ingevolge een sublicentie de exclusieve exploitatierechten van het
kwekersrecht op Nicoter en op de merknaam Kanzi voor wat de fruitteelt betreft.
Betwist tussen partijen is de datum van deze overeenkomst.
De licentieovereenkomst afgesloten tussen Better3fruit en Nicolaï werd op 20 januari
2005 ontbonden.
Volgens factuur nr. 240255 van 24 december 2004 verkocht Nicolaï 7.000 tweejarige
bomen aan (de eerste verweerder) van het ras "Kanzi-nicoter (cov)".
Op 4 december 2007 werd door de gerechtsdeurwaarder vastgesteld dat op de markt
van Hasselt (de tweede verweerder) appelen te koop aanbood onder de benaming Kanzi
die afkomstig bleken te zijn van (de eerste verweerder). (...)
Krachtens artikel 104 van Verordening nr. 2100/94 van de Raad van 27 juli 1994 inzake het communautair kwekersrecht is (de eiseres) wel gerechtigd om de stakingsvordering
te stellen met betrekking tot de beweerde inbreuken op het kwekersrecht.
7.
Uit de stukken (onder meer de reclamebrochure) en de gegeven toelichtingen volgt dat
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de naam Kanzi uitsluitend (alleszins tot nu toe) bestemd is voor de aanduiding van de appel van één welbepaald ras, Nicoter Kanzi is dus de naam die is gegeven aan één welbepaalde appelsoort, afkomstig van bomen van het ras Nicoter, om hem te onderscheiden
van andere appelrassen of variëteiten.
Het staat niet ter betwisting dat de appels in kwestie afkomstig zijn van Nicoterbomen
die als enig appelboomras de Kanzi appelen voortbrengen.
Daarbij moet ook verwezen worden naar lid 3 van artikel 13 van de Verordening (EG)
nr. 2100/94 van de Raad van 27 juli 1994 inzake het communautair kwekersrecht met betrekking tot het oogstmateriaal.
8.
De ingeroepen schending van het kwekersrecht op Nicoter-appelbomen komt samengevat hierop neer dat (de eiseres) aan (de eerste verweerder) verwijt op onrechtmatige wijze
Nicoter-bomen te hebben aangekocht en dus op onrechtmatige wijze Kanzi-appelen te
hebben geteeld met de verdere afleiding dat het in de handel brengen van de oogst als
Kanzi-appelen een inbreuk uitmaakt op de eerlijke handelspraktijken.
9.
Er is geen enkele aanduiding dat de factuur van Nicolaï van 24 december 2004 niet
overeenstemt met de realiteit zowel wat het voorwerp van de koop-verkoop betreft als van
het tijdstip van deze verkoop. De koop-verkoop van Nicolaï aan (de eerste verweerder)
van 7.000 appelbomen, omschreven als Kanzi-Nicoter-bomen, einde 2004 is daardoor bewezen.
10.
Indien ervan moet worden uitgegaan dat in 2004 het kwekersrecht reeds werd erkend
overeenkomstig de verordening 2100/94 van de Raad van 27 juli 1994 blijkt dat op het
ogenblik dat de koop-verkoop van Nicolaï aan (eerste verweerder) plaats had Nicolaï de
erkende kweker was en dat ingevolge de licentieovereenkomst "van 2003" (stuk nr. 4 van
het dossier van (de eiseres en Better3fruit)) Better3fruit aan Nicolaï een - zelfs exclusief recht had verleend tot kweken en verkopen van de Nicoter-bomen met gebruik van de
daaraan verbonden merken. In artikel 1.2 van dit contract wordt verwezen voor deze merken naar een bijlage nr. 2 die niet gevoegd is aan de overgelegde kopie van het ontract
maar er kan niet betwijfeld worden dat het om de merken Nicoter en Kanzi gaat waarvan
trouwens wel sprake is in de voorafgaandelijke uiteenzetting van het contract en in artikel
6.4 van het contract.
Niet is bewezen dat einde 2004 dit recht ontnomen was aan Nicolaï. Integendeel zou
volgens (de eiseres en Better3fruit) de overeenkomst maar ontbonden zijn op 20 januari
2005. Uit de brief van Better3fruit van die datum kan overigens afgeleid worden dat tot
die datum de overeenkomst ook daadwerkelijk uitgevoerd werd, zij het dat Nicolaï naliet
haar betalingsverbintenissen na te komen.
De overeenkomst van 13 april 2004, afgesloten tussen Nicolaï en (de eiseres) in oprichting (stuk nr. 6 dossier (eiseres en Better3fruit)) moet in het licht daarvan beoordeeld worden. Krachtens artikel 2 van dit contract zou Nicolaï aan (de eiseres) (ook genoemd de
Masterlicentienemer Europe) een exclusieve licentie toekennen met betrekking tot zowel
de kwekersrechten als de merken.
In artikel 10 van het contract zijn evenwel een aantal opschortende voorwaarden vermeld en uit niets blijkt dat deze overeenkomst ooit daadwerkelijk uitvoering heeft gekregen terwijl de inhoud van voormelde brief van 20 januari 2005 onverzoenbaar is met de
inhoud van dit contract.
De overige contracten waarnaar (de eiseres en Better3fruit) verwijzen dateren alle van
2005 en zijn niet van aard te bepalen over welke rechten Nicolaï beschikte einde 2004 op
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het ogenblik van de voornoemde verkoop aan (de eerste verweerder).
11.
Op basis van hetgeen hiervoor werd uiteen gezet besluit dit (hof van beroep) dat eind
2004 Nicolaï ingevolge licentieovereenkomst afgesloten met Better3fruit gerechtigd was
om de Kanzi-Nicoter-bomen aan (de eerste verweerder) te verkopen met daaraan gekoppeld het recht voor (de eerste verweerder) om de van die aangekochte bomen geoogste appelen in de handel te brengen als Kanzi-appelen.
12.
In deze koop-verkoop heeft (de eerste verweerder) zich niet verbonden tot naleving van
bepaalde voorschriften met betrekking tot de teelt van Kanzi-appelen en de verkoop van
de oogst.
13.
In de licentieovereenkomst betreffende kwekersrechten en merken die Better3fruit en
Nicolai afsloten was nochtans in artikel 6 bedongen dat Nicolaï "geen enkel licentieproduct zou overdragen of verkopen indien de betrokken tegenpartij niet voorafgaandelijk
schriftelijk de teeltlicentie onder bijlage 6 onderschrijft (in geval van tegenpartij/teler) of
de vermarketinglicentie vermeld onder bijlage 7 onderschrijft (in geval van
tegenpartij/handelspartner)".
14.
Door de 7.000 Nicoter-bomen te verkopen aan (de eerste verweerder) zonder (de eerste
verweerder) de voornoemde licentie te laten onderschrijven heeft Nicolaï een inbreuk begaan op haar contractuele verbintenissen.
15.
Het is niet bewezen dat (de eerste verweerder) op de hoogte was van het bestaan en inhoud van deze contractuele verplichtingen in hoofde van Nicolaï.
16.
Het is ook niet aangetoond dat het bestaan van de kwekersrechtelijke bescherming van
de Kanzi-Nicoter-appelaars (die volgens partijen zou blijken uit de toevoeging cov die
voorkomt op de factuur) inhoudt dat de landbouwer-fruitteler moet weten dat hij de appelaars in kwestie maar kan aankopen mits onderschrijving van bepaalde verbintenissen en
dat hij zich schuldig maakt aan een inbreuk op de bescherming van het kwekersrecht indien hij dit niet doet.
Het laatste lid van artikel 13 van de Verordening (EG) nr. 2100/94 van de Raad van 27
juli 1994 inzake het communautair kwekersrecht bepaalt dat de houder aan zijn toestemming voorwaarden en beperkingen kan verbinden. Het behoorde niet aan (de eerste verweerder) te informeren of van deze mogelijkheid gebruik was gemaakt.
17.
Aldus ontbreekt het bewijs dat (de eerste verweerder) wist of behoorde te weten dat hij
de appelaars met miskenning van de hoger genoemde contractuele verplichtingen in hoofde van zijn medecontractant Nicolaï aankocht.
Door de aankoop van de appelaars van het Nicoterras van degene die rechtmatig als
kweker de appelaars mocht verkopen mag (de eerste verweerder) de appelen als Kanzi-appelen in de handel brengen en mocht (de tweede verweerder) de appelen ook als Kanziappelen verkopen.
De vorderingen van (de eiseres) zijn om die redenen ongegrond.
18.
Het is dan ook overbodig te onderzoeken of voor de verkoop einde 2004 van appelaars
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aan (de eerste verweerder) het kwekersrecht reeds erkend was zodat ook niet moet onderzocht worden wat de gevolgen zijn die met betrekking tot de stakingsvordering moeten afgeleid worden uit artikel 95 van de Verordening".
Grieven
Eerste onderdeel
Tussen partijen was niet betwist dat Better3fruit eind 2004 houder was van het communautair kwekersrecht en verder dat Better3fruit aan de nv Johan Nicolaï een exclusieve licentie had verleend op voormelde kwekersrechten (syntheseberoepsbesluiten van de eiseres ingediend ter griffie van het hof van beroep te Antwerpen op 27 februari 2008, blz. 34, nrs. 4-5; conclusie in hoger beroep van de verweerders met datum 21 februari 2008,
blz. 10-11, nrs. 37-39). De beiden partijen steunden verder hun middelen op dit niet betwiste feit dat Better3fruit eind 2004 wel degelijk houder was van het communautair kwekersrecht.
Door te beslissen dat het niet duidelijk is of Better3fruit eind 2004 houder was van het
communautair kwekersrecht, voeren de appelrechters een betwisting aan die door partijen
was uitgesloten en schenden zij het algemeen rechtsbeginsel betreffende de autonomie
van de procespartijen in het burgerlijk geding, zoals tevens vervat in artikel 1138, 2°, van
het Gerechtelijk Wetboek.
Door verder na te laten partijen uit te nodigen om hun standpunt uiteen te zetten omtrent het ambtshalve aangevoerde middel dat het niet duidelijk is of Better3fruit eind 2004
houder was van het communautair kwekersrecht, schenden de appelrechters artikel 774,
tweede lid, van het Gerechtelijk Wetboek alsook het algemeen rechtsbeginsel houdende
de eerbied voor het recht van verdediging.
Tweede onderdeel
Overeenkomstig artikel 11 van de Verordening (EG) nr. 2100/94 van de Raad van 27
juli 1994 inzake het communautaire kwekersrecht komt de aanspraak op een communautair kwekersrecht toe aan de persoon die het ras heeft gekweekt of ontdekt en ontwikkeld,
dit is de "kweker". Dit communautair kwekersrecht kan worden overgedragen aan een of
meer rechtsopvolgers (artikel 23 van voormelde Verordening (EG) nr. 2100/94).
Artikel 13 van voormelde Verordening (EG) nr. 2100/94 bepaalt dat een communautair
kwekersrecht als rechtsgevolg heeft dat de houder ervan bevoegd is om de in het tweede
lid van deze bepaling genoemde handelingen te verrichten. Zo is de toestemming van de
houder vereist voor de volgende handelingen met betrekking tot componenten, of oogstmateriaal van het beschermde ras: a) voortbrengen of vermenigvuldigen, b) het conditioneren ten behoeve van de vermeerdering, c) te koop aanbieden, d) verkopen of op andere
wijze in de handel brengen, e) uitvoeren uit de Gemeenschap, f) invoeren in de Gemeenschap, g) opslaan voor een van de hierboven onder a) tot en met f) genoemde doeleinden.
Artikel 13, tweede lid, van Verordening (EG) nr. 2100/94 bepaalt nog dat de houder
aan zijn toestemming voorwaarden en beperkingen kan verbinden.
Artikel 13, derde lid, van deze Verordening bepaalt dat voormeld tweede lid van artikel
13 voor oogstmateriaal slechts van toepassing is indien dit werd verkregen door het ongeoorloofde gebruik van componenten van het beschermde ras, tenzij de houder een redelijke mogelijkheid heeft gehad om zijn recht met betrekking tot genoemde componenten uit
te oefenen.
Voormelde rechten komen enkel toe aan de houder van het communautair kwekersrecht
en niet aan de kweker die zijn kwekersrecht heeft overgedragen.
Tussen partijen was niet betwist dat Nicolaï op 3 september 2002 de kwekersrechten
heeft ingebracht in Better3fruit en dat derhalve Better3fruit eind 2004 houder was van het
communautair kwekersrecht Nicoter. Evenmin was betwist dat Better3fruit in 2003 aan
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Nicolaï een exclusieve licentie had verleend op voormelde kwekersrechten (syntheseberoepsbesluiten van eiseres ingediend ter griffie van het hof van beroep te Antwerpen op
27 februari 2008, blz. 3-4, nrs. 4-5; conclusie in hoger beroep van de verweerders met datum 21 februari 2008, blz. 10-11, nrs. 36-39).
Derhalve bestond er tussen partijen geen betwisting over het feit dat Nicolaï enkel rechten kon putten uit de met de houder van het communautair kwekersrecht, Better3fruit, afgesloten licentieovereenkomst en niet over enige zelfstandige rechten 'als kweker' beschikte.
Door te beslissen dat Nicolaï 'als kweker' rechtmatig de appelaars mocht verkopen, voeren de appelrechters een betwisting aan die door partijen was uitgesloten en schenden zij
het algemeen rechtsbeginsel betreffende de autonomie van de procespartijen in het burgerlijk geding, zoals vervat in artikel 1138, 2°, van het Gerechtelijk Wetboek.
Door verder te beslissen dat Nicolaï 'als kweker' rechtmatig de appelaars mocht verkopen, zonder partijen uit te nodigen om hun standpunt uiteen te zetten omtrent dit ambtshalve aangevoerde middel, schenden de appelrechters artikel 774, tweede lid, van het Gerechtelijk Wetboek alsook het algemeen rechtsbeginsel houdende de eerbied voor het
recht van verdediging.
Door tenslotte te beslissen dat Nicolaï 'als kweker' rechtmatig de appelaars mocht verkopen en dat het derhalve irrelevant is of voor de verkoop eind 2004 van appelaars aan
eerste verweerder het kwekersrecht reeds erkend was, schenden de appelrechters eveneens
de artikelen 11, 13 en 23 van de Verordening (EG) nr. 2100/94 van de Raad van 27 juli
1994 inzake het communautaire kwekersrecht, nu op grond van voormeld artikel 13 van
de verordening enkel de houder van het communautair kwekersrecht bevoegd is om de in
het tweede lid van deze bepaling genoemde handelingen te verrichten en nu uit de genoemde artikelen 11, 13 en 23 van de verordening voortvloeit dat de kweker die het communautaire kwekersrecht waarvan hij aanvankelijk houder was heeft overgedragen niet
meer bevoegd is om de in het tweede lid van artikel 13 van de verordening genoemde
handelingen te verrichten.
Derde onderdeel
Overeenkomstig artikel 11 van de Verordening (EG) nr. 2100/94 van de Raad van 27
juli 1994 inzake het communautaire kwekersrecht komt de aanspraak op een communautair kwekersrecht toe aan de persoon die het ras heeft gekweekt of ontdekt en ontwikkeld,
dit is de "kweker". Dit communautair kwekersrecht kan worden overgedragen aan een of
meer rechtsopvolgers (artikel 23 van voormelde Verordening (EG) nr. 2100/94).
Artikel 13 van voormelde Verordening (EG) nr. 2100/94 bepaalt dat een communautair
kwekersrecht als rechtsgevolg heeft dat de houder ervan bevoegd is om de in het tweede
lid van deze bepaling genoemde handelingen te verrichten. Zo is de toestemming van de
houder vereist voor de volgende handelingen met betrekking tot componenten, of oogstmateriaal van het beschermende ras: a) voortbrengen of vermenigvuldigen, b) het conditioneren ten behoeve van de vermeerdering, c) te koop aanbieden, d) verkopen of op andere
wijze in de handel brengen, e) uitvoeren uit de Gemeenschap, f) invoeren in de Gemeenschap, g) opslaan voor een van de hierboven onder a) tot en met f) genoemde doeleinden.
Artikel 13, tweede lid, van Verordening (EG) nr. 2100/94 bepaalt nog dat de houder
aan zijn toestemming voorwaarden en beperkingen kan verbinden.
Artikel 13, derde lid, van deze Verordening bepaalt dat voormeld tweede lid van artikel
13 voor oogstmateriaal slechts van toepassing is indien dit werd verkregen door het ongeoorloofde gebruik van componenten van het beschermde ras, tenzij de houder een redelijke mogelijkheid heeft gehad om zijn recht met betrekking tot genoemde componenten uit
te oefenen.
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Artikel 16 van voormelde Verordening (EG) nr. 2100/94 bepaalt nog dat het communautaire kwekersrecht zich niet uitstrekt tot handelingen met betrekking tot materiaal van
het beschermde ras dat ergens in de gemeenschap door de houder of met diens toestemming aan anderen is afgestaan, of met betrekking tot materiaal dat uit genoemd materiaal
is verkregen.
Overeenkomstig artikel 27 van voormelde Verordening (EG) nr. 2100/94 kunnen communautaire kwekersrechten geheel of gedeeltelijk het onderwerp zijn van contractuele licenties. Een licentie kan al dan niet exclusief zijn. De houder kan de uit het communautaire kwekersrechten voortvloeiende rechten inroepen tegen een licentiehouder die zich niet
houdt aan een van de overeenkomstig lid 1 aan de licentie verbonden beperkingen.
Overeenkomstig artikel 94 van voormelde Verordening (EG) nr. 2100/94 kan eenieder
die, zonder daartoe gerechtigd te zijn, met betrekking tot een ras waarvoor een communautair kwekersrecht is verleend, een van die in artikel 13, lid 2, genoemde handelingen
verricht, door de houder in rechte worden aangesproken met het oog op de beëindiging
van de inbreuk. De vorderingen wegens inbreuk kunnen door de houder worden ingesteld
of door een exploitatiegerechtigde persoon (artikel 104 van voormelde Verordening (EG)
nr. 2100/94).
Uit bovenvermelde bepalingen volgt dat de houder van het communautair kwekersrecht
als enige bevoegd is om componenten of oogstmateriaal van het beschermde ras voort te
brengen of te vermenigvuldigen, te conditioneren ten behoeve van de vermeerdering, te
koop aan te bieden, te verkopen of op andere wijze in de handel te brengen, of op te slaan
voor een van de hierboven genoemde doeleinden (artikel 13 van de Verordening (EG) nr.
2100/94).
Aan de bescherming ingevolge het communautaire kwekersrecht komt echter een einde
zodra het materiaal van het beschermde ras, of het materiaal dat uit genoemd materiaal is
verkregen, ergens in de gemeenschap door de houder of met diens toestemming aan anderen is afgestaan (artikel 16 van de Verordening (EG) nr. 2100/94). Voor de toepassing van
deze bepaling is vereist dat het materiaal door de houder of met diens toestemming aan
anderen is afgestaan.
De licentiehouder is ingevolge de licentieovereenkomst gerechtigd om de handelingen
bepaald in artikel 13, tweede lid, van voormelde verordening te stellen die in principe
slechts door de houder van het kwekersrecht kunnen worden gesteld. Gezien de houder
van het kwekersrecht voorwaarden en beperkingen aan zijn toestemming kan verbinden
(artikel 13, tweede lid, van voormelde verordening), kan deze eveneens beperkingen aan
de licentie verbinden (artikel 27, eerste en tweede lid, van de verordening).
Indien de licentiehouder materiaal afstaat zonder zich te houden aan de beperkingen die
aan de licentie verbonden zijn, dan is dit materiaal afgestaan zonder de toestemming van
de houder van het kwekersrecht en herneemt de houder van het kwekersrecht al zijn rechten met betrekking tot dit materiaal (de artikelen 13, 16 en 27 van voormelde
verordening).
Dit betekent dat de houder van het kwekersrecht zijn rechten niet enkel kan inroepen tegen de licentiehouder die zich niet houdt aan de aan de licentie verbonden beperkingen,
maar dat de houder eveneens kan opkomen tegen de derde aan wie de licentiehouder zonder toestemming van de houder van het kwekersrecht het materiaal heeft afgestaan en die
op zijn beurt handelingen stelt als bedoeld in artikel 13, tweede lid, van voormelde verordening. Het is hierbij zonder belang of de derde al dan niet te goeder trouw was en al dan
niet op de hoogte was van de beperkingen die aan de licentiehouder waren opgelegd.
Tussen partijen was niet betwist dat Better3fruit eind 2004 houder was van het communautair kwekersrecht Nicoter (syntheseberoepsbesluiten van eiseres ingediend ter griffie
van het hof van beroep te Antwerpen op 27 februari 2008, blz. 3-4, nrs. 4-5; conclusie in
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hoger beroep van verweerders met datum 21 februari 2008, blz. 10-11, nrs. 37-39). De appelrechters stellen vast dat eind 2004 Nicolaï ingevolge de licentieovereenkomst afgesloten met Better3fruit gerechtigd was om de bomen van het ras Nicoter aan de eerste verweerder te verkopen met daaraan gekoppeld het recht voor de eerste verweerder om de
van die aangekochte bomen geoogste appelen in de handel te brengen als Kanzi-appelen.
De appelrechters stellen evenwel vast dat in de licentieovereenkomst tussen Better3fruit
en Nicolaï voorwaarden verbonden waren aan de verkoop van de bomen van het ras Nicoter en dat de licentiehouder Nicolaï zich niet aan deze voorwaarden heeft gehouden bij de
verkoop van de bomen aan de eerste verweerder, zodat Nicolaï door de verkoop van de
bomen aan de eerste verweerder een inbreuk heeft begaan op haar contractuele verbintenissen ten aanzien van de houder van het communautair kwekersrecht, Better3fruit.
Derhalve blijkt uit de vaststellingen van het bestreden arrest dat de bomen van het ras
Nicoter niet met de toestemming van de houder van het communautair kwekersrecht zijn
afgestaan, zodat de handelingen die de verweerders zonder de toestemming van de houder
van het communautair kwekersrecht stelden, een inbreuk uitmaken op de rechten van de
houder van het communautair kwekersrecht en deze laatste, evenals de eiseres, derhalve
de verweerders kon aanspreken op grond van de artikelen 94 en 104 van Verordening
(EG) nr. 2100/94.
Het enkele feit dat de eerste verweerder niet op de hoogte was en evenmin moest zijn
van de contractuele verplichtingen in hoofde van Nicolaï doet aan het voorgaande geen
afbreuk.
Door te beslissen dat de verweerders geen inbreuk begingen op de rechten van de houder van het communautair kwekersrecht en de eerste verweerder de appelen als Kanzi-appelen in de handel mocht brengen en de tweede verweerder de appelen als Kanzi-appelen
mocht verkopen, op grond dat Nicolaï als licentiehouder weliswaar slechts onder voorwaarden gerechtigd was om de appelaars te verkopen, maar dat de verweerders niet op de
hoogte waren van deze voorwaarden en van hen evenmin verwacht moest worden dat zij
op de hoogte waren van deze voorwaarden die door de houder van het communautair
kwekersrecht aan de licentiehouder waren opgelegd, schenden de appelrechters de artikelen 11, 13, 16, 23, 27, 94 en 104 van de Verordening (EG) nr. 2100/94 van de Raad van
27 juli 1994 inzake het communautaire kwekersrecht.
Door verder te beslissen dat het irrelevant is of voor de verkoop eind 2004 van appelaars eind 2004 aan de eerste verweerder het kwekersrecht reeds erkend was, schenden de
appelrechters eveneens de artikelen 11, 13, 16, 23, 27, 94 en 104 van de Verordening
(EG) nr. 2100/94 van de Raad van 27 juli 1994 inzake het communautaire kwekersrecht.
Om de hierboven vermelde redenen kon immers Better3fruit, in zoverre zij eind 2004 inderdaad houder was van het communautair kwekersrecht haar rechten ten aanzien van de
verweerders uitoefenen en de staking van de inbreuk eisen. Ditzelfde recht kwam ingevolge artikel 104 van de Verordening (EG) nr. 2100/94 ook aan de eiseres toe.

IV. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Eerste middel
1. Anders dan het middel aanvoert, beslist de eerste rechter in het tussenvonnis
van 10 januari 2008 niet dat in de licentieovereenkomst tussen EFC en de eiseres, de eerste aan de tweede de toestemming gaf als gemachtigde van de merkhouder via een stakingsvordering op te treden tegen eventuele merkinbreuken,
maar beslist hij het debat te heropenen om de eiseres toe te laten een stuk neer te
leggen dat hij noodzakelijk acht om de toelaatbaarheid van de stakingsvordering
op grond van de vermeende merkrechtelijke inbreuk te beoordelen.
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Het middel mist derhalve feitelijke grondslag.
Tweede middel
Eerste onderdeel
2. De appelrechters beslissen dat de eerste verweerder de appelen als Kanziappelen in de handel mocht brengen en dat de tweede verweerder ze dienvolgens
mocht verkopen.
Anders dan het onderdeel aanvoert, laten de appelrechters die beslissing niet
steunen op het oordeel dat het niet duidelijk is of Better3fruit eind 2004 houder
was van het communautair kwekersrecht, maar op het oordeel dat de eerste verweerder de appelaanplant had aangekocht bij Nicolaï die een exclusieve licentie
had gekregen, zonder op de hoogte te zijn of te moeten zijn van contractuele verplichtingen waartoe Nicolaï zich tegenover de licentiegever had verbonden.
Het onderdeel berust op een onjuiste lezing van de bestreden beslissing en mist
derhalve feitelijke grondslag.
Tweede onderdeel
3. Het onderdeel gaat ervan uit dat de appelrechters hun beslissing dat Nicolaï
appelaars mocht verkopen aan eerste verweerder steunen op de zelfstandige
rechten van Nicolaï 'als kweker' en niet op de rechten die Nicolaï putte uit de met
de houder van het communautaire kwekersrecht, Better3fruit, afgesloten licentieovereenkomst.
Het arrest baseert zijn beslissing op de grond dat Better3Fruit aan Nicolaï een
exclusief recht had verleend tot het kweken en verkopen en dat niet bewezen is
dat dit recht eind 2004 aan Nicolaï was ontnomen.
Het onderdeel berust op een onjuiste lezing van het bestreden arrest en mist
feitelijke grondslag.
Derde onderdeel
4. Anders dat het onderdeel aanvoert, oordelen de appelrechters niet dat het
"irrelevant" is of voor de verkoop eind 2004 van de appelaars aan de eerste verweerder het kwekersrecht reeds erkend was, maar oordelen zij dat het "overbodig" is te onderzoeken of voor de voormelde verkoop het kwekersrecht reeds erkend was nu zij op andere gronden beslissen dat de vordering van de eiseres ongegrond is "indien ervan moet worden (uit)gegaan dat in 2004 het kwekersrecht
reeds was erkend(...)".
Het onderdeel berust in zoverre op een onjuiste lezing van de bestreden
beslissing en mist derhalve feitelijke grondslag.
5. Het onderdeel komt verder op tegen de beslissing van de appelrechters dat
H. , de eerste verweerder, de appelen als Kanzi-appelen in de handel mocht brengen en dat J.G. , de tweede verweerder, de appelen als Kanzi-appelen mocht verkopen, op grond dat Nicolaï als licentiehouder weliswaar slechts onder voorbehoud gerechtigd was om de appelaars te verkopen, maar dat de eerste verweerder
niet op de hoogte was van deze voorwaarden en van hem evenmin verwacht
moest worden dat hij op de hoogte was van deze voorwaarden die door de houder van het communautaire kwekersrecht aan de licentiehouder waren opgelegd.
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6. Overeenkomstig artikel 94.1.a) van de Verordening (EG) nr. 2100/94 van de
Raad van 27 juli 1994 inzake het communautaire kwekersrecht, zoals gewijzigd
bij Verordening (EG) nr. 873/2004 van de Raad van 29 april 2004 (hierna: Verordening (EG) nr. 2100/94) kan eenieder die zonder daartoe gerechtigd te zijn,
met betrekking tot een ras waarvoor een communautair kwekersrecht is verleend,
een van de in artikel 13, lid 2, genoemde handelingen verricht, door de houder in
rechte worden aangesproken met het oog op de beëindiging van de inbreuk en/of
de betaling van een passende vergoeding.
7. Krachtens artikel 104.1 van dezelfde verordening kunnen vorderingen wegens inbreuk door de houder worden ingesteld en kan een tot exploitatie gerechtigde persoon een dergelijke vordering wegens inbreuk instellen, tenzij dit uitdrukkelijk uitgesloten is bij overeenkomst met de houder in het geval van een exclusieve licentie dan wel door het Bureau, krachtens het bepaalde in artikel 29 of
100.1.
8. Artikel 13 van dezelfde verordening bepaalt:
"1. Een communautair kwekersrecht heeft als rechtsgevolg dat de houder of
houders ervan, hierna 'de houder' genoemd, bevoegd is, respectievelijk zijn, om
de in lid 2 genoemde handelingen te verrichten.
2. Onverminderd het bepaalde in de artikelen 15 en 16, is de toestemming van
de houder vereist voor de volgende handelingen met betrekking tot componenten, of oogstmateriaal van het beschermde ras, welke componenten of oogstmateriaal hierna alle 'materiaal' worden genoemd:
a) voortbrengen of vermenigvuldigen (vermeerdering),
b) het conditioneren ten behoeve van de vermeerdering,
c) te koop aanbieden,
d) verkopen of op andere wijze in de handel brengen,
e) uitvoeren uit de Gemeenschap,
f) invoeren in de Gemeenschap,
g) opslaan voor een van de hierboven onder a) tot en met f) genoemde doeleinden.
De houder kan aan zijn toestemming voorwaarden en beperkingen verbinden.
3. Lid 2 is voor oogstmateriaal slechts van toepassing indien dit werd verkregen door het ongeoorloofde gebruik van componenten van het beschermde ras,
tenzij de houder een redelijke mogelijkheid gehad heeft om zijn recht met betrekking tot genoemde componenten uit te oefenen (...)".
9. Krachtens artikel 16 van dezelfde verordening, strekt het communautaire
kwekersrecht zich in regel niet uit tot handelingen met betrekking tot materiaal
van het beschermde ras of van een ras dat onder de bepalingen van artikel 13, lid
5, valt, dat ergens in de Gemeenschap door de houder of met diens toestemming
aan anderen is afgestaan, of met betrekking tot materiaal dat uit genoemd materiaal is verkregen.
10. Krachtens artikel 27.1. van dezelfde verordening kunnen communautaire
kwekersrechten geheel of gedeeltelijk het onderwerp zijn van contractuele licen-
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ties en kan een licentie al dan niet exclusief zijn.
Overeenkomstig artikel 27.2. kan de houder de uit het communautaire kwekersrecht voortvloeiende rechten inroepen tegen een licentiehouder die zich niet
houdt aan een van de overeenkomstig lid 1 aan de licentie verbonden beperkingen.
11. Uit de niet betwiste vaststellingen van het bestreden arrest blijkt dat:
- de vordering tot vaststelling van een inbreuk, bedoeld in artikel 94 juncto 104
van de Verordening (EG) nr. 2100/94, ingesteld is tegen H. , de eerste verweerder, die zonder enig voorbehoud materiaal heeft aangekocht van een licentiehouder en tegen Goossens, de tweede verweerder, die vervolgens het materiaal op de
markt heeft aangeboden;
- in de licentie tussen de houder van het communautaire kwekersrecht en de licentiehouder evenwel bedongen werd dat de overdracht of verkoop van elk licentieproduct onderworpen is aan de voorwaarde dat de betrokken tegenpartij
schriftelijk een teeltlicentie of naargelang een vermarketinglicentie onderschrijft.
12. Het onderdeel gaat er van uit, onder verwijzing naar de artikelen 13, 16 en
27 van de Verordening (EG) nr. 2100/94, dat indien de licentiehouder materiaal
afstaat zonder zich te houden aan de beperkingen die aan de licentie verbonden
zijn, dit materiaal is afgestaan zonder de toestemming van de houder van het
kwekersrecht en dat deze aldus al zijn rechten met betrekking tot dit materiaal
herneemt.
13. Uit de arresten van het Hof van Justitie in de zaak C-16/03 van 30 november 2004 (Peak Holding) en in de zaak C-59/08 van 23 april 2009 (Copad), in het
kader van artikel 7 van de Richtlijn van de Raad nr. 89/104/EEG van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der Lid-Staten, blijkt
dat een merkhouder zich - nadat de waren met zijn toestemming in de handel zijn
gebracht -, ingevolge de uitputting van zijn recht, slechts in bepaalde omstandigheden kan verzetten tegen de verhandeling ervan door een derde ook al blijkt dat
de licentiehouder van het merk bij de verhandeling met deze derde handelde in
strijd met een bepaling van de licentieovereenkomst tussen de merkhouder en de
licentiehouder.
Het is niet uit te sluiten dat artikel 16 van de Verordening (EG) nr. 2100/94 op
analoge wijze moet worden uitgelegd.
14. Anderzijds blijkt uit de eerste overweging van de consideransen van de
Verordening (EG) nr. 2100/94 dat plantenrassen specifieke problemen met zich
meebrengen ten aanzien van de eventueel toepasselijke regeling betreffende industriële eigendom. Dienaangaande moet worden opgemerkt dat in artikel 14 van
de Verordening (EG) nr. 2100/94, de afwijking van het communautaire kwekersrecht uitdrukkelijk geregeld werd om de rechtmatige belangen van de kweker en
de landbouwer te beschermen. Het Hof van Justitie herinnert er daarbij aan dat
de bepalingen van voormeld artikel 14, die zijn vastgesteld in het algemeen belang van de vrijwaring van de landbouwproductie, een uitzondering vormen op
de regel van artikel 13, lid 2, van dezelfde Verordening (Hof van Justitie, 10
april 2003, Schulin, zaak C-305/00, ro 47; Hof van Justitie, 14 oktober 2004,
Saatgut-Treuhandverwaltungsgesellschaft GmbH t. Brangewitz, zaak C-336/02,
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ro 37).
Een en ander zou er kunnen op wijzen dat de uitputting van de rechtsgevolgen
van de communautaire bescherming voor kweekproducten zoals bepaald in artikel 16 van de Verordening (EG) nr. 2100/94 eerder strikt moet worden uitgelegd
in die zin dat er geen uitputting van recht is wanneer de houder aan de afstand
van zijn rechten voorwaarden heeft verbonden en deze voorwaarden niet werden
geëerbiedigd bij de verdere verhandeling van het materiaal.
15. Aldus rijst de vraag of voornoemde handelingen gesteld door de verweerders inbreuken zijn op artikel 13.2. van de voormelde verordening waartegen de
houder of de tot exploitatie gerechtigde persoon, overeenkomstig artikel 94 juncto artikel 104 van deze verordening een vordering kan instellen. In voorkomend
geval rijst tevens de vraag of het bij de beoordeling van de inbreuk van belang is
dat de verweerders op de hoogte waren of hadden moeten zijn van de voornoemde beperkingen in de licentieovereenkomst.
16. Die vragen kunnen slechts worden opgelost door uitlegging van de hiervoor aangehaalde artikelen van Verordening (EG) nr. 2100/94.
17. Het Hof dient aldus, alvorens uitspraak te doen, overeenkomstig artikel
267 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie aan het Hof
van Justitie van de Europese Unie de in het dictum van dit arrest geformuleerde
prejudiciële vragen te stellen met het oog op de uitlegging van bovengenoemde
artikelen.
Dictum
Het Hof,
Houdt iedere nadere uitspraak aan tot het Hof van Justitie van de Europese
Unie zal hebben geantwoord op de volgende prejudiciële vragen:
1. Moet artikel 94 van de Verordening (EG) nr. 2100/94 van de Raad van 27
juli 1994 inzake het communautaire kwekersrecht, zoals gewijzigd door Verordening (EG) nr. 873/2004 van de Raad van 29 april 2004, in samenhang gelezen
met de artikelen 11.1., 13.1. tot en met 13.3., 16, 27 en 104 van voornoemde
Verordening (EG) nr. 2100/94, aldus worden uitgelegd dat de houder of de tot
exploitatie gerechtigde persoon een vordering wegens inbreuk kan instellen tegen eenieder die handelingen verricht met betrekking tot materiaal dat aan deze
laatste werd verkocht of afgestaan door een licentiehouder wanneer de beperkingen die in de licentieovereenkomst tussen de licentiehouder en de houder van het
communautair kwekersrecht, ingeval van verkoop van dat materiaal, werden bedongen, niet werden geëerbiedigd?
2. Zo ja, is het voor de beoordeling van de inbreuk van belang dat diegene die
voornoemde handeling verricht op de hoogte is of geacht wordt op de hoogte te
zijn van de aldus in de bedoelde licentieovereenkomst opgelegde beperkingen?
25 februari 2010 – 1° kamer – Voorzitter en Verslaggever: de h. Londers, eerste voorzitter – Gelijkluidende conclusie van de h. Dubrulle, advocaat-generaal – Advocaten: mrs.
Verbist en De Gryse.
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Nr. 130
1° KAMER - 25 februari 2010

1º HUUR VAN GOEDEREN — PACHT — VOORKOOPRECHT - VERKOOP VAN HET
IN PACHT GEGEVEN GOED - VOORKOOPRECHT VAN DE PACHTER - VOORWAARDE
2º HUUR VAN GOEDEREN — PACHT — EINDE (OPZEGGING. VERLENGING.
TERUGKEER. ENZ) - OPZEGGING DOOR DE VERPACHTER - VOORWAARDE
1º Er komt slechts een voorkooprecht toe aan de pachter wiens pachtovereenkomst op het
ogenblik van de verkoop nog onder toepassing van de Pachtwet valt 1. (Art. 1711, derde
lid, B.W.; Artt. 1, 47 en 52, 1°, Pachtwet)
2º De paragraaf van de Pachtwet betreffende de opzegging door de verpachter heeft enkel
betrekking op een opzegging die voldoet aan de voorwaarden gesteld door artikel 1 van
de wet2. (Art. 1, §3, Pachtwet)
(VM INVEST nv e.a. T. D. e.a.)

Conclusie van advocaat-generaal Dubrulle :
1. Het geschil heeft betrekking op de verkoop van gronden door de eiseressen, volgens
hen zonder miskenning van het voorkooprecht van een pachter en een geldig door hen
gegeven opzegging van de huur.
De vrederechter verklaarde de vorderingen van de heer (L.), pachter, rechtsvoorganger
van de eerste verweerders, en deze van de tweede verweerster ten dele gegrond: in zijn
vonnis zegt hij voor recht dat de verkoop van drie percelen grond aan de eerste eiseres is
gebeurd met miskenning van het voorkooprecht van (L.) en dat deze in de plaats wordt
gesteld van eerste eiseres, die hij veroordeelt tot het betalen van een schadevergoeding
van 2.500 euro aan (L.) en tot de kosten van het geding.
In een tweede vonnis van dezelfde datum wordt de vordering van eerste eiseres tot
geldigverklaring van de pachtopzegging afgewezen als ongegrond. Zij werd hierin ook
verwezen in de kosten.
De hogere beroepen van de eerste en tweede eisers tegen de beide vonnissen werden
door het bestreden vonnis gevoegd en in zeer beperkte mate gegrond verklaard.
De rechtbank deed het eerste beroepen vonnis teniet in de mate dat aan eerste verweerders, die het geding hadden hervat voor de ondertussen overleden (L.), een schadevergoeding werd toegekend en verleende hen, opnieuw oordelend, enkel voorbehoud. De
beide vonnissen werden voor al het overige bevestigd.
2. Het eerste middel is gericht tegen het ontvankelijk en gegrond verklaren van de
vordering van (L.) tot indeplaatsstelling en voert hiervoor een schending aan van artikel
149 van de Grondwet, het algemeen rechtsbeginsel overeenkomstig hetwelk de rechter
verplicht is het recht toe te passen op de hem voorgelegde feiten, het beschikkingsbeginsel
, de artikelen 1, 47 en 52, enig lid, 1° van de Pachtwet en de artikelen 702, 3° en 1138, 2°
en 3° van het Gerechtelijk Wetboek.
Het derde onderdeel komt mij gegrond voor.
Het is als volgt geformuleerd:
“In zoverre het vonnis zo moet worden gelezen dat de appelrechters impliciet maar zeker
oordelen dat het irrelevant is of de rechtsvoorganger van verweerders sub I op het
ogenblik van de verkoop nog persoonlijk de bedoelde goederen exploiteerde en deze
exploitatie voldeed aan het vereiste van artikel 1 van de Pachtwet, zijnde een
1 Zie de concl. van het O.M
2 Ibid.
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bedrijfsmatige exploitatie, schenden zij de bedoelde artikelen van de Pachtwet, en in het
bijzonder artikel 52, 1° van de Pachtwet nu overeenkomstig dit artikel de pachter geen
recht van voorkoop meer heeft indien hij op het ogenblik van de verkoop van de goederen
niet meer persoonlijk exploiteert en deze exploitatie voldoet aan het vereiste van artikel 1
van de Pachtwet, met name een bedrijfsmatige exploitatie”.
Artikel 1711, derde lid van het Burgerlijk Wetboek bepaalt dat onder pacht de huur van
landeigendommen wordt begrepen.
Artikel 1, 1° van de Pachtwet verklaart deze wet van toepassing op de pacht van onroerende goederen die door de pachter hoofdzakelijk gebruikt worden in zijn landbouwbedrijf en dat onder “landbouwbedrijf” wordt verstaan “de bedrijfsmatige exploitatie
van onroerende goederen met het oog op het voortbrengen van landbouwproducten die in
hoofdzaak bestemd zijn voor de verkoop”.
Bij verkoop van een in pacht gegeven landeigendom kent artikel 47 van de Pachtwet
aan de pachter het recht van voorkoop toe voor zichzelf of zijn erin vernoemde verwanten
die daadwerkelijk aan de exploitatie van de “in pacht gegeven landeigendom” deelnemen.
Het voorkooprecht komt dus alleen aan de door de Pachtwet beschermde pachter toe.
Om op dat recht aanspraak te kunnen maken, moet men derhalve niet alleen pachter zijn,
maar moet de ingeroepen pachtovereenkomst door de Pachtwet worden beschermd 3, wat,
onder meer, betekent dat de pacht moet voldoen aan de voorwaarde van artikel 1, 1°.
Artikel 52, enig lid, 1° van de Pachtwet bepaalt overigens uitdrukkelijk dat de pachter
geen recht van voorkoop heeft, indien het goed niet geëxploiteerd wordt door hem persoonlijk of door de genoemde verwanten.
Het onderzoek naar de gegrondheid van de vordering van de verweerders vereiste dus
een onderzoek naar de vraag of, op het ogenblik van de verkoop, de voorwaarde van
beroepsmatige exploitatie vervuld was, wat volgens de eisers niet het geval was, daar (L.)
toen, na zijn pensionering, nog slechts uit liefhebberij op het goed Brabantse trekpaarden
hield. De eisers bekritiseerden de beroepen vonnissen, waarin geoordeeld werd dat “de
oorspronkelijke pacht niet ipso facto van karakter (verandert) en pacht blijft …’ omdat
‘… voorafgaandelijk aan de kwestieuze verkopen geen einde (werd) gesteld (aan de
pacht)”.
De appelrechters antwoordden hierop dat het voorkooprecht van de pachter een
attribuut is van het pachtrecht en dat het louter feit pachter te zijn het voorkooprecht doet
ontstaan. Ze besluiten dat het recht van voorkoop in hoofde van (L.) bestond en dat deze
vaststelling volstaat, zonder dat het vereist is na te gaan of er nog van exploitatie van het
goed sprake was.
Aldus schenden ze de aangevoerde bepalingen van de Pachtwet.
3. Het tweede middel is gericht tegen de afwijzing van de vordering van de eiseressen
tot geldigverklaring van de huuropzeg en voert een schending aan van de artikelen 149
van de Grondwet en 1 en 12 en, voor zoveel als nodig, van 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13 en 46 van
de Pachtwet.
De appelrechters verwerpen deze vordering en gaan daarbij ervan uit dat een pachtovereenkomst alleen kan worden opgezegd overeenkomstig de artikelen 6 en volgende
van de pachtwet, wat terzake niet is gebeurd, omdat de brieven van 22 april 2002 en van
17 juni 2002 van de eerste eiseres, waarmede zij de overeenkomst wenste te beëindigen,
niet beantwoorden aan de vereisten van artikel 6 en volgende en van artikel 12 van de
Pachtwet en omdat tot op de datum van de uitspraak de pacht op geen enkele rechtsgeldige manier werd beëindigd.
Volgens het middel schenden ze aldus de aangewezen artikelen van de Pachtwet,
3 E. STASSIJNS, A.P.R., tw. Pacht, 481, nr. 473.
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aangezien de pachter door de beëindiging van de landbouwexploitatie de bescherming van
de Pachtwet verliest, wat ten deze het geval is.
Ook dit middel is gegrond.
Paragraaf 3 van de Pachtwet, die de artikelen 6 tot 13 bevat, regelt de opzegging van de
landpacht door de verpachter.
De Pachtwet is enkel van toepassing op de landpachten die beantwoorden aan de voorwaarden van haar artikel 1.
Eén van deze voorwaarden is de exploitatie van een landbouwbedrijf, in de zin van artikel 1, 1°.
De appelrechters konden dus niet weigeren de vordering tot opzegging van de pacht
geldig te verklaren zonder te onderzoeken of het goed toen nog bedrijfsmatig geëxploiteerd was.
4. Conclusie: vernietiging en verwijzing naar een andere rechtbank van eerste aanleg,
zitting houdende in hoger beroep.
ARREST

(AR C.09.0043.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een vonnis, op 29 november 2007 in hoger
beroep gewezen door de rechtbank van eerste aanleg te Dendermonde.
Raadsheer Eric Stassijns heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Guy Dubrulle heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDELEN
De eisers voeren in hun verzoekschrift twee middelen aan.
Het verzoekschrift is aan dit arrest gehecht.
III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Eerste middel
Grond van niet ontvankelijkheid
1. De verweerders werpen op dat het middel niet ontvankelijk is omdat het
geen schending aanvoert van artikel 51 Pachtwet en dat de miskenning van de als
geschonden aangewezen artikelen van de Pachtwet niet kan leiden tot de vernietiging van de in het middel aangevochten beslissing.
2. Artikel 51 Pachtwet bepaalt de rechten van de pachter in geval van verkoop
met miskenning van zijn recht van voorkoop die voor de appelrechters als dusdanig niet ter discussie stonden, maar wel de vraag of er te dezen een verkoop is
geweest met miskenning van het recht van voorkoop van de rechtsvoorganger
van de verweerders 1 tot en met 3.
De eisers hielden immers voor dat deze laatste geen recht van voorkoop had.
De eisers dienden dan ook artikel 51 Pachtwet niet als geschonden aan te wijzen.
De grond van niet ontvankelijkheid kan niet worden aangenomen.
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Derde onderdeel
3. Artikel 1711, derde lid, van het Burgerlijk Wetboek bepaalt dat onder pacht
de huur van landeigendommen wordt verstaan.
Artikel 1 Pachtwet beperkt de toepassing van die wet tot de pachtovereenkomsten die voldoen aan de voorwaarden gesteld door dit artikel.
Overeenkomstig artikel 1.1°, eerste lid, Pachtwet zijn de bepalingen van de afdeling "Pacht" van toepassing op de pacht van onroerende goederen die, hetzij
vanaf de ingenottreding van de pachter, hetzij krachtens een overeenkomst van
partijen in de loop van de pachttijd, hoofdzakelijk gebruikt worden in het landbouwbedrijf van de pachter.
Krachtens het tweede lid van voormelde wetsbepaling wordt onder landbouwbedrijf verstaan de bedrijfsmatige exploitatie van onroerende goederen met het
oog op het voortbrengen van landbouwproducten die in hoofdzaak bestemd zijn
voor de verkoop.
Overeenkomstig artikel 47 Pachtwet geniet de pachter een recht van voorkoop
bij verkoop van een in pacht gegeven landeigendom.
Artikel 52, 1°, Pachtwet bepaalt dat de pachter geen recht van voorkoop heeft
indien het goed niet geëxploiteerd wordt door hem persoonlijk of door de vermelde verwanten.
4. Uit het geheel van voormelde wetsbepalingen volgt dat er slechts een voorkooprecht toekomt aan de pachter wiens pachtovereenkomst op het ogenblik van
de verkoop nog onder toepassing valt van de pachtwet.
5. De eisers hebben voor de appelrechters het verweer gevoerd, onder meer
met verwijzing naar de motieven van de eerste rechter, dat de uitbating door de
rechtsvoorganger van de verweerders 1 tot en met 3 nog slechts een liefhebberij
was en dat de pacht niet langer voldeed aan de voorwaarden gesteld in artikel 1
Pachtwet, zodat deze wet hierop niet meer van toepassing was.
6. De appelrechters stellen vast dat de verweerders 1 tot en met 3, alsmede hun
rechtsvoorganger, steeds en ononderbroken in het bezit zijn geweest van de thans
verkochte gronden.
Vervolgens oordelen zij:
- de pachtovereenkomst blijft bestaan tot zij op een rechtsgeldige manier wordt
beëindigd, hetgeen tot op heden nog niet is gebeurd zodat ze nog steeds van toepassing is;
- het voorkooprecht van de pachter is een attribuut van het pachtrecht en het
loutere feit van pachter te zijn doet het voorkooprecht ontstaan;
- aangezien op het ogenlik van de verkoop van het gepachte goed de rechtsvoorganger van de verweerders 1 tot en met 3 nog steeds rechtsgeldig pachter
was, beschikte hij over een voorkooprecht.
Door aldus te oordelen zonder na te gaan of de exploitatie door de pachter nog
voldoet aan de voorwaarden gesteld in de artikelen 1 en 52, 1°, Pachtwet, schenden de appelrechters de in het onderdeel aangewezen wetsbepalingen.
Het onderdeel is gegrond.
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Tweede middel
7. De appelrechters verwerpen de vordering van de eerste eiser tot geldigverklaring van de huuropzeg gegeven aan de rechtsvoorganger van de verweerders 1
tot en met 3. Zij gaan er daarbij van uit dat een pachtovereenkomst alleen kan
worden opgezegd overeenkomstig de artikelen 6 en volgende Pachtwet, wat terzake niet is gebeurd.
8. Paragraaf 3 Pachtwet, bevattende de artikelen 6 tot 13, regelt de opzegging
door de verpachter.
Deze paragraaf heeft enkel betrekking op de opzegging door de verpachter van
een pacht die voldoet aan de voorwaarden gesteld door artikel 1 van de wet.
9. De appelrechters konden niet weigeren de opzegging geldig te verklaren,
zonder te onderzoeken of de pacht van de rechtsvoorganger van de verweerders
1 tot en met 3, voldeed aan de voorwaarden van artikel 1 Pachtwet.
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 Gent, zitting houdende
in hoger beroep.
25 februari 2010 – 1° kamer – Voorzitter: de h. Londers, eerste voorzitter – Verslaggever: de h. Stassijns – Gelijkluidende conclusie van de h. Dubrulle, advocaat-generaal –
Advocaten: mrs. Verbist en van Eeckhoutte.

Nr. 131
1° KAMER - 25 februari 2010

AUTEURSRECHT - INBREUK - KWADE TROUW - BEGRIP - RELEVANTE OMSTANDIGHEDEN HOUDER VAN HET RECHT - HOUDING NA KENNISNAME VAN DE INBREUK
Voor de invulling van het begrip kwade trouw, in de zin van de bepaling die voorziet dat de
inbreukmaker die te kwader trouw is, wordt veroordeeld tot de verbeurdverklaring van de
nagemaakte voorwerpen en van de platen, vormen en matrijzen en andere gereedschappen die rechtstreeks gediend hebben tot het plegen van de namaking of, in voorkomend
geval, tot de betaling van een som gelijk aan de prijs van deze voorwerpen of andere
reeds overgedragen goederen, dient rekening gehouden te worden met al de relevante
omstandigheden van het geval; zo een omstandigheid kan ook de houding zijn die de
houder van het recht heeft ingenomen nadat hij kennis kreeg van de inbreuk op zijn recht
waardoor bij de inbreukmaker twijfel kon ontstaan over de precieze omvang van de betrokken rechten. (Art. 87, §2, tweede lid, Nieuwe Auteurswet)
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(STOKKE AS, vennootschap naar Noors recht, e.a. T. NEW VALMAR bvba)

ARREST

(AR C.09.0217.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 6 oktober 2008 gewezen door
het hof van beroep te Gent.
Raadsheer Eric Dirix heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Christian Vandewal heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDELEN
De eisers voeren in hun verzoekschrift twee middelen aan.
Het verzoekschrift is aan dit arrest gehecht en maakt er deel van uit.
III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Eerste middel
1. Artikel 87, §2, tweede lid, van de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten bepaalt, in zijn toepasselijke versie, dat de inbreukmaker die te kwader trouw is, wordt veroordeeld tot de verbeurdverklaring
van de nagemaakte voorwerpen en van de platen, vormen en matrijzen en andere
gereedschappen die rechtstreeks gediend hebben tot het plegen van de namaking
of, in voorkomend geval, tot de betaling van een som gelijk aan de prijs van deze
voorwerpen of andere reeds overgedragen goederen.
2. Voor de invulling van het begrip kwade trouw in de zin van deze bepaling
dient te worden rekening gehouden met al de relevante omstandigheden van het
geval. Zo'n omstandigheid kan ook de houding zijn die de houder van het recht
heeft ingenomen nadat hij kennis kreeg van de inbreuk op zijn recht waardoor bij
de inbreukmaker twijfel kon ontstaan over de precieze omvang van de betrokken
rechten.
3. Het middel dat aanvoert dat met een dergelijke omstandigheid geen rekening kan worden gehouden, berust op een verkeerde rechtsopvatting.
Het middel faalt naar recht.
(...)
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest in zoverre het uitspraak doet over de vordering
tot schadevergoeding van de eisers voor de periode voor 20 oktober 2003.
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het gedeeltelijk vernietigde arrest.
Houdt de kosten aan en laat de beslissing daaromtrent aan de feitenrechter
over.
Verwijst de zaak naar het hof van beroep te Brussel.
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25 februari 2010 – 1° kamer – Voorzitter en Verslaggever: de h. Dirix, waarnemend
voorzitter – Gelijkluidende conclusie van de h. Vandewal, advocaat-generaal – Advocaten: mrs. Verbist en De Gryse.

Nr. 132
1° KAMER - 26 februari 2010

VONNISSEN EN ARRESTEN — BURGERLIJKE ZAKEN — ALLERLEI VOORLOPIG UITVOERBAAR VONNIS - VRIJWILLIGE TENUITVOERLEGGING - WEIGERING - GEDWONGEN
TENUITVOERLEGGING - VERVOLGENDE PARTIJ - GEVOLG
Enkel uit de omstandigheid dat een partij geweigerd heeft een voorlopig uitvoerbaar vonnis
vrijwillig ten uitvoer te leggen, kan niet worden afgeleid dat zij een fout heeft begaan die
de toepassing uitsluit van artikel 1398, tweede lid, van het Gerechtelijk Wetboek ten
aanzien van de partij die op eigen risico tot de gedwongen tenuitvoerlegging van dat vonnis last heeft gegeven1. (Art. 1398, tweede lid, Ger.W.)
(M. T. DEXIMMO nv)

ARREST (vertaling)

(AR C.08.0597.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het vonnis, op 26 november 2007 in hoger
beroep gewezen door de rechtbank van eerste aanleg te Brussel.
Raadsheer Albert Fettweis heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal André Henkes heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDELEN
De eiseres voert drie middelen aan waarvan de eerste twee als volgt zijn gesteld.
(...)
III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
(...)
Tweede middel, betreffende de kosten voor uitzetting
Tweede onderdeel
Uit de enkele omstandigheid dat een partij geweigerd heeft een voorlopig uitvoerbaar vonnis vrijwillig ten uitvoer te leggen, kan niet worden afgeleid dat zij
een fout heeft begaan die de toepassing uitsluit van artikel 1398, tweede lid, van
het Gerechtelijk Wetboek ten aanzien van de partij die op eigen risico tot de gedwongen tenuitvoerlegging van dat vonnis is overgegaan.
Het vonnis dat de vordering verwerpt die de eiseres en haar echtgenoot op
1 Zie concl. O.M. in Pas., 2010, nr.132.
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grond van artikel 1398, tweede lid, van het Gerechtelijk Wetboek hebben ingesteld om de verweerster te doen veroordelen hen de kosten voor de uitzetting te
betalen, op grond "dat ze voorvloeien uit de enige fout die (de eiseres en haar
echtgenoot) hebben begaan door een, niettegenstaande elk rechtsmiddel, uitvoerbare rechterlijke beslissing, niet vrijwillig ten uitvoer te leggen, hoewel (de verweerster) uitdrukkelijk haar wil te kennen had gegeven - waarvan zij op de hoogte waren - dat zij ten uitvoer moest worden gelegd", schendt de artikelen 1382 en
1383 van het Burgerlijk Wetboek en 1398, tweede lid, van het Gerechtelijk Wetboek.
In zoverre is het onderdeel gegrond.
De vernietiging van de beslissing die de vordering verwerpt die ertoe strekt de
verweerster te veroordelen tot betaling van de kosten voor de uitzetting aan de
eiseres en aan haar echtgenoot strekt zich uit tot de beslissing die hun vordering
tot vergoeding van de kosten van hun verdediging verwerpt, wegens het verband
dat de feitenrechter tussen die beslissingen heeft gelegd.
(...)
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden vonnis in zoverre dit uitspraak doet over de vordering
tot betaling van de kosten tot uitzetting, over de vordering tot vergoeding van de
kosten van hun verdediging en het uitspraak doet over de kosten.
Verwerpt het cassatieberoep voor het overige.
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het gedeeltelijk vernietigde vonnis.
Veroordeelt de eiseres tot betaling van twee derden van de kosten, houdt de
overige kosten aan en laat de beslissing daaromtrent aan de feitenrechter over.
Verwijst de aldus beperkte zaak naar de rechtbank van eerste aanleg te Nijvel,
zitting houdend in hoger beroep.
26 februari 2010 – 1° kamer – Voorzitter: de h. Mathieu, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: de h. Fettweis – Gelijkluidende conclusie van de h. Henkes, advocaat-generaal –
Advocaten: mrs. Foriers en Heenen.

Nr. 133
1° KAMER - 26 februari 2010

1º INKOMSTENBELASTINGEN — AANSLAGPROCEDURE — AANSLAG EN
INKOHIERING - AANSLAG - NIETIGVERKLARING - RECHTER - VERPLICHTING
2º INKOMSTENBELASTINGEN — AANSLAGPROCEDURE — AANSLAG EN
INKOHIERING - AANSLAG - BELASTBARE MATERIËLE BESTANDDELEN - OMSCHRIJVING RECHTBANKEN VAN DE RECHTERLIJKE ORDE - BEVOEGDHEID
3º INKOMSTENBELASTINGEN — AANSLAGPROCEDURE — AANSLAG EN
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INKOHIERING - AANSLAG - AANSLAG TEN DELE GEWETTIGD DOOR DE NIEUWE OMSCHRIJVING
VAN DE INKOMSTEN - RECHTERLIJKE VERNIETIGING - OMVANG
4º INKOMSTENBELASTINGEN — AANSLAGPROCEDURE — WIJZIGING
DOOR DE ADMINISTRATIE VAN EEN AANGIFTE - BELASTINGPLICHTIGE INFORMATIE - DRAAGWIJDTE
1º Artikel 355 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 dat de bevoegdheden
van de administratie bepaalt in geval van nietigverklaring van een aanslag verplicht de
rechter niet om elke aanslag die niet conform een wettelijke regel is vastgesteld, in zijn
geheel nietig te verklaren1. (Art. 355, W.I.B. 1992)
2º Doordat belastingen van openbare orde zijn, moeten de rechtbanken van de rechterlijke
orde, de facto en de iure, binnen de perken van het geschil waarvan zij hebben kennisgenomen, zelf beoordelen welke omschrijving moet worden gegeven aan de materiële
belastbare bestanddelen2. (Art. 355, W.I.B. 1992)
3º Wanneer een rechtbank vaststelt dat de aanslag ten dele gewettigd is door het heromschrijven van diverse inkomsten als roerende inkomsten, dient die aanslag niet in zijn
geheel nietig verklaard te worden aangezien de belastbare grondslag behouden blijft en
enkel het belastingtarief en de berekening van de kosten gewijzigd zijn3. (Art. 355, W.I.B.
1992)
4º Het bericht van wijziging van de aangifte waarvan artikel 346 van het Wetboek van de
inkomstenbelastingen 1992 de verzending oplegt, strekt ertoe de belastingplichtige op
een met redenen omklede wijze in te lichten over de inkomsten en andere bestanddelen
die de administratie in de plaats wil stellen van die welke aangegeven of aanvaard zijn,
zodat hij de voorgenomen wijziging kan onderzoeken en verwerpen of aannemen 4. (Art.
346, W.I.B. 1992)
(H. T. BELGISCHE STAAT, Min. v. Financiën)

ARREST (vertaling)

(AR F.08.0091.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest, op 22 oktober 2008 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
- artikel 346, eerste lid, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, zoals het
werd gewijzigd bij de wet van 6 juni 1994;
- artikel 355, eerste lid, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, zoals het
bestond vóór de wet van 15 maart 1999;
- de artikelen 355, eerste lid, en 356 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen
1 Zie concl. O.M. in Pas., 2010, nr.133.
2 Ibid.
3 Ibid.
4 Ibid.
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1992, zoals ze werden gewijzigd bij de wet van 15 maart 1999.
Aangevochten beslissingen
Het hof van beroep heeft eerst, in essentie, in het bestreden arrest en in het tussenarrest
van 21 september 2007, de volgende vaststellingen gemaakt: (a) de weduwe van de in
1986 overleden schilder René Magritte heeft aan de eiser de volg- en reproductierechten
op het werk van de schilder overgelaten zoals zij die in zijn nalatenschap had ontvangen;
de eiser heeft het beheer van de reproductierechten toevertrouwd, onder meer aan collectieve beheersvennootschappen tegen betaling van jaarlijks wisselende vergoedingen; hij
heeft ook rechtstreeks met enkele vennootschapen overeenkomsten gesloten waarin beperkte reproductierechten op het werk van de schilder werden toegekend tegen vergoedingen die elk jaar verschilden; daar hij van oordeel was dat die vergoedingen niet belastbaar
waren, heeft hij ze niet opgenomen in zijn jaarlijkse aangiftes in de personenbelasting; (b)
voor de aanslagjaren 1996 tot 1999 heeft hij m.b.t. zijn aangiftes wijzigingsberichten ontvangen volgens welke die vergoedingen, op grond van artikel 90, 1°, van het Wetboek
van de inkomstenbelastingen 1992, als diverse inkomsten belastbaar zijn; de eiser heeft in
zijn antwoorden op die wijzigingsberichten staande gehouden dat de bedragen die hij als
volg- en reproductierechten had geïnd niet voortkwamen uit enige prestatie, verrichting of
speculatie die de grenzen van het normale beheer van een privévermogen, in de zin van
artikel 90, 1°, van dat wetboek, overschreden en niet belastbaar waren; niettemin werden
er toch aanslagen in de personenbelasting voor de aanslagjaren 1996 tot 1999 ingekohierd
overeenkomstig de wijzigingsberichten (afzonderlijke belasting tegen het tarief van 33
pct., als bedoeld in artikel 171, 1°, a), van het Wetboek van de inkomstenbelastingen
1992); (c) de eiser heeft in zijn bezwaarschriften tegen die aanslagen en nadien in zijn beroep dat hij daartegen, bij gebrek aan een beslissing van de directeur binnen de wettelijke
termijn, voor de rechtbank had ingesteld, bij een ter zitting genomen conclusie, staande
gehouden dat de door hem ontvangen vergoedingen niet belastbaar waren omdat ze voortkwamen uit het normale beheer van onlichamelijke rechten uit zijn privévermogen; bij
vonnis van 18 september 2001 heeft de rechtbank die zienswijze aanvaard en de ontheffing bevolen van de litigieuze aanslagen; (d) de verweerder heeft tegen dat vonnis hoger
beroep ingesteld en voor het hof van beroep zijn zienswijze gehandhaafd dat de litigieuze
bedragen diverse inkomsten vormden die afzonderlijk belastbaar waren tegen (het tarief
van) 33 pct.; de eiser heeft in zijn tweede voor het hof van beroep genomen conclusie,
voor het eerst, aangevoerd dat de litigieuze vergoedingen inkomsten uit kapitalen en roerende goederen waren in de zin van artikel 17, §1, 3°, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 ("inkomsten van verhuring, verpachting, gebruik en concessie van roerende goederen") en dat ze bijgevolg niet als diverse inkomsten konden worden belast,
maar wel tegen een lager tarief krachtens artikel 171, 2°bis, a), van het Wetboek van de
inkomstenbelastingen 1992; hij heeft bijgevolg geconcludeerd dat het hoger beroep van
de verweerder niet-gegrond diende te worden verklaard: volgens de zienswijze van de eiser bleef de door de eerste rechter uitgesproken nietigverklaring van de aanslagen die als
"diverse inkomsten" tegen het tarief van 33 pct. waren ingekohierd, gewettigd, maar wel
om een andere reden,
vervolgens heeft het hof van beroep in zijn arrest van 21 september 2007 voor recht gezegd dat de litigieuze inkomsten die apart tegen het tarief van 33 pct. in de personenbelasting voor de aanslagjaren 1996 tot 1999 zijn belast, roerende inkomsten zijn in de zin van
artikel 17, §1, 3°, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, en de heropening
van het debat bevolen,
bij het bestreden arrest heeft het hof van beroep het gedeelte van de litigieuze aanslagen
waarbij de vergoedingen tegen 33 pct. waren belast nietig verklaard, maar enkel in zoverre dat gedeelte van de litigieuze aanslagen hoger is dan het bedrag van de belasting die op
die inkomsten wettelijk verschuldigd is als roerende inkomsten in de zin van artikel 17,
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§1, 3°, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992; de ontheffing bevolen van
hetgeen overtollig ingekohierd was alsmede de teruggave aan de eiser van het hiermee
overeenstemmende onverschuldigd betaalde bedrag, vermeerderd met de moratoire interest, en de kosten van de beide aanleggen tussen de partijen verdeeld.
Het bestreden arrest baseert die beslissing op de onderstaande redenen:
(1) De eiser "houdt staande dat aan de aanslag m.b.t. de volg- en reproductierechten
geen gemotiveerde wijzigingsberichten zijn voorafgegaan zoals de wet vereist, aangezien
die bedragen daarin als diverse inkomsten worden aangemerkt, hoewel het hof (van beroep) ze naderhand als roerende inkomsten aangemerkt heeft (...).
In dit geval bevatten de wijzigingsberichten de uitleg over de wijziging van de aangiftes, aangezien ze vermelden dat de inning van de volgrechten en van de reproductierechten op het werk van René Magritte, die niet werden aangegeven, in aanmerking zal worden genomen als materieel bestanddeel dat de vaststelling van de litigieuze aanslagen wettigt. De belastingambtenaar heeft die bedragen als diverse inkomsten aangemerkt. Uit de
antwoorden van de belastingplichtige blijkt dat hij de draagwijdte van de informatie die
de fiscus hem heeft bezorgd, perfect begrepen heeft. Aldus werd de aanslagprocedure correct afgehandeld, en werd het recht van verdediging van de belastingplichtige niet miskend.
(2) Hoewel (de eiser) tijdens de administratieve fase en tijdens de rechtspleging in eerste aanleg altijd beweerd heeft dat de geïnde rechten niet belastbaar waren, heeft hij, na
een nieuw onderzoek van het dossier, voor het eerst in zijn conclusie van 13 januari 2006,
aangevoerd dat de rechten belastbaar waren als roerende inkomsten.
Van haar kant is de administratie voor het hof (van beroep) - in hoofdzaak - blijven beweren dat het om diverse inkomsten ging, zoals vermeld in de wijzigingsberichten. Toen
het hof (van beroep), in zijn tussenarrest, de kwalificatie van de geïnde rechten wijzigde,
heeft de administratie trouwens die beslissingen betwist door daartegen cassatieberoep in
te stellen.
De belastingplichtige, en niet de administratie, is dus van mening veranderd over de
kwalificatie van de litigieuze inkomsten,en dit tijdens de rechtspleging in hoger beroep.
(De eiser) heeft geen cassatieberoep ingesteld tegen het tussenarrest van 21 september
2007 dat 'voor recht zegt dat de litigieuze inkomsten die apart tegen het tarief van 33 pct.
zijn belast roerende inkomsten zijn in de zin van artikel 17, §1, 3°, van het Wetboek van
de inkomstenbelastingen 1992'. Hij aanvaardt bijgevolg die wijziging van de omschrijving
van de geïnde rechten met alle gevolgen vandien voor de bepaling van de belastbare
grondslag en van de aanslagvoeten (15 pct. of 13 pct., in plaats van 33 pct.).
Het heeft in die omstandigheden geen zin om, tijdens de rechtspleging na de heropening van het debat, op te komen tegen de belasting op die roerende inkomsten onder het
voorwendsel dat hij door geen enkel wijzigingsbericht van die gewijzigde kwalificatie op
de hoogte werd gebracht.
Uit het voorgaande blijkt dat de verplichting om de wijzigingsberichten te motiveren,
nageleefd werd en dat de administratie geenszins het recht van verdediging [van de
eiser]heeft miskend, zodat er geen grond bestaat om de aanslagen in hun geheel nietig te
verklaren omdat de wijzigingsberichten niet gemotiveerd waren of omdat enig ander substantieel vormvereiste was miskend. Het recht van verdediging van betrokkene, met betrekking tot de belasting van de bedragen als roerende inkomsten, werd evenmin miskend,
daar de belastingplichtige zelf, terecht, aanvoert dat de litigieuze bedragen als roerende inkomsten moeten worden beschouwd.
(3) Er bestaan evenmin redenen om de litigieuze aanslagen in hun geheel nietig te verklaren om de - door (de eiser) aangevoerde reden - dat de aard van litigieuze inkomsten
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slecht beoordeeld werd toen ze werden belast. Na afloop van het onderzoek van deze zaak
is immers gebleken dat die inkomsten belast moesten worden.
De in aanmerking genomen kwalificatie is weliswaar verschillend, maar om de daarop
betrekking hebbende aanslag te verantwoorden, is het helemaal niet nodig om andere feitelijke gegevens, of andere cijfergegevens, aan te voeren dan die welke tot de litigieuze
aanslagen aanleiding hebben gegeven en waarover reeds in de administratieve fase door
de partijen een debat werd gevoerd.
Indien er op grond van die nieuwe kwalificatie van de litigieuze inkomsten minder belasting moet worden betaald, dan is dit met toepassing van de wettelijke en verordenende
bepalingen die noodzakelijkerwijs samengaan met de kwestieuze kwalificatie, zowel wegens het belastingtarief (15 pct. - of 13 pct. - in plaats van 33 pct., krachtens artikel 171,
2°bis, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992) als wegens een wettelijk forfait van 15 pct. voor aftrekbare kosten (artikel 22, §3, van dat wetboek en artikel 3 van het
koninklijk besluit tot uitvoering van dat wetboek). (De eiser) heeft immers nooit de aftrek
van werkelijke kosten op grond van artikel 97 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 gevorderd ingeval de inkomsten als diverse inkomsten zouden worden belast,
aangezien hij de aftrek van die kosten automatisch had kunnen verkrijgen indien ze als
roerende inkomsten waren belast omdat ze dan gemaakt waren 'om die inkomsten te verkrijgen of te behouden' (op dat punt is artikel 22, §3, in dezelfde bewoordingen gesteld als
artikel 97).
(4) Het hof [van beroep] begrijpt wel dat de volledige nietigverklaring van de litigieuze
aanslagen (de eiser) de kans had geboden om de last van de nalatigheidsinterest te vermijden in afwachting van een eventuele nieuwe inkohiering op grond van artikel 355 van het
Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 en zelfs een nieuwe inkohiering voor het aanslagjaar 1999 had kunnen voorkomen (aangezien betrokkene het geschil bij de eerste
rechter aanhangig had gemaakt voordat de directeur een beslissing had genomen). Die
overwegingen hebben trouwens geen enkel belang voor de juridische oplossing van dit
geschil".
Grieven
Eerste onderdeel
I. Artikel 355 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, zoals het van toepassing was op de aanslagjaren 1996 tot 1998 (van kracht vóór de wijziging van dat artikel bij de wet van 15 maart 1999), luidt als volgt: " wanneer een aanslag nietig verklaard
is omdat hij niet werd gevestigd overeenkomstig een wettelijke regel, met uitzondering
van een regel betreffende de prescriptie, kan de administratie, zelfs wanneer de voor het
vestigen van de aanslag gestelde termijn reeds verlopen is, ten name van dezelfde belastingschuldige, op grond van dezelfde belastingelementen of op een gedeelte ervan, een
nieuwe aanslag vestigen, zulks [...] binnen zes maanden van de datum waarop de rechterlijke beslissing niet meer vatbaar is" voor beroep.
Zoals de administratieve commentaar op het Wetboek van de inkomstenbelastingen
1992 aanneemt, is dat artikel 355 "van toepassing niet alleen wanneer de eerste aanslagen
wegens schending van een procedureregel werden vernietigd, maar ook wanneer de aard
van de aangeslagen inkomsten verkeerd werd beoordeeld en de inkomsten dienvolgens
aan een verkeerde belastingheffing werden onderworpen." (Com. I.B., art. 355/15).
Op dat punt stemt de administratieve commentaar overeen met de wil van de wetgever
zoals die blijkt uit de parlementaire voorbereiding van de wet van 20 augustus 1947 die in
de vroegere samengeordende wetten op de inkomstenbelastingen artikel 74bis heeft ingevoegd waaruit de artikelen 355 en 356 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen
1992 (in de versie ervan vóór de wet van 15 maart 1999) zijn ontstaan: het namens de
commissie voor de Financiën van de Kamer uitgebrachte verslag vernoemt als voorbeeld
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voor de toepassing van die bepaling het geval waarin een vennoot van een personenvennootschap als werkend vennoot onderworpen werd aan de bedrijfsbelasting op grondslag
van zijn aandeel in de winst van de vennootschap en waarin de directeur of het hof van
beroep die aanslag vernietigt omdat de belanghebbende beschouwd dient te worden als
niet-werkend vennoot die aan de mobiliënbelasting is onderworpen (verslag Kamer, Gedr.
St., Kamer, 1946-1947, nr. 407, p. 58, kol. 1, over artikel 30 van het ontwerp).
II. In dit geval blijkt uit de vaststellingen van het bestreden arrest dat de door de eiser
geïnde vergoedingen voor de aanslagjaren 1996 tot 1999 belast werden als diverse inkomsten, als bedoeld in artikel 90, 1°, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, tegen het tarief van 33 pct. dat krachtens artikel 171, 1°, a), van dat wetboek geldt voor dergelijke inkomsten. In zijn arrest van 21 september 2007 heeft het hof van beroep echter
voor recht gezegd dat die inkomsten roerende inkomsten zijn in de zin van artikel 17, §1,
3°, van dat wetboek die tegen het tarief van 13 of 15 pct. worden belast naar gelang van
het krachtens artikel 171, 2°bis, a), (vóór en na de wijziging ervan bij de wet van 20 december 1995) bedoelde aanslagjaar op een grondslag die krachtens artikel 22, §3, van het
Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 en artikel 3 van het uitvoeringsbesluit van dat
wetboek beperkt is tot 85 pct. van de geïnde bedragen.
Vergeleken met de ingekohierde aanslagen gaat het dus om "nieuwe aanslagen" in de
zin van voornoemd artikel 355. Met toepassing van dat artikel moest er dus voor die nieuwe aanslagen een nieuwe kohier worden gemaakt, na de vernietiging van de oorspronkelijk ingekohierde aanslagen. In dat verband maakt het weinig uit dat er voor de belasting
als inkomsten uit kapitalen en roerende goederen, zoals het arrest zegt (reden sub 3) geen
andere feitelijke gegevens of andere cijfergegevens noodzakelijk waren dan die op grond
waarvan de litigieuze aanslagen waren vastgesteld.
Wanneer de rechter vaststelt dat de litigieuze aanslagen onwettig zijn en dat de belastbare inkomsten op een andere kwalificatie, op een andere grondslag en tegen een ander tarief belast moeten worden, dient hij, krachtens het voornoemde artikel 355 de litigieuze
aanslagen in hun geheel nietig te verklaren zodat de administratie, overeenkomstig dat artikel, nieuwe aanslagen kan inkohieren met inachtneming van de regels betreffende de
vaststelling van de belasting, namelijk het voorafgaandelijk versturen aan de belastingschuldige van wijzigingsberichten waarin de redenen worden vermeld die de wijziging
van de aangegeven inkomsten wettigen.
De volledige nietigverklaring, gevolgd door de inkohiering van een nieuwe aanslag met
toepassing van artikel 355 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 is bovendien absoluut noodzakelijk in het geval waarin uit het debat voor de rechter blijkt dat er in
plaats van de litigieuze aanslag, een aanslag tot beloop van een hoger bedrag had moeten
worden ingekohierd op grond van dezelfde belastingelementen, hetgeen artikel 355 mogelijk maakt. Een andere oplossing valt niet te verantwoorden wanneer, zoals hier, de litigieuze inkomsten op een totaal andere grondslag en tegen een lager bedrag dan dat van de
onwettig bevonden litigieuze aanslag belast zullen worden.
III. Besluit:
A. Indien het bestreden arrest in die zin moet worden begrepen dat het impliciet heeft
geoordeeld dat de belastingadministratie, door een gedeelte van de door de eiser geïnde
vergoedingen te belasten als inkomsten uit kapitalen en roerende goederen, geen nieuwe
aanslag vaststelt in de zin van artikel 355 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen
1992 vergeleken met de litigieuze aanslagen die uit hoofde van diverse inkomsten zijn
vastgesteld, schendt dit het wettelijk begrip nieuwe aanslag in de zin van dat artikel 355,
zoals het bestond vóór de wet van 15 maart 1999.
Indien het bestreden arrest die draagwijdte niet heeft, schendt het toch nog voornoemd
artikel doordat het beslist de litigieuze aanslagen voor de aanslagjaren 1996 tot 1998 die
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als diverse inkomsten vastgesteld zijn te handhaven in zoverre het bedrag ervan niet hoger
is dan dat van de belasting als inkomsten uit kapitalen en roerende goederen. Gelet op het
feit dat de belastingwet van openbare orde is, gebiedt voornoemd artikel 355 de rechter
immers om, in het geval dat de aanslagen nieuw zijn vergeleken met de litigieuze aanslagen, de litigieuze aanslagen nietig te verklaren zodat na die nietigverklaring nieuwe aanslagen kunnen worden ingekohierd.
B. Zoals het bestreden arrest in de sub 4 vermelde reden vaststelt, zou de volledige nietigverklaring van de aanslag voor het aanslagjaar 1999 de administratie niet in staat gesteld hebben een nieuwe aanslag of een bijkomende aanslag in te kohieren met toepassing
van de artikelen 355 en 356 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, zoals ze
werden gewijzigd door de wet van 15 maart 1999 en van toepassing zijn vanaf dat aanslagjaar (gelet op de omstandigheid dat de eiser het beroep voor de rechter ingesteld heeft
voordat de directeur een beslissing had genomen).
Doordat het bestreden arrest weigert die aanslag in zijn geheel nietig te verklaren, ontneemt het op onwettige wijze de eiser het recht om niet belast te worden op de in 1998 geïnde vergoedingen (schending van de artikelen 355 en 356 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, zoals ze werden gewijzigd door de wet van 15 maart 1999).
Tweede onderdeel
I. Artikel 346, eerste lid, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 luidt als
volgt: "indien ze meent de inkomsten en andere gegevens te moeten wijzigen welke de belastingplichtige heeft vermeld (...) in een aangifte die voldoet aan de vorm- en termijnvereisten van de artikelen 307 tot 311 (...), stelt de administratie hem bij een ter post aangetekende brief in kennis van de inkomsten en andere gegevens die zij voornemens is in de
plaats te stellen van die welke zijn aangegeven (...), en vermeldt zij de redenen die naar
haar oordeel de wijziging rechtvaardigen".
De door die bepaling vereiste motivering is een substantieel vormvereiste dat is voorgeschreven op straffe van nietigheid van het bericht en, bijgevolg, van de aanslag die erop
volgt. Zij strekt ertoe de belastingplichtige de mogelijkheid te bieden met kennis van zaken zijn opmerkingen over de voorgenomen aanslag te formuleren of, eventueel, zijn instemming ermee te betuigen.
De wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen bepaalt dat die handelingen gemotiveerd moeten worden en dat die motivering
"de juridische en feitelijke overwegingen (moet) vermelden die aan de beslissing ten
grondslag liggen" en dat zij "afdoende" moet zijn. Indien die bepaling, die dat vormvereiste op straffe van nietigheid oplegt, niet van toepassing is op het bericht tot wijziging
van aangifte in de inkomstenbelastingen, dan is het omdat voornoemd artikel 346, net als
artikel 351 (bericht van ambtshalve aanslag) de administratieve overheid verplichtingen
oplegt die even dwingend als die waarin de artikelen 2 en 3 van de voornoemde wet voorzien.
II. In deze zaak blijkt uit de vaststellingen van het bestreden arrest dat aan de inkohiering van de litigieuze aanslagen wijzigingsberichten zijn voorafgegaan volgens welke de
door de eiser geïnde vergoedingen diverse inkomsten uitmaakten die krachtens artikel 90,
1°, tegen het tarief van 33 pct. belastbaar zijn.
Indien die wijzigingsberichten hadden vermeld dat de door de eiser geïnde vergoedingen inkomsten uit de concessie van roerende goederen vormden, die tot beloop van 85
pct. van hun bedrag belastbaar zijn tegen 13 of 15 pct. naargelang van het desbetreffende
aanslagjaar, zat er voor de eiser niets anders op dan akkoord te gaan met die wijzigingen
zodat hij geen bezwaarschriften had hoeven in te dienen tegen de aanslagen die na die berichten werden ingekohierd en ze had kunnen betalen voordat de nalatigheidsinterest begon te lopen.

Nr. 133 - 26.2.10

HOF VAN CASSATIE

565

Doordat het bestreden arrest de ingekohierde aanslagen, ook al waren ze onwettig,
handhaaft op het - lager - bedrag van de aanslagen die ingekohierd hadden moeten worden
op een totaal andere kwalificatie, op een andere grondslag en tegen een ander tarief, is de
eiser op retroactieve wijze belasting verschuldigd op als inkomsten uit roerende goederen
aangemerkte inkomsten hoewel aan die aanslagen geen op "afdoende" wijze gemotiveerde
wijzigingsberichten voorafgaan, zodat de eiser op de oorspronkelijke aanslagen, in zoverre ze behouden bleven, nalatigheidsinterest zal moeten betalen zodra ze opeisbaar zijn geworden gelet op de respectieve data van de aanslagbiljetten voor de jaren 1998 tot 2000
(zie onder 4 vermelde reden van het arrest).
Bijgevolg schendt het bestreden arrest artikel 346, eerste lid, van het Wetboek van de
inkomstenbelastingen doordat het beslist de litigieuze aanslagen te behouden die vastgesteld zijn op zogenaamde diverse inkomsten tot beloop van het bedrag van de aanslagen
die vastgesteld hadden moeten worden uit hoofde van inkomsten uit kapitalen en roerende
goederen, op een lagere grondslag en tegen lagere aanslagvoeten, terwijl aan dergelijke
aanslagen geen op afdoende wijze gemotiveerde wijzigingsberichten zijn voorafgegaan.

III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Het middel
Eerste onderdeel
Volgens artikel 355 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, zoals
het bestond zowel vóór als na de wijziging ervan bij wet van 15 maart 1999, kan
de administratie, wanneer een aanslag nietig verklaard is omdat hij niet werd
vastgesteld overeenkomstig een wettelijke regel, met uitzondering van een regel
betreffende de verjaring, zelfs wanneer de voor het vaststellen van de aanslag gestelde termijn reeds verlopen is, ten name van dezelfde belastingschuldige, op
grond van dezelfde belastingelementen of op een gedeelte ervan, een nieuwe
aanslag vaststellen.
Die bepaling die de bevoegdheden van de administratie regelt in geval van nietigverklaring van een aanslag verplicht de rechter niet om elke aanslag die niet
conform een wettelijke regel is vastgesteld, in zijn geheel nietig te verklaren.
Doordat belastingen van openbare orde zijn, moeten de rechtbanken van de
rechterlijke orde, de facto en de iure, binnen de perken van het geschil waarvan
zij hebben kennisgenomen, zelf beoordelen welke omschrijving moet worden gegeven aan de materiële belastbare bestanddelen.
Wanneer een rechtbank vaststelt dat de aanslag ten dele gewettigd is door de
herkwalificatie van diverse inkomsten als roerende inkomsten, dient die aanslag
niet in zijn geheel nietig verklaard te worden aangezien de belastbare grondslag
behouden blijft en enkel het belastingtarief en de berekening van de kosten gewijzigd zijn.
Het onderdeel dat van het tegenovergestelde uitgaat, faalt naar recht.
Tweede onderdeel
Artikel 346 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 bepaalt dat,
indien de administratie meent gegevens te moeten wijzigen die vermeld staan in
de aangifte van de belastingplichtige, zij hem op de hoogte brengt van de inkomsten die zij voornemens is in de plaats te stellen van die welke zijn aangegeven,
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met vermelding van de redenen die naar haar oordeel de wijziging rechtvaardigen.
Het bericht van wijziging van de aangifte waarvan artikel 346 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 de verzending oplegt, strekt ertoe de belastingplichtige op een met redenen omklede wijze in te lichten over de inkomsten en andere bestanddelen die de administratie in de plaats wil stellen van die
welke aangegeven of aanvaard zijn, zodat hij de voorgenomen wijziging kan onderzoeken en, vervolgens, die verwerpen of aannemen.
Het arrest zegt dat, in deze zaak, de wijzigingsberichten de verklaring voor de
wijziging van de aangiften bevatten. Ze vermelden immers "dat de inning van de
volg- en reproductierechten van het werk van René Magritte, die niet werden
aangegeven, in aanmerking zal worden genomen als een materieel gegeven om
de vaststelling van de litigieuze aanslagen te verantwoorden" en ze stellen vast
dat "de belastingadministratie die bedragen als diverse inkomsten aanmerkt".
Op grond van die overwegingen beslist het arrest naar recht dat de wijzigingsberichten geen motiveringsgebrek vertoonden waardoor de aanslagen nietig zouden worden.
Het onderdeel kan niet worden aangenomen.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiser in de kosten.
26 februari 2010 – 1° kamer – Voorzitter: de h. Mathieu, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: de h. Steffens – Gelijkluidende conclusie van de h. Henkes, advocaat-generaal –
Advocaten: mrs. Kirkpatrick en De Bruyn.

Nr. 134
1° KAMER - 26 februari 2010

BELASTING OVER DE TOEGEVOEGDE WAARDE - AFTREK - RECHTSTREEKS EN
ONMIDDELLIJK VERBAND TUSSEN EEN EERDERE EN EEN LATERE VERRICHTING - GEEN VERBAND PRIJS VAN DE DIENSTEN MAKEN DEEL UIT VAN DE ALGEMENE KOSTEN - GEVOLG
Artikel 17, §2 en 5, van de zesde richtlijn 77/388/EEG van de Raad van 17 mei 1977 betreffende de harmonisatie van de wetgevingen der Lidstaten inzake omzetbelasting Gemeenschappelijk stelsel van belasting over de toegevoegde waarde: uniforme grondslag, waarvan de artikelen 45, §1, 1° en 46, §1, van het Wetboek van de belasting over
de toegevoegde waarde de omzetting naar Belgisch recht zijn, moet in die zin worden
begrepen dat er eveneens een recht op aftrek wordt toegekend aan de belastingplichtige,
ook al is er geen rechtstreeks en onmiddellijk verband tussen een bepaalde handeling in
een eerder stadium, en een of meer in een later stadium verrichte handelingen waarvoor
recht op aftrek bestaat, wanneer de kosten van de bewuste diensten tot zijn algemene
kosten behoren en als zodanig bestanddelen zijn van de prijs van de goederen die hij
levert of van zijn dienstverrichtingen. Dergelijke kosten staan immers in rechtstreeks en
onmiddellijk verband met de economische activiteit van de belastingplichtige in haar
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geheel1.
(LES GRANDS PRES nv T. BELGISCHE STAAT, Min. v. Financiën)

ARREST (vertaling)

(AR F.09.0007.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest, op 19 september 2008 gewezen
door het hof van beroep te Bergen.
Raadsheer Gustave Steffens heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal André Henkes heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDELEN
De eiseres voert twee middelen aan waarvan het eerste als volgt is gesteld.
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 45, inzonderheid §1, en 46, inzonderheid §1, van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde;
- artikel 17, inzonderheid §§2 en 5, van de zesde richtlijn nr. 77/388/EEG van de Raad
van 17 mei 1977 betreffende de harmonisatie van de wetgevingen der Lidstaten inzake
omzetbelasting - Gemeenschappelijk stelsel van belasting over de toegevoegde waarde:
uniforme grondslag;
- de artikelen 168 en 173 van de richtlijn 2006/112/EG van de Raad van 28 november
2006 betreffende het gemeenschappelijke stelsel van belasting over de toegevoegde waarde;
- algemeen rechtbeginsel betreffende de neutraliteit van de belasting over de toegevoegde waarde.
Aangevochten beslissingen
Het arrest verklaart het hoofdberoep van de verweerder in zeer ruime mate gegrond en
het incidenteel beroep van de eiseres niet-gegrond, verklaart de nieuwe vorderingen van
de eiseres ontvankelijk, doch ongegrond, doet het beroepen vonnis teniet, behalve in zoverre het de oorspronkelijke vorderingen ontvankelijk heeft verklaard, en, uitspraak doende bij wege van nieuwe beschikkingen, stelt het vast dat de belasting op de factuur nr.
34/2003 betrekking heeft op werkzaamheden voor de aanleg van een parkeerterrein en bijgevolg aftrekbaar is, veroordeelt het de verweerder tot teruggave aan de eiseres van
122.868 euro, namelijk de belasting betreffende die factuur, en verklaart het de oorspronkelijke vorderingen van de eiseres voor het overige ongegrond en wijst ze af.
Het arrest wijst eerst op het volgende:
"Vast staat dat de aanschrijving nr. 17 van 29 juli 1975 voor de projectontwikkelaars
een bijzondere regeling in het leven heeft geroepen;
Zij behelst met name het geval waar de projectontwikkelaar die een perceel verkoopt
met een gebouw dat hij heeft opgetrokken of doen optrekken de belastingen op de infrastructuurwerken die de overheid hem heeft doen uitvoeren, kan aftrekken voor zover de
waarde van de werkzaamheden begrepen is in de belastbare grondslag voor de belasting
1 Het openbaar ministerie was in zijn op dat punt andersluidende schriftelijke conclusie van oordeel
dat het tweede onderdeel niet ontvankelijk was aangezien het berustte op een feitelijke bewering die
uit geen enkel stuk van het dossier bleek waarop het Hof vermocht acht te slaan en die het Hof niet
mocht onderzoeken.
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van de aan de verscheidene kopers verkochte gebouwen (zie nrs. 20 tot 28 van die circulaire) ook al werden ze kosteloos aan de gemeente overgelaten;
Daarentegen leidde de kosteloze afstand van een gebouw - in de zin waarin het begrip
gebouw werd begrepen ten tijde van de voornoemde circulaire, dit wil zeggen elk uit zijn
aard onroerend gebouw waaraan een kadastraal inkomen van gebouwd onroerend goed
kan worden toegekend - voor de projectontwikkelaar tot de onttrekking, als bedoeld in artikel 12, §2, tweede lid, 2, van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde
(thans artikel 12, §1, eerste lid, 2°, van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde
waarde);
De programmawet van 2 augustus 2002 heeft onder meer de artikelen 1, 8, §1, 12, §2,
en 44, §3, van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde gewijzigd;
Volgens artikel 1, §9, zoals het werd gewijzigd door artikel 130 van de programmawet
van 2 augustus 2002 moet onder 'gebouw' in de zin van het Wetboek van de belasting
over de toegevoegde waarde, worden verstaan ieder bouwwerk dat vast met de grond is
verbonden;
Het nieuwe begrip gebouw veronderstelt in de eerste plaats het onroerend uit zijn aard
maken van grondstoffen (beton, asfalt, ...) of van materialen (buizen, palen, vloerstenen,
enz...);
Worden dus bedoeld de onroerende goederen die reeds daarvoor aan het begrip gebouw
beantwoordden, d.w.z. alle gebouwen onroerend uit hun aard waaraan een kadastraal inkomen van gebouwd onroerend goed kan worden toegekend (gewone huizen en villa's,
flats, nijverheids-, handels- of landbouwgebouwen, scheidingsmuren, enz.), en de industriële uitrustingen die onroerend uit hun aard zijn.
Dat begrip is voortaan eveneens van toepassing op de infrastructuurwerken (wegen, kanalisaties van water, gas en elektriciteit, riolen, parkeerterrein voor wagens zelfs indien dit
laatste slechts bestaat uit een verharding van de bovengrond) en, meer algemeen, op alle
werken of materialen vast met de grond verbonden en bijgevolg onroerend uit hun aard,
zoals:
- wegen, spoorwegen, gebetonneerde kanalen, binnenhavens, sluizen, bruggen, aquaducten, tunnels, omheiningsmuren, dijken, stuwdammen, hoogspanningsmasten, elektrische lijnen, verlichtingspalen, pijpleidingen, gas-, water- en elektriciteitsleidingen, rioleringsnetten, enz...
- en, voor zover hun inrichting zich niet beperkt tot het effen maken van de grond
(d.w.z. een terrein van aangestampte grond) of tot het simpel aanbrengen van een steenlaag maar een vasthechtend wegdek bevat: parkeerterreinen, kades voor lossing, plaatsen
(terreinen) voor het behandelen of overladen, plaatsen voor goederenopslag, bermen, ingangsrijstroken tot waterwegen, bekkens voor het recupereren van regenwater en andere
infrastructuurwerken.
Uit wat voorafgaat volgt onder meer dat, in een verkaveling, de infrastructuurwerken
uitgevoerd door de promotor-verkavelaar onder bezwarende titel kunnen worden overgedragen met toepassing van de BTW, zelfs als er geen overdracht van een gebouw plaatsheeft (zie Rép. R.J., E. 45/03-12) (zie circulaire nr. 8 van 15 mei 2003);
De belastingadministratie heeft geoordeeld dat er dus, op strikt principieel vlak, geen
enkel verschil in regeling verantwoordt is tussen de vervreemding van gebouwen in de
vroegere zin (woonhuizen, kantoorgebouw, loods) en de vervreemding van het wegennet
en kanalisaties, ... die voortaan op grond van het nieuwe begrip gebouwen uitmaken;
In dat verband bepaalt punt 51 van de circulaire nr. 24 van 6 december 2002 dat, wanneer het infrastructuurwerken betreft die gerealiseerd worden door de verkavelaar die
daartoe gehouden is als last die voortvloeit uit de bouwvergunning die hem werd afgele-
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verd en waarvan de eigendom kosteloos moet overgelaten worden aan de overheid, de belasting geheven op deze werken niet aftrekbaar is"
en beslist vervolgens:
"Krachtens artikel 45, §1, 1°, van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde
waarde mag elke belastingplichtige op de belasting die hij verschuldigd is, de belasting
geheven van de aan hem geleverde goederen en verleende diensten in aftrek brengen, in
de mate dat hij die goederen en diensten gebruikt voor het verrichten van belaste handelingen;
De door een belastingplichtige verrichte economische handeling die erin bestaat de
kostprijs van infrastructuurwerken van een openbaar wegennet op zich te nemen en ze nadien kosteloos ter beschikking te stellen van de gemeente op wier grondgebied zij zich bevindt krachtens een contractuele verbintenis van lange duur is geen belastbare handeling
en geeft bijgevolg geen recht op aftrek van de in een eerder stadium in rekening gebrachte
belastingen;
Hoewel het beginsel van de neutraliteit van de btw wel degelijk vereist dat een belastingplichtige ondernemer in beginsel ontheven is van de last van de in een eerder stadium
betaalde belasting, dient erop gewezen te worden dat de btw een verbruiksbelasting is ten
laste van de eindverbruiker; hier heeft (de eiseres) zelf die hoedanigheid aangezien de gebouwen (meer bepaald het wegennet) in dit geval kosteloos en onder haar aansprakelijkheid ter beschikking worden gesteld van een derde en dat zullen blijven bij afloop van de
overeenkomst, ongeacht de keuze van de stad Bergen na vijftien jaar;
Dienaangaande maakt het weinig uit dat (de eiseres) de lasten van de aanleg van de wegeninfrastructuur aan haar klanten doorrekent;
De belastingwet koppelt de eventuele uitoefening van het recht op aftrek aan een welbepaald gebruik van de goederen en diensten en niet aan de eventuele doorrekening van
de kosten in een verkoopprijs;
Het is niet bewezen dat er een rechtstreeks en onmiddellijk verband bestaat tussen de
weginfrastructuurwerken en de met toepassing van de belasting aan de klanten van de (eiseres) gefactureerde handelingen;
(...) Hoewel de (eiseres) uiteindelijk beoogde haar winkelcentrum beter toegankelijk te
maken en haar uitgaven door voldoende inkomsten te dekken, bestaat er wel degelijk een
rechtstreeks en onmiddellijk verband tussen de aanleg van het wegennet en de terbeschikkingstelling ervan aan de stad Bergen;
Die economische handeling, die kosteloos voor de stad Bergen werd verricht, oorspronkelijk op grond van een stedenbouwkundige last vervat in de stedenbouwkundige vergunning (kosteloze eigendomsoverdracht), vervolgens in een onderhandse overeenkomst met
dezelfde uitwerking (gratis terbeschikkingstelling van het wegennet aan de stad Bergen
tijdens een eerste periode van vijftien jaar, eventueel gevolgd door een eigendomsoverdracht tegen één symbolische euro), staat geen aftrek toe van de belastingen betreffende
de infrastructuurwerken voor de aanleg van wegen die toegang bieden, niet alleen tot de
hypermarkt Carrefour, maar ook tot het winkelcentrum;
Er dient immers op gewezen te worden dat de aftrek van de belastingen slechts wettelijk geoorloofd is indien de vermoedelijke bestemming van de goederen en van de diensten een kosteloze handeling is;
In tegenstelling tot hetgeen (de eiseres) staande houdt, betreft het hier niet een geval
van juridische dubbele belasting. Daarvan is immers sprake als een en dezelfde belastingplichtige uit hoofde van hetzelfde inkomen door meer dan een Staat wordt belast;
Het betreft hier evenmin een economische dubbele belasting, aangezien deze doelt op
een toestand waarbij twee verschillende personen belast worden uit hoofde van hetzelfde
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inkomen;
De overeenkomst van 12 september 2003 is geen schenking met last, aangezien zij geen
overdracht van eigendom van onroerende goederen inhield;
Het standpunt van de administratie schendt uitdrukkelijk geen enkele van haar circulaires of beslissingen die van kracht waren toen het wegennet werd aangelegd en miskent
evenmin de rechtspraak van het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen inzake btw;
De versoepeling van punt 51 van de administratieve circulaire van 6 december 2002
door de administratieve beslissing nr. EN 1.09 060 van 15 maart 2006 en het antwoord
van de minister van Financiën op een parlementaire vraag van 2 mei 2006 betreft de toestand van de verkavelaar en die soepele houding geldt uitsluitend voor infrastructuurwerken voor bebouwde kavels en voor zover de kostprijs van die aan de overheid afgestane
infrastructuurwerken door de verkoper inbegrepen is in de belastbare grondslag voor de
btw op de aan de kopers geleverde bebouwde kavels;
Dit administratieve gedoogbeleid die dateert van na de litigieuze wegenwerken is op
grond van de hierboven beschreven gegevens niet van toepassing op de individuele toestand van (de eiseres); bovendien is zij kennelijk onwettig en zij heeft bij de (eiseres) geen
enkel gewettigd vertrouwen kunnen wekken;
Het hof (van beroep) is niet gebonden door administratieve circulaires of beslissingen
die duidelijk een schending opleveren van de enige wetsbepaling waarvan het toepassing
dient te maken, namelijk artikel 45 van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde waarin wordt geregeld onder welke voorwaarden recht op aftrek bestaat".
Grieven
Eerste onderdeel
Krachtens artikel 45, §1, van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde mag elke belastingplichtige op de belasting die hij verschuldigd is de belasting in aftrek brengen geheven van de aan hem geleverde goederen en verleende diensten in de
mate dat hij die goederen en diensten gebruikt voor het verrichten van belaste handelingen.
Die bepaling is de omzetting naar Belgisch recht van artikel 17, §2, van de zesde Richtlijn nr. 77/388/EEG van de Raad van 17 mei 1977 betreffende de harmonisatie van de
wetgevingen der Lidstaten inzake omzetbelasting - Gemeenschappelijk stelsel van belasting over de toegevoegde waarde: uniforme grondslag, naar luid waarvan de belastingplichtige, voor zover de goederen en diensten worden gebruikt voor belaste handelingen,
van de door hem verschuldigde belasting de belasting over de toegevoegde waarde mag
aftrekken welke in het binnenland is verschuldigd of is voldaan voor de door een andere
belastingplichtige aan hem geleverde of te leveren goederen en voor de te zijnen behoeve
verrichte of te verrichten diensten. Laatstgenoemde bepaling wordt overgenomen in artikel 168 van de richtlijn 2006/112/EG van de Raad van 28 november 2006 betreffende het
gemeenschappelijke stelsel van belasting over de toegevoegde waarde die richtlijn
67/227/EEG en richtlijn 77/388/EEG opheft.
Volgens de rechtspraak van het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen impliceert de uitoefening van het recht op aftrek van de btw dat er een rechtstreeks en onmiddellijk verband dient te bestaan tussen een bepaalde handeling in een eerder stadium,
en een of meer in een later stadium verrichte handelingen waarvoor recht op aftrek bestaat.
Dat rechtstreeks en onmiddellijk verband dient in beginsel te bestaan opdat de belastingplichtige recht op aftrek van de voorbelasting kan hebben en de omvang van dat recht
kan worden bepaald. Het recht op aftrek van de btw die op het betrekken van goederen of
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diensten in een eerder stadium drukt, vooronderstelt dat de voor de verwerving ervan gedane uitgaven zijn opgenomen in de prijs van de in een later stadium belaste handelingen
waarvoor recht op aftrek bestaat.
Dat rechtstreeks en onmiddellijk verband wordt niet verbroken wanneer de belastingplichtige in het raam van de projectontwikkeling voor een handelscomplex, wegens stedenbouwkundige lasten verplicht is de wegen die hij heeft doen aanleggen gratis ter beschikking te stellen van de overheid, in dit geval de gemeente, met toepassing van de belasting, teneinde de exploitatie van dat complex mogelijk te maken in het kader van zijn
economische activiteit als btw-plichtige. Die terbeschikkingstelling is immers slechts een
verplicht gevolg van de aanleg en de exploitatie van dat complex.
Het arrest stelt het volgende vast:
"Het project voor het handelscomplex omvatte:
- een hypermarkt met een oppervlakte van ongeveer 18.000 m2;
- een winkelcentrum met een oppervlakte van ongeveer 17.200 m2;
Kort samengevat heeft de (eiseres) in het kader van een activiteit als projectontwikkelaar-verkoper, de grond en de Carrefour- hypermarkt aangelegd en verkocht aan de coöperatieve vennootschap Redevco immobilier, een dochter van de groep GIB;
Tegelijk heeft zij de rol gespeeld van projectontwikkelaar-exploitant van het winkelcentrum nadat zij met de handelaars dienstenovereenkomsten had gesloten voor de exploitatie van het winkelcentrum;
Aangezien de exploitatie van het handelscomplex heel wat autoverkeer met zich meebrengt (meer dan zes miljoen klanten per jaar) werd een nieuw wegennet aangelegd: een
rotonde ten noorden van het terrein en twee wegen met hoge capaciteit, de ene rechtstreeks naar het noordelijke parkeerterrein, de andere via een hogecapaciteitsrotonde naar
het westelijke parkeerterrein en de toegangswegen voor de leveringen per vrachtwagen,
ten zuiden van het handelscomplex;
Die nieuwe wegen dienden om het handelscomplex met het bestaande wegennet te verbinden;
De kostprijs van die wegen werd gefinancierd door de (eiseres) en zij heeft de aannemers die ze hebben aangelegd rechtstreeks betaald;
De (eiseres) houdt staande dat die kostprijs via verschillende overeenkomsten werd
doorgerekend aan de handelaars van het winkelcentrum en aan de eigenaar van de Carrefour-hypermarkt".
Het beslist evenwel als volgt:
"Hoewel het beginsel van de neutraliteit van de btw wel degelijk vereist dat een belastingplichtige ondernemer in beginsel ontheven is van de last van de in een eerder stadium
betaalde belasting, dient erop gewezen te worden dat de btw een verbruiksbelasting is ten
laste van de eindverbruiker; hier heeft (de eiseres) zelf die hoedanigheid aangezien de gebouwen (meer bepaald het wegennet) in dit geval kosteloos en onder haar aansprakelijkheid ter beschikking worden gesteld van een derde en dat zullen blijven bij afloop van de
overeenkomst, ongeacht de keuze van de stad Bergen na vijftien jaar";
"Dienaangaande maakt het weinig uit dat (de eiseres) de lasten van de aanleg van de
wegeninfrastructuur aan haar klanten doorrekent;
De belastingwet koppelt de eventuele uitoefening van het recht op aftrek aan een welbepaald gebruik van de goederen en diensten en niet aan de eventuele doorrekening van
de kosten in een verkoopprijs",
zodat het, volgens het arrest "niet bewezen (is) dat er een rechtstreeks en onmiddellijk
verband bestaat tussen de weginfrastructuurwerken en de met toepassing van de belasting
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aan de klanten van de (eiseres) gefactureerde handelingen" en dat "hoewel de (eiseres) uiteindelijk beoogde haar winkelcentrum beter toegankelijk te maken en haar uitgaven door
voldoende inkomsten te dekken, er wel degelijk een rechtstreeks en onmiddellijk verband
bestaat tussen de aanleg van het wegennet en de terbeschikkingstelling ervan aan de stad
Bergen".
Kortom, hoewel het arrest vaststelt dat de nieuwe wegen dienden om het handelscomplex met het bestaande wegennet te verbinden en dat de eiseres uiteindelijk beoogde haar
winkelcentrum beter toegankelijk te maken, beslist het niettemin dat er geen rechtstreeks
en onmiddellijk verband bestaat tussen de weginfrastructuurwerken en de met toepassing
van de btw aan de klanten van de eiseres gefactureerde handelingen en weigert het de aftrek van de btw die zij op de wegenwerken heeft betaald, op grond dat het weinig uitmaakt dat de eiseres de lasten van de aanleg van de wegeninfrastructuur aan haar klanten
doorrekent en dat, in zoverre dat wegennet ter uitvoering van een stedenbouwkundige last
gratis ter beschikking van de stad Bergen werd gesteld, het tussen de aanleg van die wegen en de terbeschikkingstelling ervan aan de stad Bergen dat er een rechtstreeks en onmiddellijk verband bestaat.
Hieruit volgt dat het arrest artikel 45, §1, van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde, alsook artikel 17, §2, van de zesde richtlijn nr. 77/388/EEG van de
Raad van 17 mei 1977 betreffende de harmonisatie van de wetgevingen der Lidstaten inzake omzetbelasting - Gemeenschappelijk stelsel van belasting over de toegevoegde waarde: uniforme grondslag, schendt, alsook, voor zoveel als nodig, artikel 168 van de richtlijn
2006/112/EG van de Raad van 28 november 2006 betreffende het gemeenschappelijke
stelsel van belasting over de toegevoegde waarde en het algemeen rechtsbeginsel van de
neutraliteit van de btw-regeling in zoverre de gratis terbeschikking-stelling van het wegennet aan de stad Bergen ter uitvoering van een stedenbouwkundige last, voor de uitoefening van het recht op aftrek, het bestaan niet uitsluit van een rechtstreeks en onmiddellijk verband tussen de aanleg van de wegen en de aan de btw onderworpen handelingen.
Althans, en indien het Hof zou oordelen dat er twijfel blijft bestaan over de uitlegging
van artikel 17, §2, van de zesde richtlijn nr. 77/388/EEG van de Raad van 17 mei 1977
betreffende de harmonisatie van de wetgevingen der Lidstaten inzake omzetbelasting Gemeenschappelijk stelsel van belasting over de toegevoegde waarde: uniforme grondslag (en, voor zoveel als nodig, van artikel 168 van de richtlijn 2006/112/EG van de Raad
van 28 november 2006 betreffende het gemeenschappelijke stelsel van belasting over de
toegevoegde waarde) inzake de voorwaarden waaronder de belastingplichtige zijn recht
op aftrek kan uitoefenen, zou het de onderstaande prejudiciële vraag dienen te stellen aan
het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen:
Is de uitoefening van het recht op aftrek van de btw, die is neergelegd in artikel 17, §2,
van de zesde richtlijn nr. 77/388/EEG van de Raad van 17 mei 1977 betreffende de harmonisatie van de wetgevingen der Lidstaten inzake omzetbelasting - Gemeenschappelijk
stelsel van belasting over de toegevoegde waarde: uniforme grondslag (en, voor zoveel als
nodig, in artikel 168 van de richtlijn 2006/112/EG van de Raad van 28 november 2006 betreffende het gemeenschappelijke stelsel van belasting over de toegevoegde waarde) voor
de belastingplichtige uitgesloten wanneer die belastingplichtige naar aanleiding van de
bouw en de ontwikkeling van een handelscomplex, wegens stedenbouwkundige lasten
verplicht is de wegen die hij, met toepassing van de belasting, heeft doen aanleggen gratis
ter beschikking te stellen van de overheid, in dit geval de gemeente teneinde de exploitatie
van dat complex mogelijk te maken in het kader van zijn economische activiteit?
Tweede onderdeel
Krachtens artikel 45, §1, van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde mag elke belastingplichtige op de belasting die hij verschuldigd is de belasting in af-
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trek brengen geheven van de aan hem geleverde goederen en verleende diensten in de
mate dat hij die goederen en diensten gebruikt voor het verrichten van belaste handelingen.
Die bepaling is de omzetting naar Belgisch recht van artikel 17, §2, van de zesde Richtlijn nr. 77/388/EEG van de Raad van 17 mei 1977 betreffende de harmonisatie van de
wetgevingen der Lidstaten inzake omzetbelasting - Gemeenschappelijk stelsel van belasting over de toegevoegde waarde: uniforme grondslag, naar luid waarvan de belastingplichtige, voor zover de goederen en diensten worden gebruikt voor belaste handelingen,
van de door hem verschuldigde belasting de belasting over de toegevoegde waarde mag
aftrekken welke in het binnenland is verschuldigd of is voldaan voor de door een andere
belastingplichtige aan hem geleverde of te leveren goederen en te zijnen behoeve verrichte of te verrichten diensten. Laatstgenoemde bepaling wordt overgenomen in artikel 168
van de richtlijn 2006/112/EG van de Raad van 28 november 2006 betreffende het gemeenschappelijke stelsel van belasting over de toegevoegde waarde die richtlijn
67/227/EEG en richtlijn 77/388/EEG opheft.
Volgens artikel 46, §1, van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde
wordt, wanneer de belastingplichtige in de uitoefening van zijn economische activiteit ook
andere handelingen verricht dan handelingen waarvoor op grond van artikel 45 aanspraak
op aftrek bestaat, de belasting ter zake van de voor die activiteit gebruikte goederen en
diensten in aftrek gebracht naar verhouding van de breuk gevormd door het bedrag van de
laatstbedoelde handelingen en het totale bedrag van de door de betrokkene verrichte handelingen.
Artikel 46, §1, van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde vormt de
omzetting naar Belgisch recht van artikel 17, §5, van de zesde richtlijn nr. 77/388/EEG
van de Raad van 17 mei 1977 betreffende de harmonisatie van de wetgevingen der Lidstaten inzake omzetbelasting - Gemeenschappelijk stelsel van belasting over de toegevoegde
waarde: uniforme grondslag. Laatstgenoemde bepaling werd overgenomen in artikel 173
van de richtlijn 2006/112/EG van de Raad van 28 november 2006 betreffende het gemeenschappelijke stelsel van belasting over de toegevoegde waarde, die richtlijn
67/227/EEG en richtlijn 77/388/EEG opheft.
Ook al is er geen rechtstreeks en onmiddellijk verband tussen een welbepaalde handeling in een eerder stadium en een of meer in een later stadium verrichte handelingen waarvoor recht op aftrek bestaat, dan nog heeft de belastingplichtige recht op aftrek, althans
ten dele, wanneer de kosten voor de betrokken goederen en diensten deel uitmaken van
diens algemene kosten en als zodanig zijn opgenomen in de prijs van de door hem geleverde goederen of verrichte diensten. Er is immers een rechtstreeks en onmiddellijk verband tussen dergelijke kosten en de gehele economische activiteit van de belastingplichtige.
In deze zaak stelt het arrest het volgende vast:
"Het project voor het handelscomplex omvatte:
- een hypermarkt met een oppervlakte van ongeveer 18.000 m2;
- een winkelcentrum met een oppervlakte van ongeveer 17.200 m2;
Kort samengevat heeft de (eiseres) in het kader van een activiteit als projectontwikkelaar-verkoper, de grond en de Carrefour- hypermarkt aangelegd en verkocht aan de coöperatieve vennootschap Redevco immobilier, een dochter van de groep GIB;
Tegelijk heeft zij de rol gespeeld van projectontwikkelaar-exploitant van het winkelcentrum nadat zij met de handelaars dienstenovereenkomsten had gesloten voor de exploitatie van het winkelcentrum;
Aangezien de exploitatie van het handelscomplex heel wat autoverkeer met zich mee-
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brengt (meer dan zes miljoen klanten per jaar) werd een nieuw wegennet aangelegd: een
rotonde ten noorden van het terrein en twee wegen met hoge capaciteit, de ene rechtstreeks naar het noordelijke parkeerterrein, de andere via een hogecapaciteitsrotonde naar
het westelijke parkeerterrein en de toegangswegen voor de leveringen per vrachtwagen,
ten zuiden van het handelscomplex;
Die nieuwe wegen dienden om het handelscomplex met het bestaande wegennet te verbinden;
De kostprijs van die wegen werd gefinancierd door de (eiseres) en zij heeft de aannemers die ze hebben aangelegd rechtstreeks betaald;
De (eiseres) houdt staande dat die kostprijs via verschillende overeenkomsten werd
doorgerekend aan de handelaars van het winkelcentrum en aan de eigenaar van de Carrefour-hypermarkt".
Het beslist evenwel als volgt:
"Hoewel het beginsel van de neutraliteit van de btw wel degelijk vereist dat een belastingplichtige ondernemer in beginsel ontheven is van de last van de in een eerder stadium
betaalde belasting, dient erop gewezen te worden dat de btw een verbruiksbelasting is ten
laste van de eindverbruiker; hier heeft (de eiseres) zelf die hoedanigheid aangezien de gebouwen (meer bepaald het wegennet) in dit geval kosteloos en onder haar aansprakelijkheid ter beschikking worden gesteld van een derde en dat zal blijven tot de overeenkomst
afloopt, ongeacht de keuze van de stad Bergen na vijftien jaar";
"Dienaangaande maakt het weinig uit dat (de eiseres) de lasten van de aanleg van de
wegeninfrastructuur aan haar klanten doorrekent;
De belastingwet koppelt de eventuele uitoefening van het recht op aftrek aan een welbepaald gebruik van de goederen en diensten en niet aan de eventuele doorrekening van
de kosten in een verkoopprijs",
zodat het, voor het arrest "niet bewezen (is) dat er een rechtstreeks en onmiddellijk verband bestaat tussen de weginfrastructuurwerken en de met toepassing van de belasting aan
de klanten van de (eiseres) gefactureerde handelingen" en dat "hoewel de (eiseres) uiteindelijk beoogde haar winkelcentrum beter toegankelijk te maken en haar uitgaven door
voldoende inkomsten te dekken, er wel degelijk een rechtstreeks en onmiddellijk verband
bestaat tussen de aanleg van het wegennet en de terbeschikkingstelling ervan aan de stad
Bergen".
Hieruit volgt dat het arrest, in zoverre het vaststelt dat de nieuwe wegen dienden om het
handelscomplex met het bestaande wegennet te verbinden en dat de eiseres uiteindelijk
beoogde haar winkelcentrum beter toegankelijk te maken, niet naar recht de aftrek heeft
kunnen weigeren van de gehele belasting betreffende de wegenwerken en bijgevolg de artikelen 45, §1, en 46, §1, van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde
schendt, alsook de artikelen 17, §§2 en 5, van de zesde richtlijn nr. 77/388/EEG van de
Raad van 17 mei 1977 betreffende de harmonisatie van de wetgevingen der Lidstaten inzake omzetbelasting - Gemeenschappelijk stelsel van belasting over de toegevoegde waarde: uniforme grondslag (en,voor zoveel als nodig, de artikelen 168 en 173 van de richtlijn
2006/112/EG van de Raad van 28 november 2006 betreffende het gemeenschappelijke
stelsel van belasting over de toegevoegde waarde, die richtlijn 67/227/EEG en richtlijn
77/388/EEG opheft) en het algemeen rechtbeginsel van de neutraliteit van de btw miskent, aangezien, al is er geen rechtstreeks en onmiddellijk verband tussen een welbepaalde
handeling in een eerder stadium en een of meer in een later stadium verrichte handelingen
waarvoor recht op aftrek bestaat, dan nog de belastingplichtige recht op aftrek heeft, wanneer de kosten voor de betrokken goederen en diensten deel uitmaken van diens algemene
kosten en als zodanig zijn opgenomen in de prijs van de door hem geleverde goederen of
verrichte diensten..
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Althans, en indien het Hof zou oordelen dat er twijfel blijft bestaan over de uitlegging
van artikel 17, §§2 en 5, van de zesde richtlijn nr. 77/388/EEG van de Raad van 17 mei
1977 betreffende de harmonisatie van de wetgevingen der Lidstaten inzake omzetbelasting - Gemeenschappelijk stelsel van belasting over de toegevoegde waarde: uniforme
grondslag (en, voor zoveel als nodig, van artikel 168 en 173 van de richtlijn 2006/112/EG
van de Raad van 28 november 2006 betreffende het gemeenschappelijke stelsel van belasting over de toegevoegde waarde), zou het de onderstaande prejudiciële vraag dienen te
stellen aan het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen:
Wordt, ook al bestaat er geen rechtstreeks en onmiddellijk verband tussen een bepaalde
handeling in een eerder stadium en een of meer in een later stadium verrichte handelingen, het recht van de belastingplichtige op aftrek van de belasting die hij heeft betaald
voor de aan hem geleverde goederen en verrichte diensten, uitgesloten door de artikelen
17, §§2 en 5, van de zesde richtlijn nr. 77/388/EEG van de Raad van 17 mei 1977 betreffende de harmonisatie van de wetgevingen der Lidstaten inzake omzetbelasting - Gemeenschappelijk stelsel van belasting over de toegevoegde waarde: uniforme grondslag
(en, voor zoveel als nodig, door de artikelen 168 en 173 van de richtlijn 2006/112/EG van
de Raad van 28 november 2006 betreffende het gemeenschappelijke stelsel van belasting
over de toegevoegde waarde) wanneer die belastingplichtige, in het raam van de projectontwikkeling voor een handelscomplex, wegens stedenbouwkundige lasten verplicht is de
wegen die hij, met toepassing van de belasting, heeft doen aanleggen gratis ter beschikking te stellen van de overheid, in dit geval de gemeente teneinde de exploitatie van dat
complex mogelijk te maken in het kader van zijn economische activiteit en waarvoor hij
de kosten heeft gedragen? .

III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Eerste middel
Tweede onderdeel
Krachtens artikel 45, §1, 1°, van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde mag elke belastingplichtige op de belasting die hij verschuldigd
is, de belasting geheven van de aan hem geleverde goederen en verleende diensten in aftrek brengen, in de mate dat hij die goederen en diensten gebruikt voor
het verrichten van belaste handelingen.
Volgens artikel 46, §1, van dat Wetboek wordt, wanneer de belastingplichtige
in de uitoefening van zijn economische activiteit ook andere handelingen verricht dan handelingen waarvoor op grond van artikel 45 aanspraak op aftrek bestaat, de belasting ter zake van de voor die activiteit gebruikte goederen en diensten in aftrek gebracht naar verhouding van de breuk gevormd door het bedrag
van de laatstbedoelde handelingen en het totale bedrag van de door de betrokkene verrichte handelingen.
Die bepalingen vormen de omzetting naar Belgisch recht van artikel 17, §§2
en 5, van de zesde richtlijn nr. 77/388/EEG van de Raad van 17 mei 1977 betreffende de harmonisatie van de wetgevingen der Lidstaten inzake omzetbelasting Gemeenschappelijk stelsel van belasting over de toegevoegde waarde: uniforme
grondslag.
Het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen preciseert in zijn arrest
van 8 februari 2007, Investrand, C-435/05 (punt 23), dat het recht op aftrek van
de btw die op het in een eerder stadium betrekken van goederen of diensten
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drukt, vooronderstelt dat de voor de verwerving ervan gedane uitgaven zijn opgenomen in de prijs van de belaste handelingen in een later stadium waarvoor
recht op aftrek bestaat.
Uit hetzelfde arrest (punt 24) blijkt dat voornoemd artikel 17, §§2 en 5, in die
zin moet worden uitgelegd dat de belastingplichtige niettemin eveneens recht op
aftrek heeft, ook al bestaat er geen rechtstreeks en onmiddellijk verband tussen
een bepaalde handeling in een eerder stadium en een of meer in een later stadium
verrichte handelingen waarvoor recht op aftrek bestaat, wanneer de kosten voor
de betrokken diensten deel uitmaken van diens algemene kosten en als zodanig
zijn opgenomen in de prijs van de door hem geleverde goederen of verrichte
diensten. Er is immers een rechtstreeks en onmiddellijk verband tussen dergelijke kosten en de gehele economische activiteit van de belastingplichtige.
Overeenkomstig artikel 17, §5 bestaat er slechts recht op een gedeeltelijke aftrek van de btw.
Na te hebbben vastgesteld dat "het (...) niet bewezen (is) dat er een rechtstreeks en onmiddellijk verband bestaat tussen de weginfrastructuurwerken en de
met toepassing van de belasting aan de klanten (van de eiseres) gefactureerde
handelingen" en dat "er wel degelijk een rechtstreeks en onmiddellijk verband
(bestaat) tussen de aanleg van het wegennet en de terbeschikkingstelling ervan
aan de stad Bergen", verwerpt het arrest de aftrek van de belasting op de wegenwerken op grond "dat (...) het weinig uit(maakt) (dat de eiseres) de lasten van de
aanleg van de wegeninfrastructuur aan haar klanten doorrekent" en dat "de belastingwet (...) de eventuele uitoefening van het recht op aftrek (koppelt) aan een
welbepaald gebruik van de goederen en diensten en niet aan de eventuele doorrekening van de kosten in een verkoopprijs".
Het arrest schendt aldus de voornoemde bepalingen in de uitlegging ervan
door het Hof van Justitie van de Europese Unie.
Het onderdeel is gegrond.
Overige grieven
Er hoeft niet te worden geantwoord op het eerste onderdeel van het eerste middel noch op het tweede middel die niet tot ruimere cassatie kunnen leiden.
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest behalve in zoverre dit het hoofdberoep ontvankelijk verklaart en uitspraak doet over de factuur nr. 34/2003.
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het gedeeltelijk vernietigde arrest.
Houdt de kosten aan en laat de uitspraak daaromtrent aan de feitenrechter over.
Verwijst de aldus beperkte zaak naar het hof van beroep te Brussel.
26 februari 2010 – 1° kamer – Voorzitter: de h. Mathieu, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: de h. Steffens – Andersluidende conclusie van de h. Henkes, advocaat-generaal –
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Advocaten: mrs. Wouters en T'Kint.

Nr. 135
1° KAMER - 26 februari 2010

1º VONNISSEN EN ARRESTEN — BURGERLIJKE ZAKEN — ALGEMEEN WET VAN 26 APRIL 2007 - TOEPASSING - TIJDSTIP - GEVOLG
2º VONNISSEN EN ARRESTEN — BURGERLIJKE ZAKEN — ALGEMEEN ZITTING IN COLLEGE - DOOR DE VOORZITTER UITGESPROKEN ARREST DAT ENKEL DOOR HEM EN DE
GRIFFIER IS ONDERTEKEND - REGELMATIGHEID VAN HET ARREST - BEWIJS - GEVOLG
1º Uit artikel 31 van de wet van 26 april 2007 tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek met
het oog op het bestrijden van de gerechtelijke achterstand volgt dat die wet van toepassing is op de zaken waarin na 31 augustus 2007 een vonnis of arrest is gewezen dat de
heropening van het debat beveelt; een dergelijke beslissing impliceert een nieuwe rechtsdagbepaling na die datum, zodat artikel 782 van het Gerechtelijk Wetboek, na de vervanging ervan bij de voornoemde wet van 26 april 2007, en artikel 782bis van dat wetboek, vóór de vervanging ervan bij de wet van 8 juni 2008, van toepassing zijn op een arrest dat is uitgesproken nadat op 21 november 2007 een arrest was gewezen dat de
heropening van het debat beval1. (Artt. 782 en 782bis, Ger.W.)
2º Het bestreden arrest is niet regelmatig gewezen wanneer noch uit dat arrest, noch uit
het zittingsblad, noch uit het proces-verbaal van de terechtzitting van dezelfde dag blijkt
dat het tevens gewezen is door de twee plaatsvervangende raadsheren die de voorzitter
bijstonden die het door hem gewezen en door hem en de griffier ondertekende arrest
heeft uitgesproken, en voor welke plaatsvervangende raadsheren de zaak is gepleit en
vervolgens in beraad is genomen2. (Artt. 782 en 782bis, Ger.W.)
(S. e.a. T. BELGISCHE STAAT, Min. v. Financiën)

ARREST (vertaling)

(AR F.09.0010.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest, op 8 februari 2008 gewezen door
het hof van beroep te Luik.
Raadsheer Albert Fettweis heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal André Henkes heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDELEN
De eisers voeren een middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 779 en 782 van het Gerechtelijk Wetboek, zoals ze van toepassing waren
vóór de wijziging ervan bij de wet van 26 april 2007;
- de artikelen 779, 782, 782bis, laatstgenoemd artikel zoals het van toepassing was vóór
de wijziging ervan bij de wet van 8 juni 2008, en 785 van het Gerechtelijk Wetboek;
1 Zie concl. O.M. in Pas., 2010, nr.135.
2 Ibid.
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- artikel 31 van de wet van 26 april 2007 tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek
met het oog op het bestrijden van de gerechtelijke achterstand.
Aangevochten beslissingen
In het bestreden arrest van 8 februari 2008, gewezen door de heer Jean-Pierre Aerts,
voorzitter, bijgestaan door mevrouw Marion Janssen, griffier, heeft het hof van beroep te
Luik beslist dat het hoger beroep van de eisers ontvankelijk maar niet gegrond is, het beroepen vonnis in al zijn beschikkingen bevestigd, beslist dat de eisers hun appelkosten
moesten dragen en hen veroordeeld in de appelkosten (van de verweerder) die op 2000
euro zijn vastgesteld overeenkomstig het basisbedrag dat is vastgesteld door het op 1 januari 2008 in werking getreden koninklijk besluit van 26 oktober 2007.
Grieven
Eerste onderdeel
Luidens artikel 779, eerste lid, van het Gerechtelijk Wetboek, zoals het van toepassing
was vóór de wijziging ervan bij de wet van 26 april 2007, dat door de opheffing van het
tweede lid ervan, sindsdien artikel 779 van het Gerechtelijk Wetboek is geworden, kan het
vonnis enkel worden gewezen door het voorgeschreven aantal rechters en die alle zittingen over de zaak bijgewoond moeten hebben. Een en ander op straffe van nietigheid.
Het tweede lid bepaalt echter dat wanneer een rechter wettig verhinderd is de uitspraak
bij te wonen van een vonnis waarover hij mede heeft beraadslaagd overeenkomstig artikel
778, de voorzitter van het gerecht evenwel een andere rechter kan aanwijzen om hem op
het ogenblik van de uitspraak te vervangen
Artikel 782 van het Gerechtelijk Wetboek, zoals het van toepassing was vóór de wijziging ervan bij de wet van 26 april 2007, bepaalt dat het vonnis wordt ondertekend door de
rechters die het hebben uitgesproken, en door de griffier.
Artikel 785 van het Gerechtelijk Wetboek bepaalt tot slot dat, indien de voorzitter of
een van de rechters in de onmogelijkheid verkeert om het vonnis te ondertekenen, de griffier daarvan melding maakt onderaan op de akte en de beslissing geldig is met de handtekeningen van de overige rechters die ze hebben uitgesproken.
In dit geval blijkt uit de opeenvolgende zittingsbladen dat de raadslieden van de partijen, op 19 oktober 2007, in hun pleidooien werden gehoord en het debat werd gesloten
door de achttiende kamer van het hof van beroep te Luik, samengesteld uit de heer JeanPierre Aerts, voorzitter, de heer José Cloes, plaatsvervangend raadsheer, en de heer JeanLuc Wenric, plaatsvervangend raadsheer. Voor de uitspraak van het arrest werd de zaak
vastgesteld op de terechtzitting van 21 november 2007.
Op 21 november 2007 werd een arrest uitgesproken door de heren Aerts, voorzitter,
Jean-Michel Goutier en Philippe Garzaniti, raadsheren. Blijkens de vermeldingen van het
zittingblad heeft de heer eerste voorzitter van het hof van beroep te Luik bij een beschikking van dezelfde dag de heer Jean-Michel Goutier, raadsheer in het hof van beroep, aangewezen als vervanger in de zetel van de heer José Cloes, plaatsvervangend raadsheer, die
wettig verhinderd was uitspraak bij te wonen van het arrest waarover hij mede had beraadslaagd overeenkomstig artikel 778 van het Gerechtelijk Wetboek, en de heer Philippe
Garzaniti, raadsheer in het hof van beroep, als vervanger van de heer Jean-Luc Wenric,
plaatsvervangend raadsheer, die wettig verhinderd was uitspraak bij te wonen van het arrest waarover hij mede had beraadslaagd overeenkomstig artikel 778 van het Gerechtelijk
Wetboek.
In dat arrest heeft het hof van beroep geoordeeld dat de zaak niet in staat van wijzen
was en de heropening van het debat op 7 december 2007 bevolen, alleen voor de neerlegging van de stukken van de Belgische Staat; de partijen werden verzocht hun schriftelijke
aanvullende opmerkingen uit te wisselen en ze uiterlijk op 1 december 2007 over te leg-
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gen.
Aangezien het debat werd heropend over een welbepaald punt volgt hieruit dat de zaak
moest worden verdergezet voor dezelfde zetel, tenzij het debat ab initio werd hernomen.
In deze zaak blijkt uit het zittingsblad van 7 december 2007 dat de kamer op dezelfde wijze was samengesteld als die welke het arrest van 21 november 2007 had gewezen. Op dat
zittingsblad werd vermeld dat het hof van beroep akte nam van de bij het arrest van 21 november 2007 bevolen neerlegging van het dossier van de belastingadministratie. Daarop
slot het hof van beroep het debat, hield het de zaak in beraad en stelde 11 januari 2008
vast als rechtsdag voor de uitspraak van het arrest.
De uitspraak van het arrest werd nadien uitgesteld tot 8 februari 2008 aangezien het hof
(van beroep) zijn beraad nog niet had beëindigd.
Op het zittingsblad van 8 februari 2008 werd vermeld dat de achttiende kamer van het
hof van beroep te Luik, samengesteld uit de heer Jean-Pierre Aerts, voorzitter, na erover
te hebben beraadslaagd, zijn arrest uitsprak. Er werd geen gewag gemaakt van de aanwezigheid van andere raadsheren.
Noch uit de vermeldingen van het bestreden arrest van 8 februari 2008, noch uit die van
het zittingsblad van dezelfde dag, blijkt dat de raadsheren Cloes en Wenric mede over de
zaak hebben beraadslaagd, dat zij aanwezig waren bij de uitspraak van het arrest, dat zij
wettig verhinderd waren of dat zij in de onmogelijkheid verkeerden het arrest te ondertekenen. Het bestreden arrest preciseert enkel dat het uitgesproken is in het Frans en op de
openbare terechtzitting van de achttiende kamer van het hof van beroep te Luik, justitiepaleis, place Saint-Lambert, 16, te Luik, op 8 februari 2008, waar aanwezig waren de heer
Jean-Pierre Aerts, voorzitter, bijgestaan door mevrouw Marion Janssen, griffier.
Bijgevolg is het arrest, dat gewezen is door een anders samengestelde zetel dan die welke de zaak in beraad had genomen, niet regelmatig met redenen omkleed (schending van
de artikelen 779, zoals het van toepassing was vóór de wijziging ervan bij de wet van 26
april 2007, 782, zoals het van toepassing was vóór de wijziging ervan bij de wet van 26
april 2007, en 785 van het Gerechtelijk Wetboek).
Tweede onderdeel
Luidens artikel 31 van de wet van 26 april 2007 tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek met het oog op het bestrijden van de gerechtelijke achterstand is deze wet, met uitzondering van de artikelen 4, 5,19, 22, 25, 26, 27, 28 en 30 in elke aanleg van toepassing
op de zaken waarvoor op 1 september 2007 geen rechtsdag of geen kalender voor de
rechtspleging is vastgesteld, of waarvoor geen enkel verzoek tot vaststelling werd ingediend. Om de latere instaatstelling en vaststelling van de rechtsdag wordt verzocht overeenkomstig de bepalingen van deze wet.
Daaruit volgt dat de artikelen 779 en 782 van het Gerechtelijk Wetboek, zoals ze van
toepassing waren vóór de wijziging ervan bij artikelen 21 en 23 van de wet van 26 april
2007, van toepassing blijven op alle zaken waarin een procedurekalender is vastgesteld of
waarvoor een aanvraag tot vaststelling werd ingediend op 1 september 2007, terwijl artikel 782bis van het Gerechtelijk Wetboek, daarin ingevoegd bij artikel 24 van de voornoemde wet, niet van toepassing is op die zaken.
A fortiori is dat ook het geval voor de reeds vastgestelde zaak waarin het debat is heropend over een welbepaald punt, zodat het debat na de heropening slechts de voortzetting
van het oorspronkelijke debat vormt.
Daaruit volgt dat het bestreden arrest met toepassing van het oude artikel 779 van het
Gerechtelijk Wetboek slechts mocht worden gewezen door het voorgeschreven aantal
rechters die alle zittingen over de zaak bijgewoond hebben, een en ander op straffe van
nietigheid, terwijl met toepassing van het oude artikel 782 van het Gerechtelijk Wetboek,
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het arrest ondertekend moest worden door de rechters die het hebben uitgesproken en dat
er geen toepassing mocht worden gemaakt van het nieuwe artikel 782bis van dat wetboek,
zoals het van toepassing was vóór de wijziging ervan bij de wet van 8 juni 2008, luidens
hetwelk het vonnis wordt uitgesproken door de voorzitter van de kamer die het heeft gewezen, zelfs in afwezigheid van de andere rechters en van het openbaar ministerie.
In zoverre het hof van beroep het bestreden arrest zou hebben gewezen met toepassing
van voornoemd artikel 782bis, dat slechts de aanwezigheid van de kamervoorzitter bij de
uitspraak oplegt, heeft het bijgevolg de nieuwe wet toegepast op een geval dat niet tot
haar toepassingsgebeid behoort, aangezien de zaak werd vastgesteld op 1 september 2007,
en schendt het aldus artikel 31 van de wet van 26 april 2007 tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek met het oog op het bestrijden van de gerechtelijke achterstand, alsook de
artikelen 779, eerste lid, en 782 van het Gerechtelijk Wetboek, zoals ze van toepassing
waren vóór de wijziging ervan bij de wet van 26 april 2007, en artikel 782bis van het Gerechtelijk Wetboek, zoals het van toepassing was vóór de wijziging ervan bij de wet van 8
juni 2008.
Derde onderdeel
Gesteld dat de nieuwe wet van toepassing is op de zaak waarin het debat ambtshalve
door de rechters werd heropend na 1 september 2007 nadat ze werd gepleit en in beraad
genomen op de vastgestelde datum, ook al werd reeds op 1 september 2007 een kalender
vastgesteld en werd de zaak al vastgesteld op 1 september 2007, dan nog moet het bepaalde in artikel 779 van het Gerechtelijk Wetboek worden nageleefd, namelijk dat het vonnis
moet worden gewezen door het voorgeschreven aantal rechters die alle zittingen over de
zaak bijgewoond moeten hebben, en zulks op straffe van nietigheid.
Bovendien moet het in hoger beroep gewezen arrest, met toepassing van het nieuwe artikel 782 van het Gerechtelijk Wetboek, ondertekend worden door alle raadsheren alsook
door de griffier, voor het wordt uitgesproken, tenzij het arrest onmiddellijk na het debat is
gewezen, in welk geval alle magistraten aanwezig moeten zijn.
In deze zaak blijkt uit geen enkele vaststelling van het bestreden arrest, noch uit de zittingsbladen van 11 januari en 8 februari 2008 dat de raadsheren Cloes en Wenric mede
zouden hebben beraadslaagd over het op 8 februari 2008 uitgesproken arrest en het bestreden arrest zouden hebben ondertekend voor het werd uitgesproken.
Er wordt evenmin vastgesteld, conform artikel 785 van het Gerechtelijk Wetboek, dat
zij daarvan verhinderd zouden zijn geweest.
Bijgevolg, ook al is de nieuwe wet van 26 april 2007 van toepassing op het arrest dat is
gewezen na een heropening van het debat die dateert van na 1 september 2007, dan nog is
het bestreden arrest dat niet werd gewezen door de drie raadsheren voor wie de zaak werd
gepleit en in beraad genomen en dat evenmin door hen werd ondertekend vóór de uitspraak ervan, en zulks zonder dat werd vermeld dat zij in de onmogelijkheid zouden hebben verkeerd om dat te doen, niet regelmatig gewezen (schending van de artikelen 779,
782, 782bis, zoals het van toepassing was vóór de wijziging ervan bij de wet van 8 juni
2008, en 785 van het Gerechtelijk Wetboek).

III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Het middel
De toepasselijke wet
Krachtens artikel 31 van de wet van 26 april 2007 tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek met het oog op het bestrijden van de gerechtelijke achterstand is deze wet, met uitzondering van de artikelen 4, 5,19, 22, 25, 26, 27, 28 en
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30, waarop deze zaak geen betrekking heeft, in elke aanleg van toepassing op de
zaken waarvoor op 1 september 2007 geen rechtsdag of geen kalender voor de
rechtspleging is vastgesteld, of waarvoor geen enkel verzoek tot vaststelling
werd ingediend. Om de latere instaatstelling en vaststelling van de rechtsdag
wordt verzocht overeenkomstig de bepalingen van deze wet.
Uit die bepaling volgt dat de wet van 26 april 2007 van toepassing is op de zaken waarin na 31 augustus 2007 een vonnis of arrest is gewezen dat de heropening van het debat beveelt en waarbij een dergelijke beslissing een nieuwe
rechtsdagbepaling na die datum impliceert.
Aangezien het bestreden arrest is uitgesproken nadat op 21 november 2007 een
arrest was gewezen dat de heropening van het debat heeft bevolen, zijn artikel
782, na de vervanging ervan bij de voornoemde wet van 26 april 2007, en artikel
782bis, vóór de vervanging ervan bij de wet van 8 juni 2008, in deze zaak van
toepassing.
Derde onderdeel
Artikel 779 van het Gerechtelijk Wetboek bepaalt dat het vonnis enkel kan
worden gewezen door het voorgeschreven aantal rechters en dat zij alle zittingen
over de zaak bijgewoond moeten hebben. Een en ander op straffe van nietigheid.
Blijkens de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan:
- werd de zaak gepleit en nadien in beraad genomen op de terechtzitting van
19 oktober 2007 van de 18e kamer van het hof van beroep, samengesteld uit
voorzitter Jean-Pierre Aerts en de plaatsvervangende raadsheren José Cloes en
Jean-Luc Wenric;
- werd op 21 november 2007 een arrest, dat de heropening van het debat heeft
bevolen op de terechtzitting van 7 december 2007 voor de neerlegging van de
stukken van de verweerder, gewezen door een zetel samengesteld uit voorzitter
Jean-Pierre Aerts en twee raadsheren in vervanging van de plaatsvervangende
raadsheren José Cloes en Jean-Luc Wenric, die allebei wettig verhinderd waren
de uitspraak bij te wonen van het arrest "waarover (zij) mede (hadden) beraadslaagd overeenkomstig artikel 778 van het Gerechtelijk Wetboek ";
- heeft de 18e kamer van het hof van beroep, samengesteld uit voorzitter JeanPierre Aerts en de plaatsvervangende raadsheren José Cloes en Jean-Luc Wenric
op de terechtzitting van 7 december 2007 akte genomen van de neerlegging van
het dossier van de belastingadministratie, het debat gesloten en de zaak in beraad
genomen;
- heeft voorzitter Jean-Pierre Aerts op 8 februari 2008 het bestreden arrest uitgesproken. Dat arrest is enkel door voorzitter Jean-Pierre Aerts en griffier Marion Janssen ondertekend.
Aangezien noch uit het bestreden arrest, noch uit het zittingsblad, noch uit het
proces-verbaal van de terechtzitting van dezelfde dag blijkt dat het arrest tevens
gewezen is door de plaatsvervangende raadsheren Cloes en Wenric, is het arrest
niet regelmatig gewezen.
Het onderdeel is gegrond.
Dictum
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Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest.
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het vernietigde arrest.
Houdt de kosten aan en laat de uitspraak daaromtrent aan de feitenrechter over.
Verwijst de zaak naar het hof van beroep te Bergen.
26 februari 2010 – 1° kamer – Voorzitter: de h. Mathieu, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: de h. Fettweis – Gelijkluidende conclusie van de h. Henkes, advocaat-generaal –
Advocaten: mrs. Geinger en T'Kint.

Nr. 136
1° KAMER - 26 februari 2010

BETEKENINGEN EN KENNISGEVINGEN — ALGEMEEN - GEKOZEN WOONPLAATS IN BELGIË GEDOMICILIEERDE GEADRESSEERDE
Artikel 39, eerste lid, van het Gerechtelijk Wetboek legt niet de verplichting op om de
betekening te doen aan de bij een lasthebber gekozen woonplaats wanneer de geadresseerde in België is gedomicilieerd is1. (Art. 39, eerste lid, Ger.W.)
(B. T. BELGISCHE STAAT, Min. v. Financiën e.a.)

ARREST (vertaling)

(AR F.09.0021.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest, op 5 november 2008 gewezen
door het hof van beroep te Bergen.
Raadsheer Martine Regout heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal André Henkes heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDELEN
In haar cassatieverzoekschrift waarvan een eensluidend afschrift aan dit arrest
is gehecht, voert de eiseres twee middelen aan.
III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Over het door de verweerder tegen het cassatieberoep opgeworpen middel van
niet-ontvankelijkheid: het verzoekschrift werd hem niet regelmatig betekend
Het verzoekschrift werd betekend aan het in België gelegen kabinet van de minister van Financiën.
Uit de vermeldingen van de akte van betekening van het bestreden arrest blijkt
1 Zie concl. O.M. in Pas., 2010, nr.136.
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dat de verweerder woonplaats had gekozen in het kantoor van de optredende
deurwaarder.
Luidens artikel 39, eerste lid, van het Gerechtelijk Wetboek mag de betekening, wanneer de geadresseerde bij een lasthebber woonplaats heeft gekozen, aan
die woonplaats geschieden. Die bepaling legt niet de verplichting op om de betekening te doen aan de bij een lasthebber gekozen woonplaats wanneer de geadresseerde in België gedomicilieerd is.
Het middel van niet-ontvankelijkheid kan niet worden aangenomen.
(...)
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest, behalve in zoverre dit het hoger beroep ontvankelijk verklaart.
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het gedeeltelijk vernietigde arrest.
Houdt de kosten aan en laat de beslissing daaromtrent aan de feitenrechter
over.
Verwijst de aldus beperkte zaak naar het hof van beroep te Brussel.
26 februari 2010 – 1° kamer – Voorzitter: de h. Mathieu, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: mevr. Regout – Gelijkluidende conclusie van de h. Henkes, advocaat-generaal –
Advocaten: mrs. Kirkpatrick en T'Kint.

Nr. 137
1° KAMER - 26 februari 2010

BELASTING OVER DE TOEGEVOEGDE WAARDE - TARIEF - SOCIALE WONING EENGEZINSWONING - WOONRUIMTE - SPOUWMUUR - GEVENTILEERDE SPOUW - OPMETING
Uit artikel 1, A, d), van het ministerieel besluit nr. 20 van 22 december 1995 tot vaststelling
van de bijzondere voorwaarden en modaliteiten voor de toepassing van het verlaagd
tarief van de belasting over de toegevoegde waarde van 12 pct. in de sector van de sociale privéwoningen volgt dat wanneer de woonruimte van een eengezinswoning
omgeven is door muren in betonblokken die door een geventileerde spouw gescheiden
zijn van de in gevelsteen opgetrokken muren die de buitenkant vormen, de oppervlakte
van ieder vlak gedeelte van de woning gemeten moet worden vanaf en tot de buitenkant
van de opgaande betonnen muren die vóór de geventileerde spouw zijn opgetrokken1.
(BELGISCHE STAAT, Min. v. Financiën T. V.H. e.a.)

ARREST (vertaling)

(AR F.09.0035.F)
1 Zie concl. O.M. in Pas., 2010, nr.137.
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I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest, op 5 maart 2008 gewezen door
het hof van beroep te Luik.
Raadsheer Martine Regout heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal André Henkes heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDELEN
De eiser voert een middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 1quater, §1, van 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, in dat besluit ingevoegd door het koninklijk besluit van 1 december
1995;
- artikel 1, inzonderheid eerste lid, A, van het ministerieel besluit nr. 20 van 22 december 1995 tot vaststelling van de bijzondere voorwaarden en modaliteiten voor de toepassing van het verlaagd tarief van de belasting over de toegevoegde waarde van 12 pct. in de
sector van de sociale privéwoningen.
Aangevochten beslissingen
Het hof van beroep verklaart door bevestiging van het beroepen vonnis het verzet dat
de verweerders gedaan hebben tegen het dwangbevel dat de btw-administratie hun op 15
juli 2002 heeft afgeleverd, op grond van een proces-verbaal van 11 april 2002, ontvankelijk en gegrond; dat dwangbevel had voor de bouwwerken van de woning van de verweerders gelegen te Villers-le-Bouillet, het gebruikelijke tarief van 21 pct. gehanteerd, terwijl
de verweerders aanvoerden dat zij recht hadden op het verminderde tarief van 12 pct. bedoeld in artikel 1quater, §1, van het koninklijk besluit nr. 20 van 20 juli 1970. Het baseert
die beslissing op de onderstaande redenen:
"Er weze aan herinnerd dat het aan het hof (van beroep) voorgelegde geschil betrekking
heeft op de uilegging van artikel 1quater, §1, van het koninklijk besluit nr. 20 tot vaststelling van het btw-tarief dat voor de periode van 1 januari 1996 tot en met 31 december
1997 voorziet in een verlaagd btw-tarief van 12 pct. voor de bouw van een woning waarvan de totale oppervlakte, die wordt berekend volgens door de Minister van Financiën
vastgestelde criteria, 190 m² niet overschrijdt, en meer bepaald op de toepassing in deze
zaak van artikel 1 van het ministerieel besluit nr. 20 van 22 december 1995 dat nader omschrijft volgens welke criteria de totale oppervlakte van het gebouw wordt berekend;
De woonruimte in het betrokken pand is omgeven door muren in betonblokken die door
een geventileerde spouw gescheiden zijn van de in gevelsteen opgetrokken muren die de
buitenkant vormen;
Volgens de administratie wordt de oppervlakte van de benedenverdieping berekend
vanaf en tot de buitenkant van de in gevelsteen opgetrokken muren en wordt de oppervlakte van de zolder berekend op basis van de gewelven waarop de vloeren rusten.
Door op die manier te werk te gaan komt de administratie, na aftrek van de oppervlakte
van het trapgat, voor de benedenverdieping uit op een oppervlakte van 130,12 m² en voor
de zolder op een oppervlakte 68,60 m², dus in totaal 198,72 m² en weigert zij bijgevolg
(de verweerders) het voordeel van het verlaagd tarief toe te kennen;
De (verweerders) betwisten die berekening op grond dat de oppervlakte van de benedenverdieping moet worden berekend door rekening te houden met de buitenkant van de
betonblokken, zonder de geventileerde spouw en de gevelstenen die voor die blokken zijn
geplaatst, en die van de zolder door rekening te houden met de oppervlakte van de beton-
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nen chape waarop de vloer van de zolder ligt;
Volgens dat uitgangspunt moest de oppervlakte van de vloer volgens de (verweerders)
in vergelijking met de door de administratie in aanmerking genomen oppervlakten, met
9,22 m² verminderd worden en die van de zolder met 11,94 m², zodat de totale oppervlakte minder dan 190 m² zou bedragen, ook al zou er maar een van de betwiste oppervlakten
volgens de zienswijze van de (verweerders) moeten worden berekend;
Artikel 1, A, van het voornoemde ministerieel besluit nr. 20 luidt daarentegen als volgt:
'wat een eengezinswoning betreft, door de oppervlakten van ieder vlak gedeelte (draagvloer) van de woning samen te tellen, gemeten vanaf en tot de buitenkanten van de opgaande muren';
De muren waarvan die bepaling gewaagt zijn die welke in het verlengde liggen van het
vlak gedeelte (draagvloer) van het huis dat met die muren één ononderbroken oppervlak
vormt;
Wanneer in het verlengde van die draagvloer een betonnen muur staat die zelf door een
geventileerde spouw van de in gevelsteen opgetrokken buitenmuur gescheiden is, moet,
zoals de (verweerders) te dezen staande houden, het oppervlak gemeten worden vanaf en
tot de buitenkant van die betonnen muur zonder rekening te houden met de geventileerde
spouw, die geen muur is in de zin van die bepaling, noch met de in gevelstenen opgetrokken buitenmuur, die wegens de aanwezigheid van een geventileerde spouw, geen samenhangend geheel vormt met het vlak gedeelte (draagvloer) in de zin van die bepaling en
dus niet tot hetzelfde oppervlak behoort;
De vergelijking die (de eiser) maakt met de gevallen waarin artikel 1, A, a en b, van het
voornoemde ministerieel besluit nr. 20 voorziet, zijn niet relevant, aangezien die bepalingen alleen rekening houden met het mogelijk bestaan van een gemene muur, hetgeen het
bestaan van een geventileerde spouw uitsluit;
De schatting door de (verweerders) van de bijkomende oppervlakte die het resultaat is
het verschil tussen hun berekening volgens dat uitgangspunt en de berekening van de administratie die de buitenkant van de in gevelsteen opgetrokken muren als uitgangspunt
neemt, namelijk 9,22 m², wordt door (de eiser) niet ter discussie gesteld, aangezien hij enkel bevestigt dat de oppervlakte moet worden berekend tot aan de buitenkant van de in gevelsteen opgetrokken muren;
Dat verschil volstaat om te rechtvaardigen dat de totale in aanmerking te nemen oppervlakte minder bedraagt dan de 190 m² die zijn vastgelegd door het voornoemde ministerieel besluit nr. 20, zodat er geen reden is om het argument i.v.m. de oppervlakte van de
zolder te onderzoeken, noch om na te gaan of het evenredigheidsbeginsel eventueel moet
worden toegepast op de proportionele geldboete van 10 pct. die aan de geïntimeerden is
opgelegd;
Het dictum van het beroepen vonnis moet bijgevolg worden bevestigd".
Grieven
Luidens de aangewezen bepaling van het koninklijk besluit nr. 20 van 20 juli 1970,
worden voor een beperkte periode van 1 januari 1996 tot en met 31 december 1997 onder
meer onderworpen aan het tarief van 12 pct. "werk in onroerende staat (...) (dat) de oprichting tot voorwerp (heeft) van een woning die na uitvoering van de werken: een totale
oppervlakte heeft, berekend volgens criteria vastgesteld door de Minister van Financiën,
die voor huizen 190 m² (...) niet overschrijdt" en dat het pand "hetzij uitsluitend, hetzij
hoofdzakelijk, wordt gebruikt als vaste privéwoning" en zulks mits aan bepaalde vermelde voorwaarden is voldaan.
Die in de tekst bedoelde criteria werden vastgelegd in artikel 1, eerste lid, A, van het
ministerieel besluit nr. 20 van 22 december 1995.
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Luidens die verordenende bepaling "wordt de totale oppervlakte van een woning bepaald: A) wat een eengezinswoning betreft, door de oppervlakten van ieder vlak gedeelte
(draagvloer) van de woning samen te tellen, gemeten vanaf en tot de buitenkanten van de
opgaande muren".
Uit de aangehaalde tekst van het ministerieel besluit valt af te leiden dat de oppervlakten van elk vlak gedeelte (draagvloer) worden gemeten tot de buitenkant van de opgaande
muren van de woning.
Dat is eveneens het geval wanneer de opgaande muren gevormd zijn door gevelstenen,
een klein holle spouw en betonblokken.
Hieruit volgt dat het arrest, door te beslissen dat, "wanneer in het verlengde van die
draagvloer een betonnen muur staat die zelf door een geventileerde spouw van de in gevelsteen opgetrokken buitenmuur gescheiden is, (...) het oppervlak moet gemeten worden
vanaf en tot de buitenkant van die betonnen muur zonder rekening te houden met de geventileerde spouw, die geen muur is in de zin van die bepaling, noch met de in gevelstenen opgetrokken buitenmuur, die wegens de aanwezigheid van een geventileerde spouw,
geen samenhangend geheel vormt met het vlak gedeelte (draagvloer) in de zin van die bepaling en dus niet tot hetzelfde oppervlak behoort", zijn beslissing niet naar recht verantwoordt.

III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Het middel
Artikel 1quater, §1, A, eerste lid, van 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, zoals het werd ingevoegd bij artikel 1 van het koninklijk besluit van 1 december 1995, bepaalt dat vanaf 1 januari
1996 tot en met 31 december 1997 onderworpen worden aan het tarief van 12
pct. over een totale gecumuleerde maatstaf van heffing van 2.000.000 frank, exclusief btw: werk in onroerende staat en andere handelingen opgesomd in rubriek
XXXI, §3, 3° tot 6°, van tabel A van de bijlage bij dit besluit, die de oprichting
tot voorwerp hebben van een woning die na uitvoering van de werken, een totale
oppervlakte heeft, berekend volgens criteria vastgesteld door de Minister van Financiën, die voor huizen 190 m² niet overschrijdt en hetzij uitsluitend, hetzij
hoofdzakelijk, wordt gebruikt als vaste privéwoning.
Voor de toepassing van die bepaling zegt artikel 1, A, van het ministerieel besluit nr. 20 van 22 december 1995 tot vaststelling van de bijzondere voorwaarden
en modaliteiten voor de toepassing van het verlaagd tarief van de belasting over
de toegevoegde waarde van 12 pct. in de sector van de sociale privéwoningen dat
de totale oppervlakte van een woning wordt bepaald, wat een eengezinswoning
betreft, door de oppervlakten van ieder vlak gedeelte (draagvloer) van de woning
samen te tellen, gemeten vanaf en tot de buitenkanten van de opgaande muren
met inachtneming van de bijzonderheden en afwijkingen waarin die bepaling
voorziet.
Krachtens littera d) van die bepaling wordt de oppervlakte van de kruipruimten
(in de Franse tekst: "vides ventilés") niet in aanmerking genomen.
Hieruit volgt dat, zoals in deze zaak, wanneer de woonruimte van een eengezinswoning omgeven is door muren in betonblokken die door een geventileerde
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spouw gescheiden zijn van de in gevelsteen opgetrokken muren die de buitenkant vormen, de oppervlakte van ieder vlak gedeelte van de woning gemeten
moet worden vanaf en tot de buitenkant van de opgaande betonnen muren die
vóór de geventileerde spouw zijn opgetrokken.
Het middel volgens hetwelk, in die onderstelling, de oppervlakte gemeten
moet worden vanaf en tot die buitenkant van de in gevelsteen opgetrokken muren, faalt naar recht.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiser in de kosten.
26 februari 2010 – 1° kamer – Voorzitter: de h. Mathieu, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: mevr. Regout – Gelijkluidende conclusie van de h. Henkes, advocaat-generaal –
Advocaten: mrs. T'Kint en Ph. Culot, Luik.

Nr. 138
1° KAMER - 26 februari 2010

1º RECHTEN VAN DE MENS — VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS —
ARTIKEL 6 — ARTIKEL 6.3 - ARTIKEL 6.3.A - TUCHTZAKEN - TUCHTPROCEDURE VOORBEREIDEND TUCHTONDERZOEK - TOEPASSELIJKHEID
2º RECHTEN VAN DE MENS — INTERNATIONAAL VERDRAG
BURGERRECHTEN EN POLITIEKE RECHTEN - ARTIKEL 14.3.A - TUCHTZAKEN TUCHTPROCEDURE - VOORBEREIDEND TUCHTONDERZOEK - TOEPASSELIJKHEID
3º RECHTEN VAN DE MENS — VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS —
ARTIKEL 7 - ARTIKEL 7.1 - TUCHTZAKEN - TUCHTPROCEDURE - TOEPASSELIJKHEID
4º RECHTEN VAN DE MENS — INTERNATIONAAL VERDRAG
BURGERRECHTEN EN POLITIEKE RECHTEN - ARTIKEL 15.1 - TUCHTZAKEN TUCHTPROCEDURE - TOEPASSELIJKHEID
5º RECHTEN VAN DE MENS — VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS —
ARTIKEL 10 - ARTIKEL 10.2 - VRIJHEID VAN MENINGSUITING - IN DE WET VASTGELEGDE
BEPERKINGEN - ADVOCAAT - BEGINSELEN VAN WAARDIGHEID, RECHTSCHAPENHEID EN KIESHEID
6º ADVOCAAT - VRIJHEID VAN MENINGSUITING - BEPERKINGEN - BEGINSELEN VAN WAARDIGHEID,
RECHTSCHAPENHEID EN KIESHEID - ARTIKEL 10.2 E.V.R.M.
7º RECHTEN VAN DE MENS — VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS —
ARTIKEL 6 — ARTIKEL 6.1 - TUCHTZAKEN - ORDE VAN ADVOCATEN - RAAD VAN BEROEP SAMENSTELLING - ONPARTIJDIGHEID - ONAFHANKELIJKHEID
8º ADVOCAAT - TUCHTZAKEN - ORDE VAN ADVOCATEN - RAAD VAN BEROEP - SAMENSTELLING ONPARTIJDIGHEID - ONAFHANKELIJKHEID - VERDRAG TOT BESCHERMING VAN DE RECHTEN VAN DE
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- ARTIKEL 6.1

9º RECHTSBEGINSELEN (ALGEMENE) - ONPARTIJDIGHEID - TUCHTZAKEN - ORDE VAN
ADVOCATEN - RAAD VAN BEROEP - SAMENSTELLING - ONAFHANKELIJKHEID
10º RECHTEN VAN DE MENS — VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS —
ARTIKEL 13 - DAADWERKELIJK RECHTSMIDDEL - TUCHTZAKEN - AAN EEN ADVOCAAT GEGEVEN
BEVEL - MOGELIJKHEID
11º ADVOCAAT - TUCHTZAKEN - BEVEL OM VAN IETS AF TE ZIEN - BEWARENDE MAATREGEL MOGELIJKHEID - BEROEP
12º GRONDWETTELIJK HOF - PREJUDICIËLE VRAAG - VERKEERDE JURIDISCHE OPVATTING HOF VAN CASSATIE - VERPLICHTING
13º PREJUDICIEEL GESCHIL - GRONDWETTELIJK HOF - VERKEERDE JURIDISCHE OPVATTING
- HOF VAN CASSATIE - VERPLICHTING
1º en 2° De artikelen 6.3.a van het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens
en de fundamentele vrijheden dat aan eenieder die wegens een strafbaar feit wordt vervolgd, met name het recht waarborgt onverwijld, in een taal die hij verstaat, en in bijzonderheden, op de hoogte te worden gesteld van de aard en de reden van de tegen hem
ingebrachte beschuldiging en artikel 14.3.a van het internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten gelden niet voor het voorbereidend tuchtonderzoek1.
3º en 4° De artikelen 7.1 van het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en
de fundamentele vrijheden en 15.1 van het internationaal Verdrag inzake burgerrechten
en politieke rechten gelden niet voor tuchtprocedures tenzij ze de gegrondheid van een
strafvervolging impliceren2.
5º en 6° Artikel 456 van het Gerechtelijk Wetboek dat de raad van de Orde opdracht geeft
om de eer van de Orde van advocaten op te houden, de beginselen van waardigheid,
rechtschapenheid en kiesheid te handhaven en de inbreuken daarop en de tekortkomingen tuchtrechtelijk te beteugelen of te straffen, is een wettelijke bepaling die voldoende
duidelijk en toegankelijk is om elke advocaat de mogelijkheid te bieden, desnoods met bijstand van deskundige raad, om, met een in de omstandigheden van de zaak hoge graad
van redelijkheid, de juridische gevolgen van zijn handelingen te voorzien3. (Art. 10.2, Verdrag Rechten van de Mens; Art. 456, Ger.W.)
7º, 8° en 9° Uit de enkele omstandigheid dat de tuchtraad van beroep van de Orde van advocaten samengesteld is uit vier advocaten en één magistraat, valt niet af te leiden dat dit
tuchtcollege niet onafhankelijk en onpartijdig is in de zin van artikel 6.1 van het Verdrag
tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden; die samenstelling miskent evenmin het algemeen rechtsbeginsel van de onpartijdigheid van de
rechter4.
10º en 11° Tegen de gegrondheid van de bewarende maatregel die de stafhouder heeft
genomen op basis van artikel 464 van het Gerechtelijk Wetboek, namelijk het aan de eiser gegeven bevel om de belangen van een van zijn cliënten niet langer te verdedigen,
kond een gemeenrechtelijk rechtsmiddel, desnoods een spoedprocedure, worden ingesteld5. (Art. 13, Verdrag Rechten van de Mens; Art. 464, Ger.W.)
12º en 13° Het Hof van Cassatie is niet verplicht aan het Grondwettelijk Hof een prejudi1 Zie concl. O.M. in Pas., 2010, nr.138.
2 Ibid.
3 Ibid.
4 Ibid.
5 Ibid.
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ciële vraag te stellen die berust op een verkeerde juridische opvatting6. (Art. 26, Bijzondere Wet Arbitragehof)
(C. T. FRANSE ORDE VAN ADVOCATEN VAN DE BALIE TE BRUSSEL e;a.)

ARREST (vertaling)

(AR D.08.0010.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen de beslissing op 23 april 2008 gewezen
door de Franstalige en Duitstalige tuchtraad van beroep van de Orde van advocaten.
Raadsheer Martine Regout heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal met opdracht Philippe de Koster heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDELEN
In het cassatieverzoekschrift waarvan een eensluidend afschrift aan dit arrest is
gehecht voert de eiser zes middelen aan.
III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Eerste middel
Eerste onderdeel
Luidens artikel 6.3, a, van het Verdrag tot bescherming van de rechten van de
mens en de fundamentele vrijheden heeft eenieder die wegens een strafbaar feit
wordt vervolgd, met name het recht onverwijld, in een taal die hij verstaat, en in
bijzonderheden, op de hoogte te worden gesteld van de aard en de reden van de
tegen hem ingebrachte beschuldigingen.
Artikel 14.3, a, van het internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten verleent hetzelfde recht aan iedere persoon tegen wie een strafvervolging wordt ingesteld.
Die bepalingen gelden niet voor het voorbereidend tuchtonderzoek.
Het onderdeel faalt naar recht.
Tweede onderdeel
De artikelen 7.1 van het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens
en de fundamentele vrijheden en 15.1 van het internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten gelden niet voor tuchtprocedures tenzij ze de gegrondheid van een strafvervolging impliceren.
Het onderdeel dat staande houdt dat die bepalingen voor alle tuchtprocedures
gelden, faalt naar recht.
(...)
Tweede middel
(...)
6 Ibid.
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Tweede onderdeel
Artikel 10.2 van het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en
de fundamentele vrijheden bepaalt dat de uitoefening van de vrijheid van meningsuiting, die de vrijheid omvat om inlichtingen of denkbeelden door te geven
en plichten en verantwoordelijkheden met zich brengt, kan worden onderworpen
aan bepaalde formaliteiten, voorwaarden, beperkingen of sancties, welke bij de
wet worden voorzien, en die in een democratische samenleving nodig zijn, onder
meer tot bescherming van de goede naam of de rechten van anderen, om de verspreiding van vertrouwelijke mededelingen te voorkomen.
Die bepaling verbiedt niet elke beperking van de uitoefening van de vrijheid
van meningsuiting, mits zij steun vindt in de wet.
Voor de toepassing van die bepaling wordt onder de term "wet" verstaan elke,
al dan niet geschreven regel van nationaal recht, zoals ze door de rechtspraak
wordt geïnterpreteerd, mits die regel toegankelijk is voor de betrokken personen
en in nauwkeurige bewoordingen is gesteld.
Artikel 456 van het Gerechtelijk Wetboek, volgens de versie ervan die van toepassing is op de feiten, bepaalt dat de raad van de Orde opdracht heeft om de eer
van de Orde van advocaten op te houden, de beginselen van waardigheid, rechtschapenheid en kiesheid die aan hun beroep ten grondslag liggen, te handhaven
en de inbreuken daarop en de tekortkomingen tuchtrechtelijk te beteugelen of te
straffen, onverminderd het optreden van de rechtbanken, indien daartoe grond
bestaat.
Die wetsbepaling, en de uitlegging die ervan is gegeven door de tuchtorganen
en de gerechtelijke instanties, is voldoende duidelijk en toegankelijk om elke advocaat de mogelijkheid te bieden, desnoods met bijstand van scherpzinnige
raadslieden, om, met een in de omstandigheden van de zaak hoge graad van redelijkheid, de juridische gevolgen van zijn handelingen te voorzien.
De bestreden uitspraak beslist bijgevolg naar recht dat "[de eiser] onterecht
staande houdt dat de beroepsregels die ten grondslag liggen aan de tegen hem ingestelde vervolging, artikel 10 van het Verdrag tot bescherming van de rechten
van de mens en de fundamentele vrijheden schenden".
Het onderdeel kan niet worden aangenomen.
(...)
Vierde middel
Enkel en alleen uit de omstandigheid dat de tuchtraad van beroep van de Orde
van advocaten samengesteld is uit vier advocaten en één magistraat, valt niet af
te leiden dat dit tuchtcollege niet onafhankelijk en onpartijdig is in de zin van artikel 6.1 van het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden.
Die samenstelling miskent evenmin het algemeen rechtsbeginsel van de onpartijdigheid van de rechter.
Het middel kan niet worden aangenomen.
(...)
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Zesde middel
De beide onderdelen samen
Het recht op een daadwerkelijk rechtsmiddel dat is neergelegd in artikel 13
van het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele
vrijheden impliceert dat de eiser de mogelijkheid heeft gehad zijn grief te doen
onderzoeken door een nationale instantie en dat zij in staat is geweest de gegrondheid ervan na te gaan.
Tegen de gegrondheid van de bewarende maatregel die de stafhouder heeft genomen op basis van artikel 464 van het Gerechtelijk Wetboek, volgens de versie
ervan die van toepassing is op de feiten, namelijk het aan de eiser gegeven bevel
om de belangen van een van zijn cliënten niet langer te verdedigen, konden, zoals de bestreden uitspraak vermeldt, "gemeenrechtelijke rechtsmiddelen, desnoods een spoedprocedure" worden ingesteld.
Het middel dat in elk onderdeel ervan uitgaat dat tegen die bewarende maatregel geen enkel daadwerkelijk rechtsmiddel in de zin van artikel 13 van voornoemd verdrag kan worden ingesteld, faalt naar recht.
De door de eiser opgeworpen prejudiciële vragen die berusten op een verkeerde juridische opvatting dienen niet aan het Grondwettelijk Hof te worden gesteld.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiser in de kosten.
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