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Nr. 415

2° KAMER - 4 september 2002

CASSATIEBEROEP — STRAFZAKEN — PERSONEN DOOR OF TEGEN WIE 
CASSATIEBEROEP KAN OF MOET WORDEN INGESTELD — BURGERLIJKE RECHTSVORDERING — 
BURGERLIJKE PARTIJ - EISER DIE GEEN PARTIJ MEER IS IN DE ZAAK - ONTVANKELIJKHEID.

Het cassatieberoep dat door een burgerlijke partij tegen de beslissing van de appèlrechter  
is ingesteld, is niet ontvankelijk, wanneer die burgerlijke partij, wier vordering in eerste 
aanleg werd afgewezen, bij afwezigheid van hoger beroep geen partij meer is in de zaak  
voor de appèlrechter en deze rechter jegens haar geen uitspraak heeft gedaan1.

(L. e.a. T. E. e.a., C.L. e.a.)

ARREST (vertaling)

(A.R. P.02.0466.F)

I. Bestreden beslissing
De cassatieberoepen zijn gericht tegen een vonnis, op 12 maart 2002 in hoger 

beroep gewezen door de Correctionele Rechtbank te Namen. 
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Jean de Codt heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Raymond Loop heeft geconcludeerd.
III. Beslissing van het Hof
A. Op het cassatieberoep van M.C. :
Overwegende dat eiseres, bij ontstentenis van een door of tegen haar ingesteld 

hoger beroep, en over wier rechtsvordering de eerste rechter de uitspraak had 
aangehouden, geen partij meer was in het geding voor de correctionele recht-
bank; dat het bestreden vonnis jegens haar niets beslist;

Dat het cassatieberoep derhalve niet ontvankelijk is;
B. Op de cassatieberoepen van B.L., de naamloze vennootschap Axa Belgium 

en B.D. :
Overwegende dat elke eiser van zijn cassatieberoep afstand doet zonder erin te 

berusten, op grond dat de beslissingen over de door de naamloze vennootschap 
Elf Lubrifiants en B.D. ingestelde burgerlijke rechtsvorderingen geen eindbeslis-
singen zijn in de zin van artikel 416 van het Wetboek van Strafvordering;

OM DIE REDENEN,
HET HOF,
Verleent akte van de afstand van de cassatieberoepen van B.L., de naamloze 

vennootschap Axa Belgium, voorheen Axa Royale belge, en B.D.;
Verwerpt het cassatieberoep van M.C.;
Veroordeelt elke eiser in de kosten van zijn cassatieberoep.

1 Cass., 17 juni 1986, A.R. 9986, nr. 649. 
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4 september 2002 - 2° kamer – Voorzitter: de h. Lahousse, afdelingsvoorzitter – Ver-
slaggever: de h. Codt – Gelijkluidende conclusie van de h. Loop, advocaat-generaal – Ad-
vocaten: mrs. Kirkpatrick en T'Kint.

Nr. 416

1° KAMER - 4 september 2002

1º WRAKING – STRAFZAKEN - RECHTSPLEGING.

2º WRAKING – STRAFZAKEN – KENNELIJK NIET–ONTVANKELIJK VERZOEK - GEVOLG.

1º De vordering tot wraking moet worden ingesteld bij een akte die neergelegd wordt op de  
griffie van het rechtscollege waarbij de zaak aanhangig is gemaakt, en niet bij een akte  
die neergelegd wordt op de terechtzitting van dat rechtscollege1. (Art. 835 Ger. W.)

2º De rechter die uitspraak doet over de wraking, kan eiser een boete opleggen, wanneer 
de vordering kennelijk niet-ontvankelijk is2. (Art. 838, derde lid Ger. W.)

(H.)

ARREST (vertaling)

(A.R. P.02.0924.F)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 27 mei 2002 gewezen door 

het Hof van Beroep te Brussel, jeugdkamer.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Francis Fischer heeft verslag uitgebracht.
Eiser heeft op de terechtzitting een “akte tot wraking” van de magistraten van 

het Hof neergelegd.
Advocaat–generaal Raymond Loop heeft geconcludeerd.
III. Cassatiemiddelen
Eiser stelt verschillende grieven voor in een memorie, waarvan een eenslui-

dend verklaard afschrift aan dit arrest is gehecht.
IV. Beslissing van het Hof
A. Op de vordering tot wraking:
Overwegende dat eiser de wraking niet heeft voorgedragen overeenkomstig ar-

tikel 835 van het Gerechtelijk Wetboek, met name door een ter griffie van het 
Hof neergelegde akte; dat de vordering tot wraking kennelijk niet–ontvankelijk 
is;

Overwegende dat de rechter die uitspraak doet over de wraking, krachtens arti-
kel 838, derde lid, van datzelfde Wetboek, eiser een boete kan opleggen, wan-

1 Zie Cass., 6 juni 2001, A.R. P.01.0821.F, nr. 339.
2 Zie Cass., 8 jan. 2002, A.R. P.01.1672.N, niet gepubliceerd.



Nr. 416 - 5.9.02 HOF VAN CASSATIE 1717 

neer de vordering kennelijk niet–ontvankelijk is;
Overwegende dat de vraag of een dergelijke boete moet worden opgelegd, be-

handeld zal worden op de terechtzitting van 2 oktober 2002;
(…);

OM DIE REDENEN,
HET HOF,
Verwerpt de vordering tot wraking;
Wijst, op verzoek van de griffier, gerechtsdeurwaarder Luc Verhulst, Bemel-

straat 14, te 1150 Brussel aan, om het arrest binnen de achtenveertig uren aan de 
partijen te betekenen;

Zegt dat de griffier eiser bij gerechtsbrief zal dagvaarden op de terechtzitting 
van 2 oktober 2002, teneinde hem in staat te stellen tegen die datum zijn schrifte-
lijke opmerkingen mede te delen;

Verwerpt het cassatieberoep;
Veroordeelt eiser in de kosten.
4 september 2002 - 2° kamer – Voorzitter: de h. Lahousse, afdelingsvoorzitter 

– Verslaggever: de h. Fischer – Gelijkluidende conclusie van de h. Loop, advo-
caat-generaal.

Nr. 417

1° KAMER - 5 september 2002

AANSPRAKELIJKHEID BUITEN OVEREENKOMST — HERSTELPLICHT — 
VERSCHEIDENE DADERS. HOOFDELIJKHEID – ONDERSCHEIDEN SAMENLOPENDE FOUTEN - 
VORDERING TOT VRIJWARING VAN DE ENE DADER TEGEN DE ANDERE - VEROORDELING TOT 
VOLLEDIGE VRIJWARING - WETTIGHEID.

Wanneer de rechter, op een vordering van de getroffene tot vergoeding van zijn schade 
door een dader en op een vordering tot vrijwaring die door die dader is ingesteld tegen  
een mededader, oordeelt dat de schade het gevolg is van de samenloop van de fouten  
van de twee daders, bij de uitspraak over de vordering tot vrijwaring, beslist dat in hun 
onderlinge verhouding de mededader de andere volledig moet vrijwaren, negeert hij het  
oorzakelijk verband tussen de fout van laatstgenoemde en de schade, tenzij hij vaststelt  
dat er een vrijwaringsplicht is overeengekomen1. (Artt. 1382 en 1383 B.W.)

(ENTREPRISE DE TRAVAUX PUBLICS LEON MICHAUX N.V. T. H. e.a.)

ARREST (vertaling)

(A.R. C.00.0239.F - C.01.0017.F)

I. Bestreden beslissing
De cassatieberoepen zijn gericht tegen het arrest, op 11 juni 1999 gewezen 

1 Zie Cass, 25 sept. 1992, A.R. 7780, nr. 632 betreffende het geval waarin de getroffene zijn vorder-
ing instelt tegen de mededaders die hoofdelijk aansprakelijk zijn verklaard. 
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door het Hof van Beroep te Bergen.
II. Rechtspleging voor het Hof
Afdelingsvoorzitter Claude Parmentier heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Xavier de Riemaecker heeft geconcludeerd.
III. Middelen
A. Voorziening C.00.0239.F
Eiseres voert twee middelen aan.
Ze zijn als volgt gesteld :
(...)
2. Tweede middel
Geschonden wetsbepalingen
- de artikelen 1382, 1383 en 1251, 3°, van het Burgerlijk Wetboek.
Aangevochten beslissingen en redenen
Hoewel het bestreden arrest de tweede verweerster aansprakelijk heeft verklaard voor 

het ongeval, omdat zij tekortgeschoten is in haar verplichting om de graafwerken in de rue 
du Congo aan te duiden en af te bakenen en hoewel het haar heeft veroordeeld om aan de 
eerste verweerster een provisioneel bedrag van 50.000 BEF te betalen en een geneesheer-
deskundige ermee heeft gelast de door die tekortkoming ontstane schade nader te om-
schrijven, veroordeelt het eiseres om de tweede verweerster volledig te vrijwaren voor "de 
veroordeling die hierboven tegen haar is uitgesproken", zulks op grond

"dat (eiseres) zeker wist dat de werkzaamheden op de rijweg tegelijk werden uitgevoerd 
met die op het trottoir waar gasleidingen werden gelegd; dat zij derhalve diende te weten 
dat voetgangers of omwonenden zowel gebruik konden maken van de rijweg als van het 
trottoir ingeval het niet meer begaanbaar was, zoals hier het geval was;

(...) dat (eiseres), door geen enkele maatregel te nemen voor de signalisatie of de afba-
kening van de graafwerken die zij had uitgevoerd, een fout heeft begaan die in recht-
streeks en noodzakelijk verband staat met de schade; dat haar aansprakelijkheid bijgevolg 
bewezen is en dat de door de (tweede verweerster) tegen haar ingestelde vordering tot tus-
senkomst gegrond is".

Grieven
De feitenrechter die beslist dat de schade die ontstaat door de samenlopende fouten van 

twee aansprakelijke daders en een van de daders veroordeelt om de andere te vrijwaren 
voor het geheel van de te zijnen laste uitgesproken veroordelingen, ontkent het oorzake-
lijk verband tussen de fout van laatstgenoemde en de schade (artikelen 1382 en 1383 Bur-
gerlijk Wetboek) tenzij hij een contractuele vrijwaringverplichting vaststelt die van artikel 
1251, 3°, van het Burgerlijk Wetboek afwijkt.

Te dezen heeft het bestreden arrest een fout in aanmerking genomen die in oorzakelijk 
verband staat met het ongeval, zulks niet alleen ten laste van eiseres, maar tevens ten laste 
van de tweede verweerster.

Het arrest wijst uitdrukkelijk erop "dat de Stad Charleroi, door de graafwerken in de rue 
du Congo niet aan te duiden en door de graafwerken aldaar niet af te bakenen, tekortge-
schoten is in haar verplichtingen en dat die tekortkoming in oorzakelijk verband staat met 
de litigieuze schade".

Daarentegen stelt het arrest niet vast dat eiseres, ten voordele van de tweede verweer-
ster een overeengekomen vrijwaringsplicht zou moeten nakomen.
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Ten laste van eiseres neemt het enkel een quasi-delictuele fout in aanmerking : "door 
geen enkele maatregel te nemen voor de signalisatie of de afbakening van de graafwerken 
die zij had uitgevoerd, heeft (eiseres) een fout begaan die in rechtstreeks en noodzakelijk 
verband staat met de schade".

Derhalve kon het bestreden arrest eiseres niet veroordelen om de tweede verweerster te 
vrijwaren voor het geheel van de tegen haar uitgesproken veroordeling, ten voordele van 
de eerste verweerster.

In de onderlinge verhouding tussen eiseres en de tweede verweerster, diende het bestre-
den arrest de ernst van de respectieve fouten van de partijen te beoordelen, en op grond 
van die beoordeling de aansprakelijkheden te verdelen en de vrijwaringsplicht van eiseres 
te beperken tot haar aandeel in de aansprakelijkheid.

Door dat niet te doen, schendt het arrest die in de aanhef van het middel aangewezen 
wetsbepalingen.

(...)
IV. Beslissing van het Hof
Overwegende dat de voorzieningen C.00.0239.F en C.01.0017.F tegen hetzelf-

de arrest zijn ingesteld; dat er grond bestaat tot voeging;
A. Voorziening C.00.0239.F
(...)
2. Tweede middel
Over de door de tweede verweerster tegen het middel opgeworpen grond van 

niet-ontvankelijkheid : het middel heeft geen belang :
Overwegende dat de tweede verweerster het Hof vraagt vast te stellen dat er 

een overeengekomen vrijwaringsplicht bestaat waarover het arrest geen uitspraak 
doet;

Dat de grond van niet-ontvankelijkheid niet kan worden aangenomen;
Overwegende dat het arrest, bij zijn uitspraak over de door de eerste verweer-

ster  tegen de tweede verweerster  ingestelde rechtsvordering,  oordeelt  dat  "de 
(tweede verweerster), zowel ingevolge de revolutionaire decreten als in haar hoe-
danigheid van bewaarster van haar gemeentelijk wegennet, diende te waken voor 
de veiligheid van degenen die dat wegennet gebruiken; dat de (tweede verweer-
ster) zeker moest weten dat de rue du Congo, ook al was zij verboden voor auto-
verkeer, evenwel toegankelijk bleef voor voetgangers";

Dat het beslist "dat (de tweede verweerster), door de graafwerken in de rue du 
Congo niet aan te duiden en door de graafwerken aldaar niet af te bakenen, te-
kortgeschoten is in haar verplichtingen en dat die tekortkoming in oorzakelijk 
verband staat  met  de  litigieuze  schade,  zodat  (zij)  ervoor aansprakelijk  moet 
worden gesteld";

Dat het arrest, bij de uitspraak over de vordering tot vrijwaring die de tweede 
verweerster tegen eiseres heeft ingesteld, oordeelt "dat (eiseres), door geen enke-
le maatregel te nemen voor de signalisatie of de afbakening van de graafwerken 
die zij had uitgevoerd, een fout heeft begaan die in rechtstreeks en noodzakelijk 
verband staat met de schade"; dat het beslist dat "haar aansprakelijkheid bijge-
volg bewezen is en dat de door de (tweede verweerster) tegen haar ingestelde 



1720 HOF VAN CASSATIE 5.9.02 - Nr. 417 

vordering tot tussenkomst gegrond is";
Overwegende dat het arrest niet wettig kon beslissen, tenzij het vaststelt dat er 

een vrijwaringsplicht is overeengekomen, dat in hun onderlinge verhouding eise-
res de tweede verweerster volledig moet vrijwaren, zonder het oorzakelijk ver-
band tussen de fout van laatstgenoemde en de schade te ontkennen; 

Dat het arrest de artikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek schendt;
Dat het middel gegrond is;
B. Voorziening C.01.0017.F
(...)
OM DIE REDENEN,
HET HOF
Voegt de voorzieningen C.00.0239.F en C.01.0017.F;
Uitspraak doende over de zaak C.00.0239.F :
Vernietigt het bestreden arrest in zoverre het eiseres veroordeelt om de tweede 

verweerster te vrijwaren voor de tegen haar uitgesproken hoofdveroordeling;
Verwerpt de voorziening voor het overige;
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het ge-

deeltelijk 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.
Uitspraak doende over de zaak C.01.0017.F :
Verwerpt de voorziening;
Veroordeelt eiseres in de kosten.

5 september 2002 - 1° kamer – Voorzitter en Verslaggever: de h. Parmentier, afdelings-
voorzitter – Gelijkluidende conclusie van de h. De Riemaecker, advocaat-generaal – Ad-
vocaten: mrs. De Bruyn en Houtekier.

Nr. 418

1° KAMER - 5 september 2002

ARCHITECT (TUCHT EN BESCHERMING VAN DE TITEL) - TOEGANG TOT 
HET BEROEP - VEREISTEN - GEMEENSCHAPSONDERDAAN - ERKENNING VAN DIPLOMA'S - 
EUROPESE RICHTLIJN - BEOORDELING DOOR DE RAAD VAN DE ORDE VAN ARCHITECTEN - 
BEPERKINGEN.

Wanneer een gemeenschapsonderdaan bij de Raad van de Orde van architecten een ver-
zoek indient om te worden toegelaten tot het beroep, moet de Raad van de Orde reken-
ing houden met alle diploma's, certificaten en andere titels alsmede met de relevante er-
varing van de betrokkene, door de uit deze titels en ervaring blijkende bekwaamheden te  
vergelijken met de in de nationale wettelijke regeling verlangde kennis en kwalificaties, 
ook al is  voor het  betrokken beroep een richtlijn  inzake de onderlinge erkenning van 
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diploma's vastgesteld, maar de toepassing van die richtlijn niet kan leiden tot automatis-
che erkenning van de titel(s) van de verzoeker1. (Artt. 52, 57 en 177 E.E.G.-Verdrag)

(NATIONALE RAAD VAN DE ORDE VAN ARCHITECTEN T. D.)

ARREST (vertaling)

(A.R. D.99.0018.F)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen de beslissing die op 16 juni 1999 is gewe-

zen door de raad van beroep van de Orde van architecten met het Frans als voer-
taal.

II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Christian Storck heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Xavier De Riemaecker heeft geconcludeerd.
III. Procedurevoorgaanden
Bij het onderzoek van het eerste cassatiemiddel heeft het Hof, in zijn arrest 

van 21 januari 2000, geoordeeld dat een prejudiciële vraag diende te worden ge-
steld aan het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen die door het ar-
rest van 22 januari 2002 van dat hof wordt beantwoord.

IV. Middelen
Eiser voert twee middelen aan.
Zij zijn als volgt gesteld :
1. Eerste middel
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 159 van de Grondwet;
- de artikelen 5, 52, 57, 173 van het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeen-

schap, ondertekend te Rome op 25 maart 1957, goedgekeurd bij de Belgische wet van 2 
december 1957 (voornoemde artikelen 57 en 173 zoals ze van kracht waren vóór hun wij-
ziging door het Verdrag van Maastricht van 7 februari 1992, goedgekeurd bij de Belgi-
sche wet van 26 november 1993, en zoals ze van kracht waren sinds hun wijziging door 
dat verdrag);

- artikel 11 van de richtlijn 85/384/EEG van de Raad van 10 juni 1985 inzake de onder-
linge erkenning van de diploma's, certificaten en andere titels op het gebied van de archi-
tectuur, tevens houdende maatregelen tot vergemakkelijking van de daadwerkelijke uitoe-
fening van het recht van vestiging en vrij verrichten van diensten;

- voor zover nodig, artikel 1, inzonderheid §2, van de wet van 20 februari 1939 op de 
bescherming van de titel en van het beroep van architect, en de bijlage bij die wet, zoals 
ze voortvloeien uit de koninklijke besluiten van 6 juli 1990 en 29 maart 1995 die vastge-
steld zijn met toepassing van artikel 1 van de wet van 4 juli 1989 betreffende overdracht 
van bevoegdheden voor de uitvoering van de richtlijn van de Raad van de Europese Ge-
meenschappen van 10 juni 1985;

- voor zover nodig, de artikelen 4, 5 en 38 van de wet van 26 juni 1963 tot instelling 
van een Orde van architecten.

1 H.v.J., 22 jan. 2002, arrest C-31/00. 
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Aangevochten beslissingen en redenen
De bestreden beslissing heeft vastgesteld dat "(verweerder) in het bezit is van een di-

ploma van ingenieur op 16 februari 1966 uitgereikt door de 'Staatliche Ingenieurschule für 
Bauwesen' te Aken (BRD), afdeling 'Algemeiner Hochbau'; (dat) (verweerder) van 1966 
tot 1991 in loondienst bij verschillende Luikse architectenbureaus heeft gewerkt en, ten 
gevolge van de vereffening in 1991 van de vennootschap waar hij toen werkte, (...) ver-
zocht om inschrijving op de tabel van de Orde van architecten van de provincie Luik; 
(dat) dit verzoek is afgewezen bij beslissing van 29 april 1993 op grond dat zijn diploma, 
uitgereikt  door een afdeling 'Algemeiner Hochbau',  niet  bedoeld was in artikel 11,  a), 
vierde streepje, van de richtlijn 85/384 inzake de onderlinge erkenning van de diploma's, 
certificaten en andere titels op het gebied van de architectuur, tevens houdende maatrege-
len tot vergemakkelijking van de daadwerkelijke uitoefening van het recht van vestiging 
en vrij verrichten van diensten, bepalingen waarop artikel 3, 2, a), vierde streepje, van de 
wet van 20 februari 1939 op de bescherming van de titel en van het beroep van architect 
betrekking hebben; (dat) de raad van beroep van de Orde van architecten met het Frans als 
voertaal, op hoger beroep (van verweerder), bij beslissing van 17 november 1993 aan het 
Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen een prejudiciële vraag gesteld heeft 
over de gelijkstelling van (verweerders) diploma met de diploma's, certificaten en andere 
titels bedoeld in de voornoemde bepaling van de wet van 20 februari 1939; (dat) het Hof 
van Justitie van de Europese Gemeenschappen in een arrest van 9 augustus 1994 tot het 
besluit komt dat (verweerders) diploma niet gelijkwaardig is aan de diploma's, certificaten 
en andere titels waarvan een limitatieve opsomming vermeld staat in artikel 11, a), vierde 
streepje, van de richtlijn 85/384; (dat) de raad van beroep bij beslissing van 15 februari 
1995, en op grond van het voornoemde arrest van 9 augustus 1994, afwijzend heeft be-
schikt op het beroep van verweerder die een nieuw middel aanvoerde dat afgeleid was uit 
artikel 52 van het EEG-Verdrag en het arrest van 7 mei 1991 van het Hof van Justitie van 
de Europese Gemeenschappen (Vlassopoulou); (dat) het door (verweerder) ingestelde cas-
satieberoep tegen de beslissing van 15 februari 1995 werd verworpen in het arrest van 25 
(lees : 24) november 1995; (dat) (verweerder) bij brief van 25 oktober 1997 de Raad van 
de Orde van architecten van de provincie Luik opnieuw verzocht om inschrijving op de 
tabel van de Orde en (dat) zijn verzoek afgewezen werd bij een door de voorzitter en de 
secretaris van die raad ondertekende brief van 5 februari 1998, op grond dat 'de raad van 
de Orde geen rekening hoefde te houden met zijn kennis en kwalificaties en ze evenmin 
hoefde te beoordelen; (dat de raad) enkel dient na te gaan of zijn diploma gelijkwaardig is 
en dat zulks niet het geval is'; dat zijn op artikel 52 gegrond verzoek al door de raad van 
beroep en het Hof van Cassatie was onderzocht en dat er geen enkel nieuw argument of 
gegeven voorhanden was; (dat eiser) tegen die beslissing hoger beroep instelt; (...) dat (ei-
ser en verweerder), die partij zijn in het huidige geding, vragen om opnieuw het probleem 
te onderzoeken van de inschrijving van laatstgenoemde op de lijst van de Orde van archi-
tecten van de provincie Luik op grond van artikel 52 van het EEG-Verdrag,  zoals de 
draagwijdte ervan wordt toegelicht door de rechtspraak van het Hof van de Europese Ge-
meenschappen, met name van het arrest Vlassopoulou, aangezien vaststaat dat betrokkene 
zich niet kan beroepen op de overgangsbepalingen vervat in artikel 11, a), vierde streepje, 
van de richtlijn 384/85, evenmin als op het bepaalde in artikel 12 van die richtlijn",

de bestreden beslissing "doet de beslissing van 5 februari 1998 van de voorzitter en van 
de secretaris van de Raad van de Orde van architecten van de provincie Luik teniet, stelt 
vast dat (verweerder) de door de Belgische wet vereiste kwalificaties en kennis heeft om 
op de tabel van de Orde van architecten te worden ingeschreven (en) beveelt dat (verweer-
der) wordt ingeschreven op de tabel van de Orde van architecten van de provincie Luik", 

op grond "dat hoofdstuk II van het Verdrag van Rome het recht van vestiging invoert 
en artikel 52 bepaalt dat in het kader van de bepalingen van dat hoofdstuk de beperkingen 
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van de vrijheid van vestiging voor onderdanen van een lidstaat op het grondgebied van 
een andere lidstaat tijdens de overgangsperiode geleidelijk worden opgeheven; dat, lui-
dens het tweede lid van dat artikel, de vrijheid van vestiging de toegang tot werkzaamhe-
den anders dan in loondienst omvat; dat die bepaling ongetwijfeld een directe werking 
heeft en kan worden aangevoerd door elke onderdaan van een lidstaat van de Gemeen-
schap die in een andere Staat van de Gemeenschap een werkzaamheid, anders dan in 
loondienst, wil uitoefenen; dat artikel 57, dat deel uitmaakt van hetzelfde hoofdstuk van 
het Verdrag, de Raad van de Gemeenschappen, volgens de in genoemde bepaling om-
schreven procedure, ermee gelast richtlijnen vast te stellen inzake de onderlinge erkenning 
van diploma's, certificaten en andere titels 'teneinde de toegang tot de werkzaamheden, 
anders dan in loondienst, en de uitoefening daarvan te vergemakkelijken' (...); dat luidens 
de conclusie van advocaat-generaal van Gerven voor het arrest Vlassopoulou, 'de richtlij-
nen (die vastgesteld zijn met toepassing van artikel 57) bestemd zijn om de verwezenlij-
king van de vrijheid van vestiging te vergemakkelijken maar haar niet conditioneren'; (...) 
dat uit de hierboven uiteengezette motivering volgt dat (verweerder) zich op de directe 
werking van artikel 52 kan beroepen, ook al is zijn diploma niet uitdrukkelijk bedoeld in 
de bepalingen van de richtlijn 384/85; (...)  dat  de bevoegde nationale overheid, in het 
raam van artikel 52 van het Verdrag, rekening moet houden met de diploma's, certificaten 
en andere titels die de betrokkene heeft behaald met de bedoeling zijn beroep in een ande-
re lidstaat uit te oefenen en de uit die stukken blijkende bekwaamheid moet vergelijken 
met de in de nationale regeling verlangde kennis en kwalificaties; dat de provinciale raad 
van architecten van de provincie Luik zulks moest onderzoeken in het kader van het ver-
zoek van (verweerder), houder van een in de Bondsrepubliek Duitsland behaald diploma, 
om inschrijving op de tabel van de Orde van architecten; dat die bevoegdheid, in het raam 
van het geding in hoger beroep, door de raad van beroep moet uitgeoefend worden; dat 
(verweerder) zonder twijfel met zijn in Duitsland behaalde diploma van bouwkundig in-
genieur in zijn land het beroep van architect mocht uitoefenen, wat blijkt uit een attest van 
de Orde van architecten van het 'Land Nordrhein-Westfalen' d.d. 6 mei 1992; dat de theo-
retische opleiding (van verweerder) blijkens dat attest aangevuld is met twee jaar praktijk 
als architect; dat vaststaat dat (verweerder) in België ongeveer 25 jaar lang, in een verhou-
ding van ondergeschiktheid, een activiteit van architect heeft uitgeoefend; dat uit de talrij-
ke  door  hem overgelegde  attesten,  zowel  van  voormalige  werkgevers  als  van  firma's 
waarmee hij op beroepsvlak samenwerkte, gewag maken van belangrijke projecten die hij 
voor zijn werkgevers heeft ontworpen en van het volste vertrouwen dat zij in hem hadden; 
dat uit die attesten volgt dat (verweerder) 25 jaar lang alle taken die een architect moet 
vervullen tot tevredenheid van zijn medecontractanten heeft uitgevoerd; dat uit de hierbo-
ven uiteengezette motivering volgt dat (verweerder) niet alleen in het bezit is van een di-
ploma, aangevuld met een praktijk als architect in Duitsland, op grond waarvan hij in dat 
land als architect ingeschreven kon worden, maar dat zijn vijfentwintigjarige beroepsacti-
viteit in België een waarborg is voor zijn beroepsbekwaamheid; dat (verweerder) erop 
wijst dat artikel 12, a), van de Belgische wet van 20 februari 1939 op de bescherming van 
de titel van architect bepaalt dat de ingenieurs die werden gediplomeerd overeenkomstig 
de wetten op het toekennen van academische graden mogen optreden in de hoedanigheid 
van architect, en daaruit terecht afleidt dat de Belgische wet toestaat dat de houder van di-
ploma's van hetzelfde type als het zijne, in België wettig het beroep van architect mag uit-
oefenen; dat de door (verweerder) opgedane kennis en kwalificaties die worden verlangd, 
zowel op academisch vlak als door de uitoefening van zijn beroepsactiviteit, in de hierbo-
ven uiteengezette omstandigheden, gelijkwaardig zijn aan die welke in België vereist zijn 
om op de tabel van een provinciale Orde als architect te worden ingeschreven".

Grieven
(1) Artikel 52, tweede lid, van het Verdrag tot oprichting van de Europese Economi-

sche Gemeenschap, ondertekend te Rome op 25 maart 1957, luidt als volgt : "de vrijheid 
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van vestiging omvat de toegang tot werkzaamheden anders dan in loondienst en de uitoe-
fening daarvan alsmede de oprichting en het beheer van ondernemingen, en met name van 
vennootschappen in de zin van de tweede alinea van artikel 58, overeenkomstig de bepa-
lingen welke door de wetgeving van het land van vestiging voor de eigen onderdanen zijn 
vastgesteld"; artikel 57, eerste en tweede lid, van dat verdrag luidt als volgt : "1) teneinde 
de toegang tot werkzaamheden, anders dan in loondienst, en de uitoefening daarvan te 
vergemakkelijken, stelt de Raad (...) richtlijnen vast inzake de onderlinge erkenning van 
diploma's, certificaten en andere titels; 2) met hetzelfde doel stelt de Raad vóór de afloop 
van de overgangsperiode richtlijnen vast inzake de coördinatie van de wettelijke en be-
stuursrechtelijke bepalingen der lidstaten betreffende de toegang tot werkzaamheden, an-
ders dan in loondienst, en de uitoefening daarvan"; uit die bepalingen volgt dat wanneer 
(a) de bevoegde overheid van een lidstaat die moet beslissen op een verzoek tot toelating 
tot een beroep dat naar nationaal recht slechts toegankelijk is voor degene die over een di-
ploma of een beroepskwalificatie beschikt, welk verzoek is ingediend door een gemeen-
schapsonderdaan die in het bezit is van een in een andere lidstaat behaald diploma, en 
wanneer (b) geen enkele door de Raad op grond van artikel 57, eerste lid, van het Verdrag 
vastgestelde richtlijn de voorwaarden bepaalt inzake de onderlinge erkenning van de di-
ploma's die voor de uitoefening van dat beroep vereist zijn, de aldus aangezochte overheid 
rekening moet houden met de diploma's, certificaten en andere titels die de betrokkene 
met het oog op de uitoefening van hetzelfde beroep in een andere lidstaat heeft behaald, 
door de uit die diploma's blijkende bekwaamheden te vergelijken met de in de nationale 
regeling  verlangde  bekwaamheid  en  kwalificaties;  de  nationale  overheid  daarentegen, 
wanneer het een beroep betreft waarvoor wel een op grond van artikel 57, eerste lid, vast-
gestelde richtlijn bestaat, geen vergelijking mag en kan maken en enkel de richtlijn mag 
toepassen; die nationale overheid derhalve niet verplicht is de uitoefening van het bewuste 
beroep toe te staan, wanneer het diploma van de verzoeker, ingevolge de bepalingen van 
de richtlijn, niet gelijkwaardig is aan de diploma's die naar nationaal recht voor de uitoefe-
ning van dat beroep vereist zijn.

(2) De voorwaarden voor de onderlinge erkenning van de diploma's, voor wat het be-
roep van architect betreft, zijn vervat in de richtlijn 85/384/EEG van de Raad van 10 juni 
1985 inzake de onderlinge erkenning van de diploma's, certificaten en andere titels op het 
gebied van de architectuur, tevens houdende maatregelen tot vergemakkelijking van de 
daadwerkelijke uitoefening van het recht van vestiging en vrij verrichten van diensten; ar-
tikel 11 van de richtlijn geeft een limitatieve opsomming van de tijdens een overgangspe-
riode uitgereikte diploma's, waarvan elke lidstaat moet erkennen dat ze recht geven op de 
uitoefening van het beroep van architect; de nationale overheid die moet beslissen op een 
verzoek tot uitoefening van het beroep van architect enkel mag nagaan of het diploma 
waarop de betrokkene zich beroept, voorkomt in de opsomming in artikel 11 van de richt-
lijn; de nationale overheid mag, als zulks niet het geval is, de exhaustieve opsomming in 
artikel 11 niet aanvullen door een vergelijkend onderzoek te doen dat als doel zou hebben 
te bepalen of uit het niet in dat artikel vermelde diploma al dan niet blijkt dat de houder 
ervan evenwaardige kennis en kwalificaties heeft als die welke blijken uit de nationale di-
ploma's en titels die voor de uitoefening van het beroep vereist zijn; de bestreden beslis-
sing heeft derhalve, nadat ze had vastgesteld dat verweerder een diploma bezit dat op 16 
februari 1966 - dus tijdens de overgangsperiode bedoeld in de richtlijn - uitgereikt is door 
de "Staatliche Ingenieurschule für Bauwesen" te Aken (BRD), afdeling "Algemeiner Ho-
chbau", welk diploma niet bedoeld is in artikel 11 van de richtlijn, niet wettig kunnen be-
slissen dat de Raad van de Orde van architecten van de provincie Luik en, in hoger be-
roep, de raad van beroep van de Orde van architecten met het Frans als voertaal, een ver-
gelijking diende te maken tussen de bekwaamheden die bleken uit het door verweerder 
aangevoerde diploma, enerzijds, en de in de nationale regeling verlangde bekwaamheid en 
kwalificaties, anderzijds; de raad van beroep van de Orde van architecten met het Frans 
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als voertaal heeft met die beslissing zijn beoordeling in de plaats gesteld van de auteurs 
van de richtlijn en heeft aldus de limitatieve aard van de opsomming in artikel 11 van die 
richtlijn miskend (schending van alle in de aanhef van het middel aangewezen nationaal-
rechtelijke en gemeenschaps-rechtelijke bepalingen) .

2. Tweede middel (aanvullend)
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 149 en 159 van de Grondwet;
- de artikelen 5, 52, 57 en 173 van het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeen-

schap, ondertekend te Rome op 25 maart 1957, goedgekeurd bij de Belgische wet van 2 
december 1957 (voornoemde artikelen 57 en 173 zoals ze van kracht waren vóór hun wij-
ziging door het Verdrag van Maastricht van 7 februari 1992, goedgekeurd bij de Belgi-
sche wet van 26 november 1993, en zoals ze van kracht waren sinds hun wijziging door 
dat verdrag);

- de artikelen 11 en 12 van de richtlijn 85/384/EEG van de Raad van 10 juni 1985 inza-
ke de onderlinge erkenning van de diploma's, certificaten en andere titels op het gebied 
van de architectuur, tevens houdende maatregelen tot vergemakkelijking van de daadwer-
kelijke uitoefening van het recht van vestiging en vrij verrichten van diensten;

- de artikelen 1, inzonderheid § 2, en 12, inzonderheid a) en b), van de wet van 20 fe-
bruari 1939 op de bescherming van de titel en van het beroep van architect, en de bijlage 
bij die wet (artikel 1, §2, en de bijlage zoals ze voortvloeien uit de koninklijke besluiten 
van 6 juli 1990 en 29 maart 1995 die vastgesteld zijn met toepassing van artikel 1 van de 
wet van 4 juli 1989 betreffende overdracht van bevoegdheden voor de uitvoering van de 
richtlijn van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 10 juni 1985);

- de artikelen 4, 5 en 38 van de wet van 26 juni 1963 tot instelling van een Orde van ar-
chitecten.

Aangevochten beslissingen en redenen
De bestreden beslissing heeft vastgesteld dat "(verweerder) in het bezit is van een di-

ploma van ingenieur op 16 februari 1966 uitgereikt door de 'Staatliche Ingenieurschule für 
Bauwesen' te Aken (BRD), afdeling 'Algemeiner Hochbau'; (dat) (verweerder) van 1966 
tot 1991 in loondienst bij verschillende Luikse architectenbureaus heeft gewerkt en, ten 
gevolge van de vereffening in 1991 van de vennootschap waar hij toen werkte, (...) ver-
zocht om inschrijving op de tabel van de Orde van architecten van de provincie Luik; 
(dat) dit verzoek is afgewezen bij beslissing van 29 april 1993 op grond dat zijn diploma, 
uitgereikt  door een afdeling 'Algemeiner Hochbau',  niet  bedoeld was in artikel 11, a), 
vierde streepje, van de richtlijn 85/384 inzake de onderlinge erkenning van de diploma's, 
certificaten en andere titels op het gebied van de architectuur, tevens houdende maatrege-
len tot vergemakkelijking van de daadwerkelijke uitoefening van het recht van vestiging 
en vrij verrichten van diensten, bepalingen waarop artikel 3, 2, a), vierde streepje, van de 
wet van 20 februari 1939 op de bescherming van de titel en van het beroep van architect 
betrekking hebben; (dat) de raad van beroep van de Orde van architecten met het Frans als 
voertaal, op hoger beroep (van verweerder), bij beslissing van 17 november 1993 aan het 
Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen een prejudiciële vraag gesteld heeft 
over de gelijkstelling van (verweerders) diploma met de diploma's, certificaten en andere 
titels bedoeld in de voornoemde bepaling van de wet van 20 februari 1939; (dat) het Hof 
van Justitie van de Europese Gemeenschappen in een arrest van 9 augustus 1994 tot het 
besluit komt dat (verweerders) diploma niet gelijkwaardig is aan de diploma's, certificaten 
en andere titels waarvan een limitatieve opsomming vermeld staat in artikel 11, a), vierde 
streepje, van de richtlijn 85/384; (dat) de raad van beroep bij beslissing van 15 februari 
1995, en op grond van het voornoemde arrest van 9 augustus 1994, afwijzend heeft be-
schikt op het beroep van verweerder die een nieuw middel aanvoerde dat afgeleid was uit 
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artikel 52 van het EEG-Verdrag en het arrest van 7 mei 1991 van het Hof van Justitie van 
de Europese Gemeenschappen (Vlassopoulou); (dat) het door (verweerder) ingestelde cas-
satieberoep tegen de beslissing van 15 februari 1995 werd verworpen in het arrest van 25 
(lees : 24) november 1995; (dat) (verweerder) bij brief van 25 oktober 1997 de Raad van 
de Orde van architecten van de provincie Luik opnieuw verzocht om inschrijving op de 
tabel van Orde en (dat) zijn verzoek afgewezen werd bij een door de voorzitter en de se-
cretaris van die raad ondertekende brief van 5 februari 1998, op grond dat 'de raad van de 
Orde geen rekening hoefde te houden met zijn kennis en kwalificaties en ze evenmin 
hoefde te beoordelen; (dat de raad) enkel dient na te gaan of zijn diploma gelijkwaardig is 
en dat zulks niet het geval is'; dat zijn op artikel 52 gegrond verzoek al door de raad van 
beroep en het Hof van Cassatie was onderzocht en dat er geen enkel nieuw argument of 
gegeven voorhanden was; (dat eiser) tegen die beslissing hoger beroep instelt; (...) dat (ei-
ser en verweerder), die partij zijn in het huidige geding, vragen om opnieuw het probleem 
te onderzoeken van de inschrijving van laatstgenoemde op de lijst van de Orde van archi-
tecten van de provincie Luik op grond van artikel 52 van het EEG-Verdrag,  zoals de 
draagwijdte ervan wordt toegelicht door de rechtspraak van het Hof van de Europese Ge-
meenschappen, met name van het arrest Vlassopoulou, aangezien vaststaat dat betrokkene 
zich niet kan beroepen op de overgangsbepalingen vervat in artikel 11, a), vierde streepje, 
van de richtlijn 384/85, evenmin als op het bepaalde in artikel 12 van die richtlijn",

de bestreden beslissing "doet de beslissing van 5 februari 1998 van de voorzitter en van 
de secretaris van de Raad van de Orde van architecten van de provincie Luik teniet, stelt 
vast dat (verweerder) de door de Belgische wet vereiste kwalificaties en kennis heeft om 
op de tabel van de Orde van architecten te worden ingeschreven (en) beveelt dat (verweer-
der) wordt ingeschreven op de tabel van de Orde van architecten van de provincie Luik", 

op grond "dat hoofdstuk II van het Verdrag van Rome het recht van vestiging invoert 
en artikel 52 bepaalt dat in het kader van de bepalingen van dat hoofdstuk de beperkingen 
van de vrijheid van vestiging voor onderdanen van een lidstaat op het grondgebied van 
een andere lidstaat tijdens de overgangsperiode geleidelijk worden opgeheven; dat, lui-
dens het tweede lid van dat artikel, de vrijheid van vestiging de toegang tot werkzaamhe-
den anders dan in loondienst omvat; dat die bepaling ongetwijfeld een directe werking 
heeft en kan worden aangevoerd door elke onderdaan van een lidstaat van de Gemeen-
schap die in een andere Staat van de Gemeenschap een werkzaamheid,  anders dan in 
loondienst, wil uitoefenen; dat artikel 57, dat deel uitmaakt van hetzelfde hoofdstuk van 
het Verdrag, de Raad van de Gemeenschappen, volgens de in genoemde bepaling om-
schreven procedure, ermee gelast richtlijnen vast te stellen inzake de onderlinge erkenning 
van diploma's, certificaten en andere titels 'teneinde de toegang tot de werkzaamheden, 
anders dan in loondienst, en de uitoefening daarvan te vergemakkelijken' (...); dat luidens 
de conclusie van advocaat-generaal van Gerven voor het arrest Vlassopoulou, 'de richtlij-
nen (die vastgesteld zijn met toepassing van artikel 57) bestemd zijn om de verwezenlij-
king van de vrijheid van vestiging te vergemakkelijken maar haar niet conditioneren'; (...) 
dat uit de hierboven uiteengezette motivering volgt dat (verweerder) zich op de directe 
werking van artikel 52 kan beroepen, ook al is zijn diploma niet uitdrukkelijk bedoeld in 
de bepalingen van de richtlijn 384/85; (...)  dat de bevoegde nationale overheid, in het 
raam van artikel 52 van het Verdrag, rekening moet houden met de diploma's, certificaten 
en andere titels die de betrokkene heeft behaald met de bedoeling zijn beroep in een ande-
re lidstaat uit te oefenen en de uit die stukken blijkende bekwaamheid moet vergelijken 
met de in de nationale regeling verlangde kennis en kwalificaties; dat de provinciale raad 
van architecten van de provincie Luik zulks moest onderzoeken in het kader van het ver-
zoek van (verweerder), houder van een in de Bondsrepubliek Duitsland behaald diploma, 
om inschrijving op de tabel van de Orde van architecten; dat die bevoegdheid, in het raam 
van het geding in hoger beroep, door de raad van beroep moet uitgeoefend worden; dat 
(verweerder) zonder twijfel met zijn in Duitsland behaalde diploma van bouwkundig in-
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genieur in zijn land het beroep van architect mocht uitoefenen, wat blijkt uit een attest van 
de Orde van architecten van het 'Land Nordrhein-Westfalen' d.d. 6 mei 1992; dat de theo-
retische opleiding (van verweerder) blijkens dat attest aangevuld is met twee jaar praktijk 
als architect; dat vaststaat dat (verweerder) in België ongeveer 25 jaar lang, in een verhou-
ding van ondergeschiktheid, een activiteit van architect heeft uitgeoefend; dat de talrijke 
door hem overgelegde attesten, zowel van voormalige werkgevers als van firma's waar-
mee hij op beroepsvlak samenwerkte, gewag maken van belangrijke projecten die hij voor 
zijn werkgevers heeft ontworpen en van het volste vertrouwen dat zij in hem hadden; dat 
uit die attesten volgt dat (verweerder) 25 jaar lang alle taken die een architect moet ver-
vullen tot tevredenheid van zijn medecontractanten heeft uitgevoerd; dat uit de hierboven 
uiteengezette motivering volgt dat (verweerder) niet alleen in het bezit is van een diploma, 
aangevuld met een praktijk als architect in Duitsland, op grond waarvan hij in dat land als 
architect ingeschreven kon worden, maar dat zijn vijfentwintigjarige beroepsactiviteit in 
België een waarborg is voor zijn beroepsbekwaamheid; dat (verweerder) erop wijst dat ar-
tikel 12, a), van de Belgische wet van 20 februari 1939 op de bescherming van de titel van 
architect bepaalt dat de ingenieurs die werden gediplomeerd overeenkomstig de wetten op 
het toekennen van academische graden mogen optreden in de hoedanigheid van architect, 
en daaruit terecht afleidt dat de Belgische wet toestaat dat de houder van diploma's van 
hetzelfde type als het zijne, in België wettig het beroep van architect mag uitoefenen; dat 
de door (verweerder) opgedane kennis en kwalificaties die worden verlangd, zowel op 
academisch vlak als door de uitoefening van zijn beroepsactiviteit, in de hierboven uiteen-
gezette omstandigheden, gelijkwaardig zijn aan die welke in België vereist zijn om op de 
tabel van een provinciale Orde als architect te worden ingeschreven".

Grieven
2.1. Eerste onderdeel
Uit de samenlezing van de artikelen 52 en 57 van het Verdrag tot oprichting van de Eu-

ropese Gemeenschap, ondertekend te Rome op 25 maart 1957, volgt dat een lidstaat op 
een verzoek tot toelating tot een beroep dat naar nationaal recht slechts toegankelijk is 
voor degene die over een diploma of een beroepskwalificatie beschikt,  rekening moet 
houden met de diploma's, certificaten en andere titels die de betrokkene met het oog op de 
uitoefening van hetzelfde beroep in een andere lidstaat heeft behaald, door de uit die di-
ploma's blijkende bekwaamheden te vergelijken met de in de nationale regeling verlangde 
bekwaamheid en kwalificaties; alleen de bekwaamheid en kwalificaties die respectievelijk 
blijken uit door de twee orden van diploma's of titels die worden afgewogen - te weten 
enerzijds, het of de diploma('s) die door verzoeker worden aangevoerd en, anderzijds, de 
diploma's en titels die door de nationale wetgeving worden vereist - het voorwerp van dat 
vergelijkend onderzoek kunnen en moeten uitmaken; daarentegen is het zonder belang of 
het door de verzoeker aangevoerde diploma hem in staat zou stellen zijn beroep in een an-
dere lidstaat uit te oefenen; de bestreden beslissing is dus niet naar recht verantwoord door 
de overweging "dat (verweerder) zonder twijfel met zijn in Duitsland behaalde diploma 
van bouwkundig ingenieur in zijn land het beroep van architect mocht uitoefenen, wat 
blijkt uit een attest van de Orde van architecten van het 'Land Nordrhein-Westfalen' d.d. 
10 mei 1992" (schending van alle in de aanhef van het middel aangewezen wettelijke be-
palingen, met uitzondering van de artikelen 149 van de Grondwet en 6 van het Burgerlijk 
Wetboek).

2. Tweede onderdeel
De bevoegde overheid van de Staat die een vergelijkend onderzoek moet uitvoeren van 

de bekwaamheid en kwalificaties die uit beide orden van titels en diploma's blijken - te 
weten, enerzijds, de of het diploma ('s) die door verzoeker worden aangevoerd en, ander-
zijds, de diploma's of titels die door de nationale wetgeving worden vereist; in dit geval 
stelt de bestreden beslissing vast, enerzijds, dat verweerder in het bezit is van een diploma 
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van ingenieur op 16 februari 1966 uitgereikt door de "Staatliche Ingenieurschule für Bau-
wesen" te Aken (BRD), afdeling "Algemeiner Hochbau", en wijst de beslissing anderzijds 
erop dat artikel 12, a), van de Belgische wet van 20 februari 1939 op de bescherming van 
de titel van architect bepaalt dat de ingenieurs die werden gediplomeerd overeenkomstig 
de wetten op het toekennen van academische graden mogen optreden in de hoedanigheid 
van architect; de bestreden beslissing onderzoekt echter helemaal niet de bekwaamheid en 
kwalificaties zoals die blijken uit het diploma van ingenieur dat is afgeleverd door de af-
deling "Algemeiner Hochbau" van de "Staatliche Ingenieurschule für Bauwesen Aachen" 
en maakt evenmin een vergelijking tussen die bekwaamheid en de kwalificaties en die 
welke blijken uit het Belgisch ingenieursdiploma dat is bedoeld in artikel 12, a) en b), van 
de wet van 20 februari 1939 op de bescherming van de titel en het beroep van architect; 
de reden dat verweerder houder is van een diploma van ingenieur volstaat bijgevolg niet 
om de bestreden beslissing naar recht te verantwoorden (schending van alle in de aanhef 
van  het  middel  aangewezen middelen,  met  uitzondering van de artikelen  149  van  de 
Grondwet en 6 van het Burgerlijk Wetboek).

2.3. Derde onderdeel
Ingevolge de publiekrechtelijke regel uit artikel 5 van de wet van 26 juni 1963 tot in-

stelling van een Orde van architecten mag niemand in België het beroep van architect in 
welke hoedanigheid ook, als zelfstandige of ondergeschikte, uitoefenen als hij niet op één 
van de tabellen van de Orde of op een lijst van stagiairs is ingeschreven; de arbeidsover-
eenkomst die betrekking heeft op een architectonische opdracht is strijdig met de openba-
re orde als zij is gesloten met een werknemer die een dergelijke opdracht niet mag uitvoe-
ren; een dergelijke overeenkomst is bijgevolg volstrekt nietig; zo uit de samenlezing van 
de artikelen 52 en 57 van het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap volgt 
dat een lidstaat, op een verzoek tot toelating tot een beroep dat naar nationaal recht slechts 
toegankelijk is voor degene die over een diploma of een beroepskwalificatie beschikt, re-
kening moet houden met de diploma's, certificaten en andere titels die de betrokkene met 
het oog op de uitoefening van hetzelfde beroep in een andere lidstaat heeft behaald, door 
de uit die diploma's blijkende bekwaamheden te vergelijken met de in de nationale rege-
ling verlangde bekwaamheid en kwalificaties,  verplichten noch die artikelen 52 en 57 
noch enige andere regel van het gemeenschapsrecht de bevoegde overheid van de aange-
zochte Staat ertoe rekening te houden met de beroepsbekwaamheid die eiser kan hebben 
verkregen door het onwettig uitoefenen van het betrokken beroep in de aangezochte Staat 
zelf; in dit geval blijkt uit de vaststellingen van de raad van beroep dat verweerder voor de 
uitspraak van de bestreden beslissing in België nooit de toelating heeft gekregen om zich 
in te schrijven op een van de tabellen van de Orde of op een lijst van stagiairs; de bestre-
den beslissing is dus bijgevolg niet naar recht verantwoord door de overweging dat ver-
weerder gedurende vijfentwintig jaar in België een activiteit als architect in loondienst 
heeft uitgeoefend (schending van alle in de aanhef van het middel aangewezen bepalin-
gen, met uitzondering van artikel 149 van de Grondwet); op zijn minst dient de vergelij-
king die door de bevoegde overheid van de aangezochte Staat moet worden gemaakt al-
leen te slaan op de bekwaamheid en kwalificaties die blijken, enerzijds, uit de diploma's 
van verzoeker en, anderzijds, uit de bekwaamheid en kwalificaties die door de nationale 
regels worden vereist; de bevoegdheid die verworven wordt door de uitoefening van het 
beroep is alleen van belang als de betrokkene voldoet aan de in artikel 12 van de richtlijn 
gestelde voorwaarden; de bestreden beslissing stelt vast dat verweerder niet voldoet aan 
de in artikel 12 van de richtlijn gestelde voorwaarden; bijgevolg kan de reden dat "ver-
weerder gedurende vijfentwintig jaar zijn beroep in België heeft uitgeoefend, wat zijn be-
roepsbekwaamheid bewijst" , niet volstaan om de bestreden beslissing naar recht te ver-
antwoorden, zelfs niet als hij wettig een activiteit als architect heeft kunnen uitoefenen, 
zonder de titel te dragen, in het kader van een gezagsverhouding (schending van alle in de 
aanhef van het middel aangewezen bepalingen, met uitzondering van de artikelen 149 van 
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de Grondwet en 6 van het Burgerlijk Wetboek).
2.4 Vierde onderdeel
De in de aanhef van het middel weergegeven redenen zijn op zijn minst dubbelzinnig; 

de bestreden beslissing zegt immers dat "de door (verweerder) opgedane kennis en kwali-
ficaties die worden verlangd, zowel op academisch vlak als door de uitoefening van zijn 
beroepsactiviteit, in de hierboven uiteengezette omstandigheden, gelijkwaardig zijn aan 
die welke in België vereist zijn om op de tabel van een provinciale Orde als architect te 
worden ingeschreven"; gelet op het geheel van de redenen van de beslissing die zijn weer-
gegeven in de aanhef van het middel kan uit die considerans niet worden opgemaakt of de 
bodemrechters de bekwaamheid en kwalificaties hebben onderzocht die blijken uit een in-
genieursdiploma dat in 1966 is afgeleverd door een afdeling "Algemeiner Hochbau" van 
een school voor ingenieursopleiding van de Duitse Bondsrepubliek en hebben vastgesteld 
dat die bekwaamheid en kwalificaties overeenstemmen met die welke de Belgische wet 
vereist (eerste uitlegging) dan wel of zij gesteund hebben op de omstandigheid dat ver-
weerders diploma hem toeliet het beroep van architect in Duitsland uit te oefenen, dat hij 
in België gedurende vijfentwintig jaar in het kader van een gezagsverhouding een activi-
teit als architect had uitgeoefend, en dat het diploma dat hem door de "Staatliche Ingeni-
eurschule für Bauwesen" te Keulen was afgeleverd een ingenieursdiploma was, om daar-
uit  af  te  leiden dat  zijn  kennis  en kwalificaties  als  evenwaardig  moesten worden  be-
schouwd aan die welke de Belgische wet vereist, ongeacht de inhoud van de studie die 
leidt tot het diploma dat in 1966 door de afdeling "Algemeiner Hochbau" van de voor-
noemde Duitse school is afgeleverd (tweede uitlegging); de redenen van de bestreden be-
slissing lijden bijgevolg aan dubbelzinnigheid zodat het Hof de wettigheid ervan niet kan 
nagaan, wat een schending van artikel 149 van de Grondwet oplevert.

V. Beslissing van het Hof
1. Eerste middel
Overwegende dat het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen in 

zijn voornoemd arrest van 22 januari 2002 voor recht heeft gezegd dat artikel 43, 
vroeger artikel 52, van het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap 
"aldus moet worden uitgelegd, dat wanneer een gemeenschapsonderdaan bij de 
bevoegde autoriteiten van een lidstaat een verzoek indient om te worden toegela-
ten tot een beroep dat naar nationaal recht slechts toegankelijk is voor degene die 
over een diploma, een beroepskwalificatie of praktijkervaring beschikt, die auto-
riteiten rekening moeten houden met alle diploma's, certificaten en andere titels 
alsmede met de relevante ervaring van de betrokkene, door de uit deze titels en 
ervaring blijkende bekwaamheden te vergelijken met de in de nationale wettelij-
ke regeling verlangde kennis en kwalificaties, ook al is voor het betrokken be-
roep  een  richtlijn  inzake  de  onderlinge  erkenning  van  diploma's  vastgesteld, 
maar dat de toepassing van die richtlijn niet kan leiden tot automatische erken-
ning van de titel(s) van de verzoeker";

Dat het middel, dat betoogt dat het bestaan van een dergelijke richtlijn uitsluit 
dat die vergelijkende studie wordt uitgevoerd wanneer verzoeker een titel doet 
gelden die daarin niet is aangewezen, naar recht faalt;

2. Tweede middel
Wat betreft het vierde onderdeel :
Overwegende dat uit het geheel van de redenen van de bestreden beslissing, 

zonder de in dit onderdeel aangeklaagde dubbelzinnigheid, blijkt dat de raad van 
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beroep om te beslissen dat verweerder "over de bij de Belgische wet vereiste 
kwalificaties en kennis beschikt om op de tabel van de Orde van architecten te 
worden ingeschreven", op grond van artikel 43 van het Verdrag in de uitlegging 
die in het antwoord op het eerste middel wordt verduidelijkt, die kennis en kwa-
lificaties heeft vergeleken met de bevoegdheid die blijkt uit het diploma van ei-
ser en met zijn ervaring;

Dat het onderdeel feitelijke grondslag mist;
Wat betreft de eerste drie onderdelen samen :
Overwegende dat de bestreden beslissing zegt "dat (verweerder) zonder twijfel 

met zijn in Duitsland behaalde diploma van bouwkundig ingenieur, in zijn land 
het beroep van architect mocht uitoefenen, wat blijkt uit een attest van de Orde 
van architecten van het 'Land Nordrhein-Westfalen' d.d. 6 mei 1992"; en "dat de 
theoretische opleiding (van verweerder) blijkens dat attest aangevuld is met twee 
jaar praktijk als architect";

Dat de raad van beroep aldus helemaal niet overweegt dat verweerder moet in-
geschreven zijn op de tabel van de Orde van architecten van de provincie Luik 
omdat zijn diploma hem in Duitsland toegang verleent tot het beroep van archi-
tect, maar op de aard van de theoretische vorming steunt die uitmondt in dat di-
ploma en die met een praktische activiteit is aangevuld, om de bekwaamheid die 
uit dat diploma blijkt te vergelijken met die van de diploma's die de Belgische 
wet vereist;

Overwegende dat de raad van beroep, door rekening te houden met die vor-
ming en met de ervaring die verweerder nadien heeft verworven tijdens een vijf-
entwintigjarige activiteit "als werknemer in verschillende architecten-bureaus", 
op pertinente criteria heeft gesteund bij de vergelijking die is voorgeschreven 
door de correcte toepassing van artikel 43 van het Verdrag en waaruit zij, op 
grond van een feitelijke beoordeling, wettig heeft kunnen afleiden dat verweer-
der over de nodige kennis en kwalificaties beschikt zodat zijn aanvraag kan wor-
den ingewilligd;

Overwegende dat de raad van beroep, voor het overige, door de nuttige erva-
ring van verweerder als werknemer in aanmerking te nemen, geen uitwerking 
heeft verleend aan een arbeidsovereenkomst die hij zou hebben gesloten noch 
aan een activiteit die hij in ongeoorloofde omstandigheden zou hebben uitgeoe-
fend, en aldus artikel 5 van de wet van 26 juni 1963 tot oprichting van een Orde 
van architecten niet schendt;

Dat de onderdelen niet kunnen worden aangenomen;
OM DIE REDENEN,
HET HOF
Verwerpt de voorziening;
Veroordeelt eiser in de kosten.

5 september 2002 - 1° kamer – Voorzitter: de h. Parmentier, afdelingsvoorzitter – Ver-
slaggever: de h. Storck – Gelijkluidende conclusie van de h. De Riemaecker, advocaat-ge-
neraal – Advocaten: mrs. Kirkpatrick en Simont.
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Nr. 419

1° KAMER - 6 september 2002

1º OVEREENKOMST — RECHTEN EN VERPLICHTINGEN VAN PARTIJEN — 
ALGEMEEN - KANSCONTRACT - KANS OP WINST OF VERLIES - VEREISTE.

2º LIJFRENTE - VERKOOP TEGEN LIJFRENTE - KANS OP WINST OF VERLIES - 
VEREISTE.

1º en 2° Een overeenkomst die zich aandient als een kanscontract,  zoals een verkoop  
tegen lijfrente, kan slechts als een kanscontract aangezien worden wanneer de kans op  
winst of verlies die van de overeenkomst een kanscontract maakt, werkelijk aanwezig is.  
(Artt. 1104 en 1964 B.W.)

(J.V. e.a. T. W.H. e.a.)

ARREST

(A.R. C.00.0087.N)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 18 mei 1998 gewezen door 

het Hof van Beroep te Brussel.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Ghislain Londers heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Philippe Goeminne heeft geconcludeerd.
III. Middel
De eisers voeren in hun verzoekschrift een middel aan.
Het verzoekschrift is aan dit arrest gehecht en maakt er deel van uit.
IV. Beslissing van het Hof
1. Eerste onderdeel
Overwegende dat, overeenkomstig artikel 1964 van het Burgerlijk Wetboek, 

een kanscontract een wederkerige overeenkomst is waarvan de gevolgen, met be-
trekking tot winst en verlies, hetzij voor alle partijen, hetzij voor een of meer van 
hen, van een onzekere gebeurtenis afhangen;

Dat, krachtens artikel 1104 van het Burgerlijk Wetboek, wanneer het gelijk-
waardige van de wederzijdse verbintenissen gelegen is in de kans van winst of 
verlies, die voor elke partij afhankelijk is van een onzekere gebeurtenis, de over-
eenkomst een kanscontract is;

Dat derhalve wanneer een overeenkomst die zich aandient als een kanscon-
tract, zoals te dezen een verkoop tegen lijfrente, ze slechts als een kanscontract 
kan aangezien worden wanneer de kans op winst of verlies die van de overeen-
komst een kanscontract maakt, werkelijk aanwezig is;

Overwegende dat het arrest vaststelt dat :
1. op het ogenblik van de koop, op 23 februari 1988, de verkoper de leeftijd 
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van zevenentachtig jaar en drie maanden had bereikt;
2. de verkoper zich het vruchtgebruik van het onroerend goed heeft voorbe-

houden;
3. de waarde van het onroerend goed in volle eigendom in de akte werd be-

paald op 1.120.000 BEF, bedrag dat werd aanvaard door de ontvanger der regi-
stratie;

4. de koopprijs van de blote eigendom werd bepaald op 1.000.000 BEF, be-
drag dat werd omgezet in een jaarlijkse lijfrente van 200.000 BEF;

5. de verkoper op 11 november 1988 overleed;
6. niet is aangetoond dat de gezondheid van de verkoper op het ogenblik van 

de verkoop dermate slecht was dat men noodzakelijkerwijze had moeten beslui-
ten dat zijn levenseinde nabij was, noch dat de wil van de verkoper gebrekkig 
was;

7. de verkoper de kopers heeft willen laten genieten van een interessante prijs 
omwille van de genegenheid die hen verbond en de diensten die zij hun oude 
oom bewezen;

Dat het arrest op grond van al deze feitelijke omstandigheden oordeelt dat niet 
is aangetoond dat de vestiging van de lijfrente niet oprecht was en dat de hele 
operatie elk aleatoir karakter ontbeerde;

Overwegende dat het arrest aldus wettig oordeelt dat de kans zowel op winst 
als op verlies, die van de koop tegen lijfrente een kanscontract maakt, werkelijk 
aanwezig is in hoofde van de verkoper en zijn beslissing dat de koop tegen lijf-
rente een kanscontract is, naar recht verantwoordt;

Dat het onderdeel in zoverre niet kan worden aangenomen;
Overwegende voorts dat gelet op hetgeen in het antwoord op het onderdeel is 

weergegeven, de appèlrechters vermochten te oordelen dat "de verdere discussie 
van de schatting door de deskundige van de waarde van het goed irrelevant is";

Dat het onderdeel in zoverre niet kan worden aangenomen;
Overwegende dat voor het overige het onderdeel geheel is afgeleid uit de hier-

voor verworpen grieven;
Dat het onderdeel in zoverre niet ontvankelijk is;

2. Tweede onderdeel
Overwegende dat het onderdeel ervan uitgaat dat vaststaat dat de prijs minder 

dan vijf twaalfden van de eigenlijke waarde bedroeg;
Dat het arrest vaststelt dat dit niet het geval is;
Dat het onderdeel feitelijke grondslag mist;
3. Derde onderdeel
Overwegende dat het onderdeel er van uitgaat dat het arrest oordeelt dat de 

meerwaarde van het goed door de verkoper aan de verweerders werd geschon-
ken;
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Dat het arrest dergelijke beslissing niet bevat;
Dat het onderdeel feitelijke grondslag mist;
OM DIE REDENEN,
HET HOF,
Verwerpt de voorziening;
Veroordeelt de eisers in de kosten.
De kosten begroot op de som van vijfhonderd drieënvijftig euro zevenenvijftig 

cent jegens de eisende partijen en op de som van honderd tweeëndertig euro 
tweeënnegentig cent jegens de verwerende partijen. 

6 september 2002 - 1° kamer – Voorzitter: de h. Verougstraete, voorzitter – Verslagge-
ver: de h. Londers –  Gelijkluidende conclusie  van de h. Goeminne, advocaat-generaal – 
Advocaten: mrs. Geinger en De Gryse.

Nr. 420

1° KAMER - 6 september 2002

RECHTBANKEN — BURGERLIJKE ZAKEN — ALGEMEEN - BEHANDELING EN 
BERECHTING VAN DE VORDERING - MEMORIE, NOTA OF STUK - TE LATE OVERLEGGING - SANCTIE.

Buiten  het  geval  bepaald  in  art.  735 Ger.W. moet  de  rechter  alle  memories,  nota's  of  
stukken die niet ten laatste tegelijk met de conclusies zijn overgelegd, ambtshalve uit het  
debat weren, tenzij de partij tegen wie de stukken worden ingeroepen met die overleg-
ging heeft ingestemd en in het geval van de toepassing van artikel 748, § 2, van dit wet-
boek1. (Art. 740 Ger.W.)

(E.F. e.a. T. MEIRLAEN-GALLE B.V.B.A.)

ARREST

(A.R. C.00.0147.N)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 11 oktober 1999 gewezen 

door het Hof van Beroep te Gent.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Ernest Waûters heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Guido Bresseleers heeft geconcludeerd.
III. Middel
De eisers voeren in hun verzoekschrift een middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 149 van de op 17 februari 1994 gecoördineerde Grondwet;

1 Zie cass., 26 nov. 1999, A.R. C.98.0341.F, nr. 633. E. BREWAEYS, Gerechtelijk Recht. Artikelsgewijs  
commentaar met overzicht van rechtspraak en rechtsleer, Kluwer 1995, Ger.W. art. 740, nr. 3. 
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- de artikelen 736, 737, 740 en 743 van het Gerechtelijk Wetboek.
Aangevochten beslissingen
Het hof van beroep veroordeelt bij het bestreden arrest, met bevestiging van het vonnis 

van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Gent van 4 juni 1997, de eisers solidair tot beta-
ling aan verweerster van, in hoofdsom, een bedrag van 160.663 BEF, meer intresten en 
kosten.

Het hof van beroep steunt deze beslissing op volgende gronden :
"Uit de stukken waarop het hof vermag acht te slaan, blijkt dat de factuur nr. 1524, 

voorwerp van de oorspronkelijke vordering, werd opgesteld op 2 juli 1988 (stuk 1a (ver-
weerster)). (Verweerster) houdt voor dat zij de factuur op die datum heeft medegedeeld; 
waar (de eisers) voorhouden dat zij deze nooit hebben ontvangen.

Terzake leveren de voorhanden zijnde stukken voldoende overeenstemmende en ernsti-
ge vermoedens op dat (de eisers) kwestieuze factuur wel degelijk ontvangen hebben :

- er is de vermelding op datum in het verkoopdagboek van (verweerster) (stuk 4 ver-
weerster), waarvan noch de regelmatigheid, noch de juistheid wordt betwist;

- er is de aangetekende ingebrekestelling dd. 20 augustus 1992, waarin (de eisers) wor-
den aangemaand tot betaling van het nog verschuldigde saldo van kwestieuze factuur, dat, 
volgens de inhoud van deze brief, ondanks meerdere mondelinge beloften nog niet werd 
vereffend (stuk 3 (verweerster); welke ingebrekestelling nooit werd geprotesteerd.

Met de eerste rechter dient derhalve het hof te besluiten dat (eisers) de factuur wel de-
gelijk hebben ontvangen, doch nooit hebben geprotesteerd.

Bovendien ontkennen (eisers) niet dat zij de geleverde installatie in gebruik hebben ge-
nomen.

De eerste rechter heeft derhalve oordeelkundig beslist dat het nog opeisbare saldo ver-
schuldigd is" (arrest, p. 4, nr. 2.1);

Het hof van beroep stoelt aldus zijn beslissing uitdrukkelijk op stukken 3 en 4 van ver-
weerster, waarvan de eisers de wering uit de debatten hadden gevraagd.

Het hof van beroep stelt ter zake vast dat "ter zitting van dit hof op 13 september 1999 
(de eisers) vorderen (...) dat de stukken 2 tot en (met) 5, zoals vermeld in de inventaris 
van de 2de en 3de conclusies van (verweerster), uit de debatten zouden worden geweerd, 
wegens niet-mededeling", terwijl verweerster "repliceert dat de stukken wel degelijk aan 
de vorige raadsman van (eisers) werden meegedeeld" (arrest, p. 3, nr. II.4) om vervolgens 
onder de hoofding "IV. Beoordeling 1. Nopens de mededeling van de stukken" te beslis-
sen dat de litigieuze stukken niet behoeven te worden geweerd op volgende gronden : 

"Alle door (verweerster) in inventaris vermelde stukken zijn voor de sluiting van de de-
batten ter zitting medegedeeld. Er is derhalve geen grond meer tot wering uit de debatten 
(art. 740 Ger. W.).

Niet-mededeling van stukken alvorens er gebruik van te maken kan enkel leiden tot 
ambtshalve schorsing der debatten (art. 736, lid 1, Ger. W.).

Terzake zijn er geen redenen om tot schorsing over te gaan. De bewuste stukken zijn ter 
zitting van 13 september 1999 overgelegd, en (de eisers) zijn in de gelegenheid gesteld 
deze vier stukken in te kijken. Zij hebben ten volle hun rechten van verdediging kunnen 
uitoefenen. Dat eventueel de vorige raadsman van (eisers) de stukken niet zou hebben 
meegedeeld aan de huidige raadsman, is niet terzake doende" (arrest, pp. 3-4).

Grieven
Overeenkomstig artikel 740 van het Gerechtelijk Wetboek worden alle stukken, die niet 

ten laatste tegelijk met de conclusies zijn overgelegd, behoudens in geval van de in casu 
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niet toegepaste procedure "in korte debatten" zoals voorzien in artikel 735 van het Ge-
rechtelijk Wetboek, ambtshalve uit de debatten geweerd.

De in voornoemde wetsbepaling neergelegde regel werd door de wetgever ingevoerd 
teneinde te vermijden dat, zodra de zaak in staat is, de rechtspleging zou worden gedwars-
boomd door een partij die op het laatste ogenblik, op de zitting, nog stukken aan het debat 
toevoegt.

De omstandigheid dat de stukken, die niet ten laatste tegelijk met de conclusies werden 
overgelegd, ter zitting voor de sluiting van de debatten worden medegedeeld en door de 
tegenpartij kunnen worden ingekeken, doet geen afbreuk aan de in artikel 740 van het Ge-
rechtelijk Wetboek voorziene sanctie van ambtshalve wering uit de debatten.

Aan voornoemde sanctie wordt evenmin afbreuk gedaan door de in artikel 736 van het 
Gerechtelijk Wetboek voorziene mogelijkheid tot schorsing van de rechtspleging indien 
partijen hun stukken niet aan elkaar overleggen.

De eisers voerden in hun op 21 oktober 1998 ingediende conclusie aan, onder meer sub 
3, enkel kennis te hebben van de stukken 1, 1b en 1c en geen mededeling te hebben ont-
vangen van de overige stukken.

Het hof van beroep stelt in het bestreden arrest niet vast dat, in tegenstelling tot eisers' 
aanvoering, de litigieuze stukken tijdig, d.w.z. uiterlijk tegelijk met de conclusies van ver-
weerster, aan de eisers werden overgelegd.

De loutere vaststelling dat deze stukken vermeld werden in de inventaris bij de tweede 
en derde conclusies van verweerster (arrest, p. 3, nr. II.4), impliceert alleszins niet dat de 
stukken uiterlijk samen met deze conclusies werden overgelegd.

De overeenkomstig artikel 743 van het Gerechtelijk Wetboek bij de conclusies gevoeg-
de inventaris van de stukken kon immers niet het bewijs van de tijdige mededeling ervan 
opleveren indien de tijdige mededeling van de stukken - zoals te dezen - uitdrukkelijk 
door de tegenpartij in conclusies wordt betwist, zoals hiervoor gesteld.

Hieruit volgt dat het hof van beroep door in het bestreden arrest de stukken van ver-
weerster, waarvan de eisers aanvoerden dat zij niet werden medegedeeld, niet uit de de-
batten te weren op grond dat zij ter zitting voor de sluiting van de debatten werden mede-
gedeeld en dat de niet-mededeling van stukken slechts tot schorsing der debatten kon lei-
den, de artikelen 740, 736, en voor zoveel als nodig, 737 van het Gerechtelijk Wetboek 
schendt, tevens in zoverre er zou dienen te worden aangenomen dat het bestreden arrest 
de tijdige mededeling van de stukken door verweerster, ondanks de door eisers in conclu-
sie aangevoerde niet-mededeling ervan, afleidt uit de loutere vermelding van de kwestieu-
ze stukken in de inventaris bij de conclusies van verweerster, artikel 743 van het Gerech-
telijk Wetboek miskent, minstens door zich te beperken tot de overweging "dat eventueel 
de vorige raadsman van (de eisers) de stukken niet zou hebben medegedeeld aan de huidi-
ge raadsman, (...) niet terzake doende (is)" (arrest, p. 4, derde alinea) zonder na te gaan of 
verweersters aanvoering dat zij de litigieuze stukken aan de vorige raadsman van eisers 
zou hebben meegedeeld (arrest, p. 3, nr. II.4) met de werkelijkheid overeenstemt en aldus 
zonder vast te stellen dat de kwestieuze stukken overeenkomstig artikel 740 Gerechtelijk 
Wetboek ten laatste tegelijk met de conclusies werden overgelegd, niet wettig kon beslis-
sen tot de niet wering der stukken uit de debatten (schending van de artikelen 740, 736 en, 
voor zoveel als nodig, 737 van het Gerechtelijk Wetboek) evenals niet regelmatig met re-
denen is omkleed nu het berust op onduidelijke motieven, waarbij in het ongewisse wordt 
gelaten of de litigieuze stukken al dan niet tijdig, d.i. uiterlijk tegelijk met de conclusies, 
aan de vorige raadsman van eisers werden meegedeeld en die het Hof derhalve in de on-
mogelijkheid stellen zijn wettigheidcontrole op de aangevochten beslissing uit te oefenen 
(schending van artikel 149 van de gecoördineerde Grondwet van 17 februari 1994).
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IV. Beslissing van het Hof
Overwegende dat, buiten het geval dat is bepaald in artikel 735 van het Ge-

rechtelijk Wetboek, de rechter, krachtens artikel 740 van dit wetboek, alle me-
mories, nota's of stukken die niet ten laatste tegelijk met de conclusies zijn over-
gelegd, ambtshalve uit het debat moet weren, tenzij in het geval de partij tegen 
wie die stukken worden ingeroepen, met die overlegging heeft ingestemd en in 
het geval van de toepassing van artikel 748, §2, van dit wetboek;

Overwegende dat het arrest vaststelt dat de eisers voor de appèlrechters vor-
derden dat de stukken 2 tot en met 5 van verweerster uit het debat zou geweerd 
worden wegens niet-mededeling;

Dat uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan blijkt dat de rechtsple-
ging niet overeenkomstig artikel  735 van het  Gerechtelijk Wetboek werd ge-
voerd;

Dat het arrest vaststelt dat die stukken voor de sluiting van het debat ter zitting 
aan de eisers zijn meegedeeld en op grond hiervan beslist dat er, met toepassing 
van artikel 740 van het Gerechtelijk Wetboek, geen grond is om die stukken uit 
het debat te weren;

Dat het oordeelt dat de niet-mededeling van stukken alvorens ervan gebruik te 
maken, enkel overeenkomstig artikel 736, eerste lid, van voormeld wetboek kan 
leiden tot schorsing van de procedure en dat er te dezen geen reden is tot schor-
sing van de rechtspleging omdat de bedoelde stukken ter zitting van 13 septem-
ber 1999 werden overgelegd en de eisers er alsdan kennis hebben kunnen van ne-
men en hun rechten van verdediging uitoefenen;

Dat het arrest verder oordeelt dat het niet ter zake doet dat de vorige raadsman 
van de eisers de stukken niet zou hebben meegedeeld aan de huidige raadsman, 
maar niet vaststelt dat die stukken aan die vorige raadsman werden meegedeeld;

Dat het arrest zijn beslissing laat steunen op twee van de stukken waarvan de 
eisers vorderden dat die uit het debat zouden worden geweerd;

Dat het arrest aldus artikel 740 van het Gerechtelijk Wetboek schendt;
Dat het middel gegrond is;
OM DIE REDENEN,
HET HOF,
Vernietigt het bestreden arrest;
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het ver-

nietigde arrest;
Houdt de kosten aan en laat de beslissing daaromtrent aan de feitenrechter 

over;
Verwijst de zaak naar het Hof van Beroep te Antwerpen.

6 september 2002 - 1° kamer – Voorzitter: de h. Verougstraete, voorzitter – Verslagge-
ver: de h. Waûters – Gelijkluidende conclusie van de h. Bresseleers, advocaat-generaal – 
Advocaat: mr. Geinger.
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Nr. 421

1° KAMER - 6 september 2002

OVEREENKOMST — RECHTEN EN VERPLICHTINGEN VAN PARTIJEN — 
TUSSEN PARTIJEN - BEDONGEN MOGELIJKHEID OM DE OVEREENKOMST EENZIJDIG TE BEËINDIGEN - 
TEGENPRESTATIE - GELDSOM - STRAFBEDING.

Geen strafbeding in de zin van art. 1229, eerste lid, B.W. is het beding waarin een geldsom  
wordt overeengekomen, niet ter vergoeding van de schade, maar als tegenprestatie voor  
de  in  de  overeenkost  vastgelegde  mogelijkheid  om  die  overeenkomst  eenzijdig  te  
beëindigen1.

(ROBERT BOSCH N.V. T. HANDELSKANTOOR H. DE BEUKELAER & CIE N.V.)

ARREST

(A.R. C.00.0150.N)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 8 oktober 1999 gewezen door 

het Hof van Beroep te Brussel.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Eric Dirix heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Guido Bresseleers heeft geconcludeerd.
III. Middel
Eiseres voert in haar verzoekschrift een middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 6, 1108, 1126 (zoals deze bepaling werd gewijzigd door de Wet van 23 

november 1998 en, voor zoveel als nodig, in de versie voor de wijziging door laatstge-
noemde wet) 1131, 1133, 1134, 1184, 1226, 1229 en 1728 van het Burgerlijk Wetboek;

- (...)
Aangevochten beslissingen
De appèlrechters verklaren met bevestiging van het beroepen vonnis de beëindigings-

clausule vervat in de overeenkomst tussen de partijen nietig wegens strijdigheid met de 
openbare orde, wijzen de oorspronkelijke vordering van eiseres af en willigen de oor-
spronkelijke tegenvordering van verweerster in, en beslissen aldus op grond van de vol-
gende redengeving :

"(...) In §7 van de oorspronkelijke huurovereenkomst van 10 mei 198(4) werd duidelijk 
bepaald dat de huurder uit hoofde van de uitoefening van het recht om af te zien van de 
uitvoering van het contract of dit te verbreken, een forfaitaire en onherleidbare vergoeding 
zou verschuldigd zijn, gelijk aan de helft van de nog tot bij afloop van het contract ver-
schuldigde bedragen, indien dit normaal zou zijn uitgevoerd tot aan de vervaldag, met een 
minimum gelijk aan één jaar huur.

De term 'vervaldag' slaat duidelijk op de, op het ogenblik van de opzegging of verbre-
king, contractueel vastgestelde datum waarop de huur normaal een einde had moeten ne-

1 Cass., 22 okt. 1999, A.R. C.98.0134.F, nr. 556. 
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men, weze het, al naar gelang het geval, het einde van de oorspronkelijke termijn van 10 
jaar na het jaar van de ingebruikstelling, of het einde van een daarop volgende termijn van 
5 jaar in geval van stilzwijgende verlenging, of nog, zoals in casu, het einde van een bij 
bijkomende overeenkomsten vastgestelde verlenging van de huurtermijn.

Het blijkt niet dat (de) partijen de bedoeling zouden gehad hebben om de in dit laatste 
geval contractueel vastgestelde 'vervaldatum' van de toepassing van de bedoelde clausule 
uit te sluiten.

De litigieuze clausule voorziet duidelijk in een vergoeding als tegenprestatie voor de 
uitoefening van dit recht om de overeenkomst voortijdig op te zeggen of te verbreken en 
kan niet geïnterpreteerd worden als een schade- of strafbeding, dit is de contractuele vast-
stelling van de vergoeding voor schade uit wanprestatie.

Beide bedingen zijn wel degelijk van elkaar te onderscheiden, met name in zoverre de 
opzegging uitwerking heeft door de eenzijdige wilsuiting van de opzegger, zonder dat de 
andere partij een andere keuze heeft, en zonder dat deze moet in gebreke stellen opdat de 
vergoeding verschuldigd zou zijn.

Zulks neemt niet weg dat ook een schade- of strafbeding een toerekenbare daad, name-
lijk een contractuele fout van de niet-uitvoerende partij veronderstelt, en dus voor zijn toe-
passing niet louter afhangt van de wil van de partij die geen uitvoering bekomt van het-
geen hem contractueel toegezegd was.

De stelling dat een schade- of strafbeding wel, en een opzeggings- of verbrekingsver-
goeding niet aanleiding kan geven tot speculatie op de niet-uitvoering door de andere par-
tij van hetgeen waartoe deze zich contractueel verbonden had, is dan ook niet pertinent.

Zowel in het geval van een opzeggings- of verbrekingsbeding, als in het geval van een 
schade- of strafbeding, is het mogelijk om erop te speculeren dat zich omstandigheden 
zullen voordoen die de tegenpartij ertoe zullen brengen om, in het ene geval actief, in het 
andere geval passief, af te zien van de verdere uitvoering van hetgeen waartoe hij zich 
contractueel verbonden had, en om erop te speculeren dat aldus, door toepassing van het 
beding, een groter voordeel zal kunnen bekomen worden dan in het geval van normale 
uitvoering van de overeenkomst.

De omstandigheden die de tegenpartij ertoe brengen om af te zien van de normale uit-
voering van het contract en derhalve, al naar gelang het geval, de overeenkomst te verbre-
ken of een contractuele wanprestatie te plegen, zullen door de band trouwens dezelfde 
zijn.

In dit opzicht is er geen onderscheid te maken tussen de beide soorten bedingen.
Zoals de schadevergoeding die in een schade- of strafbeding bedongen wordt, de ver-

goeding moet zijn van, en moet beantwoorden aan de schade die de ene partij, naar nor-
male verwachtingen op het ogenblik van de contractsluiting, dreigt te lijden door de even-
tuele toekomstige wanprestatie van de andere partij, zo moet de verbrekingsvergoeding 
die als prijs voor het uitoefenen van het verbrekingsrecht bedongen wordt, evenzeer de 
vergoeding zijn van, en beantwoorden aan het verlies dat de ene partij dreigt te lijden door 
de toekomstige uitoefening van het verbrekingsrecht van de andere partij.

Zoals bij het strafbeding, moet ook bij het verbrekingsbeding aangenomen worden dat 
de bedongen verbrekingsvergoeding nooit een burgerlijke straf kan zijn, maar enkel de te-
genprestatie voor het afstand doen door de wederpartij van haar recht om de uitvoering 
van de overeenkomst te vorderen, dit is voor de schade die zij dreigt te lijden doordat het 
contract voortijdig zou worden beëindigd.

In geval van voortijdige opzegging van een huurovereenkomst wordt de verhuurder on-
middellijk bevrijd van al zijn verhuurdersverplichtingen. Tevens bekomt de verhuurder 
het verhuurde goed onmiddellijk terug en kan hij er opnieuw vrij over beschikken voor 
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verdere verhuring of verkoop.
Niettemin zou, in casu, bij toepassing van het litigieuze opzeggings- of verbrekingsbe-

ding, de verhuurder bovendien nog onmiddellijk een kapitaal ontvangen dat overeenstemt 
met de helft van het bedrag van de huurgelden die hij, bij normale uitvoering van de over-
eenkomst, slechts geleidelijk over de periode tot de vervaldatum van de overeenkomst zou 
ontvangen. Door de onmiddellijke uitbetaling overstijgt dit kapitaal dus de helft van de te-
genwaarde van de bij normale uitvoering nog te betalen huurgelden.

De bij het litigieuze verbrekingsbeding bedongen verbrekingsvergoeding overstijgt ma-
nifest de op het ogenblik van de contractsluiting redelijkerwijze te voorziene schade die 
de verhuurder dreigt te lijden doordat het contract door de huurder voortijdig zou worden 
opgezegd.

Dit verbrekingsbeding doet enerzijds blijken van een zodanig belang van de verhuurder 
bij een spoedig afzien door de nemer van de uitvoering van het contract, en meteen het zo 
snel mogelijk terug overmaken van het verhuurde materieel vermeerderd met een kapitaal 
dat desondanks het grootste gedeelte van de overeengekomen huurprijs dekt, dat het een 
speculeren aantoont van de verhuurder op de beschreven voortijdige beëindiging van de 
overeenkomst.

Dit  verbrekingsbeding heeft  anderzijds,  bij  wijze van burgerlijke  straf,  duidelijk tot 
doel de nemer te verhinderen om, wanneer economische of sociale redenen of andere om-
standigheden hem daartoe aanzetten, zich op een redelijke en aanvaardbare wijze van zijn 
verbintenissen te bevrijden wanneer de normale vervaldatum van de overeenkomst nog 
geruime tijd verwijderd is.

Dit beding kan bijgevolg met toepassing van de artikelen 6, 1131 en 1133 B.W. geen 
gevolg hebben.

Het artikel 1231 B.W., zoals vervangen bij de Wet van 23 november 1998, heeft enkel 
betrekking op het strafbeding in de zin van het artikel 1226 B.W., zoals vervangen bij de 
Wet van 23 november 1998, en van het artikel 1228 B.W.

Vermits het litigieuze opzeggingsbeding geen gevolg kan hebben, maakt (verweerster) 
terecht aanspraak op de terugbetaling van de vergoeding,  beantwoordend aan één jaar 
huur, die zij, op grond van het litigieuze opzeggingsbeding en van haar interpretatie van 
de erin geviseerde vervaldatum, onverschuldigd aan (eiseres) betaalde, en die door deze 
laatste niet onvoorwaardelijk aanvaard werd".

Grieven
1. Eerste onderdeel
De rechter moet nagaan of het in straf-  of schadebedingen overeengekomen bedrag 

"een forfaitaire vergoeding (is) van de schade die kan worden geleden ten gevolge van de 
niet-uitvoering van de overeenkomst" in de zin van artikel 1226 van het Burgerlijk Wet-
boek, zoals vervangen door de Wet van 23 november 1998 en, gelet op haar dwingend ka-
rakter, onmiddellijk van toepassing op lopende overeenkomsten sedert haar inwerkingtre-
ding op 23 januari 1999.

Wanneer de rechter vaststelt dat het in straf- of schadebedingen overeengekomen be-
drag "kennelijk het bedrag te boven gaat dat de partijen konden vaststellen om de schade 
wegens de niet-uitvoering van de overeenkomst te vergoeden", heeft hij, sedert 23 januari 
1999, de mogelijkheid om (ook voordien bedongen) overdreven straf- of schadebedingen 
te matigen overeenkomstig artikel 1231 van het Burgerlijk Wetboek.

Voor die datum kan hij alsdan oordelen dat het geen straf- of schadebeding in de zin 
van de artikelen 1226 en 1229 van het Burgerlijk Wetboek betrof en dat de bepalingen 
van het toenmalige artikel 1152 van hetzelfde Wetboek geen toepassing vonden. 



1740 HOF VAN CASSATIE 6.9.02 - Nr. 421 

De rechter beschikt over dergelijke matigings- en toetsingsbevoegdheid alleen ten aan-
zien van bedingen die een bedrag bepalen als vergoeding voor de schade die de schuldei-
ser lijdt ten gevolge van de niet-uitvoering van de overeenkomst door zijn schuldenaar.

Uit de tekst van voormelde §7 van de huurovereenkomst dd. 10 mei 1984 waarvan de 
integrale tekst in het arrest is weergegeven blijkt dat de "forfaitaire en onherleidbare ver-
goeding" die verweerster verschuldigd is in geval zij voor het verstrijken van de conventi-
onele termijn een einde stelt aan de overeenkomst, de tegenprestatie uitmaakt van het 
recht dat haar in dit beding wordt verleend om de overeenkomst vroegtijdig te beëindigen.

Het bestreden arrest stelt overigens te dezen vast dat voormelde §7 van de huurovereen-
komst van 10 mei 1984 "duidelijk in een vergoeding (voorziet) als tegenprestatie voor de 
uitoefening van het recht om de overeenkomst voortijdig op te zeggen of te verbreken, en 
niet geïnterpreteerd (kan) worden als een schade- of strafbeding, dit is de contractuele 
vaststelling van de vergoeding voor schade uit wanprestatie".

Dergelijk  ontbindings-  of  verbrekingsbeding  valt  inderdaad  fundamenteel  te  onder-
scheiden van een straf- of schadebeding dat in een forfaitaire vergoeding voorziet van de 
schade die voor de schuldeiser uit de niet-uitvoering van de hoofdverbintenis voortvloeit.

De tegenprestatie die een contractspartij bij toepassing van een ontbindings- of verbre-
kingsbeding verschuldigd is, beoogt niet de schade te vergoeden die voortvloeit uit een 
contractuele wanprestatie, maar is de prijs die deze partij betaalt als tegenprestatie voor de 
uitoefening van een recht.

De appèlrechters, die met de aangehaalde consideransen vaststellen dat voormelde §7 
van de huurovereenkomst van 10 mei 1984 geen straf- of schadebeding is, maar een be-
ding dat een geldelijke tegenprestatie oplegt aan de partij die het contractueel recht ver-
krijgt om vroegtijdig de overeenkomst te beëindigen, beslissen niet wettelijk dat "zoals de 
schadevergoeding die in een schade- of strafbeding bedongen wordt, de vergoeding moet 
zijn van, en moet beantwoorden aan de schade die de ene partij, naar normale verwachtin-
gen op het ogenblik van de contractsluiting, dreigt te lijden door de eventuele toekomstige 
wanprestatie van de andere partij, de verbrekingsvergoeding die als prijs voor het uitoefe-
nen van het verbrekingsrecht bedongen wordt, evenzeer de vergoeding (moet) zijn van, en 
beantwoorden aan het verlies dat de ene partij dreigt te lijden door de toekomstige uitoefe-
ning van het verbrekingsrecht van de andere partij" en dat "zoals bij het strafbeding, ook 
bij het verbrekingsbeding aangenomen (moet) worden dat de bedongen verbrekingsver-
goeding nooit een burgerlijke straf kan zijn, maar enkel de tegenprestatie voor het afstand 
doen door de wederpartij van haar recht om de uitvoering van de overeenkomst te vorde-
ren, dit is voor de schade die zij dreigt te lijden doordat het contract voortijdig zou worden 
beëindigd".

De appèlrechters die aldus de rechtsgeldigheid van voormelde §7 van de huurovereen-
komst van 10 mei 1984 toetsten alsof het een straf- of schadebeding zou zijn (schending 
van de artikelen 1226 en 1229 van het Burgerlijk Wetboek), verantwoorden derhalve hun 
beslissing, dat het beding om die reden strijdig is met de openbare orde, niet naar recht 
(schending van de artikelen 6, 1131 en 1133 van het Burgerlijk Wetboek) en weigeren de 
rechtsgevolgen te erkennen die de overeenkomst wettelijk tussen de partijen heeft en mis-
kennen aldus de verbindende kracht ervan (schending van de artikelen 1108, 1126, 1728 
en, inzonderheid, 1134 van het Burgerlijk Wetboek).

(...)
IV. Beslissing van het Hof
1. Ontvankelijkheid van het middel
Over de door verweerster opgeworpen grond van niet-ontvankelijkheid :
Overwegende dat  het  middel,  zonder de  aangevoerde  duisterheid,  vermeldt 
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waarom de bestreden beslissing de begrippen strafbeding en verbrekingsbeding 
verwart en preciseert hoe hierdoor de onderscheiden wetsbepalingen die in het 
middel worden vermeld worden geschonden;

Dat de grond van niet-ontvankelijkheid moet worden verworpen;
2. Eerste onderdeel
Overwegende dat artikel 1229, eerste lid, van het Burgerlijk Wetboek, bepaalt 

dat het strafbeding de schade vergoedt die de schuldeiser lijdt ten gevolge van 
het niet-nakomen van de hoofdverbintenis; dat daaruit volgt dat het als strafbe-
ding overeengekomen bedrag enkel een forfaitaire vergoeding mag zijn voor de 
schade die voor de schuldeiser kan voortvloeien uit het niet-nakomen van die 
verbintenis;

Dat derhalve geen strafbeding in de zin van deze bepaling kan zijn, het beding 
waarin een geldsom wordt overeengekomen niet ter vergoeding van de schade, 
maar als tegenprestatie voor de in de toekomst vastgelegde mogelijkheid om die 
overeenkomst eenzijdig te beëindigen;

Dat het in dat geval in de regel niet aan de rechter staat de verhouding tussen 
het overeengekomen bedrag en de schade die door die eenzijdige beëindiging 
kan worden veroorzaakt, te beoordelen;

Overwegende dat de appèlrechters vaststellen dat de overeenkomst tussen de 
partijen onder §7 bepaalt : "De nemer heeft het recht af te zien van de uitvoering 
van het contract of dit te verbreken. In dit geval betaalt hij aan de verhuurder een 
forfaitaire en onherleidbare vergoeding, gelijk aan de helft van de nog bij afloop 
van het contract verschuldigde bedragen, indien dit normaal zou zijn uitgevoerd 
tot aan de vervaldag";

Dat de appèlrechters oordelen dat een dergelijk beding enkel mag strekken tot 
vergoeding "voor de schade die (de bedinger) dreigt te lijden doordat het contract 
voortijdig zou worden beëindigd" en dat "de bij het litigieuze verbrekingsbeding 
bedongen verbrekingsvergoeding de op het ogenblik van de contractsluiting re-
delijkerwijze te voorziene schade die de verhuurder dreigt te lijden doordat het 
contract door de huurder voortijdig zou worden opgezegd (overstijgt)";

Dat zij door op die gronden te beslissen dat het beding "geen gevolg kan heb-
ben", hun beslissing niet naar recht verantwoorden;

Dat het onderdeel gegrond is;
OM DIE REDENEN,
HET HOF,
Vernietigt het bestreden arrest;
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het ver-

nietigde arrest;
Houdt de kosten aan en laat  de beslissing daaromtrent  aan de feitenrechter 

over;
Verwijst de zaak naar het Hof van Beroep te Antwerpen.

6 september 2002 - 1° kamer – Voorzitter: de h. Verougstraete, voorzitter – Verslagge-
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ver: de h. Dirix – Gelijkluidende conclusie van de h. Bresseleers, advocaat-generaal – Ad-
vocaten: mrs. Nelissen Grade en De Gryse.

Nr. 422

VERENIGDE KAMERS - 6 september 2002

1º RAAD VAN STATE - AFDELING ADMINISTRATIE - BEVOEGDHEID - BEROEP TOT 
NIETIGVERKLARING - AKTE OF REGLEMENT VAN ADMINISTRATIEVE OVERHEID.

Instellingen, opgericht door privé personen, maar erkend door de federale overheid, de 
overheid van de gemeenschappen en gewesten, de provincies of gemeenten, zijn admi-
nistratieve overheden mits hun werking door de overheid wordt bepaald en gecontroleerd 
en zij beslissingen kunnen nemen die derden binden; wanneer die instellingen een deel  
van het openbaar gezag uitoefenen kunnen hun handelingen door de Raad van State 
worden nietig verklaard; het enkele feit dat een instelling geen organiek verband heeft  
met de overheid sluit de bevoegdheid van de Raad van State niet uit1.

(G.M. T. INSTITUUT ZUSTERS VAN DE ONBEVLEKTE ONTVANGENIS v.z.w.)

Conclusie van advocaat-generaal Bresseleers :
1. De voorziening komt op tegen de uitspraak dat de Raad van State onbevoegd is om 

kennis te nemen van het beroep tot nietigverklaring dat de eiser heeft ingediend tegen de 
beslissing van de klassenraad van het zesde jaar Wetenschappen-Wiskunde van verweer-
ster, om hem (slechts) een C-attest te geven.

Aan de orde is de vraag of de delibererende klassenraad van een vrije onderwijsin-
stelling kan aangemerkt worden als een administratieve overheid in de zin van artikel 14 
van de gecoördineerde wetten op de Raad van State.

2. De arresten van het Hof van 14 februari 1997 (A.R. C.96.0211.N, nr. 88, met de con-
clusie van advocaat-generaal Dubrulle) en van 9 oktober 1999 (A.R. C.98.0141.F, nr. 
452) hebben omschreven wat een administratieve overheid is.

“Instellingen opgericht of erkend door de federale overheid, de overheid van de ge-
meenschappen en gewesten, de provincies of gemeenten, die belast zijn met een openbare 
dienst en niet behoren tot de Rechterlijke of Wetgevende Macht, zijn in beginsel admini-
stratieve overheden, in zoverre hun werking door de overheid wordt bepaald en gecontro-
leerd en zij beslissingen kunnen nemen die derden binden”

3. Het bestreden arrest negeert deze definitie, en beperkt zich tot het oordeel dat een 
klassenraad van een vrije onderwijsinstelling die met de overheid geen organiek verband 
heeft,  niet  kan  worden  beschouwd  als  een  administratieve  overheid  in  de  zin  van 
voormeld artikel 14. Als relevante kenmerken van de vrije onderwijsinstelling worden 
vermeld dat zij opgericht is door privé personen, en dat privé personen de werkwijze er-
van regelen en in voorko-mend geval kunnen beslissen ze af te schaffen.

4.1 De Raad van State  gaat aldus voorbij  aan de omstandigheid dat  er instellingen 
bestaan die, opgericht door privé personen, deelnemen aan het overheidshandelen; louter 
op grond van de aangehaalde criteria vaststellen dat deze instellingen geen organiek ver-
band met de overheid hebben miskent hun specifieke aard. Het miskent de wil van de wet-
gever die, zoals de Grondwet toelaat, het vrij onderwijs inschakelt in het openbare onder-
wijsaanbod, en het aldus tot een functionele openbare dienst maakt die een taak van open-

1 Cass., 6 sept. 2002, A.R. 02.0177.N, nr. 423, en de conclusie van het openbaar ministerie. 
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baar belang waarneemt.
4.2 Zo wijst de voorziening wetsbepalingen aan waaruit kan blijken dat de werking van 

vrije onderwijsinstellingen, zoals verweerster, door de overheid in beduidende mate wordt 
bepaald  en  gecontroleerd,  en  dat  door  de  delibererende  klassenraad  van  verweerster 
genomen beslissingen derden kunnen binden.

5.1 De rechtsopvatting die de Raad van State thans aankleeft verengt de definitie die 
het  Hof  heeft  uitgewerkt:  buiten beschouwing wordt  gelaten dat  instellingen die  door 
privé personen zijn opgericht, door de overheid kunnen worden erkend.

5.2 De vaststelling dat privé personen de werking van verweerster regelen is slechts een 
zeer fragmentarische waarheid (zie sub 4.2).

5.3 Tenslotte laat de Raad ook de eenzijdige beslissingsbevoegdheid terzijde, gegeven 
waaruit afdoend blijkt dat een privé instelling een deel van het openbaar gezag uitoefent.

In dit geval is niet onderzocht of verweerster, ook al is ze een rechtspersoon met een 
privaatrechtelijke rechtsvorm, toch niet de bevoegdheid heeft om aan anderen bindende 
verplichtingen op te leggen die onder meer kunnen bestaan in het moeten erkennen of on-
dergaan van rechten welke zij, met openbaar gezag toegerust, aan derden heeft gegeven.

6.  Het bestreden arrest  verwijst  expliciet  naar  het arrest  nr.  93.289 van 13 februari 
2001, van de algemene vergadering van de afdeling administratie van de Raad van State 
(ook gepubliceerd in het R.W. 2000-2001, 1388 met noot R. VERSTEGEN, De Raad van State 
is onbevoegd voor vrije onderwijsinstellingen), dat echter niet ruimer gemotiveerd is.

De Raad heeft nota genomen van de repliek van eiser op het advies van het lid van het 
auditoraat,  maar is niet ingegaan op het verweer dat de beroepen beslissing, genomen 
door een met overheidsgezag bekleed orgaan, voor derden bindend is. Een antwoord was 
verhelderend geweest.

7.  Het middel dat eiser aanvoert  tegen de  ambtshalve onbevoegdverklaring door de 
Raad van State is gegrond.

Conclusie: vernietiging, met verwijzing naar de uit andere leden samengestelde afde-
ling administratie van de Raad van State, die zich zal schikken naar de beslissing van het 
Hof over het beslechte rechtspunt.

ARREST

(A.R. C.01.0382.N)

I. Bestreden uitspraak
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 12 juni 2001 gewezen door 

de Raad van State, afdeling administratie.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Ernest Waûters heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Guido Bresseleers heeft geconcludeerd.
III. Feiten
Eiser vorderde voor de Raad van State, afdeling administratie, de nietigverkla-

ring van de beslissing van 12 september 1997 waarbij de delibererende klassen-
raad van het zesde jaar wetenschappen - wiskunde van verweerster V.Z.W. Insti-
tuut Zusters van de Onbevlekte Ontvangenis hem een C-attest heeft gegeven.

De Raad van State heeft zich onbevoegd verklaard om van het beroep van ei-
ser kennis te nemen.
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IV. Middel
Eiser voert in zijn verzoekschrift één middel aan.
Dit middel is gesteld als volgt :
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 127, § 1, 2°, b, 144 en 145 van de gecoördineerde Grondwet;
- de artikelen 7 en 14 van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd bij koninklijk 

besluit van 12 januari 1973;
- de artikelen 6, 6bis, 6ter, 6quater, en 24, § 2, van de Schoolpactwet van 29 mei 1959, 

zoals gewijzigd bij de decreten van 31 juli 1990, 24 juli 1996 en 15 juli 1997;
- de artikelen 1, 4 en 5 van het decreet van 27 maart 1991 betreffende de rechtspositie 

van sommige personeelsleden van het gesubsidieerd onderwijs en de gesubsidieerde psy-
cho-medisch-sociale centra, zoals gewijzigd bij de decreten van 17 juli 1991, 21 december 
1994 en 14 juli 1998;

- de artikelen 4, 5, § 1, 6 en 9 van het decreet van 17 juli 1991 betreffende de inspectie 
en pedagogische begeleidingsdiensten, zoals gewijzigd bij de decreten van 28 april 1993, 
15 december 1993, 22 februari 1995 en 24 juli 1996;

- artikel 84quinquies van het decreet van de Vlaamse Raad van 31 juli 1990 betreffende 
het onderwijs-II;

- de artikelen 34 en 35, 5°, van het besluit van de Vlaamse Regering van 13 maart 1991 
betreffende de organisatie van het voltijds secundair onderwijs;

- artikel VIII.4, 3°, van het besluit van de Vlaamse Regering van 24 november 1993 
houdende organisatie van het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap en de regeling van 
de rechtspositie van het personeel;

- artikel 16, eerste lid, 6°, van het koninklijk besluit van 2 oktober 1937 houdende het 
statuut van het rijkspersoneel.

Aangevochten beslissing
De Raad van State verwerpt eisers beroep na ambtshalve te hebben overwogen : "dat de 

bestreden beslissing genomen is door een klassenraad van een vrije onderwijsinstelling; 
dat die instelling opgericht is door privé-personen; dat privé-personen de werkwijze ervan 
regelen en in voorkomend geval kunnen beslissen ze af te schaffen; dat, zoals bij arrest nr. 
93.289 van 13 februari 2001 van de algemene vergadering van de afdeling administratie 
van de Raad van State is gesteld, een dergelijke instelling die met de overheid geen orga-
niek verband heeft, niet kan worden beschouwd als een administratieve overheid in de zin 
van artikel 14, § 1, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State; dat bijgevolg de 
Raad van State niet bevoegd is om kennis te nemen van het beroep".

Grieven
Luidens artikel 7 van de gecoördineerde wetten op de Raad van State, doet de afdeling 

administratie van deze raad uitspraak bij wijze van arresten in de gevallen voorzien bij 
deze wet en de bijzondere wetten, en luidens artikel 14 van deze wetten doet zij meer be-
paald uitspraak over de beroepen tot nietigverklaring wegens overtreding van hetzij sub-
stantiële, hetzij op straffe van nietigheid voorgeschreven vormen, overschrijding of af-
wending van macht, ingesteld tegen de akten en reglementen van de onderscheiden admi-
nistratieve overheden; instellingen opgericht of erkend door de federale overheid, de over-
heid van de gemeenschappen en gewesten, de provincies of gemeenten, die belast zijn met 
een openbare dienst en niet behoren tot de Rechterlijke of Wetgevende Macht, zijn in be-
ginsel administratieve overheden, in zoverre hun werking door de overheid wordt bepaald 
en gecontroleerd en zij beslissingen kunnen nemen die derden binden; verweerster is te 
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dezen opgetreden als een door de Vlaamse overheid erkende en gesubsidieerde inrichten-
de macht inzake algemeen secundair onderwijs in de Vlaamse Gemeenschap waarvan de 
werking door deze overheid wordt bepaald en gecontroleerd, zoals onder meer blijkt uit 
de bepaling van de artikelen 6, 6bis, 6ter, 6quater, en 24, § 2, van de Schoolpactwet van 
29 mei 1959, de artikelen 1, 4 en 5 van het decreet van 27 maart 1991 betreffende de 
rechtspositie van sommige personeelsleden van het gesubsidieerd onderwijs en de gesub-
sidieerde psycho-medisch-sociale centra en deze van de artikelen 4, 5, § 1, 6 en 9 van het 
decreet van 17 juli 1991 betreffende de inspectie en pedagogische begeleidingsdiensten; 
het door verweerster aangeboden gesubsidieerd vrij onderwijs is een functionele openbare 
dienst die ten behoeve van de bevolking weliswaar op privé-initiatief wordt georganiseerd 
maar met het oog op het waarnemen van een taak van algemeen belang; uit de samenle-
zing van de artikelen 84quinquies van het decreet van de Vlaamse Raad van 31 juli 1990 
betreffende het onderwijs-II, 34 en 35, 5°, van het besluit van de Vlaamse Regering van 
13 maart 1991 betreffende de organisatie van het voltijds secundair onderwijs volgt dat de 
erkende inrichtende machten op voordracht en na een gunstige beslissing van de delibere-
rende klassenraad bevoegd zijn voor de uitreiking van het diploma van het secundair on-
derwijs zoals weergegeven in bijlage 10 bij voormeld besluit; verweerster is aldus be-
voegd tot het nemen van een beslissing over de uitreiking van een diploma (einddiploma 
secundair onderwijs) bedoeld in artikel 127, § 1, 2°, b, van de gecoördineerde Grondwet, 
die in hoofde van eiser rechten doet ontstaan en derden bindt, met name doordat dit diplo-
ma toegang verleent tot instellingen van hoger onderwijs en tot bepaalde betrekkingen in 
het openbaar ambt, zoals onder meer blijkt uit artikel VIII.4, 3°, van het besluit van de 
Vlaamse Regering van 24 november 1993 houdende organisatie van het ministerie van de 
Vlaamse Gemeenschap en de regeling van de rechtspositie van het personeel, en artikel, 
16, eerste lid, 6°, en de daarin bedoelde bijlage, van het koninklijk besluit van 2 oktober 
1937 houdende het statuut van het rijkspersoneel ; de enkele omstandigheid dat verweer-
ster "opgericht is door privé-personen" die de "werkwijze ervan regelen en in voorkomend 
geval kunnen beslissen ze af te schaffen" en aldus "met de overheid geen organiek ver-
band heeft" doet aan het voorgaande geenszins afbreuk en volstaat derhalve niet om te be-
slissen dat verweerster niet kan worden beschouwd als een administratieve overheid in de 
zin van artikel 14, § 1, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State.

Hieruit volgt dat de Raad van State, door zich onbevoegd te verklaren om kennis te ne-
men van eisers annulatieberoep, op de enkele gronden "dat de beslissing genomen is door 
een klassenraad van een vrije onderwijsinstelling (...) opgericht door privé-personen (die) 
de werkwijze ervan regelen en in voorkomend geval kunnen beslissen ze af te schaffen" 
en dat "dergelijke instelling die met de overheid geen organiek verband heeft, niet kan 
worden beschouwd als een administratieve overheid in de zin van artikel 14, § 1, van de 
gecoördineerde wetten op de Raad van State", zijn beslissing niet naar recht verantwoordt 
(schending van alle in het middel vermelde bepalingen). 

V. Beslissing van het Hof
Overwegende dat artikel 14 van de gecoördineerde wetten op de Raad van Sta-

te bepaalt dat de Raad van State uitspraak doet over de beroepen tot nietigverkla-
ring wegens de overtreding van hetzij substantiële, hetzij op straffe van nietig-
heid voorgeschreven vormen, overschrijding of afwending van macht, ingesteld 
tegen de akten en reglementen van de onderscheiden administratieve overheden;

Dat instellingen die zijn opgericht door privé-personen, maar erkend door de 
federale overheid, de overheid van de gemeenschappen en gewesten, de provin-
cies of gemeenten, administratieve overheden zijn in de zin van dit artikel 14, 
mits hun werking door de overheid wordt bepaald en gecontroleerd en zij beslis-
singen kunnen nemen die derden binden, meer bepaald door de eigen verplich-
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tingen tegenover anderen eenzijdig te bepalen of door verplichtingen van die an-
deren eenzijdig vast te stellen;

Dat handelingen door deze instellingen gesteld het voorwerp kunnen zijn van 
een nietigverklaring wanneer die instellingen een deel van het openbaar gezag 
uitoefenen;

Overwegende dat de Raad van State zich onbevoegd verklaart om van het be-
roep van eiser kennis te nemen op grond dat :

1. verweerster een vrije onderwijsinstelling is;
2. verweerster opgericht is door privé-personen;
3. privé-personen de werkwijze van verweerster regelen;
4. privé-personen kunnen beslissen verweerster af te schaffen;
Dat de Raad van State daaruit afleidt dat verweerster met de overheid geen or-

ganiek verband heeft;
Overwegende dat de artikelen 6, 6bis, 6ter, 6quater, vóór de wijziging ervan 

bij artikel 114 van het decreet van het Vlaams Parlement van 1 december 1998, 
en 24, § 1, eerste en tweede lid, van de Schoolpactwet van 29 mei 1959 en de ar-
tikelen 4, eerste lid, voor de hernummering ervan bij artikel 5 van het decreet 
van het Vlaams Parlement van 13 april 1999 en vóór de wijziging ervan bij arti-
kel 159 van het decreet van het Vlaams Parlement van 1 december 1998, 5, § 1, 
vóór de wijziging ervan bij artikel 6, § 1, van het decreet van het Vlaams Parle-
ment van 13 april 1999, en 9, § 1, vóór de wijziging ervan bij artikel 9 van het 
decreet van het Vlaams Parlement van 13 april 1999, van het decreet van 17 juli 
1991 van de Vlaamse Raad betreffende inspectie, dienst voor onderwijsontwik-
keling en pedagogische begeleidingsdiensten op 12 september 1997, datum van 
de beslissing van de klassenraad, in belangrijke mate de werking en de controle 
van het vrij gesubsidieerd middelbaar onderwijs bepalen;

Overwegende dat het feit dat verweerster een vrije onderwijsinstelling is, op-
gericht is door privé-personen en door privé-personen kan worden afgeschaft, 
niet uitsluit dat het verweerster toegelaten kan zijn beslissingen te nemen die der-
den binden;

Dat het enkele feit dat een instelling geen organiek verband heeft met de over-
heid, de bevoegdheid van de Raad van State niet uitsluit;

Dat het arrest niet naar recht is verantwoord;
Dat het middel gegrond is;
OM DIE REDENEN,
HET HOF, in verenigde kamers,
Vernietigt het bestreden arrest;
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het ver-

nietigde arrest;
Veroordeelt verweerster in de kosten;
Verwijst de zaak naar de Raad van State, afdeling administratie, anders samen-

gesteld, die zich zal gedragen naar de uitspraak van het Hof over het daarin be-
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slechte rechtspunt.
De kosten begroot op de som van vierhonderd eenenvijftig euro vierentwintig 

cent jegens de eisende partij. 

6 september 2002 - Verenigde kamers – Voorzitter: de h. Marchal, eerste voorzitter – 
Verslaggever: de h. Waûters – Gelijkluidende conclusie van de h. Bresseleers, advocaat-
generaal – Advocaat: mr. Maes.

Nr. 423

VERENIGDE KAMERS - 6 september 2002

1º CASSATIEBEROEP – BURGERLIJKE ZAKEN – VORMEN – VORM EN TERMIJN VOOR 
MEMORIES EN STUKKEN – MEMORIE VAN ANTWOORD – CASSATIEBEROEP TEGEN ARREST – RAAD 
VAN STATE - TERMIJN.

2º RAAD VAN STATE – AFDELING ADMINISTRATIE – BEVOEGDHEID -BEROEP TOT 
NIETIGVERKLARING – AKTE OF REGLEMENT VAN ADMINISTRATIEVE OVERHEID.

3° BEVOEGDHEID EN AANLEG – BURGERLIJKE ZAKEN – SOCIAAL PROCESRECHT 
(BIJZONDERE REGELS) – VLAAMSE GEMEENSCHAP – UNIVERSITEITEN – GESUBSIDIEERDE VRIJE 
UNIVERSITEIT – PERSONEEL – DIENSTBETREKKING – ARBEIDSOVEREENKOMST – GESCHILLEN.

4° RAAD VAN STATE - AFDELING ADMINISTRATIE – BEVOEGDHEID – VLAAMSE 
GEMEENSCHAP - UNIVERSITEITEN – GESUBSIDIEERDE VRIJE UNIVERSITEIT – PERSONEEL – 
DIENSTBETREKKING – ARBEIDSOVEREENKOMST – GESCHILLEN.

1º Het Hof kan geen acht slaan op de memorie van antwoord die buiten de termijn bepaald  
bij art. 1, d, Besluit van de Regent 23 aug. 1948, ter griffie van het Hof werd neergelegd1.  
(Art. 1093, eerste lid Ger.W.)

2º Instellingen, opgericht door privé personen, maar erkend door de federale overheid, de  
overheid van de gemeenschappen en gewesten, de provincies of gemeenten, zijn admi-
nistratieve overheden mits hun werking door de overheid wordt bepaald en gecontroleerd 
en zij beslissingen kunnen nemen die derden binden; wanneer die instellingen een deel  
van het openbaar gezag uitoefenen kunnen hun handelingen door de Raad van State 
worden nietig verklaard2. (Art. 14 Wet Raad van State)

3° en 4° De personeelsleden van het vrij gesubsidieerd onderwijs die door de inrichtende 
macht aangesteld of benoemd zijn op de wijze gepreciseerd in het decreet Vlaams Par-
lement 12 juli 1991, zijn aangesteld of benoemd bij middel van een arbeidsovereenkomst  
waarvan de toetsing tot de bevoegdheid van de gewone rechtbanken behoort3. (Artt. 144 
en 145 G.W. 1994 en art. 478, 1° Ger.W.)

(J.L. T. Katholieke Universiteit Leuven)

Conclusie van het advocaat-generaal Bresseleers : 
1. De voorziening stelt de vraag aan de orde of verweerster in haar aanwervingsbeleid 

optreedt als een administratieve overheid, in welk geval de Raad van State bevoegd is om 
haar benoemingsbesluiten nietig te verklaren.

1 Zie Cass., 26juni 1997, A.R. C.96.0372.F, nr. 304.
2 Cass., 6 sept. 2002, A.R. C.01.0328.N, nr. 422 en de conclusie van het openbaar ministerie.
3 Zie de conclusie van het openbaar ministerie.
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2. Eiser geeft zelf aan dat verweerster opgericht is vanuit privé initiatief en als totaliteit 
niet de hoedanigheid bezit van een administratieve overheid.

3. Het arrest van het Hof van 9 oktober 1999 (A.R. C.98.0141.F, nr. 452), waarvan de 
bewoordingen teruggaan op het arrest van 14 februari 1997 (A.R. C.96.0211.N, nr. 88, 
met de conclusie van advocaat-generaal Dubrulle) heeft de grenzen omschreven binnen 
dewelke  privaatrechtelijk  opgerichte  rechtspersonen  administratieve  overheden  kunnen 
zijn in de zin van artikel 14 van de gecoördineerde wetten op de Raad van State.

4. De recente arresten van de Raad van State, het Arbitragehof en het Hof van Cassatie 
met betrekking tot het personeelsbeleid van de inrichtende machten van het vrij onderwijs 
vertonen een lofwaardige eensgezindheid.

4.1 Raad van State, 6 februari 2001, nr. 93.104 (ook gepubliceerd in R.W., 2000-2001, 
1385, met noot R. VERSTEGEN, De Raad van State is onbevoegd voor vrije onderwijsin-
stellingen, 1388). 

4.2 Arbitragehof, 17 juni 1999, nr. 66/99, en 8 mei 2002, nr. 87/2002. 
4.3 Hof van Cassatie, 4 oktober 1993, A.R. S.93.0011.N, nr. 393 (over het decreet van 

het Vlaams Parlement van 27 maart 1991 betreffende de rechtspositie van sommige per-
soneelsleden van het gesubsidieerd onderwijs en de gesubsidieerde psycho-medische so-
ciale centra), en 18 december 1997, A.R. C.97.0248.N, nr. 568 (over het decreet van het 
Vlaams Parlement van 13 juli 1994 betreffende de hogescholen in de Vlaamse Gemeen-
schap).

Toegesneden op de voorliggende vraag is de onderliggende rechtsopvatting dat vrije 
universiteiten tegenover  hun personeel  in een contractuele relatie  staan.  In zoverre zij 
leden van hun personeel aanstellen of benoemen op de wijze gepreciseerd in het decreet 
van het Vlaams Parlement van 12 juni 1991 betreffende de universiteiten in de Vlaamse 
Gemeenschap zijn zij geen administratieve overheden.

5. De wet van 27 juli 1971 betreffende de financiering van de universiteiten, noch het 
vermelde decreet van 12 juni 1991hebben de vrije universiteiten gemachtigd personeel 
door een eenzijdige rechtshandeling in dienst te nemen. Met betrekking tot het aanwer-
vings- en personeelsbeleid zou hun slechts het uitoefenen van openbaar gezag opgedragen 
zijn indien hun de bevoegdheid was gegeven om desaangaande aan anderen eenzijdig 
bindende beslissingen op te leggen.

Deze bevoegdheid is voor een privaatrechtelijke rechtspersoon essentieel om als admi-
nistratieve overheid in de zin van artikel 14 van de gecoördineerde wetten op de Raad van 
State te worden aangemerkt (de vermelde arresten van 14 februari  1997 en 9 oktober 
1999). 

6. Dat verweerster verplicht is om de door de overheid toegekende, aanzienlijke wer-
kingstoelagen efficiënt aan te wenden is er daarentegen vreemd aan. Hetzelfde geldt voor 
de omstandigheid dat verweerster vooreerst voor zichzelf beslist met welke kandidaat zij 
een arbeidsovereenkomst wil aangaan. Daarin verschilt zij in niets van andere privaat-
rechtelijke instellingen en verenigingen. De argumenten die eiser aanvoert nopen niet tot 
het verlaten van de in de vroegere arresten geformuleerde rechtsregel. 

7. De beslissing van het bestreden arrest dat de Raad van State onbevoegd is om kennis 
te nemen van eisers beroep tot nietigverklaring, is naar recht verantwoord.

Conclusie: verwerping.

ARREST

(A.R. C.02.0177.N)

I. Bestreden uitspraak
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Het bestreden arrest is door de Raad van State, afdeling administratie, op 26 
februari 2002 gewezen.

II. Rechtspleging voor het Hof
Voorzitter Ivan Verougstraete heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Guido Bresseleers heeft geconcludeerd.
III. Feiten
De feiten worden in de voorziening als volgt samengevat :
Gezien het nakende emeritaat van een hoogleraar werd begin 1998 in het De-

partement sociale en culturele antropologie van de Faculteit psychologische en 
pedagogische wetenschappen van de Katholieke Universiteit Leuven, verweer-
ster, een voltijds ambt vacant verklaard van lid van het zelfstandig academisch 
personeel.  Acht  personen,  waaronder  eiser  en Patrick  Devlieger,  stelden zich 
hiervoor kandidaat.

Verweerster is een gesubsidieerde vrije universiteit opgericht op privé-initia-
tief.

De bijzondere academische raad van verweerster besliste op 13 juli 1999 om 
de opdracht toe te wijzen aan Patrick Devlieger. Diezelfde dag besliste de raad 
van beheer van verweerster Patrick Devlieger aan te stellen tot hoofddocent voor 
een periode van drie jaar met uitzicht op een vaste benoeming bij gunstige beoor-
deling van zijn prestaties. De aanstelling werd op 17 augustus 1999 door Patrick 
Devlieger aanvaard.

Eiser kon zich hiermee niet verzoenen en richtte zich tot de regeringscommis-
saris bij de K.U.Leuven en de K.U.Brussel. Blijkens een van hem uitgaande brief 
van 20 juli 1999 kwam deze laatste tot de conclusie dat er geen decretale grond 
bestaat om de aanstelling van Patrick Devlieger als kennelijk onredelijk of onge-
fundeerd af te wijzen.

Hierop verzocht eiser op 10 september 1999 de Raad van State het besluit van 
de raad van beheer van verweerster van 13 juli 1999 te vernietigen.

IV. Middelen
Eiser voert in zijn verzoekschrift één middel aan.
Enig middel
Geschonden wettelijke bepalingen
─  de artikelen 10, 11, 24, § 4, 144 en 145 van de gecoördineerde Grondwet van 17 

februari 1994 ;
─ artikel 14 van de gecoördineerde wetten van 12 januari 1973 op de Raad van State, 

zowel in de versie die van toepassing was vóór als in de versie die van toepassing is na de 
vervanging van de tekst daarvan door artikel 2 van de wet van 25 mei 1999 tot wijziging 
van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, van de wet van 5 
april 1955 inzake de wedden van de ambtsdragers bij de Raad van State, alsook van het 
Gerechtelijk Wetboek;

─ de artikelen 83 tot en met 94, zijnde afdeling 3. – Benoeming en aanstelling van het 
academisch personeel van Hoofdstuk IV. – Het academisch personeel, in het bijzonder 
artikel 90, eerste lid, van het decreet van 12 juni 1991 betreffende de universiteiten in de 
Vlaamse Gemeenschap;
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─ voor zoveel als nodig, artikel 578 van het Gerechtelijk Wetboek.
Aangevochten beslissing
De Raad van State, afdeling administratie, verwerpt het beroep tot nietigverklaring uit-

gaande van eiser tegen het besluit van de raad van beheer van verweerster van 13 juli 
1999, waarbij de heer Patrick Devlieger wordt aangesteld tot hoofddocent aan de Faculteit 
voor de psychologische en pedagogische wetenschappen, Departement sociale en culture-
le antropologie, binnen het centrum voor interculturalisme en migratie-onderzoek, voor 
een periode van drie jaar met uitzicht op vaste benoeming bij een gunstige beoordeling 
van zijn prestaties, en verklaart de kosten van het beroep ten laste van verzoeker en dat op 
de volgende gronden : 

“(…) dat [verweerster] in een exceptie opwerpt dat de bestreden beslissing niet geldig 
voor de Raad van State kan worden aangevochten aangezien [verweerster] bij het nemen 
van de bestreden beslissing niet is opgetreden als administratieve overheid in de zin van 
artikel 14 van de gecoördineerde wetten op de Raad van State ;

(…) dat [eiser] in zijn laatste memorie betoogt dat de bestreden beslissing niet kadert in 
de uitvoering van de arbeidsrechtelijke verhouding tussen [eiser] en [verweerster], dat die 
beslissing op zich geen dergelijke arbeidsrechtelijke verhouding heeft doen ontstaan tus-
sen Patrick Devlieger en [verweerster] en dat, bij het nemen van de bestreden beslissing, 
[verweerster] uitvoering gaf aan de verplichting voortvloeiend uit artikel 90 van het voor-
melde decreet van 12 juni 1991 betreffende de universiteiten in de Vlaamse Gemeen-
schap, aldus handelde ‘vanuit een macht die is verbonden aan de verplichting tot efficiën-
te besteding van de overheidsmiddelen’ zodat zij die handeling stelde als administratieve 
overheid ;

(…) dat het voorwerp van voorliggend beroep tot nietigverklaring een geschil is over 
een aanstelling als hoofddocent aan de faculteit voor Psychologische Wetenschappen van 
de Katholieke Universiteit Leuven ; dat [verweerster] een gesubsidieerde vrije universiteit 
is, opgericht op privé-initiatief ; dat zoals op uitvoerig gemotiveerde wijze is vastgesteld 
bij arrest nr. 93.104 van 6 februari 2001 van de Algemene Vergadering van de afdeling 
administratie van de Raad van State, de beslissingen in personeelszaken die de gesubsidi-
eerde vrije universiteiten van de Vlaamse Gemeenschap nemen op de wijze als geregeld 
in het voormelde decreet van 12 juni 1991 niet geacht kunnen worden handelingen te zijn 
die deze vrije universiteiten stellen als administratieve overheden in de zin van artikel 14 
van de gecoördineerde wetten op de Raad van State ; dat, wat de aard betreft van de ar-
beidsverhouding tussen een dergelijke instelling en haar personeel, de dienstbetrekkingen 
daartussen in beginsel ontstaan door overeenkomsten, zodat hun rechtsverhoudingen van 
contractuele aard zijn, ook als hun contractuele vrijheid verder beperkt is door de bevoeg-
de overheid middels algemene en onpersoonlijke bepalingen waarvan zij niet naar eigen 
goeddunken kunnen afwijken ; dat daarbij geen onderscheid kan worden gemaakt tussen 
beslissingen die kaderen binnen een reeds bestaande contractuele rechtsverhouding of be-
slissingen die, zoals de bestreden beslissing, daartoe aanleiding geven ;

(…) dat de exceptie gegrond is ; dat het de Raad van State niet toekomt om van de vor-
dering tot nietigverklaring kennis te nemen”.

Grieven
Krachtens artikel 144 van de Grondwet behoren geschillen over burgerlijke rechten bij 

uitsluiting tot de bevoegdheid van de rechtbanken en krachtens artikel 145 van de Grond-
wet behoren geschillen over politieke rechten tot de bevoegdheid van de rechtbanken, be-
houdens de bij de wet gestelde uitzonderingen.

Artikel 14 van de gecoördineerde wetten van 12 januari 1973 op de Raad van State be-
paalt onder meer dat de Raad van State, afdeling administratie, bij wijze van arresten, uit-
spraak doet over de beroepen tot nietigverklaring ingesteld tegen de akten en reglementen 
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van de onderscheiden administratieve overheden.
Handelingen van particuliere instellingen die van overheidswege erkend zijn voor het 

vervullen van een taak van openbaar belang, vallen onder het vernietigingstoezicht van de 
Raad van State in de mate dat zij ter vervulling van die taak zijn gesteld.

Weliswaar heeft een vrije universiteit opgericht vanuit privé-initiatief globaal niet de 
hoedanigheid van een administratieve overheid.

Een vrije universiteit kan echter handelingen stellen die het voorwerp kunnen zijn van 
een beroep tot nietigverklaring wanneer zij een deel van het openbare gezag uitoefent.

De raad van beheer van een vrije universiteit die in uitvoering van de artikelen 83 tot 94 
van het decreet van 12 juni 1991 betreffende de universiteiten in de Vlaamse Gemeen-
schap een personeelsstatuut vaststelt of het toepast, treedt op als een administratieve over-
heid.

Krachtens artikel 90, eerste lid, van het decreet van 12 juni 1991 betreffende de univer-
siteiten in de Vlaamse Gemeenschap moet het besluit tot benoeming of aanstelling van 
een lid van het zelfstandig academisch personeel gemotiveerd zijn. In het bijzonder moet 
de benoeming of aanstelling gegrond zijn op een vergelijking van de wetenschappelijke 
en de onderwijskundige kwaliteiten van de kandidaten in het betrokken vakgebied. Het 
universiteitsbestuur leeft de objectiviteit bij de selectie na.

De vrije gesubsidieerde universiteiten ontvangen voor de uitoefening van de taak van 
algemeen belang waartoe zij door de decreetgever gemachtigd werden, aanzienlijke wer-
kingstoelagen.

Daar staat tegenover dat de vrije universiteiten de verplichting hebben deze werkings-
toelagen op een rationele en efficiënte wijze aan te wenden.

De verplichting van verweerster om in uitvoering van artikel 90 van het decreet van 12 
juni 1991 het vooropgestelde academisch kader in te vullen met de op wetenschappelijk 
en onderwijskundig vlak meest valabele kandidaten, beantwoordt aan haar verplichting de 
ontvangen werkingstoelagen zo efficiënt mogelijk te besteden.

De aanstelling of benoeming van het academisch personeel is dus een aan het principe 
van efficiënte besteding van overheidsgelden gebonden macht om éénzijdig, met inacht-
name van de regels van de objectiviteit, de voor een betrekking ingeschreven kandidaten 
te rangschikken naar hun wetenschappelijke en onderwijskundige merites en te benoe-
men.

Aangezien de aanstellings- of benoemingsbesluiten van de raad van beheer van een 
vrije universiteit eenzijdige rechtshandelingen zijn op grond van een wettelijke machti-
ging en voor rechtsonderhorige rechtsgevolgen teweegbrengen, treedt verweerster in haar 
personeelsbeleid, waaronder het aanwervingsbeleid, op als een administratieve overheid.

De Raad van State is derhalve bevoegd zich over de beroepen tot nietigverklaring ge-
richt tegen zulke aanstellingen of benoemingen uit te spreken.

Bij het uitvaardigen van het besluit van 13 juli 1999 handelde verweerster trouwens 
niet vanuit haar grondwettelijke gewaarborgde vrijheid enkel personeel aan te stellen dat 
geacht wordt te zullen bijdragen aan de realisatie van het eigen pedagogisch project.

De grondwettelijke vrijheid van onderwijs komt inderdaad niet in het gedrang doordat, 
wanneer een vrije universiteit haar personeelsstatuut toepast, men haar beslissingen onder 
het in artikel 14 van de gecoördineerde wetten van 12 januari 1973 op de Raad van State 
georganiseerd vernietigingstoezicht doet vallen.

Een besluit waarmee een vrije universiteit een personeelslid aanstelt, doet daarboven 
geen arbeidsovereenkomst ontstaan, doch is slechts een aanbod tot het sluiten van een ar-
beidsovereenkomst onder bepaalde voorwaarden.
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Door het uitvaardigen van het besluit waarbij de raad van beheer van een vrije universi-
teit de kandidaat aanwijst waarmee een arbeidsovereenkomst zal worden gesloten, bindt 
dat besluit ook derden op een eenzijdige wijze, met name de kandidaten wier kandidatuur 
niet werd aangehouden, in de mate dat hun geen arbeidsovereenkomst zal worden gebo-
den.

Indien de arbeidsovereenkomst die een vrije universiteit met een personeelslid sluit, 
zelf niet vernietigbaar is door de Raad van State, dan is dat anders voor de zogenaamde 
“afsplitsbare” of “afscheidbare” rechtshandelingen. Het gaat hier om administratieve be-
slissingen, zoals het aangevochten besluit van 13 juli 1999, die de overeenkomst vooraf-
gaan.

De bevoegdheid van de Raad van State om over de beroepen tot nietigverklaring ge-
richt tegen aanstellings- of benoemingsbesluiten van de raad van beheer van een vrije uni-
versiteit uitspraak te doen, volgt ook uit de artikelen 10, 11 en 24, § 4, van de gecoördi-
neerde Grondwet.

Wanneer kandidaten zich op een onwettige wijze gepasseerd zien bij een aanstelling of 
benoeming van een gemeenschapsuniversiteit kunnen zij hiertegen onbetwistbaar een be-
roep tot nietigverklaring instellen bij de Raad van State.

Het zou derhalve van een miskenning van het gelijkheidsbeginsel getuigen dat kandida-
ten aan wier kandidatuur op onwettige wijze wordt voorbijgegaan, hiertegen bij een aan-
stelling of benoeming van een vrije universiteit geen beroep tot nietigverklaring bij de 
Raad van State zouden kunnen instellen, aangezien dat de kandidaten voor de vrije uni-
versiteiten enerzijds, de kandidaten voor de gemeenschapsuniversiteiten anderzijds, zou 
plaatsen in een rechtsbeschermingsituatie die fundamenteel ongelijk is, zonder dat die on-
gelijkheid op objectieve gronden of vanuit de doelstellingen van het decreet van 12 juni 
1991 betreffende de universiteiten in de Vlaamse Gemeenschap kan worden verantwoord.

Hieruit volgt dat de Raad van State, afdeling administratie, niet wettig, op de gronden 
dat hij desbetreffend niet bevoegd zou zijn, het beroep tot nietigverklaring uitgaande van 
eiser tegen het besluit van de raad van beheer van verweerster van 13 juli 1999 verwerpt 
(schending van de in de aanhef van het middel aangehaalde bepalingen). 

V. Beslissing van het Hof
1. Memorie van antwoord 
Overwegende dat namens verweerster een memorie van antwoord ter griffie 

werd neergelegd op 11 juli 2002, hetzij buiten de termijn van dertig dagen be-
paald bij artikel 1, d, van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot 
vaststelling van de formaliteiten en de termijnen inzake cassatieberoep tegen de 
arresten van de Raad van State, die een aanvang nam op 11 april 2002;

Dat de termijn voor de neerlegging van de memorie van antwoord in artikel 
1093 van het Gerechtelijk Wetboek op straffe van uitsluiting is voorgeschreven;

Dat het Hof derhalve op de memorie van antwoord geen acht slaat ;
2. Middel
Overwegende dat,  luidens artikel  144 van de Grondwet,  de geschillen over 

burgerlijke rechten bij uitsluiting tot de bevoegdheid van de gewone rechtbanken 
behoren;

Overwegende dat, krachtens artikel 14 van de gecoördineerde wetten op de 
Raad van State, de Raad van State inzonderheid uitspraak doet over de beroepen 
tot nietigverklaring wegens overtreding van hetzij substantiële, hetzij op straffe 
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van nietigheid voorgeschreven vormen, overschrijding of afwending van macht, 
ingesteld tegen de akten en reglementen van de onderscheiden administratieve 
overheden;

Dat instellingen die zijn opgericht door privé-personen, maar erkend door de 
federale overheid, de overheid van de gemeenschappen en gewesten, de provin-
cies of gemeenten, administratieve overheden kunnen zijn in de zin van dit arti-
kel 14, mits hun werking door de overheid wordt bepaald en gecontroleerd en zij 
beslissingen kunnen nemen die derden binden, meer bepaald door de eigen ver-
plichtingen tegenover anderen eenzijdig te bepalen of door verplichtingen van 
die anderen eenzijdig vast te stellen ;

Dat handelingen door deze instellingen gesteld het voorwerp kunnen zijn van 
een nietigverklaring wanneer die instellingen een deel van het openbaar gezag 
uitoefenen;

Overwegende dat artikel 24 van de Grondwet stelt : het onderwijs is vrij;
Dat die bepaling inhoudt, enerzijds, dat de onderwijsverstrekking geen aan de 

overheid  voorbehouden aangelegenheid  is,  en  anderzijds,  dat  een  inrichtende 
macht van het gesubsidieerd vrij onderwijs, zo lang zij zich houdt aan de bepa-
lingen ter zake van subsidiëring, kwaliteitsbewaking en gelijkwaardigheid van 
diploma’s en getuigschriften – welke voorwaarden te dezen niet aan de orde zijn 
– een onderwijs vermag aan te bieden dat, in tegenstelling met dat van het offici-
eel onderwijs, op een filosofische, ideologische of godsdienstige opvatting van 
eigen keuze is gebaseerd;

Dat de vrijheid van onderwijs de vrijheid impliceert voor de inrichtende macht 
om het personeel te kiezen dat wordt tewerkgesteld met het oog op de verwezen-
lijking van de eigen onderwijsdoelstellingen ; dat de vrijheid van keuze derhalve 
doorwerkt in de arbeidsverhouding tussen de inrichtende macht en haar perso-
neel en verantwoordt dat de aanstelling en benoeming van het personeel in het 
gesubsidieerd vrij onderwijs bij overeenkomst gebeurt;

Overwegende dat in zoverre de inrichtende machten van het vrij gesubsidieerd 
onderwijs de leden van hun personeel aanstellen of benoemen op de wijze gepre-
ciseerd in het decreet van 12 juli 1991, zij geen deel van het openbaar gezag uit-
oefenen en geen eenzijdige bindende beslissing nemen maar de personeelsleden 
aanstellen of  benoemen bij  middel  van een  arbeidsovereenkomst  waarvan  de 
toetsing tot de bevoegdheid van de gewone rechtbanken behoort;

Dat hieraan niet afdoet dat een vrije universiteit ook belast is met de toepas-
sing van het  personeelsstatuut dat het  zelf heeft vastgelegd volgens algemene 
normen die de subsidiërende overheid heeft opgelegd;

Overwegende dat de beslissing van de Raad van State zich onbevoegd te ver-
klaren om kennis te nemen van het beroep tegen de beslissing van de raad van 
beheer van verweerster, naar recht verantwoord is;

Dat het middel in zoverre niet kan worden aangenomen;
Overwegende dat voor het overige eiser aanvoert dat de kandidaten in het ge-

meenschapsonderwijs andere rechten zouden hebben dan die in het vrij onder-
wijs, maar niet vermeldt welke wettelijke bepaling hierdoor in strijd zou zijn met 
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de Grondwet;
Dat het middel in zoverre het schending aanvoert van de artikelen 10, 11 en 

24, § 4, van de Grondwet onnauwkeurig is mitsdien niet ontvankelijk;
OM DIE REDENEN,
HET HOF, in verenigde kamers,
Verwerpt de voorziening;
Veroordeelt eiser in de kosten van de voorziening ;
Veroordeelt verweerster in de kosten van de memorie van antwoord.

6 september 2002 - Verenigde kamers – Voorzitter: de h. Marchal, eerste voorzitter – 
Verslaggever: de h. Verougstraete – Gelijkluidende conclusie van de h. Bresseleers, advo-
caat-generaal – Advocaat: mrs. Van eeckhoutte en De Gryse (voor verweerster).

Nr. 424

3° KAMER - 9 september 2002

VERJARING — BURGERLIJKE ZAKEN — TERMIJNEN (AARD. DUUR. AANVANG. EINDE) - 
DUUR - STAAT EN PROVINCIE - WET OP DE RIJKSCOMPTABILITEIT - BUITENCONTRACTUELE 
AANSPRAKELIJKHEID - VIJFJARIGE TERMIJN - AQUILIAANSE AANSPRAKELIJKHEID NAAR GEMEEN RECHT 
- DISCRIMINATIE - VOORWAARDE.

Artikel 100 van de wetten op de Rijkscomptabiliteit, gecoördineerd bij het koninklijk besluit  
van 17 juli 1991, schendt de artikelen 10 en 11 van de Grondwet niet in zoverre het in  
een vijfjarige verjaringstermijn voorziet voor vorderingen tot schadevergoeding op grond 
van de buitencontractuele aansprakelijkheid van de overheid wanneer het nadeel en de  
identiteit van de daarvoor aansprakelijke onmiddellijk kunnen worden vastgesteld1.  (Art. 
100 K.B. 17 juli 1991 houdende coördinatie van de wetten op de Rijkscomptabiliteit)

(FRANSE GEMEENSCHAP VAN BELGIE T. C.)

ARREST (vertaling)

(A.R. C.99.0327.F)

I. Bestreden beslissing 
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest, op 14 januari 1999 gewezen door 

het Hof van Beroep te Brussel.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Christian Storck heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal André Henkes heeft geconcludeerd.
III. Voorafgaande rechtspleging
De zaak is door de eerste voorzitter bij beschikking van 23 februari 2001 naar 

de derde kamer verwezen.
Het Hof heeft bij arrest van 26 maart 2001 aan het Arbitragehof een prejudici-

1 Zie voor de te dezen gestelde prejudiciële vraag, Cass., 26 maart 2001, AR. C. 99.0327.F, nr. 161. 
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ële vraag gesteld waarop dat  rechtscollege heeft  geantwoord in het  arrest  nr. 
64/2002 van 28 maart 2002.

IV. Middel
Eiseres voert een middel aan. 
Het is gesteld als volgt :
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 1 en 34 van de wet van 15 mei 1846 op de Rijkscomptabiliteit;
- de artikelen 1, eerste lid, a), van de wet van 6 februari 1970 betreffende de verjaring 

van de schuldvorderingen ten laste of ten voordele van de Staat en de provinciën en, voor 
zoveel nodig, 100 van het koninklijk besluit van 17 juli 1991 houdende coördinatie van de 
wetten op de Rijkscomptabiliteit;

- artikel 71, § 1, van de bijzondere wet van 16 januari 1989 betreffende de financiering 
van de Gemeenschappen en de Gewesten;

- artikel 26, § 2, van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof;
- de artikelen 10 en 11 van de Grondwet.
Aangevochten beslissingen en redenen
Het bestreden arrest beslist dat de op 22 februari 1984 ingestelde rechtsvordering van 

verweerder niet verjaard kan zijn met toepassing van de artikelen 34 van de wet van 15 
mei 1846 op de Rijkscomptabiliteit en 1, eerste lid, a), van de wet van 6 februari 1970 be-
treffende de verjaring van de schuldvorderingen ten laste of ten voordele van de Staat en 
de provinciën, op grond "dat (...) het hof [van beroep], bij arrest van 6 september 1996, 
[...] ambtshalve de heropening van de debatten bevolen heeft, teneinde de partijen de gele-
genheid te geven kennis te nemen van het arrest van het Arbitragehof nr. 32/96 waarin uit-
spraak is gedaan over de verenigbaarheid van de artikelen 31 (lees : 34) tot 41 van de wet 
van 15 mei 1846 op de rijkscomptabiliteit en artikel 1 van de wet van 6 februari 1970 be-
treffende de vijfjarige verjaring van de schuldvorderingen ten laste van de Staat met de in 
de artikelen 10 en 11 van de Grondwet vervatte beginselen, nu de slachtoffers van door 
particulieren verrichte onrechtmatige handelingen zich op de dertigjarige verjaring kun-
nen beroepen (vroeger artikel 2262 van het Burgerlijk Wetboek), en zich op grond van dat 
arrest uit te laten over de door [eiseres] opgeworpen exceptie van verjaring; 

[...] dat het Arbitragehof in de considerans B.18 van het arrest nr. 32/96 oordeelt dat 'de 
wet, door de vordering waarbij een persoon om schadevergoeding verzoekt voor het na-
deel dat aan zijn goederen is berokkend door werken uitgevoerd door de Staat, aan de vijf-
jarige verjaring te onderwerpen, terwijl dezelfde vordering aan de dertigjarige verjaring is 
onderworpen wanneer zij gericht is tegen een particulier, een maatregel inhoudt die one-
venredig is met het door de wetgever nagestreefde doel. Aldus worden, zonder redelijke 
verantwoording, categorieën van personen verschillend behandeld die zich in situaties be-
vinden die, ten aanzien van de beschouwde maatregel, niet verschillend zijn'; 

[...] dat het bovenaangehaalde antwoord van het Arbitragehof op een prejudiciële vraag 
er kwam naar aanleiding van een buiten elke contractuele verhouding met de schadelijder 
ontstane schuldvordering op de Staat tot toekenning van schadevergoeding - terwijl het 
Arbitragehof in zijn arrest nr. 75/97 van 17 december 1997 het bestaan van een dergelijke 
ongrondwettigheid niet vaststelde toen de rechtsvordering tot toekenning van schadever-
goeding tegen de Staat was ingesteld door de met hem in het kader van overheidsopdrach-
ten contracterende personen; 

[...] dat de partijen het te dezen erover eens zijn dat de Belgische Staat, in wiens plaats 
[eiseres] treedt, op grond van de artikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek bui-
tencontractueel aansprakelijk is voor de door hem begane fout waarvan het bestaan door 
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de Raad van State bevestigd wordt in het arrest tot nietigverklaring van 10 maart 1982;
dat het arrest nr. 32/96 van het Arbitragehof derhalve te dezen moet worden toegepast".
Grieven
Krachtens de artikelen 34 van de wet van 15 mei 1846 op de Rijkscomptabiliteit, 1, eer-

ste lid, a), van de wet van 6 februari 1970 betreffende de verjaring van de schuldvorderin-
gen ten laste of ten voordele van de Staat en de provinciën en 100 van het koninklijk be-
sluit van 17 juli 1991 houdende coördinatie van de wetten op de rijkscomptabiliteit, die op 
eiseres van toepassing zijn krachtens artikel 71, §1, van de bijzondere wet van 16 januari 
1989 betreffende de financiering van de Gemeenschappen en Gewesten, zijn verjaard en 
definitief vervallen ten voordele van de Staat - en derhalve van eiseres - de schuldvorde-
ringen waarvan de op wettelijke of reglementaire wijze bepaalde overlegging niet  ge-
schiedde binnen een termijn van vijf jaar te rekenen vanaf de eerste januari van het begro-
tingsjaar in de loop waarvan zij ontstonden.

De artikelen 10 en 11 van de Grondwet verbieden niet dat rechtsvorderingen aan ver-
schillende verjaringstermijnen worden onderworpen, naargelang zij gericht zijn tegen de 
Staat dan wel tegen particulieren, op voorwaarde dat dit onderscheid op objectieve ver-
schillen gegrond is en de maatregel in verhouding staat tot het nagestreefde doel.

Het Arbitragehof zegt weliswaar in zijn arrest nr. 32/96 van 15 mei 1996 voor recht dat 
artikel  1,  eerste  lid,  a),  van de wet  van 6 februari  1970 betreffende de verjaring van 
schuldvorderingen ten laste of ten voordele van de Staat en de provinciën de artikelen 10 
en 11 van de Grondwet schendt, in zoverre het de schuldvorderingen die voortvloeien uit 
het nadeel dat aan eigendommen werd berokkend door werken die door de Staat of door 
een gewest werden ondernomen en dat steunt op de artikelen 1382, 1383 en 544 van het 
Burgerlijk Wetboek, aan de vijfjarige verjaring onderwerpt, terwijl diezelfde schuldvorde-
ringen aan de dertigjarige verjaring zijn onderworpen wanneer dat nadeel toegerekend kan 
worden aan een particulier, maar die vaststelling van ongrondwettigheid geldt niet voor 
artikel 34 van de wet van 15 mei 1846, en evenmin voor artikel 1, eerste lid, a), van de 
wet van 6 februari 1970 en voor artikel 100 van het koninklijk besluit van 17 juli 1991, in 
zoverre volgens die artikelen de vijfjarige verjaring van toepassing is op de rechtsvorde-
ringen tot vergoeding van de schade die voortvloeit uit de onwettige beslissing van de 
Staat om een kandidaat tot de stage toe te laten met miskenning van het recht dat een an-
dere kandidaat ontleende aan artikel 40 van het koninklijk besluit van 22 maart 1969 tot 
vaststelling van het statuut van de leden van het onderwijzend personeel voor kleuter-, la-
ger, buitengewoon, middelbaar, technisch, kunst- en normaalonderwijs van de Staat, dat 
zijn de rechtsvorderingen die ontstaan uit een arbeidsverhouding tussen de Staat of eiseres 
en leden van hun personeel wier rechten en verplichtingen vooraf zijn vastgesteld in een 
geheel van statutaire regels die bekend zijn gemaakt en waarvan een ieder geacht wordt de 
draagwijdte te kennen, zodat de schade die uit een onwettige handeling voortvloeit on-
middellijk bekend is aan degene aan wie ze schade berokkent; daaruit volgt dat het bestre-
den arrest de draagwijdte van het arrest nr. 32/96 van het Arbitragehof miskent, ten on-
rechte  weigert  aan dat  Hof de door verweerder in  de zaak gesuggereerde prejudiciële 
vraag te stellen en aldus artikel 26, §2, van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het 
Arbitragehof schendt.

In het arrest nr. 5/99 van 20 januari 1999 beslist het Arbitragehof dat artikel 34 van de 
wet van 15 mei 1846 en artikel 1, eerste lid, a), van de wet van 6 februari 1970 de artike-
len 10 en 11 van de Grondwet niet schenden, in zoverre "die bepalingen de schadevergoe-
dingsschuldvorderingen ten laste van een provincie, ontstaan als gevolg van een door haar 
begane fout die bestaat in een ongelijke verloning van de werknemers, aan de vijfjarige 
verjaring onderwerpen, terwijl dergelijke schuldvorderingen aan de dertigjarige verjaring 
zouden zijn onderworpen wanneer het nadeel aan een privé-werkgever wordt toegeschre-
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ven"; bovengenoemde schuldvorderingen zijn van dezelfde aard als die waarop verweer-
der zich beriep op grond van de fout die de rechtsvoorganger van eiseres had begaan door 
zijn statutaire rechten te miskennen.

Daaruit volgt dat het bestreden arrest, nu het beslist dat de rechtsvordering van ver-
weerder niet verjaart na verloop van vijf jaar en derhalve niet verjaard is, op grond dat de 
artikelen 34 van de wet van 15 mei 1846 en 1, eerste lid, a), van de wet van 6 februari 
1970 onverenigbaar zijn met de artikelen 10 en 11 van de Grondwet, niet naar recht ver-
antwoord is (schending van alle in het middel vermelde wettelijke bepalingen).

V. Beslissing van het Hof
Overwegende dat artikel 1, eerste lid, a), van de wet van 6 februari 1970 be-

treffende de verjaring van schuldvorderingen ten laste of ten voordele van de 
Staat en de provinciën, dat artikel 100, eerste lid, 1°, van de bij het koninklijk be-
sluit van 17 juli 1991 gecoördineerde wetten op de Rijkscomptabiliteit geworden 
is en dat ingevolge artikel 71, §1, van de bijzondere wet van 16 januari 1989 be-
treffende de financiering van de Gemeenschappen en de Gewesten van toepas-
sing is  op de schuldvorderingen ten laste van eiseres, bepaalt dat verjaard en 
voorgoed ten voordele van de Staat vervallen zijn, onverminderd de vervallen-
verklaringen ten gevolge van andere wettelijke, reglementaire of ter zake over-
eengekomen bepalingen, de schuldvorderingen, waarvan de op wettelijke of re-
glementaire wijze bepaalde overlegging niet geschied is binnen een termijn van 
vijf  jaar te  rekenen vanaf de eerste januari van het  begrotingsjaar in de loop 
waarvan zij zijn ontstaan;

Overwegende dat, zoals het Hof heeft gezegd in zijn arrest van 26 maart 2001, 
het hof van beroep die bepaling van toepassing heeft verklaard op de vordering 
van verweerder tot vergoeding van de schade ten gevolge van de buitencontrac-
tuele fout, die de Belgische Staat, in wiens rechten eiseres getreden is, op 5 juli 
1977 heeft begaan door een andere kandidaat tot de stage toe te laten met mis-
kenning van het recht dat hij zelf ontleende aan het statuut van het personeel van 
de onderwijsinstellingen van de Staat;

Overwegende dat het bestreden arrest, om te beslissen dat die vordering niette-
min niet verjaard is, op de in het middel weergegeven en bekritiseerde gronden 
hoofdzakelijk overweegt dat artikel 1, eerste lid, a), van de wet van 6 februari 
1970 de artikelen 10 en 11 van de Grondwet schendt, in zoverre het een rechts-
vordering die gegrond is op de aquiliaanse aansprakelijkheid van de personen op 
wie het van toepassing is, onderwerpt aan de vijfjarige verjaring;

Overwegende dat het Arbitragehof in voornoemd arrest van 28 maart 2002, 
waarin het antwoordt op de prejudiciële vraag van het Hof, voor recht zegt dat 
"artikel 100 van de wetten op de Rijkscomptabiliteit, gecoördineerd bij het ko-
ninklijk besluit van 17 juli 1991, de artikelen 10 en 11 van de Grondwet niet 
schendt in zoverre het in een vijfjarige verjaringstermijn voorziet voor vorderin-
gen tot schadevergoeding op grond van de buitencontractuele aansprakelijkheid 
van de overheid wanneer het nadeel en de identiteit van de daarvoor aansprake-
lijke onmiddellijk kunnen worden vastgesteld";

Overwegende dat het bestreden arrest, nu het niet vaststelt dat de schade en de 
identiteit van de aansprakelijke te deze niet onmiddellijk door verweerder kon-
den worden vastgesteld, niet naar recht verantwoord is;
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Dat het middel gegrond is;
OM DIE REDENEN,
HET HOF
Vernietigt het bestreden arrest;
Beveelt dat van het arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het ver-

nietigde arrest;
Houdt de kosten aan en laat  de  uitspraak daaromtrent  aan de  feitenrechter 

over;
Verwijst de zaak naar het Hof van Beroep te Luik.

9 september 2002 - 3° kamer – Voorzitter: de h. Marchal, eerste voorzitter – Verslagge-
ver: de h. Storck – Gelijkluidende conclusie van de h. Henkes, advocaat-generaal – Advo-
caat: mr. Draps.

Nr. 425

3° KAMER - 9 september 2002

1º VERJARING — BURGERLIJKE ZAKEN — TERMIJNEN (AARD. DUUR. AANVANG. EINDE) 
- DUUR - ARBEIDSOVEREENKOMST - LOON - NIET-BETALING - MISDRIJF - VORDERING IN RECHTE - 
ONDERWERP - GEVOLG.

2º ARBEIDSOVEREENKOMST — VERJARING - TERMIJN - DUUR - LOON - NIET-
BETALING - MISDRIJF - VORDERING IN RECHTE - ONDERWERP - GEVOLG.

3º LOON — BESCHERMING - NIET-BETALING - MISDRIJF - VERJARING - TERMIJN - DUUR - 
VORDERING IN RECHTE - ONDERWERP - GEVOLG.

1º, 2° en 3° De in artikel 15, eerste lid, Arbeidsovereenkomstenwet bedoelde verjaringster-
mijn is van toepassing op de vordering tot betaling van het loon, wanneer zij strekt tot de  
uitvoering  van  uit  de  overeenkomst  ontstane  verbintenissen,  zelfs  als  die  vordering  
tevens gegrond is op de door de werkgever begane overtreding van de strafwet1. (Art. 15, 
eerste lid Arbeidsovereenkomstenwet)

(TIERCE FRANCO-BELGE N.V. T. M.)

ARREST (vertaling)

(A.R. S.00.0090.F)

I. Bestreden beslissingen
Het cassatieberoep is gericht tegen de arresten, op 1 februari en 20 september 

1999 gewezen door het Arbeidshof te Luik.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Christian Storck heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Thierry Werquin heeft geconcludeerd.

1 Zie Cass., 2 april 2001, A.R. S.00.0174.N, nr. 193. 
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III. Middel
Eiseres voert een middel aan. 
Het is gesteld als volgt :
Geschonden wettelijke bepalingen
- algemeen rechtsbeginsel van de autonomie van de partijen, beschikkingsbeginsel ge-

naamd, dat vervat ligt in artikel 1138, 2°, van het Gerechtelijk Wetboek;
- algemeen beginsel van het recht van verdediging;
- de artikelen 1319, 1320 en 1322 van het Burgerlijk Wetboek;
- de artikelen 807 en 1138, 2°, van het Gerechtelijk Wetboek;
- de artikelen 3, 4 en 26 van de wet van 17 april 1878 houdende de voorafgaande titel 

van het Wetboek van Strafvordering (artikel 4 zoals het was gesteld vóór en na de wijzi-
ging ervan bij de wet van 11 juli 1994, artikel 26, zoals het was gesteld vóór en na de wij-
ziging ervan bij de wet van 10 juni 1998);

- artikel 15 van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten.
Aangevochten beslissingen en redenen
Nadat het bestreden arrest van 1 februari 1999 het hoger beroep van eiseres niet ge-

grond had verklaard en het vonnis van de arbeidsrechtbank van 27 maart 1996 had beves-
tigd, veroordeelt het bestreden arrest van 20 september 1999 eiseres tot betaling aan ver-
weerster van een bedrag van 480.109 BEF aan achterstallige wedden voor het tijdvak van 
1 augustus 1979 tot 15 mei 1991, een bedrag van 215.086 BEF aan eindejaarspremies 
voor de jaren 1980 tot 1990 en een bedrag van 26.266 BEF aan achterstallig vakantiegeld 
voor de jaren 1980 tot 1991 en zulks op de in het bestreden arrest van 1 februari 1999 ver-
melde gronden,

"Dat [verweerster] wiens arbeidsovereenkomst van bediende geëindigd is op 15 mei 
1991, haar rechtsvordering tot betaling van achterstallig loon heeft ingesteld op 18 maart 
1992 en niet op 18 mei 1992 of op 21 april 1993, zoals respectievelijk was aangegeven in 
het [beroepen] vonnis en in het verzoekschrift in hoger beroep;

[Dat verweerster] vervolgens haar oorspronkelijke vordering heeft uitgebreid en in de 
door haar op 8 juni 1993 op de griffie van de rechtbank neergelegde conclusie de betaling 
heeft gevorderd van de achterstallige eindejaarspremies en het achterstallig vakantiegeld;

Dat [eiseres] betoogt dat de rechtsvordering van [verweerster] verjaard is op grond van 
artikel 15, eerste lid, van de wet van 3 juli 1978 of althans verjaard is voor de periode 
voorafgaand aan de vijf jaar die aan de datum van de gedinginleidende dagvaarding zijn 
voorafgegaan;

Dat de werkgever, krachtens artikel 42 van de wet van 12 april 1965 betreffende de be-
scherming van het loon der werknemers, een misdrijf pleegt wanneer hij het maandloon 
en de jaarpremies, die deel uitmaken van het loon, niet betaalt op de wettelijk vastgestelde 
vervaldag; 

Dat de niet-betaling, door de werkgever, van door hem verschuldigde vakantiegeld bin-
nen de wettelijk vastgestelde vervaltermijn, het misdrijf oplevert dat omschreven wordt in 
artikel 54 van de bij het koninklijk besluit van 28 juni 1971 gecoördineerde wetten betref-
fende de jaarlijkse vakantie van de werknemers; 

Dat, derhalve, de rechtsvordering tot betaling van achterstallig loon, met inbegrip van 
de eindejaarspremies, en van het achterstallig vakantiegeld een burgerlijke rechtsvorde-
ring is die voortvloeit uit een misdrijf in de zin van artikel 26 van de wet van 17 april 
1878 houdende de voorafgaande titel van het Wetboek van Strafvordering;

Dat, overeenkomstig laatstgenoemde bepaling, die rechtsvordering ex delicto verjaart 
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na verloop van vijf jaar te rekenen van de dag waarop het misdrijf is gepleegd, zonder dat 
zij kan verjaren voor de strafvordering, en dat de bij artikel 15 van de wet van 3 juli 1978 
voor de rechtsvordering ex contractu vastgestelde verjaringstermijn op die rechtsvorde-
ring niet van toepassing is [...];

Dat in casu, de betrokken misdrijven hebben voortgeduurd tot 15 mei 1991; dat bijge-
volg de rechtsvordering die [verweerster] oorspronkelijk had ingesteld op 18 maart 1992, 
binnen de voorgeschreven termijn van vijf jaar is ingesteld en eveneens binnen die termijn 
bij conclusie van 8 juni 1993 is uitgebreid; 

[...]
Dat de oorspronkelijke rechtsvordering van [verweerster] dus niet in haar geheel ver-

jaard is; dat het hoger beroep in dat opzicht niet gegrond is".
Grieven
1. Eerste onderdeel
De rechtsvordering wegens niet-betaling van loon, vakantiegeld en eindejaarspremies 

kan als een rechtsvordering ex delicto worden omschreven en is derhalve onderworpen 
aan de bij artikel 26 van de voorafgaande titel van het Wetboek van Strafvordering voor-
geschreven verjaringstermijn van vijf jaar, op voorwaarde, ten eerste, dat de rechter vast-
stelt dat de niet-betaling van het loon, het vakantiegeld en de eindejaarspremies een mis-
drijf is, ten tweede, dat de rechtsvordering niet strekt tot de nakoming van de contractuele 
verbintenis tot betaling van het loon, het vakantiegeld en de eindejaarspremies, maar tot 
vergoeding van de schade die voortvloeit uit het misdrijf niet-betaling van het loon, het 
vakantiegeld en de eindejaarspremies, en dus strekt tot het verkrijgen van vergoeding.

In haar dagvaarding van 18 maart 1992 betoogde verweerster dat zij recht had op ach-
terstallig loon wegens overuren en wegens door te voeren wijzigingen in de loonschalen, 
en om die reden vorderde zij dat eiseres zou worden veroordeeld tot betaling van achter-
stallig loon.

In haar conclusie vorderde verweerster nog altijd de betaling van achterstallig loon, of-
schoon zij haar vordering grondde op het misdrijf niet-betaling van loon.

Verweerster omschreef haar vordering als een vordering ex delicto, maar vorderde op 
grond hiervan de betaling van het loon, het vakantiegeld en de eindejaarspremies zonder 
gewag te maken van enige schadevergoeding.

Krachtens het in artikel 1138, 2°, van het Gerechtelijk Wetboek vastgelegde beginsel 
van de autonomie van de partijen, beschikkingsbeginsel genaamd, is de rechter gehouden 
de grenzen van de rechtsvordering te eerbiedigen zoals de partijen ze hebben vastgesteld.

Het is de rechter niet toegestaan een rechtsvordering die strekt tot betaling van achter-
stallig loon, vakantiegeld en eindejaarspremies, zelfs als ze als een rechtsvordering ex de-
licto is omschreven, te onderzoeken en toe te wijzen alsof het een vordering tot schade-
vergoeding betrof wegens het misdrijf niet-betaling van loon, vakantiegeld en eindejaars-
premies.

Zo zou hij op eigen initiatief het voorwerp van de vordering wijzigen.
In het bestreden arrest van 1 februari 1999 beslist het arbeidshof, na te hebben vastge-

steld dat de tussen de partijen bestaande arbeidsovereenkomst geëindigd was op 15 mei 
1991, dat de rechtsvordering tot betaling van achterstallig loon, met inbegrip van de ein-
dejaarspremies, en het achterstallig vakantiegeld, een burgerlijke rechtsvordering is die 
voortvloeit uit een misdrijf en dat bijgevolg de rechtsvordering die verweerster oorspron-
kelijk had ingesteld op 18 maart 1992 binnen de voorgeschreven termijn van vijf jaar was 
ingesteld en eveneens binnen die termijn bij conclusie van 8 juni 1993 is uitgebreid.

In het bestreden arrest van 20 september 1999 veroordeelt het arbeidshof eiseres tot be-
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taling van de achterstallige wedden, eindejaarspremies en vakantiegeld die niet aan ver-
weerster zijn betaald en waarvan de bedragen in dat arrest zijn vastgesteld, zonder dat ver-
weerster een vergoeding had gevorderd.

Daaruit volgt dat de appèlrechters op eigen initiatief het onderwerp van de vordering 
hebben gewijzigd (miskenning van het in artikel 1138, 2°, van het Gerechtelijk Wetboek 
vastgelegde beschikkingsbeginsel), het recht van verdediging van eiseres hebben geschon-
den en derhalve verkeerdelijk de regels betreffende de verjaring van de op een misdrijf 
gegronde burgerlijke rechtsvordering hebben toegepast (schending van de in het middel 
aangewezen artikelen 807 en 1138, 2°, van het Gerechtelijk Wetboek, 3, 4, 26 van de wet 
van 17 april 1878 houdende de voorafgaande titel van het Wetboek van Strafvordering en 
15 van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten).

[...]
IV. Beslissing van het Hof
Wat het eerste onderdeel betreft :
Overwegende dat, enerzijds, artikel 15, eerste lid, van de wet van 3 juli 1978 

betreffende de arbeidsovereenkomsten bepaalt dat de rechtsvorderingen die uit 
de overeenkomst ontstaan, verjaren één jaar na het eindigen van deze overeen-
komst of vijf jaar na het feit waaruit de vordering is ontstaan, zonder dat deze 
termijn één jaar na het eindigen van deze overeenkomst mag overschrijden;

Dat die bepaling van toepassing is op de door de werknemer tegen de werkge-
ver ingestelde vordering tot uitvoering van uit de overeenkomst ontstane verbin-
tenissen, zelfs als de werknemer die vordering tevens gegrond heeft op het feit 
dat de werkgever de strafwet heeft overtreden door die verbintenissen niet na te 
komen;

Overwegende dat, anderzijds, de verjaringstermijn, bedoeld in artikel 26 van 
de wet van 17 april 1878 houdende de voorafgaande titel van het Wetboek van 
Strafvordering van toepassing is op de burgerlijke rechtsvordering tot vergoeding 
van de door een misdrijf veroorzaakte schade;

Overwegende dat het bestreden arrest van 1 februari 1999 vaststelt "dat [ver-
weerster]  wiens arbeidsovereenkomst  [...]  geëindigd is  op 15 mei  1991,  haar 
rechtsvordering tot betaling van achterstallig loon heeft ingesteld op 18 maart 
1992" en "vervolgens haar vordering [...] heeft uitgebreid en in de door haar op 8 
juni 1993 op de griffie van het [arbeids]hof neergelegde conclusie de betaling 
heeft gevorderd van [...] achterstallige eindejaarspremies en achterstallig vakan-
tiegeld";

Dat het arrest beslist dat de niet-betaling van de door verweerster gevorderde 
bedragen een misdrijf oplevert en beslist dat de rechtsvordering tot betaling van 
die bedragen een burgerlijke rechtsvordering is die voortvloeit uit een misdrijf in 
de zin van artikel 26 van de wet van 17 april 1878 en dat derhalve de in die bepa-
ling voorgeschreven verjaringstermijn en niet die van artikel 15, eerste lid, van 
de wet van 3 juli 1978 op die rechtsvordering van toepassing is;

Overwegende dat het bestreden arrest van 1 februari 1999, nu het aldus de ver-
jaringstermijn van artikel 26 van de wet van 17 april 1878 toepast op een rechts-
vordering die uit een arbeidsovereenkomst is ontstaan en strekte tot de uitvoering 
van contractuele verbintenissen, zowel die wetsbepaling als artikel 15, eerste lid, 
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van de wet van 3 juli 1978 schendt;
Dat, in zoverre, het onderdeel gegrond is;
Wat de omvang van de vernietiging betreft :
Overwegende dat de vernietiging van het arrest van 1 februari 1999 de vernie-

tiging tot gevolg heeft van het arrest van 20 september 1999, dat er het gevolg 
van is;

OM DIE REDENEN,
HET HOF
Vernietigt het bestreden arrest van 1 februari 1999 en doet het arrest van 20 

september 1999, dat er het gevolg van is, teniet;
Beveelt dat van het arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het ver-

nietigde arrest en het tenietgedane arrest;
Houdt de kosten aan en laat  de  uitspraak daaromtrent  aan de  feitenrechter 

over;
Verwijst de zaak naar het Arbeidshof te Brussel.

9 september 2002 - 3° kamer – Voorzitter: de h. Marchal, eerste voorzitter – Verslagge-
ver: de h. Storck – Gelijkluidende conclusie van de h. Werquin, advocaat-generaal – Ad-
vocaat: mr. Nelissen Grade.

Nr. 426

3° KAMER - 9 september 2002

1º RAAD VAN STATE - AFDELING WETGEVING - REGLEMENTAIRE BESLUITEN - 
ADVIES - DRINGENDE NOODZAKELIJKHEID - BEOORDELING DOOR DE MINISTER - GRENZEN.

2º MACHTEN — RECHTERLIJKE MACHT - REGLEMENTAIRE BESLUITEN - RAAD VAN 
STATE - AFDELING WETGEVING - ADVIES - DRINGENDE NOODZAKELIJKHEID - TOETSING VAN DE 
WETTIGHEID.

3º GRONDWET — GRONDWET 1994 (ART. 100 TOT EINDE) — ARTIKEL 159 - 
RECHTERLIJKE MACHT - REGLEMENTAIRE BESLUITEN - RAAD VAN STATE - AFDELING WETGEVING - 
ADVIES - DRINGENDE NOODZAKELIJKHEID - TOETSING VAN DE WETTIGHEID.

4º WETTEN. DECRETEN. ORDONNANTIES. BESLUITEN — WETTIGHEID 
VAN BESLUITEN EN VERORDENINGEN - REGLEMENTAIR BESLUIT - RAAD VAN STATE 
- AFDELING WETGEVING - ADVIES - DRINGENDE NOODZAKELIJKHEID - WERKLOOSHEID - 
VRIJWILLIGE ARBEID VOOR REKENING VAN EEN DERDE - M.B. 27 APRIL 1994.

5º RAAD VAN STATE - AFDELING WETGEVING - ADVIES - REGLEMENTAIR BESLUIT - 
DRINGENDE NOODZAKELIJKHEID - WERKLOOSHEID - VRIJWILLIGE ARBEID VOOR REKENING VAN EEN 
DERDE - M.B. 27 APRIL 1994.

6º WERKLOOSHEID — RECHT OP UITKERING - VRIJWILLIGE ARBEID VOOR REKENING 
VAN EEN DERDE - M.B. 27 APRIL 1994 - WETTIGHEID - RAAD VAN STATE - AFDELING 
WETGEVING - ADVIES - DRINGENDE NOODZAKELIJKHEID.
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1º, 2° en 3° In de regel staat het aan de ministers om, onder voorbehoud van hun politieke 
verantwoordelijkheid,  te oordelen of de dringende noodzakelijkheid voorhanden is  die  
hen  ontslaat  van  de  verplichting  om  de  tekst  van  de  ontwerpen  van  reglementaire 
besluiten te onderwerpen aan het met redenen omkleed advies van de afdeling wetgev-
ing van de Raad van State; de rechters zijn evenwel verplicht na te gaan of de minister,  
door het advies van de Raad van State niet in te winnen, zijn bevoegdheid niet heeft  
overschreden of  zelfs heeft  afgewend door het  wettelijk  begrip dringende noodzakeli-
jkheid te miskennen1. (Art. 159 G.W. 1994; art. 3 Wet Raad van State)

4º, 5° en 6° De dringende noodzakelijkheid die gemotiveerd is door het feit dat alle be-
trokken instellingen en werklozen zo snel mogelijk op de hoogte dienen te worden ge-
bracht  van de herziene verplichtingen die zij  hebben tegenover de  directeur  van het 
werkloosheidsbureau in geval van vrijwillige en gratis arbeid voor een derde geeft de re-
den aan waarom een snelle publicatie van het nieuwe besluit nodig blijkt te zijn; die over-
wegingen omschrijven de bijzondere omstandigheden niet die de goedkeuring van de ge-
plande maatregelen zo dringend maken dat het advies van de Raad van State niet kan  
worden ingewonnen, zelfs niet binnen een termijn van drie dagen2.  (Art. 18, §§ 2 en 5 
M.B. 26 nov. 1991; zoals gewijzigd bij art. 1 M.B. 27 april 1994; art. 3 Wet Raad van 
State)

(D. T. R.V.A.)

ARREST (vertaling)

(A.R. S.00.0125.F)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest, op 28 maart 2000 gewezen door 

het Arbeidshof te Luik.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Daniel Plas heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Thierry Werquin heeft geconcludeerd.
III. Cassatiemiddelen
Eiseres voert twee middelen aan.
1. Eerste middel
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 159 van de Grondwet;
- artikel 3, § 1, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd bij het koninklijk 

besluit van 12 januari 1973, dat is gewijzigd bij de wet van 4 juli 1989.
Aangevochten beslissingen en redenen
Het  bestreden  arrest,  dat  uitspraak  doet  over  het  door  eiseres  voorgelegde  geschil, 

grondt zijn beslissing onder meer op artikel 18 van het ministerieel besluit van 26 novem-
ber 1991, waarvan het de tekst overneemt en dat het toepast zoals het van kracht was na 
de vervanging ervan bij de ministeriële besluiten van 4 januari 1993 en 27 april 1994.

Grieven
Artikel 159 van de Grondwet bepaalt dat de hoven en rechtbanken de algemene, pro-

vinciale en plaatselijke besluiten alleen toepassen in zoverre zij met de wetten overeen-
stemmen.

1 Zie Cass., 17 sept. 2001, A.R. S.99.2198.N, nr. 465.
2 Zie voetnoot 1.
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Artikel 3, § 1, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State bepaalt dat : "buiten 
het met bijzondere redenen omklede geval van hoogdringendheid en de ontwerpen betref-
fende begrotingen, rekeningen, leningen, domeinverrichtingen en het legercontingent uit-
gezonderd, de Ministers, de leden van de gemeenschaps- of gewestregeringen, de leden 
van het College van de Franse Gemeenschapscommissie en de leden van het Verenigd 
College respectievelijk bedoeld in het tweede en vierde lid van artikel 60 van de bijzonde-
re wet van 12 januari 1989 met betrekking tot de Brusselse instellingen, ieder wat hem be-
treft, de tekst van alle voorontwerpen van wet, decreet, ordonnantie of van ontwerpen van 
reglementaire besluiten onderwerpen aan het met redenen omkleed advies van de afdeling 
wetgeving".

Het staat vast dat de ministeriële besluiten van 4 januari 1993 en 27 april 1994, die re-
glementaire besluiten zijn, niet zijn onderworpen aan het voorafgaand advies van de afde-
ling wetgeving van de Raad van State. De motivering op grond waarvan die ministeriële 
besluiten niet aan dat voorafgaand advies werden onderworpen, namelijk de dringende 
noodzakelijkheid, gemotiveerd door het feit dat alle betrokken instellingen en werklozen 
zo snel mogelijk op de hoogte dienen te worden gebracht van de herziene verplichtingen 
die zij hebben tegenover de directeur van het werkloosheidsbureau in geval van vrijwilli-
ge (en gratis) arbeid voor derden, in geen geval kan worden beschouwd als de bijzondere 
motivering van de aangevoerde dringende noodzakelijkheid. Die motivering geldt immers 
uitsluitend voor de spoed die moet worden gezet achter de publicatie van de nieuwe regle-
mentering, wanneer die eenmaal is goedgekeurd, maar niet voor de spoed die moet wor-
den gezet achter de goedkeuring van die nieuwe reglementering zelf. Aangezien de aange-
voerde dringende noodzakelijkheid enkel kan worden afgeleid uit de bijzondere motive-
ring, vervat in de aanhef van de ministeriële besluiten zelf, doet de omstandigheid dat de 
inwerkingtreding ervan is voorzien voor een betrekkelijk nabije toekomst niets ter zake. 
Die omstandigheid is overigens niet relevant, aangezien de noodzaak om het ministerieel 
besluit spoedig van kracht te laten worden niet verantwoord wordt in de aanhef van het 
ministerieel besluit zelf.

Daaruit volgt dat de ministeriële besluiten van 4 januari 1993 en 27 april 1994, nu ze 
niet zijn onderworpen aan het met redenen omkleed advies van de afdeling wetgeving van 
de Raad van State, artikel 3, § 1, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State 
schenden en bijgevolg nietig zijn, en dat het bestreden arrest, nu het toepassing maakt van 
die nietige ministeriële besluiten, op zijn beurt die wetsbepaling en daarenboven artikel 
159 van de Grondwet schendt.

...
IV. Beslissing van het Hof
Over het eerste middel :
Overwegende dat het arrest eiseres het recht op werkloosheids-uitkeringen ont-

neemt met ingang van 1 juni 1992 op grond van artikel 18, §§ 2 en 5, van het mi-
nisterieel besluit van 26 november 1991 houdende de toepassingsregeling van de 
werkloosheidsreglementering; dat evenwel uit de bewoordingen waarin het arrest 
die bepaling overneemt blijkt dat het die bepaling toepast zoals ze van kracht 
was na de vervanging ervan door artikel 1 van het ministerieel besluit van 27 
april 1994;

Overwegende dat het ministerieel besluit van 27 april 1994 niet vooraf voor 
advies is voorgelegd aan de afdeling wetgeving van de Raad van State;

Overwegende dat het in de regel aan de ministers staat om, onder voorbehoud 
van hun politieke verantwoordelijkheid, te oordelen of de dringende noodzake-
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lijkheid voorhanden is die hen ontslaat van de verplichting om de tekst van de 
ontwerpen van reglementaire besluiten te onderwerpen aan het met redenen om-
kleed advies van de afdeling wetgeving van de Raad van State;

Overwegende evenwel dat de rechters, in het kader van de hun bij artikel 159 
van de Grondwet opgedragen wettigheidstoetsing, verplicht zijn na te gaan of de 
minister, door het advies van de Raad van State niet in te winnen, zijn bevoegd-
heid niet heeft overschreden of zelfs heeft afgewend door het wettelijk begrip 
hoogdringendheid te miskennen;

Overwegende dat te dezen de aanhef van het ministerieel besluit van 27 april 
1994 de dringende noodzakelijkheid motiveert "door het feit dat alle betrokken 
instellingen en werklozen zo snel mogelijk op de hoogte dienen gebracht te wor-
den van de herziene verplichtingen die zij hebben tegenover de directeur van het 
werkloosheidsbureau in geval van vrijwillige en gratis activiteit voor een derde";

Overwegende dat dergelijke overwegingen alleen de reden aangeven waarom 
een snelle publicatie van het nieuwe besluit nodig blijkt te zijn, maar niet de bij-
zondere omstandigheden omschrijven die de goedkeuring van de geplande maat-
regelen zo dringend maken dat het advies van de Raad van State niet kan worden 
ingewonnen, zelfs niet binnen een termijn van drie dagen; dat zij niet voldoen 
aan het wettelijk vereiste van de bijzondere motivering van de dringende noodza-
kelijkheid; 

Overwegende dat het niet in acht nemen van de substantiële rechtsvorm, die de 
vraag om advies aan de Raad van State is, zonder dat de aangevoerde dringende 
noodzakelijkheid is  verantwoord, de onwettigheid van het  ministerieel  besluit 
van 27 april 1994 tot gevolg heeft;

Dat het arrest dat daarvan toepassing maakt, bijgevolg de in het middel ver-
melde bepalingen schendt;

Dat het middel gegrond is;
...
OM DIE REDENEN,
HET HOF
Vernietigt het bestreden arrest, behalve in zoverre dat arrest het hoger beroep 

ontvankelijk verklaart en over het recht op werkloosheidsuitkeringen van eiseres 
uitspraak doet voor de periode van voor 1 juni 1992;

Beveelt dat van het arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het ge-
deeltelijk vernietigde arrest;

Gelet op artikel 1017, tweede lid, van het Gerechtelijk Wetboek, veroordeelt 
verweerder in de kosten;

Verwijst de aldus beperkte zaak naar het Arbeidshof te Bergen.

9 september 2002 - 3° kamer – Voorzitter: de h. Marchal, eerste voorzitter – Verslagge-
ver: de h. Plas – Gelijkluidende conclusie van de h. Werquin, advocaat-generaal – Advo-
caten: mrs. Mahieu en Simont.
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Nr. 427

3° KAMER - 9 september 2002

ZIEKTE- EN INVALIDITEITSVERZEKERING — ALGEMEEN - 
UITKERINGSVERZEKERING - ONVERSCHULDIGDE BETALING - BEGRIP - GEVOLG.

In geval van vergissing of bedrog doet de door de verzekeringsinstelling gedane betaling  
op zich het recht op terugbetaling van de prestaties ontstaan; wanneer de vergissing of 
het  bedrog  betrekking  heeft  op  de  werkelijke  stopzetting  van  de  taken  die  verband 
houden met de beroepsbezigheden van de zelfstandige voor de aanvang van zijn arbeid-
songeschiktheid, is het recht om het onverschuldigd betaalde terug te vorderen niet on-
derworpen aan de voorwaarde dat een beslissing is getroffen tot verbetering, intrekking 
of nietigverklaring van de beslissing waarbij de staat van arbeidsongeschiktheid is erk-
end1. (Art. 97, eerste lid, Z.I.V.-Wet; thans art. 164, eerste lid, Z.I.V.-wet van 14 juli 1994)

(LANDSBOND DER CHRISTELIJKE MUTUALITEITEN T. G.)

ARREST (vertaling)

(A.R. S.01.0034.F)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 13 december 2000 gewezen 

door het Arbeidshof te Bergen.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Daniel Plas heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Thierry Werquin heeft geconcludeerd.
III. Cassatiemiddel
Eiseres voert een middel aan. 
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 51 en 97 van de wet van 9 augustus 1963, laatstgenoemd artikel zowel 

voor als na de wijziging ervan bij artikel 14 van het koninklijk besluit nr. 533 van 31 
maart 1987;

- artikel 55 van het koninklijk besluit van 4 november 1963 houdende uitvoering van de 
wet van 9 augustus 1963;

- voornoemde drie artikelen op de ziekte- en invaliditeitsverzekering voor zelfstandigen 
zijn van toepassing verklaard bij artikel 82 van het koninklijk besluit van 20 juli 1971 
houdende instelling van een verzekering tegen arbeidsongeschiktheid ten voordele van de 
zelfstandigen;

- de artikelen 19, 20, 23bis (laatstgenoemd artikel is ingevoegd bij het koninklijk be-
sluit van 17 juli 1989), 53 en 58 tot 63 van het koninklijk besluit van 20 juli 1971. 

Aangevochten beslissingen en redenen
Het bestreden arrest wijst de vordering van eiseres af die ertoe strekt verweerder te 

doen veroordelen tot terugbetaling van het bedrag van de ziekte- en invaliditeitsuitkerin-
gen die zij, naar eigen zeggen, hem voor het tijdvak van 1 januari 1990 tot 28 februari 
1990 onverschuldigd heeft betaald, behalve tot beloop van het bedrag van 30.582 BEF, en 
zulks op alle gronden die hier geacht worden volledig weergegeven te zijn.

Grieven

1 Zie Cass., 16 sept. 1996, A.R. S.95.0132.F, nr. 313.



Nr. 427 - 9.9.02 HOF VAN CASSATIE 1767 

1. Eerste onderdeel
Krachtens de artikelen 19 en 20 van het koninklijk besluit van 20 juli 1971 kan de zelf-

standige alleen arbeidsongeschikt worden verklaard als hij de taken die verband hielden 
met zijn beroepsbezigheid als zelfstandige werkelijk heeft stopgezet. Krachtens de artike-
len 53 en 63 van genoemd koninklijk besluit is hij verplicht in het formulier "verklaring 
van arbeidsongeschiktheid" te verklaren of hij die taken volledig heeft stopgezet. Dat for-
mulier wordt vervolgens door de adviserend geneesheer van de verzekeringsinstelling toe-
gezonden aan het R.S.V.Z., dat een onderzoek ter plaatse moet doen en hem zijn verslag 
moet terugzenden. De adviserend-geneesheer, die bij de artikelen 59 en 60 van het ko-
ninklijk besluit van 20 juli 1971 ermee is belast uitspraak te doen over de aanvang van de 
arbeidsongeschiktheid, stelt de aanvangsdatum ervan vast en houdt daarbij, overeenkom-
stig artikel 58 van het koninklijk besluit, rekening met alle elementen die in zijn bezit zijn 
en met name, overeenkomstig artikel 63 van genoemd koninklijk besluit, met de vermel-
dingen uit het verslag van het R.S.V.Z.. De beslissing over de erkenning van de arbeids-
ongeschiktheid tijdens het tijdvak van invaliditeit wordt, overeenkomstig de artikelen 51 
van de wet van 9 augustus 1963 en 55 van het koninklijk besluit van 4 november 1963 
waarnaar artikel 62 van het koninklijk besluit van 20 juli 1971 verwijst, getroffen door de 
medisch adviseur inzake invaliditeit, terwijl tijdens datzelfde tijdvak van invaliditeit zo-
wel die adviseur als de adviserend-geneesheer en de geneesheer-inspecteur het einde van 
de staat van de arbeidsongeschiktheid kunnen vaststellen.

Krachtens de artikelen 51 van de wet van 9 augustus 1963 en 61 van het koninklijk be-
sluit van 20 juli 1971 hebben de beslissingen van die instanties over het einde van de ar-
beidsongeschiktheid geen terugwerkende kracht, zodat die instanties niet door hun beslis-
singen nietig te verklaren of in te trekken, een sanctie kunnen opleggen voor een onjuiste 
verklaring aangaande de stopzetting van de beroepsbezigheid. Wanneer de zelfstandige 
daarentegen verklaard heeft alle beroepsbezigheden te hebben stopgezet terwijl hij dat in 
werkelijkheid niet heeft gedaan, zijn de ziekte- en invaliditeitsuitkeringen ten onrechte 
uitbetaald en is de verzekeringsinstelling gerechtigd om, overeenkomstig artikel 97 van de 
wet van 9 augustus 1963, een rechtsvordering tot terugvordering van dat onverschuldigd 
betaalde bedrag in te stellen. Wanneer een dergelijke rechtsvordering bij het arbeidsge-
recht aanhangig is, heeft het tot taak in concreto na te gaan of de zelfstandige voldeed aan 
de hem bij de artikelen 19 en 20 van het koninklijk besluit van 20 juli 1971 opgelegde 
voorwaarde dat hij zijn beroepsbezigheden heeft stopgezet.

Aangezien het bestreden arrest aanneemt dat verweerder verklaard heeft de taken die 
verband hielden  met  zijn  laatste  beroepsbezigheid als  zelfstandige  volledig  te  hebben 
stopgezet op 15 december 1983, maar niettemin de rechtsvordering van eiseres tot terug-
vordering van het onverschuldigd betaalde, behalve voor het jaar 1990, afwijst, zonder in 
concreto na te gaan of uit de door haar aangevoerde gegevens niet bleek dat die verklaring 
onjuist was, schendt het de artikelen 97 van de wet van 9 augustus 1963, 19, 20 en 82 van 
het koninklijk besluit van 20 juli 1971.

Daarenboven schendt het arrest de wettelijke bepalingen die van toepassing zijn op de 
beslissingen van de medische autoriteiten betreffende de erkenning en het einde van de 
staat van arbeidsongeschiktheid, nu het zijn beslissing grondt op omstandigheden waaruit 
niet kan worden afgeleid dat eiseres geen recht heeft op de terugvordering van het onver-
schuldigd betaalde, namelijk de beslissing tot erkenning van de staat van arbeidsonge-
schiktheid door de adviserend geneesheer van eiseres, het door het R.S.V.Z. voor die be-
slissing gedane onderzoek, de nieuwe erkenning van de arbeidsongeschiktheid op 4 mei 
1985, de niet-intrekking van die beslissingen door de bevoegde medische autoriteiten en 
de beslissing van de adviserend geneesheer van eiseres waarbij het einde van de staat van 
invaliditeit wordt vastgesteld op 15 januari 1990 (artikelen 51 van de wet van 9 augustus 
1963, 55 van het koninklijk besluit van 4 november 1963, 53, 58 tot 63 en 82 van het ko-
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ninklijk besluit van 20 juli 1971).
2. Tweede onderdeel
...
IV. Beslissing van het Hof 
Wat het eerste onderdeel betreft :
Overwegende dat, krachtens het ten tijde van de feiten toepasselijke artikel 97, 

eerste lid, van de wet van 9 augustus 1963 tot instelling en organisatie van een 
verplichte ziekte- en invaliditeitsverzekering, hij die ten gevolge van een vergis-
sing of bedrog, ten onrechte prestaties heeft ontvangen van de verzekering voor 
geneeskundige verzorging of van de uitkeringsverzekering, verplicht is de waar-
de ervan te vergoeden aan de verzekeringsinstelling die ze heeft verleend;

Overwegende dat uit die bepaling volgt dat in geval van vergissing of bedrog, 
de door de verzekeringsinstelling gedane betaling op zich het recht op terugbeta-
ling doet ontstaan;

Overwegende dat, bijgevolg, wanneer de vergissing of het bedrog betrekking 
heeft op de werkelijke stopzetting van de taken die verband houden met de be-
roepsbezigheden  van  de  zelfstandige  voor  de  aanvang  van  zijn  arbeidsonge-
schiktheid, het recht om het onverschuldigd betaalde terug te vorderen met toe-
passing van artikel 97 niet onderworpen is aan de voorwaarde dat een beslissing 
is  getroffen  tot  verbetering,  intrekking  of  nietigverklaring  van  de  beslissing 
waarbij de staat van arbeidsongeschiktheid oorspronkelijk is erkend;

Overwegende dat het arrest, dat de vordering tot terugbetaling van het onver-
schuldigd betaalde verwerpt op grond dat er geen dergelijke beslissing is getrof-
fen, artikel 97 van de wet van 9 augustus 1963 schendt;

Dat het onderdeel gegrond is;
Overwegende dat het tweede onderdeel niet tot ruimere cassatie kan leiden;
OM DIE REDENEN,
HET HOF
Vernietigt het bestreden arrest, in zoverre het uitspraak doet over de vordering 

tot terugbetaling van bedragen die onverschuldigd zijn betaald voor het tijdvak 
van 1 januari 1984 tot 31 december 1989;

Beveelt dat van het arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het ge-
deeltelijk vernietigde arrest;

Gelet op artikel 1017, tweede lid, van het Gerechtelijk Wetboek, veroordeelt 
eiseres in de kosten;

Verwijst de aldus beperkte zaak naar het Arbeidshof te Brussel.

9 september 2002 - 3° kamer – Voorzitter: de h. Marchal, eerste voorzitter – Verslagge-
ver: de h. Plas – Gelijkluidende conclusie van de h. Werquin, advocaat-generaal – Advo-
caat: mr. Draps.
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Nr. 428

3° KAMER - 9 september 2002

1º ARBEIDSONGEVAL — VERZEKERING - VERPLICHTING VAN DE VERZEKERAAR - 
STORTING VAN HET KAPITAAL VAN DE RENTE - SCHULD JEGENS HET FONDS VOOR 
ARBEIDSONGEVALLEN - BESTAAN VAN DE SCHULD - VOORWAARDEN.

2º ARBEIDSONGEVAL — VERZEKERING - VERPLICHTING VAN DE VERZEKERAAR - 
STORTING VAN HET KAPITAAL VAN DE RENTE - SCHULD JEGENS HET FONDS VOOR 
ARBEIDSONGEVALLEN - BESTAAN VAN DE SCHULD - HERZIENINGSTERMIJN - OVERLIJDEN VAN DE 
GETROFFENE - GEVOLG.

1º Krachtens de artikelen 45quater, eerste lid, en 51, eerste lid, eerste zin Arbeidsongeval-
lenwet bestaat de schuld van de verzekeraar jegens het Fonds voor Arbeidsongevallen 
voor ongevallen waarop die bepalingen van toepassing zijn, zodra de door het ongeval  
veroorzaakte graad van blijvende arbeidsongeschiktheid wordt vastgesteld onder de al-
daar omschreven voorwaarden1. (Artt. 45quater, eerste lid, en 51ter, eerste lid, eerste zin 
Arbeidsongevallenwet)

2º Het overlijden van de getroffene om een reden die geen verband houdt met het ongeval  
kan geen aanleiding geven tot herziening, zelfs niet als het valt binnen de termijn van de 
eis tot herziening; dat voorval heeft dus wettelijk geen invloed op de verplichtingen die de  
verzekeraar wegens het ongeval heeft zowel jegens de getroffene als jegens het Fonds  
voor Arbeidsongevallen2. (Art. 72 Arbeidsongevallenwet)

(O.M.O.B. T. FONDS VOOR ARBEIDSONGEVALLEN)

ARREST (vertaling)

(A.R. S.01.0146.F)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest, op 11 juni 1998 gewezen door 

het Arbeidshof te Luik.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Christian Storck heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Thierry Werquin heeft geconcludeerd.
III. De feiten van de zaak
De feiten van de zaak, zoals ze blijken uit de vaststellingen van het arrest en de 

stukken van de rechtspleging waarop het Hof vermag acht te slaan, kunnen als 
volgt worden samengevat :

Naar aanleiding van een arbeidsongeval op 15 februari 1991 werd bij de ge-
troffene een gedeeltelijke blijvende arbeidsongeschiktheid van vijf pct. vastge-
steld bij een in kracht van gewijsde gegaan vonnis van 23 maart 1994.

Op 20 oktober 1994 betaalde eiseres, arbeidsongevallenverzekeraar, overeen-
komstig de haar bij de wet opgelegde verplichting, aan verweerder het kapitaal 
dat overeenkwam met de jaarlijkse vergoeding en de rente.

De getroffene overleed op 5 april 1995 om een reden die geen verband hield 

1 Zie Cass., 17 okt. 1988, A.R. 8296, nr. 90.
2 Zie voetnoot 1.
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met het ongeval.
Eiseres vordert van verweerder de terugbetaling van het kapitaal voor de perio-

de na het overlijden.
IV. Middel
Eiseres voert een middel aan. 
Het is gesteld als volgt :
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 10, 11 en 159 van de Grondwet;
- de artikelen 45quater, eerste lid, 51ter, 58, §1, 17°, en 72 van de Arbeidsongevallen-

wet van 10 april 1971, de eerste drie artikelen, zoals ze in die wet zijn ingevoegd respec-
tievelijk bij de artikelen 53, 54 en 55 van de wet van 30 maart 1994.

Aangevochten beslissingen en redenen
Het arrest bevestigt het beroepen vonnis en wijst de vordering van eiseres tot terugbeta-

ling van het bij verweerder vastgestelde kapitaal af op alle gronden die hier geacht worden 
volledig weergegeven te zijn.

Grieven
1. Eerste onderdeel
De artikelen 53, 54 en 55 van de wet van 30 maart 1994, die de artikelen 45quater, 51-

ter en 58, §1, 17°, hebben ingevoerd in de wet van 10 april 1971, bepalen dat voor de on-
gevallen overkomen vanaf 1 januari 1988 en waarvoor de graad van blijvende arbeidson-
geschiktheid is vastgesteld op minder dan 10 pct. bij de bekrachtiging van een overeen-
komst of bij een beslissing die na 31 december 1993 in kracht van gewijsde is getreden, 
de arbeidsongevallenverzekeraars vanaf het tijdstip van de consolidatie aan verweerder 
het bedrag van de gekapitaliseerde rente storten, terwijl laatstgenoemde aan de getroffene 
de jaarlijkse vergoedingen en de rente betaalt op basis van het gestorte kapitaal.

In geen van haar bepalingen wijkt de wet van 30 maart 1994 af van de in artikel 72 van 
de wet van 10 april 1971 vervatte regel dat de herzieningstermijn verstrijkt op de datum 
die in aanmerking moet worden genomen voor de definitieve vaststelling van de rechten 
van de getroffene en, derhalve, van de verplichtingen van de arbeidsongevallenverzeke-
raar. Daaruit volgt dat het, in geval van wijziging van de toestand van de getroffene gedu-
rende de herzieningstermijn, de arbeidsongevallenverzekeraar is, en hij alleen, die minder 
of geen verplichtingen meer heeft zoals ook alleen hij het is die de verhoging van de scha-
deloosstelling van de getroffene moet dragen in geval van verhoging van de graad van 
diens arbeidsongeschiktheid.

Door te beslissen dat de artikelen 45quater, 51ter en 58, §1, 17°, van de wet van 10 
april 1971 ertoe strekten de arbeidsongevallenverzekeraar het recht te ontnemen om voor-
deel te halen uit het gunstig voorval dat het overlijden van de getroffene om een reden die 
geen verband houdt met het ongeval gedurende de herzieningstermijn voor hem vormt, 
schendt het arrest derhalve die bepalingen.

Daaruit volgt dat artikel 51ter van de wet van 10 april 1971, nu het bepaalt dat de Ko-
ning de voorwaarden, de termijnen en de regels vaststelt van de overdracht, door de ar-
beidsongevallenverzekeraar aan het Fonds voor arbeidsongevallen, van het kapitaal dat 
overeenkomt met de vergoeding en de rente "en van de afrekening in geval van herziening 
van de ongeschiktheidsgraad in de loop van de in artikel 72 bedoelde termijn", de Koning 
noodzakelijkerwijs heeft  opgedragen de concrete  regels  vast  te  stellen teneinde de ar-
beidsongevallenverzekeraar het voordeel te waarborgen van de in artikel 72 vervatte regel 
volgens welke de einddatum van de herzieningstermijn bepalend is voor de definitieve 
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vaststelling van zijn rechten en, meer bepaald, voor zijn recht om het gestorte kapitaal - na 
aftrek van de reeds aan de getroffene betaalde bedragen - terug te vorderen in het geval 
dat de getroffene tijdens de herzieningstermijn overlijdt om een reden die geen verband 
houdt met het ongeval.

Nu artikel 4 van het koninklijk besluit van 12 augustus 1994 houdende uitvoering van 
voormeld artikel 51ter de verplichting om een afrekening op te maken enkel oplegt in het 
geval dat er een door verweerder bekrachtigd herzieningsakkoord bestaat of een in kracht 
van gewijsde gegane beslissing waarbij de jaarlijkse uitkeringen na herziening worden 
vastgesteld, beperkt het en miskent het bijgevolg de bij die bepaling aan de Koning toege-
kende opdracht. Dat koninklijk besluit is derhalve niet in overeenstemming met artikel 
51ter. Door het toe te passen schendt het arrest derhalve zowel die bepaling als artikel 159 
van de Grondwet dat de hoven en rechtbanken verbiedt een koninklijk besluit toe te pas-
sen dat niet overeenstemt met de wet.

...
V. Beslissing van het Hof
Wat het eerste onderdeel betreft :
Overwegende dat, krachtens de artikelen 45quater, eerste lid, en 51, eerste lid, 

eerste zin, van de Arbeidsongevallenwet van 10 april 1971, wanneer een na 1 ja-
nuari 1988 gebeurd ongeval een blijvende arbeidsongeschiktheid van minder dan 
tien pct. tot gevolg heeft en de vaststelling van die graad van ongeschiktheid ge-
schiedt op een datum vanaf 1 januari 1994, hetzij bij de bekrachtiging van een 
akkoord, hetzij bij een in kracht van gewijsde gegane gerechtelijke beslissing, de 
verzekeraar gehouden is de waarde van de jaarlijkse uitkering en de rente, ver-
minderd overeenkomstig artikel 24, derde lid, van die wet, als kapitaal aan ver-
weerder te storten;

Dat uit die bepalingen volgt dat voor ongevallen waarop die bepalingen van 
toepassing zijn, de schuld van de verzekeraar jegens verweerder bestaat zodra de 
door het ongeval veroorzaakte graad van blijvende arbeidsongeschiktheid wordt 
vastgesteld onder de aldaar omschreven voorwaarden;

Overwegende dat artikel 51ter, eerste lid, tweede zin, de Koning ermee belast 
de voorwaarden, termijnen en regels vast te stellen voor de overdracht, van de 
verzekeraar aan verweerder, van het kapitaal en van de afrekening in geval van 
herziening van de ongeschiktheidsgraad in de loop van de in artikel 72 van de 
wet bedoelde termijn;

Overwegende dat de in artikel 72 bedoelde eis tot herziening, naar luid van het 
eerste lid van die bepaling, kan worden gegrond op een wijziging van het verlies 
van arbeidsgeschiktheid van de getroffene of op zijn overlijden aan de gevolgen 
van het ongeval;

Overwegende dat het overlijden van de getroffene om een reden die geen ver-
band houdt met het ongeval geen aanleiding kan geven tot herziening, zelfs niet 
als het voorvalt gedurende de termijn van die rechtsvordering;

Overwegende dat, derhalve, dat voorval wettelijk geen invloed heeft op de ver-
plichtingen die de verzekeraar wegens het ongeval heeft zowel jegens de getrof-
fene als jegens verweerder;

Dat het onderdeel faalt naar recht;
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...
OM DIE REDENEN,
HET HOF
Verwerpt de voorziening;
Veroordeelt eiseres in de kosten.

9 september 2002 - 3° kamer – Voorzitter: de h. Marchal, eerste voorzitter – Verslagge-
ver: de h. Storck – Gelijkluidende conclusie van de h. Werquin, advocaat-generaal – Ad-
vocaten: mrs. Draps en Bützler.

Nr. 429

2° KAMER - 10 september 2002

1º BEWIJS — STRAFZAKEN — GESCHRIFTEN — BEWIJSKRACHT - AUTHENTIEKE AKTE - 
AKTE VAN VERKLARING VAN HOGER BEROEP - TEGENBEWIJS - VALSHEIDSVORDERING - 
TOEPASSINGSGEVALLEN.

2º BETICHTING VAN VALSHEID - STRAFZAKEN - BEWIJS DOOR GESCHRIFTEN - 
BEWIJSKRACHT - AUTHENTIEKE AKTE - AKTE VAN VERKLARING VAN HOGER BEROEP - TEGENBEWIJS 
- VALSHEIDSVORDERING - TOEPASSINGSGEVALLEN.

1º en 2° Een authentieke akte zoals een akte van verklaring van hoger beroep in strafzaken  
levert volledig bewijs op van de vermeldingen die de openbare ambtenaar moet en kan 
vaststellen, tenzij het tegenbewijs ervan wordt geleverd na een valsheidsvordering; geen  
valsheidsvordering is vereist wanneer een vermelding wordt tegengesproken door een 
andere vermelding van dezelfde authentieke akte of door een andere authentieke akte of 
wanneer de valsheid blijkt uit het onderzoek van de akte zelf zonder dat een onderzoeks-
maatregel hoeft te worden getroffen1. (Art. 1319 B.W.; art. 203, § 1 Sv.)

(D. e.a. T. RUSTHUIS KRUYENBERG N.V. e.a.)

ARREST

(A.R. P.01.0341.N)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen het vonnis, op 7 februari 2001 in hoger be-

roep gewezen door de Correctionele Rechtbank te Dendermonde.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Luc Huybrechts heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Marc De Swaef heeft geconcludeerd.
III. Cassatiemiddelen
Eiser stelt in een memorie een middel voor. Die memorie is aan dit arrest ge-

hecht en maakt daarvan deel uit.
IV. Beslissing van het Hof

1 Zie Cass., 31 okt. 1968, A.C., 1968-69, 237.
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A. Afstand
Overwegende dat Mr. René Bützler, advocaat bij het Hof van Cassatie, na-

mens de eerste eiser afstand zonder berusting doet van diens cassatieberoep in 
zoverre het werd ingesteld op de tegen eiser ingestelde burgerlijke rechtsvorde-
ringen behalve in zoverre uitspraak werd gedaan over het beginsel van aanspra-
kelijkheid om reden dat het bestreden vonnis, gelet op wat het beroepen vonnis 
heeft beslist, geen eindbeslissing is;

Overwegende dat het bestreden vonnis het door eiser ingestelde hoger beroep 
niet ontvankelijk verklaart; dat dit een eindbeslissing is ook al heeft het beroepen 
vonnis van de politierechter te Dendermonde van 24 september 1999 eiser ver-
oordeeld tot het betalen van een provisionele vergoeding van één frank aan de 
eerste verweerster en van een provisionele vergoeding van 1.000.000 frank aan 
de tweede verweerster en voorts alvorens recht te doen een geneesheer-deskundi-
ge aanstelt teneinde de tweede verweerster te onderzoeken; 

Dat er geen grond is om akte te verlenen van de afstand;
B. Onderzoek van het middel
1. Eerste onderdeel
Overwegende dat het bestreden vonnis het verweermiddel van een materiële 

misslag in de akte van hoger beroep als niet bewezen verwerpt en hierdoor de 
conclusie van de eisers beantwoordt;

Overwegende dat, voor het overige, de in het onderdeel aangehaalde bewoor-
dingen van het bestreden vonnis niet kunnen geïnterpreteerd worden in de zin dat 
de akte van hoger beroep een vergissing bevat;

Dat het onderdeel feitelijke grondslag mist;
2. Tweede onderdeel
Overwegende dat overeenkomstig artikel 203, § 1, Wetboek van Strafvorde-

ring hoger beroep wordt ingesteld door een verklaring daartoe op de griffie van 
de rechtbank die het vonnis heeft gewezen, binnen de termijnen in deze wetsbe-
paling aangegeven;

Overwegende dat  overeenkomstig artikel  1319 Burgerlijk  Wetboek een au-
thentieke akte volledig bewijs oplevert van de vermeldingen die de openbare 
ambtenaar moet en kan vaststellen, tenzij het tegenbewijs ervan wordt geleverd 
na een valsheidsvordering; dat evenwel geen valsheidsvordering is vereist wan-
neer een vermelding wordt tegengesproken door een andere vermelding van de-
zelfde authentieke akte of door een andere authentieke akte of wanneer de vals-
heid blijkt uit het onderzoek van de akte zelf zonder dat een onderzoeksmaatre-
gel hoeft te worden getroffen;

Overwegende dat, zoals uit het antwoord op het eerste onderdeel blijkt, het be-
streden vonnis oordeelt dat de beroepsakte geen materiële vergissing bevat;

Overwegende dat het bestreden vonnis in die context wettig oordeelt dat het 
geen acht kan slaan op niet-authentieke stukken om de waarachtigheid van de 
vermeldingen van de beroepsakte te onderzoeken;

Dat het onderdeel niet kan worden aangenomen;
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C. Ambtshalve onderzoek van de beslissing op de strafvordering 
Overwegende dat de substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven 

rechtsvormen in acht zijn genomen en de beslissing overeenkomstig de wet is 
gewezen;

OM DIE REDENEN,
HET HOF,
Verwerpt de cassatieberoepen;
Veroordeelt de eisers in de kosten. 

10 september 2002 - 2° kamer – Voorzitter: de h. Dhaeyer, waarnemend voorzitter – Ver-
slaggever: de h. Huybrechts – Gelijkluidende conclusie van de h. De Swaef, advocaat-ge-
neraal – Advocaten: mrs. Bützler en Verbist.

Nr. 430

2° KAMER - 10 september 2002

IMMUNITEIT - CONSULAIR VERKEER - CONSULAIRE AMBTENAREN - IMMUNITEIT VAN 
RECHTSMACHT EN PERSOONLIJKE ONSCHENDBAARHEID - TOEPASSINGSGEBIED.

Nu aan de consulaire ambtenaren die onderdaan zijn van, of duurzaam verblijf houden in  
de  verblijfstaat  slechts  immuniteit  van rechtsmacht  en persoonlijke  onschendbaarheid  
wordt verleend met betrekking tot officiële handelingen verricht in de uitoefening van hun  
werkzaamheden, is geen officiële handeling in de uitoefening van werkzaamheden als  
consulair ereambtenaar de verplaatsing naar het consulaat ten einde er met een bedi-
ende van het consulaat sommige zaken te bespreken. (Art. 71.1 Verdrag van Wenen van 
24 april 1963 inzake Consulair verkeer, opgemaakt te Wenen, goedgekeurd bij wet van 
17 juli 1970)

(D.)

ARREST

(A.R. P.01.0531.N)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen het vonnis, op 20 februari 2001 in hoger 

beroep gewezen door de Correctionele Rechtbank te Veurne.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Luc Huybrechts heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Marc De Swaef heeft geconcludeerd.
III. Cassatiemiddelen
Eiser stelt in een memorie een middel voor. Die memorie is aan dit arrest ge-

hecht en maakt daarvan deel uit.
IV. Beslissing van het Hof
A. Onderzoek van het middel
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1. Eerste onderdeel
Overwegende dat artikel 71.1 van het Verdrag van 24 april 1963 inzake consu-

lair verkeer, opgemaakt te Wenen, goedgekeurd bij wet van 17 juli 1970, de con-
sulaire ambtenaren die onderdaan zijn van, of duurzaam verblijf houden in de 
verblijfstaat slechts immuniteit van rechtsmacht en persoonlijke onschendbaar-
heid verleent met betrekking tot officiële handelingen verricht in de uitoefening 
van hun werkzaamheden;

Overwegende dat het vermelde artikel derhalve, anders dan het onderdeel stelt, 
de immuniteit van rechtsmacht en persoonlijke onschendbaarheid tot bepaalde 
handelingen beperkt;

Dat het onderdeel faalt naar recht;
2. Tweede onderdeel
Overwegende dat artikel 71.1 van het Verdrag van 24 april 1963 inzake consu-

lair verkeer, opgemaakt te Wenen, goedgekeurd bij wet van 17 juli 1970, de con-
sulaire ambtenaren die onderdaan zijn van, of duurzaam verblijf houden in de 
verblijfstaat slechts immuniteit van rechtsmacht en persoonlijke onschendbaar-
heid verleent met betrekking tot officiële handelingen verricht in de uitoefening 
van hun werkzaamheden;

Overwegende dat het vonnis aanneemt dat eiser zich op het ogenblik van de 
feiten naar het consulaat begaf ten einde er met een bediende van het consulaat 
sommige zaken te bespreken;

Overwegende dat  het  vonnis op deze grond wettig vermag te beslissen dat 
deze verplaatsing geen officiële handeling in de uitoefening van eisers werk-
zaamheden als consulair ereambtenaar is;

Dat het onderdeel niet kan worden aangenomen;
B. Ambtshalve onderzoek van de beslissing op de strafvordering 
Overwegende dat de substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven 

rechtsvormen in acht zijn genomen en de beslissing overeenkomstig de wet is 
gewezen; 

OM DIE REDENEN,
HET HOF,
Verwerpt het cassatieberoep;
Veroordeelt eiser in de kosten.

10 september 2002 - 2° kamer –  Voorzitter: de h. Dhaeyer, waarnemend voorzitter – 
Verslaggever: de h. Huybrechts – Gelijkluidende conclusie van de h. De Swaef, advocaat-
generaal – Advocaat: mr. J. Van Malleghem, Gent.

Nr. 431

2° KAMER - 10 september 2002



1776 HOF VAN CASSATIE 10.9.02 - Nr. 431 

ACCOUNTANT - SCHORSING - GEVOLGEN - HOEDANIGHEID VAN ACCOUNTANT - VOEREN 
VAN TITEL VAN ACCOUNTANT.

De tijdelijke schrapping in het register van de externe accountants voor de duur van de 
schorsing heeft het verlies van hoedanigheid van accountant en als gevolg daarvan het  
verlies van het recht de titel van accountant te mogen voeren tot gevolg1. (Art. 5 Wet 22 
april 1999 betreffende de beroepstucht voor accountants en belastingconsulenten; art. 8, 
§ 3 K.B. 2 maart 1989)

(PROCUREUR-GENERAAL BIJ HET HOF VAN BEROEP TE GENT T. L.)

Conclusie van advocaat-generaal M. De Swaef:
1. Verweerder is vervolgd wegens het voeren van de titel van accountant, terwijl hij 

daarvoor geen toestemming had, namelijk door zijn schorsing gedurende een jaar door de 
Commissie van Beroep van het Instituut der Accountants. Dit feit werd op het ogenblik 
van het plegen ervan strafbaar gesteld door de wet van 21 februari 1985 tot hervorming 
van het bedrijfsrevisoraat. Op het ogenblik van de vervolging was de wet van 22 april 
1999 betreffende de boekhoudkundige en fiscale beroepen van toepassing. Door een ver-
schillende formulering in de onderlinge bepalingen, bestaat er betwisting over de straf-
baarheid van het ten laste gelegde feit onder de nieuwe wet.

Verweerder werd zowel bij vonnis van de correctionele rechtbank te Kortrijk van 20 
september 2000 als bij arrest van het Hof van Beroep te Gent van 15 maart 2001 vrijge-
sproken. Het O.M. heeft tegen die vrijspraak tijdig en geldig cassatieberoep aangetekend. 
In een tijdig en geldig verzoekschrift voert het één middel aan, gegrond op schending van 
art. 149 G.W. en art. 58 wet 22 april 1999 betreffende de boekhoudkundige en fiscale 
beroepen.

2. Het middel preciseert niet hoe of waardoor de appèlrechters art. 149 G.W. zouden 
hebben geschonden zodat het in zoverre niet ontvankelijk is.

3. Eiser voert in het eerste onderdeel van zijn middel aan dat zowel onder de oude als 
onder de nieuwe wetgeving het voeren van de titel  van accountant zonder daartoe de 
vereiste hoedanigheid te hebben, strafbaar is. Hij gaat er daarbij ten onrechte van uit dat 
de appèlrechters hebben beslist dat voor het voeren van de titel de hoedanigheid van ac-
countant  niet  is  vereist.  De  appèlrechters  stelden  daarentegen  vast  dat  verweerder  de 
vereiste hoedanigheid wel had. Dit onderdeel berust daarom op een onjuiste lezing van het 
bestreden arrest en mist feitelijke grondslag. 

Dit onderdeel behoeft evenwel niet te worden beantwoord indien het tweede onderdeel 
wordt aangenomen:

4. Het tweede onderdeel handelt over de gevolgen van een schorsing op het recht om de 
titel van accountant te voeren.

Oude en nieuwe regelgeving. Onder de wettelijke bepalingen van toepassing ten tijde 
van het ten laste gelegde feit was de regeling duidelijk. 

Naar luid van art. 69 wet 21 februari 1985 mocht een natuurlijke persoon slechts de titel 
van accountant voeren, wanneer hem door het IDAC de hoedanigheid van accountant dan 
wel het recht om de titel te voeren was verleend. Dit laatste recht kon op grond van art. 74 
van de wet  worden toegekend aan bepaalde natuurlijke  of  rechtspersonen die  niet  de 
hoedanigheid van accountant hadden.

Luidens art. 92 zelfde wet was als tuchtstraf met name mogelijk: c) schorsing dan wel 
d) definitieve intrekking van de hoedanigheid van accountant of van de in art. 74 bedoelde 
toestemming tot het voeren van de titel van accountant. 

1 Zie de concl. van het O.M. 
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De inbreuk op art. 69 van de wet, werd in art. 95 strafbaar gesteld met een geldboete 
van 200 tot 1.000 frank. 

Op basis van het voorgaande is duidelijk dat eisers schorsing betrekking had op zijn 
hoedanigheid en, dààruit voortvloeiend, zijn recht om de titel te voeren.

De nieuwe wettelijke regeling is gedeeltelijk anders. Artikel 16 wet 22 april 1999 betre-
ffende de boekhoudkundige en fiscale beroepen behoudt het recht om de titel van accoun-
tant te voeren voor aan degenen die de hoedanigheid van accountant hebben. De moge-
lijkheid, onder de oude wet, om aan niet-accountants het recht te verlenen de titel te vo-
eren,  is  onder  de  nieuwe  wet  omgevormd  tot  mogelijkheid  om  ook  aan  hen  de 
hoedanigheid van accountant te verlenen (artt. 20 en 21). Deze vereenvoudiging is pas in 
het definitieve ontwerp doorgevoerd.

Als tuchtsancties zijn met name mogelijk: d) schorsing voor ten hoogste één jaar en e) 
schrapping. Schorsing en schrapping houden een tijdelijk resp. definitief verbod in  het 
beroep van accountant in België nog uit te oefenen (art. 5 wet 22 april 1999 betreffende 
de beroepstucht voor accountants en belastingconsulenten).

Naar luid van art.  58 wet 22 april 1999 betreffende de boekhoudkundige en fiscale 
beroepen ten slotte, wordt gestraft met een geldboete van 200 tot 1.000 frank, degene die 
zich publiekelijk en onrechtmatig de hoedanigheid toeëigent van accountant of belasting-
consulent of wie, onder andere, voornoemd art. 16 overtreedt.

5. Het bestreden arrest en het middel.  De vraag is nu of verweerder onder de nieuwe 
wet nog strafbaar is: heeft de schorsing het tijdelijke verlies van de hoedanigheid van ac-
countant, dus van het recht om de titel te voeren, tot gevolg?

Volgens het bestreden arrest is het antwoord op die vraag negatief op grond van de 
strikte  interpretatie  van  het  strafrecht.  De  uitoefening  van  een  beroep  is  een  andere 
gedraging dan het voeren van een titel of het bezit van een hoedanigheid. Volgens het hof 
houdt een beroepsverbod géén verlies van hoedanigheid in, dus evenmin een verlies van 
het recht de titel te voeren.

Eiser is de tegenovergestelde mening toegedaan: de schorsing schorst de hoedanigheid 
en de daaraan verbonden rechten. Hij leidt dit onder meer af uit de tijdelijke schrapping 
uit het register van externe accountants in geval van schorsing (zie verder).

6. Beoordeling.  De volgende beoordeling van het tweede onderdeel kan leiden tot de 
gegrondheid ervan.

Ten eerste maakt art. 16 wet 22 april 1999 duidelijk dat het voeren van de titel van ac-
countant samenhangt met de hoedanigheid ervan. Een persoon mag met andere woorden 
slechts de titel voeren als hij de hoedanigheid van accountant heeft. Voor bepaalde andere 
beroepen, zoals architect of arts, hangt het recht om de titel te voeren samen met het di-
ploma en niet met de beroepsuitoefening2.

Ten tweede staat niet uitdrukkelijk in de wet dat slechts de hoedanigheid van accoun-
tant heeft, degene die is ingeschreven op het tableau van het Instituut van Accountants en 
Belastingconsulenten.  Voor  bepaalde andere  beroepen is  uitdrukkelijk  bepaald dat  het 
voeren van de titel van het betreffende beroep en/of de uitoefening ervan afhankelijk is 
van het lidmaatschap van de Orde of het Instituut dat toezicht houdt op de beroepsuitoefe-
ning3. Te dezen kan zulks wel worden afgeleid uit de wet en haar uitvoeringsbesluiten. 

2 M.b.t. architecten: art. 1 wet 20 februari 1939 op de bescherming van de titel en het beroep van ar-
chitect vs. art. 5 wet 26 juni 1963 tot instelling van een Orde van architecten. M.b.t. geneesheren: H. 
NYS, “Geneeskunde. Recht en medisch handelen”, in APR, nr. 87.
3 Architecten: art. 5 wet 26 juni 1963 tot instelling van een Orde van architecten; bedrijfsjuristen: art. 
6 wet 1 maart 2000 tot oprichting van een instituut van bedrijfsjuristen; dienstverlenende intellectuele 
beroepen (boekhouders, vastgoedmakelaars): art. 3, eerste lid, kaderwet 1 maart 1976 tot reglemente-
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Artikel 16 wet 22 april 1999 kan aldus worden gelezen dat een natuurlijke persoon de titel 
van accountant enkel mag voeren als het Instituut hem de hoedanigheid van lid van het In-
stituut heeft verleend.

Ten derde maakt de wet, zoals bijvoorbeeld voor advocaten4, geen uitdrukkelijk onder-
scheid tussen het voeren van de titel en de uitoefening van het beroep. De verwijzing naar 
het verbod het beroep uit te oefenen in art. 5 wet 22 april 1999 kan in dat opzicht niet als 
beperkend worden beschouwd.

Noch de wet noch de parlementaire voorbereiding verklaren nader wat moet worden 
verstaan onder het verbod het beroep nog uit te oefenen en of dit verbod een (tijdelijk) 
verlies van hoedanigheid impliceert.

Tijdens de parlementaire voorbereiding is over de heromschrijving van de tuchtsancties 
niets bijzonder vermeld. Voor zover hier relevant, is over art. 5 wel opgemerkt dat “de in-
houd van deze bepaling zich [inspireert] op de artikelen 92 en 94 van de wet van 21 febru-
ari 1985”5. Hieruit valt m.i. evenwel geen doorslaggevend argument te halen in de zin van 
de stelling van eiser.

Het moet wel worden benadrukt dat de vervanging van de zinsnede “schorsing van de 
hoedanigheid van accountant of van de in art. 74 bedoelde toestemming om de titel te vo-
eren”, reeds vóór de samensmelting van die twee hypothesen tot “de hoedanigheid van ac-
countant” was vervangen door de zin “schorsing houdt het verbod in het beroep van ac-
countant […] uit te oefenen”. In dit opzicht zou men kunnen denken dat het niet de be-
doeling was van de wetgever dat de schorsing voortaan nog het verlies van hoedanigheid 
tot gevolg zou hebben.

Hiertegen pleit dan weer dat ook de schrapping volgens de nieuwe wettekst het verbod 
inhoudt het beroep van accountant uit te oefenen. Men kan zich moeilijk voorstellen dat 
de betrokkene in dat geval zijn hoedanigheid, met de rechten die eruit voortvloeien, be-
houdt.  De schrapping is immers definitief.  Onder het oude art.  92 was sprake van de 
definitieve intrekking van de hoedanigheid of toestemming de titel te voeren. Blijkens de 
parlementaire voorbereiding is de aard van de schrapping niets anders dan de definitieve 
intrekking van hoedanigheid.

Schorsing impliceert ook een verbod om deel te nemen aan de werkzaamheden van het 
Instituut (art. 5, §1, tweede lid wet 22 april 1999). Hieruit zou men kunnen afleiden dat 
men van dat Instituut wel lid blijft, dat de geschorste zijn hoedanigheid dus behoudt.

Een andere aanwijzing is evenwel doorslaggevend in de andere zin. Een schorsing heeft 
blijkens art. 8, §3 K.B. 2 maart 1989 tot vaststelling van het huishoudelijk reglement van 
het Instituut der Accountants de tijdelijke schrapping van het register van accountants tot 
gevolg. Deze bepaling is van toepassing gebleven ingevolge art. 55, §1, tweede alinea 
Wet 22 april 1999.

De schrapping impliceert  een definitief verlies van hoedanigheid. De schorsing kan 
daarom met een tijdelijk verlies van hoedanigheid worden gelijkgesteld. Bij gebreke van 
hoedanigheid kan de geschorste accountant voor de duur van de schorsing de titel van ac-
countant daarom niet voeren.

Er valt een beperkte steun voor deze opvatting te vinden in de Memorie van Toelich-
ting. Het Instituut kan in geval van een strafrechtelijke veroordeling de beroepshoedanig-
heid intrekken. In de andere gevallen kan de beroepshoedanigheid enkel door tussenkomst 
van de tuchtorganen worden ingetrokken6. Het tijdelijke verbod van het recht het beroep 

ring van de bescherming van de beroepstitel en van de uitoefening van de dienstverlenende intellectu-
ele beroepen; (para)medische beroepen: art. 7, § 1, eerste lid K.B. nr. 78, 10 november 1967.
4 Artikel 428 Ger.W.
5 Memorie van Toelichting, Parl. St. 1998-99, nr. 1923/1 en 1924/2, p. 25.
6 Memorie van Toelichting, o.c., p. 12.
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van accountant uit te oefenen in geval van schorsing, kan als een tijdelijke intrekking wor-
den beschouwd.

Gelet op art. 8, § 3, K.B. 2 maart 1989, kan voor de accountants dus worden besloten 
dat  de  schorsing  een  tijdelijke  schrapping  inhoudt.  Het  tweede  onderdeel  is  daarom 
gegrond.

Besluit: vernietiging met verwijzing.

ARREST

(A.R. P.01.0577.N)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest, op 15 maart 2001 gewezen door 

het Hof van Beroep te Gent, correctionele kamer.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Luc Huybrechts heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Marc De Swaef heeft geconcludeerd.
III. Cassatiemiddelen
Eiser stelt in een verzoekschrift een middel voor. Dat verzoekschrift luidt als 

volgt:
Geschonden wettelijke bepalingen
- Artikel 149 Gecoördineerde Grondwet.
- Artikel 58 van de Wet van 22 april 1999 betreffende de boekhoudkundige en fiscale 

beroepen.
Aangevochten beslissing
Het  bestreden arrest  overweegt:  'Strikte  interpretatie  van de  actuele  wetsbepalingen 

leidt tot het besluit dat een schorsing [als accountant] thans het verbod medebrengt tot het 
uitoefenen van het beroep van accountant, doch niet dat de geschorste persoon daardoor 
de hem/haar door het Instituut verleende hoedanigheid van accountant zou verliezen en 
als gevolg van dit verlies de titel van accountant niet zou mogen voeren (gedurende de pe-
riode van schorsing), 

en 'De gedragingen die vroeger strafbaar werden gesteld (...) zijn dit blijkbaar thans niet 
meer. De nieuwe wet spreekt enkel van het uitoefenen van het beroep van accountant (...). 
Het voorwerp van de schorsing betreft thans de uitoefening van de werkzaamheden van 
accountant en niet meer de hoedanigheid van accountant en/of het voeren van de titel van 
accountant (...)',

om tenslotte tot de conclusie te komen 'dat de in de oorspronkelijke dagvaarding in 
deze zaak bedoelde gedraging op grond van de nieuwe wetsbepalingen thans niet meer 
strafbaar is.'

Grieven
Eerste onderdeel
Artikel 69 van de Wet van 21 februari 1985 tot hervorming van het bedrijfsrevisoraat, 

van toepassing ten tijde van de feiten, bepaalde dat een natuurlijke persoon slechts de titel 
van accountant mocht voeren, wanneer hem door het Instituut der accountants de hoeda-
nigheid van accountant of de toestemming tot het voeren van deze titel werd gegeven; dat 
artikel 58 van de Wet van 22 april 1999 betreffende de boekhoudkundige en fiscale beroe-
pen, van toepassing ten tijde van de uitspraak, onder meer straft wie artikel 16 van deze 
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Wet overtreedt;
Dat krachtens artikel 16 van de Wet van 22 april 1999 betreffende de boekhoudkundige 

en fiscale beroepen een natuurlijke persoon enkel de titel  van accountant mag voeren 
wanneer hem door het Instituut van de accountants en belastingconsulenten de hoedanig-
heid van accountant is verleend;

Dat dienvolgens zowel de Wet van 21 februari 1985 tot hervorming van het bedrijfsre-
visoraat als de Wet van 22 april 1999 betreffende de boekhoudkundige en fiscale beroe-
pen het voeren van de titel van accountant zonder het bezit van de daartoe vereiste hoeda-
nigheid strafbaar stellen, en dit feit bijgevolg zowel onder de oude als onder de nieuwe 
wet strafbaar was en is;

Tweede onderdeel
Een schorsingsbeslissing luidens artikel 5 § 1 van de Wet van 22 april 1999 betreffende 

de beroepstucht voor accountants en belastingconsulenten onder meer het verbod inhoudt 
het beroep van accountant voor de in de tuchtstraf bepaalde tijd uit te oefenen;

Dat een schorsing aldus de hoedanigheid van accountant, en de uitoefening van alle 
rechten en bevoegdheden, die met deze hoedanigheid verbonden zijn, voor de in de tucht-
straf bepaalde tijd opschort; dat een geschorste accountant gedurende de in de tuchtstraf 
bepaalde tijd bijgevolg niet de hoedanigheid van accountant bezit, en evenmin de titel van 
accountant mag voeren, op straffe van de sanctie, vermeld in artikel 58 van de Wet van 22 
april 1999 betreffende de boekhoudkundige en fiscale beroepen; dat de schorsing van een 
extern accountant overigens voor de duur van de schorsing de tijdelijke schrapping in het 
register van de externe accountants meebrengt (art. 8 § 3 K.B. 2 maart 1989 tot vaststel-
ling van het  huishoudelijk reglement van het Instituut  der Accountants,  B.S.,  3 maart 
1989);

Dat de omstandigheid dat een geschorste accountant voor de periode van schorsing zijn 
ledenbijdrage aan het Instituut van de accountants en de belastingconsulenten verschul-
digd blijft, aan hetgeen voorafgaat geen afbreuk doet:

IV. Beslissing van het Hof
A. Onderzoek van het middel
1. Tweede onderdeel
Overwegende dat verweerder wordt vervolgd om te Waregem, op 27 mei 1999 

"bij inbreuk op de artikelen 69 en 95 van de wet van 21 februari 1985 tot hervor-
ming van het bedrijfsrevisoraat, de titel van accountant te hebben gevoerd terwijl 
hem door het Instituut der Accountants de hoedanigheid van accountant of de 
toestemming tot het voeren van de titel niet werd gegeven, nl. terwijl hij bij be-
slissing van de Commissie van Beroep van het Instituut der Accountants dd. 23 
april 1998, betekend op 24 april 1998, geschorst werd gedurende een termijn van 
één jaar, thans strafbaar gesteld krachtens artikel 58 van de wet van 22 april 1999 
betreffende de boekhoudkundige en fiscale beroepen";

Overwegende dat het bestreden arrest verweerder vrijspreekt omdat de tucht-
straf van schorsing voor ten hoogste één jaar onder artikel 92 van de wet van 21 
februari 1985 tot hervorming van het bedrijfsrevisoraat, de hoedanigheid van ac-
countant of de toestemming tot het voeren van de titel van accountant tot voor-
werp had, terwijl de tuchtstraf van schorsing voor ten hoogste één jaar onder de 
wet van 22 april 1999 betreffende de boekhoudkundige en fiscale beroepen, en-
kel het verbod inhoudt het beroep van accountant in België voor de in de tucht-
straf bepaalde tijd nog uit te oefenen, maar niet het verlies van hoedanigheid van 
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accountant en als gevolg daarvan het verlies van het recht de titel van accountant 
te mogen voeren tot gevolg heeft, minstens dat er twijfel bestaat over de straf-
baarheid van de ten laste gelegde gedragingen onder de genoemde wet van 22 
april 1999;

Overwegende dat het thans opgeheven artikel 69 van de wet van 21 februari 
1985 tot hervorming van het bedrijfsrevisoraat, bepaalde dat een natuurlijke per-
soon slechts de titel van accountant mag voeren, wanneer hem door het Instituut 
der Accountants de hoedanigheid van accountant of de toestemming tot het voe-
ren van deze titel werd gegeven; dat artikel 92 van de vermelde wet de tucht-
straffen bepaalde waaronder de schorsing voor ten hoogste één jaar van de hoe-
danigheid van accountant of van de toestemming de titel van accountant te voe-
ren; dat artikel 95, eerste lid, van dezelfde wet ten slotte strafbaar stelde onder 
meer wie artikel 69 overtrad;

Overwegende dat artikel 16, eerste lid, van de wet van 22 april 1999 betreffen-
de de boekhoudkundige en fiscale beroepen bepaalt dat een natuurlijke persoon 
de titel van accountant enkel mag voeren, wanneer hem door het Instituut van de 
accountants en de belastingconsulenten de hoedanigheid is verleend van accoun-
tant; dat artikel 5, § 1, van de wet van 22 april 1999 betreffende de beroepstucht 
voor accountants en belastingconsulenten de tuchtstraffen bepaalt waaronder de 
schorsing voor ten hoogste één jaar en deze schorsing het verbod inhoudt om 
voor de duur ervan het beroep van accountant in België uit te oefenen; dat artikel 
58, eerste lid, van de wet van 22 april 1999 betreffende de boekhoudkundige en 
fiscale beroepen strafbaar stelt onder meer wie zich publiekelijk en onrechtmatig 
de hoedanigheid toeëigent van accountant of wie artikel 16 overtreedt;

Overwegende dat uit de parlementaire voorbereiding van de wet van 22 april 
1999  betreffende  de  beroepstucht  voor  accountants  en  belastingconsulenten 
blijkt dat de inhoud van artikel 5 zich inspireert op de artikelen 92 en 94 van de 
vermelde wet van 21 februari 1985;

Overwegende dat op grond van art. 8, § 3, van het koninklijk besluit van 2 
maart 1989 tot vaststelling van het huishoudelijk reglement van het Instituut der 
Accountants de schorsing van een extern accountant, de tijdelijke schrapping in 
het register van de externe accountants meebrengt;

Overwegende dat de tijdelijke schrapping voor de duur van de schorsing het 
verlies van hoedanigheid van accountant en als gevolg daarvan het verlies van 
het recht de titel van accountant te mogen voeren tot gevolg heeft;

Dat het onderdeel gegrond is;
2. Eerste onderdeel
Overwegende dat het onderdeel geen antwoord meer behoeft;
OM DIE REDENEN, 
HET HOF,
Vernietigt het bestreden arrest;
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het ver-

nietigde arrest;
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Laat de kosten ten laste van de Staat;
Verwijst de zaak naar het Hof van Beroep te Brussel.

10 september 2002 - 2° kamer – Voorzitter: de h. Dhaeyer, waarnemend voorzitter – 
Verslaggever: de h. Huybrechts – Gelijkluidende conclusie van de h. De Swaef, advocaat-
generaal.

Nr. 432

2° KAMER - 10 september 2002

1º REDENEN VAN DE VONNISSEN EN ARRESTEN — GEEN CONCLUSIE — 
STRAFZAKEN (GEESTRIJKE DRANKEN EN DOUANE EN ACCIJNZEN INBEGREPEN) - 
MOTIVERINGSVERPLICHTING - VERMELDING VAN WETSBEPALINGEN DIE HET STRAFBAAR FEIT 
OMSCHRIJVEN EN DE STRAF BEPALEN - LASTERLIJKE AANGIFTE.

2º LASTER EN EERROOF - LASTERLIJKE AANGIFTE - REDENEN VAN DE VONNISSEN 
EN ARRESTEN - MOTIVERINGSVERPLICHTING - VERMELDING VAN WETSBEPALINGEN DIE HET 
STRAFBAAR FEIT OMSCHRIJVEN EN DE STRAF BEPALEN.

1º en 2° De beslissing van veroordeling wegens lasterlijke aangifte die art. 445 Sw. aan-
haalt, dat dit feit omschrijft en strafbaar stelt, hoeft geen melding te maken van art. 443  
Sw. (Art. 149 G.W. 1994; artt. 163, 195 en 371 Sv.)

(H. e.a. T. S.)

ARREST

(A.R. P.01.0669.N)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest, op 26 maart 2001 gewezen door 

het Hof van Beroep te Gent, correctionele kamer.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Luc Huybrechts heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Marc De Swaef heeft geconcludeerd.
III. Cassatiemiddelen
De eisers W. V. L. en A. C. stellen in een memorie een cassatiemiddel voor. 

Die memorie is aan dit arrest gehecht en maakt daarvan deel uit.
De eisers Y. H. en T. V. stellen geen cassatiemiddel voor.
IV. Beslissing van het Hof
A. Cassatieberoep van Y. H. en T. V.
Overwegende dat de substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven 

rechtsvormen in acht zijn genomen en de beslissing overeenkomstig de wet is 
gewezen; 

B. Cassatieberoep van W. V. L. en A. C.
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1. Onderzoek van het middel
Overwegende dat krachtens de motiveringsverplichting van artikel 149 Grond-

wet en met toepassing van de artikelen 163, 195 en 371 Wetboek van Strafvorde-
ring het veroordelend vonnis de wetsbepalingen moet vermelden die het straf-
baar  feit  omschrijven  en  de  straf  bepalen;  dat  deze  motiveringsverplichting 
slechts een vormvoorschrift is, zodat een onnauwkeurigheid of een onvolledig-
heid niet noodzakelijk de nietigheid van het vonnis meebrengt;

Overwegende dat de eisers worden veroordeeld wegens mededaderschap om, 
als daders of mededaders "kwaadwillig bij de overheid, schriftelijk een lasterlijke 
aangifte ingediend te hebben namelijk ..."; dat het arrest artikel 445 Strafwetboek 
aanhaalt dat dit feit omschrijft en strafbaar stelt;

Overwegende dat het arrest geen melding hoefde te maken van het artikel 443 
Strafwetboek dat het onderscheid bepaalt tussen, enerzijds laster, anderzijds eer-
roof, feit dat door andere wetsbepalingen strafbaar wordt gesteld;

Dat het middel faalt naar recht; 
2. Ambtshalve onderzoek van de beslissingen op de strafvordering 
Overwegende dat de substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven 

rechtsvormen in acht zijn genomen en de beslissing overeenkomstig de wet is 
gewezen; 

OM DIE REDENEN,
HET HOF,
Verwerpt de cassatieberoepen;
Veroordeelt de eisers in de kosten.

10 september 2002 - 2° kamer –  Voorzitter: de h. Dhaeyer, waarnemend voorzitter – 
Verslaggever: de h. Huybrechts – Gelijkluidende conclusie van de h. De Swaef, advocaat-
generaal – Advocaat: mr. Wouters.

Nr. 433

2° KAMER - 10 september 2002

1º RECHTEN VAN DE MENS — VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS — 
ARTIKEL 6 — ARTIKEL 6.1 - GETUIGEN - HOREN VAN GETUIGEN TER TERECHTZITTING - 
BEOORDELING DOOR DE STRAFRECHTER.

2º RECHTEN VAN DE MENS — VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS — 
ARTIKEL 6 — ARTIKEL 6.3 - ARTIKEL 6.3.D - GETUIGEN - HOREN VAN GETUIGEN TER 
TERECHTZITTING - BEOORDELING DOOR DE STRAFRECHTER.

3º RECHT VAN VERDEDIGING — STRAFZAKEN - GETUIGEN - HOREN VAN GETUIGEN 
TER TERECHTZITTING - BEOORDELING DOOR DE RECHTER.

4º REDENEN VAN DE VONNISSEN EN ARRESTEN — GEEN CONCLUSIE — 
STRAFZAKEN (GEESTRIJKE DRANKEN EN DOUANE EN ACCIJNZEN INBEGREPEN) - MOTIVERING VAN DE 
BESTRAFFING - ELEMENTEN VAN BEOORDELING DOOR DE RECHTER.
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5º AANSPRAKELIJKHEID BUITEN OVEREENKOMST — SCHADE — ALLERLEI - 
VERLENEN VAN VOORBEHOUD DOOR DE RECHTER - VOORWAARDE.

1º, 2° en 3° De enkele omstandigheid dat de strafrechter het verzoek van een beklaagde  
tot het ter terechtzitting horen van een getuige afwijst op de grond dat die maatregel niet  
kan bijdragen tot het achterhalen van de waarheid, levert geen schending op van de ar-
tikelen 6.1 en 6.3.d E.V.R.M., noch miskenning van het recht van verdediging1. (Artt. 6.1 
en 6.3.d, E.V.R.M.; Algemeen rechtsbeginsel inzake het recht van verdediging)

4º Bij de motivering van de aan de beklaagde opgelegde bestraffing mogen de rechters  
rekening houden zowel met de aard, de ernst en de gevolgen van de door hen bewezen  
verklaarde feiten, als met de houding van de beklaagde tegenover het slachtoffer2.  (Art. 
195, tweede lid Sv.)

5º Onwettig want tegenstrijdig is de beslissing die voorbehoud verleent voor de schade,  
voortvloeiend uit verloren schooljaren, met het oordeel dat uit het voorgelegde attest niet  
met afdoende zekerheid blijkt dat het slachtoffer twee schooljaren heeft verloren en dit  
verlies in oorzakelijk verband staat met de door beklaagde gepleegde feiten. (Artt. 1382 
en 1383 B.W.)

(C. T. D. e.a.)

ARREST

(A.R. P.02.0496.N)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest, op 28 februari 2002 gewezen 

door het Hof van Beroep te Gent, correctionele kamer.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Jean-Pierre Frère heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Marc De Swaef heeft geconcludeerd.
III. Cassatiemiddelen
Eiser stelt in een memorie drie cassatiemiddelen voor. Die memorie is aan dit 

arrest gehecht en maakt daarvan deel uit.
IV. Beslissing van het Hof
1. Onderzoek van de middelen 
1.1. Eerste middel
Overwegende dat de rechter in strafzaken onaantastbaar in feite de noodzaak 

of het nut van een aanvullend onderzoek beoordeelt;
Overwegende dat de enkele omstandigheid dat de rechter het verzoek van een 

beklaagde tot het ter terechtzitting horen van een getuige afwijst op de grond dat 
die maatregel niet kan bijdragen tot het achterhalen van de waarheid, geen schen-
ding van de artikelen 6.1 en 6.3.d EVRM, noch miskenning van het recht van 
verdediging oplevert;

Dat het middel faalt naar recht;
1.2. Tweede middel

1 Zie Cass., 22 juni 1999, A.R. P.99.0716.N, nr. 384.
2 Zie Cass., 19 mei 1999, A.R. P.99.0087.F, nr. 294.
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Overwegende dat de appèlrechters met de redenen die het middel vermeldt al-
leen de opgelegde bestraffing motiveren; dat zij daarbij rekening houden zowel 
met de aard, de ernst en de gevolgen van de door hen bewezen verklaarde feiten, 
als met de houding van eiser tegenover het slachtoffer;

Overwegende dat de appèlrechters aldus geen kritiek uitoefenen op de wijze 
waarop eiser verweer heeft gevoerd;

Overwegende dat het middel uitgaat van een onjuiste lezing van het bestreden 
arrest, mitsdien feitelijke grondslag mist;

1.3. Derde middel 
1.3.1. Eerste onderdeel
Overwegende dat het tegenstrijdig is, enerzijds, te oordelen dat "uit het thans 

voorgelegd attest van 20 september 2001 niet met afdoende zekerheid (blijkt) dat 
(tweede verweerster) twee schooljaren verloren heeft en dit verlies in oorzakelijk 
verband staat met de door (eiser) gepleegde feiten", anderzijds, niettemin voor-
behoud te verlenen voor de schade voortvloeiend uit de verloren schooljaren;

Dat het onderdeel gegrond is;
1.3.2. Overige onderdelen
Overwegende dat uit het antwoord op het eerste onderdeel volgt dat die onder-

delen geen antwoord behoeven;
2. Ambtshalve onderzoek van de beslissing op de strafvordering 
Overwegende dat de substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven 

rechtsvormen in acht zijn genomen en de beslissing overeenkomstig de wet is 
gewezen; 

OM DIE REDENEN,
HET HOF,
Vernietigt het bestreden arrest in zoverre het voorbehoud verleent aan A. C. 

wegens de schadepost "verlies van schooljaar"; 
Verwerpt het cassatieberoep voor het overige;
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het ge-

deeltelijk vernietigde arrest;
Veroordeelt eiser in drie vierde van de kosten;
Veroordeelt A. C. in de overige kosten;
Verwijst de aldus beperkte zaak naar het Hof van Beroep te Antwerpen.

10 september 2002 - 2° kamer –  Voorzitter: de h. Dhaeyer, waarnemend voorzitter – 
Verslaggever: de h. Frère – Gelijkluidende conclusie van de h. De Swaef, advocaat-gene-
raal – Advocaten: mrs. L. Arnou, Brugge en E. Van Hoorde, Gent.

Nr. 434

2° KAMER - 10 september 2002
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1º CASSATIE — BEVOEGDHEID VAN HET HOF — ALGEMEEN - STRAFZAKEN - 
VERWERPING VAN HET CASSATIEBEROEP WEGENS NIET-BETEKENING - MATERIËLE VERGISSING NIET 
AAN EISER TE WIJTEN - VORDERING VAN DE PROCUREUR-GENERAAL TOT INTREKKING VAN HET 
ARREST - INTREKKING VAN HET ARREST.

2º CASSATIE — ARRESTEN. VORM — RECHTSPLEGING. VOEGING - STRAFZAKEN - 
VERWERPING VAN HET CASSATIEBEROEP WEGENS NIET-BETEKENING - MATERIËLE VERGISSING NIET 
AAN EISER TE WIJTEN - VORDERING VAN DE PROCUREUR-GENERAAL TOT INTREKKING VAN HET 
ARREST - INTREKKING VAN HET ARREST - UITSPRAAK BIJ NIEUWE BESCHIKKING VAN HET HOF.

1º en 2° Wanneer het Hof in strafzaken het cassatieberoep van een burgerlijke partij niet  
ontvankelijk  heeft bevonden op grond dat niet  bleek dat het cassatieberoep betekend  
was, terwijl het wel betekend was en de akte van betekening tijdig was neergelegd op de 
griffie van het Hof, trekt het Hof, op vordering van de procureur-generaal, het arrest in en 
doet het uitspraak over het cassatieberoep bij wege van een nieuwe beslissing1.

(PROCUREUR GENERAAL BIJ HET HOF VAN CASSATIE i.z. N. e.a. T. C. e.a.)

ARREST

(A.R. P.02.0742.N)

I. In te trekken beslissing
Het verzoek heeft betrekking op het arrest van het Hof P.00.0763.N van 5 fe-

bruari 2002 in zoverre het uitspraak doet over de cassatieberoepen van I. N. en 
M. H. tegen het vonnis, op 7 maart 2000 in hoger beroep gewezen door de Cor-
rectionele Rechtbank te Gent.

II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Jean-Pierre Frère heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Marc De Swaef heeft geconcludeerd.
III. Voorafgaande rechtspleging
Het Hof heeft bij het arrest P.00.0763.N op 5 februari 2002 gewezen, de cassa-

tieberoepen van I. N. en van M. H. in hun hoedanigheid van burgerlijke partijen 
verworpen als niet ontvankelijk wegens niet betekening.

IV. Voorwerp van het verzoek
De Procureur-generaal licht het verzoek toe in een verzoekschrift. Dit verzoek-

schrift is gesteld als volgt:
"Aan de tweede kamer van het Hof van Cassatie.
De ondergetekende procureur-generaal heeft de eer te vertogen dat het Hof , 

tweede kamer, op 5 februari 2002 onder rolnummer P.000763.N een arrest heeft 
gewezen dat onder meer de cassatieberoepen verwerpt die I. N. en M. H. hebben 
gericht tegen het vonnis, op 7 maart 2000 in hoger beroep gewezen door de Cor-
rectionele Rechtbank te Gent;

Het Hof heeft alsdan de cassatieberoepen van voornoemde eiseressen in hun 
hoedanigheid van burgerlijke partijen niet ontvankelijk verklaard om reden dat 
uit de stukken niet bleek dat de cassatieberoepen werden betekend;

De stukken van betekening van de cassatieberoepen bleken volgens de vermel-
1 Cass., 31 oktober 1995, A.R. P.95.1126.N, nr. 465. 
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dingen van de griffie van het Hof, aldaar neergelegd te zijn op 12 juli 2000, dit is 
na verloop van twee maanden sedert 11 mei 2000, dag waarop de zaak op de al-
gemene rol van het Hof werd ingeschreven;

Na de uitspraak van het arrest van het Hof is echter gebleken dat de stukken 
van betekening ter griffie van het Hof werden ontvangen op 11 juli 2000, zodat 
het arrest van het Hof berust op een materiële vergissing die niet aan de eiseres-
sen te wijten is;

OM DIE REDENEN, vordert de ondergetekende procureur-generaal dat het 
aan het Hof behage zijn arrest nr. P .00.763.N van 5 februari 2002 in te trekken 
in zoverre in hoofde van de eiseressen I. N. en M. H. op hun cassatieberoepen 
uitspraak is gedaan over de burgerlijke rechtsvorderingen, bij wege van een nieu-
we beslissing uitspraak te doen en te bevelen dat van het te wijzen arrest melding 
zal worden gemaakt op de kant van het voormeld arrest van 5 februari 2002.

Brussel, 16 mei 2002.
Voor de Procureur-generaal,
De advocaat-generaal,
(get.) De Swaef.
V. Beslissing van het Hof
A. Het verzoek tot intrekking van het arrest van het Hof van 5 februari 2002
Overwegende dat het verzoek om de in het verzoekschrift vermelde redenen 

gegrond is;
B. De cassatieberoepen van I. N. en van M. H. in hun hoedanigheid van bur-

gerlijke partij tegen het vonnis van 7 maart 2000
1. Cassatiemiddelen
De eiseressen stellen in een memorie twee cassatiemiddelen voor. Die memo-

rie is aan dit arrest gehecht en maakt daarvan deel uit.
2. Onderzoek van de middelen
(...)
OM DIE REDENEN,
HET HOF,
Trekt het arrest P.00.0763.N van 5 februari 2002 in, in zoverre het beslist op 

de cassatieberoepen van I. N. en van M. H. in hun hoedanigheid van burgerlijke 
partijen;

Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het ge-
deeltelijk ingetrokken arrest;

Oordelend over de cassatieberoepen van I. N. en van M. H. in hun hoedanig-
heid van burgerlijke partijen:

Verwerpt de cassatieberoepen;
Veroordeelt de eiseressen in de kosten van hun cassatieberoep.

10 september 2002 - 2° kamer –  Voorzitter: de h. Dhaeyer, waarnemend voorzitter – 
Verslaggever: de h. Frère – Gelijkluidende conclusie van de h. De Swaef, advocaat-gene-
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raal – Advocaten: mrs. De Bruyn en Nelissen Grade.

Nr. 435

2° KAMER - 10 september 2002

REGELING VAN RECHTSGEBIED — STRAFZAKEN — TUSSEN 
ONDERZOEKSGERECHT EN VONNISGERECHT — OMSTANDIGHEDEN NA VERWIJZING - 
CORRECTIONALISERING - ONBEVOEGD VONNISGERECHT - GEVOLGEN - SAMENHANGENDE FEITEN - 
VERNIETIGING VAN DE BESCHIKKING VAN HET ONDERZOEKSGERECHT - VERWIJZING.

Wanneer de raadkamer een van misdaad verdacht persoon, met aanneming van verzacht-
ende omstandigheden, naar de correctionele rechtbank heeft verwezen en het vonnis-
gerecht zich onbevoegd heeft verklaard op grond dat, na de beschikking van verwijzing,  
is gebleken van een omstandigheid waardoor het feit bij de wet met een zwaardere crim-
inele straf wordt gestraft, stelt het Hof, op een verzoek tot regeling van rechtsgebied, vast  
dat tegen de beschikking vooralsnog geen rechtsmiddel openstaat, dat het vonnis of ar-
rest van onbevoegdverklaring in kracht van gewijsde is gegaan en dat de vermeldingen  
van de feitenrechter juist schijnen te zijn, waarna het beschikking vernietigt, mede wat 
betreft  de  samenhangende  misdrijven,  en  de  zaak  naar  de  raadkamer,  anders  
samengesteld, verwijst1.

(PROCUREUR DES KONINGS BIJ DE RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG TE ANTWERPEN i.z. Y.)

ARREST

(A.R. P.02.1118.N)

I. Voorwerp van het verzoek
Verzoeker vraagt een regeling van rechtsgebied ingevolge:
- een beschikking van de raadkamer van de Rechtbank van Eerste Aanleg te 

Antwerpen van 18 april 2002;
- een vonnis, op 27 juni 2002 gewezen door de Correctionele Rechtbank te 

Antwerpen.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Luc Huybrechts heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Marc De Swaef heeft geconcludeerd.
III. Redenen van het verzoek
De procureur des Konings voert in zijn verzoekschrift de redenen aan waarom 

hij de regeling van rechtsgebied vraagt. Dit verzoekschrift is aan dit arrest ge-
hecht en maakt daarvan deel uit.

IV. Beslissing van het Hof

1 Cass., 30 mei 1995, A.R. P.95.0511.N, nr. 266 en 14 november 2000, A.R. P.00.1411.N, nr. 622.
Het Hof heeft te dezen de zaak verwezen naar de raadkamer, anders samengesteld, omwille van de 
voorlopige hechtenis van de beklaagde. Tevens werd, in tegenstelling met andere arresten, de verni-
etiging van de beschikking van verwijzing van de raadkamer uitgebreid tot de door het onderzoeks-
gerecht aangenomen verzachtende omstandigheden met betrekking tot de samenhangende misdrijven 
(zie noot 2 sub Cass., 30 mei 1995, voornoemd). 
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Overwegende dat de raadkamer van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Ant-
werpen bij beschikking van 18 april 2002 A. Y., onder aanneming van verzach-
tende omstandigheden, naar de Correctionele Rechtbank te Antwerpen heeft ver-
wezen wegens:

-A.I., II. en III. diefstallen met geweld of bedreiging, gepleegd onder twee van 
de in artikel  471 Strafwetboek vermelde omstandigheden,  namelijk bij  nacht, 
door twee of meer personen, de schuldige om de diefstal te vergemakkelijken of 
zijn vlucht te verzekeren, gebruik gemaakt hebbende van een voertuig of enig 
ander al dan niet met een motor aangedreven tuig, wapens of op wapens gelij-
kende voorwerpen gebruikt of getoond zijnde, of de schuldige hebbende doen 
geloven dat hij gewapend was;

-B.I. en II. diefstallen met geweld of bedreiging, gepleegd onder twee van de 
in artikel 471 Strafwetboek vermelde omstandigheden, namelijk door twee of 
meer personen, de schuldige om de diefstal te vergemakkelijken of zijn vlucht te 
verzekeren, gebruik gemaakt hebbende van een voertuig of enig ander al dan niet 
met een motor aangedreven tuig, wapens of op wapens gelijkende voorwerpen 
gebruikt of getoond zijnde, of de schuldige hebbende doen geloven dat hij gewa-
pend was;

- C. poging tot diefstal met geweld of bedreiging, gepleegd onder twee van de 
in artikel 471 Strafwetboek vermelde omstandigheden, namelijk bij nacht, door 
twee of meer personen, wapens of op wapens gelijkende voorwerpen gebruikt of 
getoond zijnde, of de schuldige hebbende doen geloven dat hij gewapend was;

-D. poging tot diefstal met geweld of bedreiging, wapens of op wapens gelij-
kende voorwerpen gebruikt of getoond zijnde, of de schuldige hebbende doen 
geloven dat hij gewapend was, de diefstal gepleegd zijnde door twee of meer 
personen;

Overwegende dat de feiten sub B.I bij toepassing van artikel 472 Strafwetboek 
strafbaar zijn met opsluiting van vijftien tot twintig jaar;

Overwegende dat de Correctionele Rechtbank te Antwerpen zich bij vonnis 
van 27 juni 2002 onbevoegd heeft verklaard om van de strafvordering tegen A. 
Y. kennis te nemen, daar uit een door deze rechtbank bevolen deskundigenonder-
zoek gebleken is dat de feiten B.I bij het slachtoffer ervan een blijvende invalidi-
teit van 3 % hebben teweeggebracht, zodat de verzwarende omstandigheid van 
artikel 473, derde lid, Strafwetboek toepasselijk is, die een bestraffing bepaalt 
van 20 tot 30 jaar opsluiting waarvoor de raadkamer geen verzachtende omstan-
digheden heeft aangenomen;

Overwegende dat tegen vermelde beschikking van de raadkamer vooralsnog 
geen rechtsmiddel openstaat en het vermelde vonnis in kracht van gewijsde is 
gegaan;

Overwegende dat uit de stukken van het dossier blijkt dat de raadkamer de 
voor de telastlegging B.I. aangenomen verzwarende omstandigheid van een blij-
vende fysieke ongeschiktheid niet bekend was op het ogenblik van haar beschik-
king van verwijzing, zodat het feit B.I., na heromschrijving door de feitenrechter, 
niet door de beslissing tot correctionalisering gedekt was;
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Overwegende dat de overige aan A. Y. ten laste gelegde feiten samenhangend 
lijken te zijn met deze van de telastlegging B.I.;

Overwegende dat de door de hierna uit te spreken vernietiging van de verwij-
zingsbeschikking van 18 april 2002, de op dezelfde datum gewezen beschikking 
waarbij  wordt  beslist  dat  A.  Y.  aangehouden blijft,  geen bestaansreden meer 
heeft;

OM DIE REDENEN,
HET HOF,
beslissende tot regeling van rechtsgebied;
Vernietigt  de  beschikking  van  de  raadkamer  van de  Rechtbank van Eerste 

Aanleg te Antwerpen van 18 april 2002 in zoverre zij beslist tot verwijzing van 
A. Y. naar de Correctionele Rechtbank te Antwerpen;

Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van de ge-
deeltelijk vernietigde beschikking;

Verwijst de zaak naar de raadkamer van de Rechtbank van Eerste Aanleg te 
Antwerpen, anders samengesteld.

10 september 2002 - 2° kamer – Voorzitter: de h. Dhaeyer, waarnemend voorzitter – 
Verslaggever: de h. Huybrechts – Gelijkluidende conclusie van de h. De Swaef, advocaat-
generaal.

Nr. 436

2° KAMER - 10 september 2002

VOORLOPIGE HECHTENIS — AANHOUDING - TIJDSTIP VAN EFFECTIEVE 
VRIJHEIDSBENEMING - FEITELIJKE GEGEVENS - BEOORDELING DOOR DE RECHTER - GEVOLG.

Met  het  oog  op  de  vaststelling  van  het  juiste  uur  van  de  vrijheidsbeneming  slaan  de 
rechters die de regelmatigheid van het bevel tot aanhouding dienen na te gaan acht op  
alle feitelijke gegevens die hen zijn overgelegd, zodat de onjuiste of onnauwkeurige ver-
melding in het proces-verbaal van het uur van de effectieve vrijheidsbeneming niet de ni-
etigheid tot gevolg heeft van het nadien op grond van andere feitelijke gegevens regel-
matig afgeleverd bevel tot aanhouding1. (Artt. 2, 4°; 18, §1, eerste lid en 21, §4 Wet Voor-
lopige Hechtenis 1990)

(T.)

ARREST

(A.R. P.02.1266.N)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest, op 27 augustus 2002 gewezen 

door het Hof van Beroep te Antwerpen, kamer van inbeschuldigingstelling.
II. Rechtspleging voor het Hof

1 Zie Cass., 10 november 1993, P.93.1418.F, nr. 458.
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Raadsheer Jean-Pierre Frère heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Marc De Swaef heeft geconcludeerd.
III. Cassatiemiddelen
Eiser stelt in een memorie een middel voor. Die memorie is aan dit arrest ge-

hecht en maakt daarvan deel uit.
IV. Beslissing van het Hof
A. Onderzoek van het middel
Overwegende dat de onderzoeksrechter bij het verlenen van een bevel tot aan-

houding en de onderzoeksgerechten die de regelmatigheid daarvan dienen na te 
gaan, bij de toepassing van de artikelen 18, §1, eerste lid, en 21, §4, Voorlopige 
Hechteniswet, rekening moeten houden met het tijdstip van de effectieve vrij-
heidsbeneming van de verdachte;

Overwegende dat, met het oog op de vaststelling van het juiste uur van die 
vrijheidsbeneming, de rechters acht slaan op alle feitelijke gegevens die hen zijn 
overgelegd;

Overwegende dat de onjuiste of onnauwkeurige vermelding in het proces-ver-
baal van het in artikel 2, 4°, Voorlopige Hechteniswet bedoelde uur van de effec-
tieve vrijheidsbeneming, niet de nietigheid tot gevolg heeft van het nadien op 
grond van andere feitelijke gegevens regelmatig afgeleverd bevel tot aanhou-
ding; 

Dat het middel faalt naar recht;
B. Ambtshalve onderzoek van de beslissing op de strafvordering 
Overwegende dat de substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven 

rechtsvormen in acht zijn genomen en de beslissing overeenkomstig de wet is 
gewezen; 

OM DIE REDENEN,
HET HOF,
Verwerpt het cassatieberoep;
Veroordeelt eiser in de kosten.

10 september 2002 - 2° kamer –  Voorzitter: de h. Dhaeyer, waarnemend voorzitter – 
Verslaggever: de h. Frère – Gelijkluidende conclusie van de h. De Swaef, advocaat-gene-
raal – Advocaat: mr. B. Boogaers, Turnhout.

Nr. 437

2° KAMER - 11 september 2002

1º REDENEN VAN DE VONNISSEN EN ARRESTEN — OP CONCLUSIE — 
STRAFZAKEN (GEESTRIJKE DRANKEN EN DOUANE EN ACCIJNZEN INBEGREPEN) - GETUIGE - 
VERHOOR - VERZOEK VAN DE BEKLAAGDE - TAAK VAN DE RECHTER.

2º BEWIJS — STRAFZAKEN — GETUIGEN - GETUIGE - VERHOOR - VERZOEK VAN DE 
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BEKLAAGDE - TAAK VAN DE RECHTER.

1º en 2° Hoewel de rechter niet alle vorderingen van de beklaagde teneinde een getuige te  
verhoren, moet aannemen, moet hij daarentegen antwoorden op een dergelijke vordering  
en beslissen of dat verhoor noodzakelijk is om de waarheid aan het licht te brengen1.  
(Art. 149, G.W. 1994; Artt. 153 en 190, Sv.)

2º Hoewel de rechter niet alle vorderingen van de beklaagde teneinde een getuige te ver-
horen, moet aannemen, moet hij daarentegen antwoorden op een dergelijke vordering en 
beslissen of dat verhoor noodzakelijk is om de waarheid aan het licht te brengen (1). (1)  
Een uitdrukkelijk antwoord is vereist. Zie Cass., 27 april 1999, A.R. P.97.0860.N, nr. 241; 
22 juni 1999, A.R. P.99.0716.N, nr. 384; 5 mei 1999, A.R. P.99.0481.F, nr. 263; 5 jan.  
2000,  A.R.  P.99.1085.F,  nr.  7;  3  okt.  2000,  A.R.  P.98.1074.N,  nr.  505,  alsook  Hof 
Mensenrechten, 22 april 1992, Vidal t. België, nr. 14/1991/266/337, Rev. dr. pén., 1993,  
blz. 554. (Art. 149, G.W. 1994; Artt. 153 en 190, Sv.)

(M. T. V.)

ARREST (vertaling)

(A.R. P.01.1583.F)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 25 oktober 2001 gewezen 

door het Hof van Beroep te Luik, correctionele kamer.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Daniel Plas heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Jean Spreutels heeft geconcludeerd.
III. Cassatiemiddelen
Eiser stelt grieven voor in een verzoekschrift, waarvan een eensluidend ver-

klaard afschrift aan dit arrest is gehecht.
IV. Beslissing van het Hof
Overwegende dat het Hof geen acht slaat op de geschriften van eiser die op de 

griffie zijn ontvangen op 4 september 2002, dus buiten de termijnen bepaald in 
artikel 420bis van het Wetboek van Strafvordering;

Over de grieven :
Overwegende dat de rechter, hoewel hij niet alle vorderingen van de beklaagde 

teneinde een getuige te verhoren, moet aannemen, daarentegen moet antwoorden 
op een dergelijke vordering en beslissen of dat verhoor noodzakelijk is om de 
waarheid aan het licht te brengen;

Overwegende dat het arrest, dat geen uitspraak doet over de door eiser inge-
stelde vordering tot verhoor van getuigen, niet regelmatig met redenen is om-
kleed;

Dat de grieven gegrond zijn;
OM DIE REDENEN,

1 Een uitdrukkelijk antwoord is vereist. Zie Cass., 27 april 1999, A.R. P.97.0860.N, nr. 241; 22 juni 
1999,  A.R.  P.99.0716.N,  nr.  384;  5  mei  1999,  A.R.  P.99.0481.F,  nr.  263;  5  jan.  2000,  A.R. 
P.99.1085.F, nr. 7; 3 okt. 2000, A.R. P.98.1074.N, nr. 505, alsook Hof Mensenrechten, 22 april 1992, 
Vidal t. België, nr. 14/1991/266/337, Rev. dr. pén., 1993, blz. 554.
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HET HOF,
Vernietigt het bestreden arrest, in zoverre het, op strafrechtelijk gebied, uit-

spraak doet over de telastleggingen A, C, D, E, F en G;
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het ge-

deeltelijk vernietigde arrest;
Laat de kosten ten laste van de Staat;
Verwijst de aldus beperkte zaak naar het Hof van Beroep te Brussel.

11 september 2002 - 2° kamer –  Voorzitter: de h. Fischer, waarnemend voorzitter – 
Verslaggever:  de h. Plas – Gelijkluidende conclusie  van de h. Spreutels, advocaat-gene-
raal – Advocaat: mr. M.-B. Bertrand, Luik.

Nr. 438

2° KAMER - 11 september 2002

1º RECHTERLIJKE ORGANISATIE — STRAFZAKEN - SAMENSTELLING VAN HET 
RECHTSCOLLEGE - HOF VAN BEROEP - PROCES-VERBAAL VAN DE TERECHTZITTING - ARREST - 
TEGENSTRIJDIGE VERMELDINGEN - GEVOLG.

2º VONNISSEN EN ARRESTEN — STRAFZAKEN — ALGEMEEN - HOF VAN BEROEP - 
SAMENSTELLING VAN HET RECHTSCOLLEGE - PROCES-VERBAAL VAN DE TERECHTZITTING - ARREST 
- TEGENSTRIJDIGE VERMELDINGEN - GEVOLG.

1º en 2° Het Hof van Cassatie vernietigt het arrest van het hof van beroep, wanneer het  
t.g.v. tegenstrijdigheid tussen de vermeldingen van dat arrest en van het proces-verbaal  
van de terechtzitting waarop het werd uitgesproken, onmogelijk kan nagaan of het arrest  
is gewezen door de rechters die alle zittingen over de zaak hebben bijgewoond1.  (Art. 
779 Ger.W.)

(R.)

ARREST (vertaling)

(A.R. P.02.0624.F)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 28 maart 2002 gewezen door 

het Hof van Beroep te Brussel, correctionele kamer.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Jean de Codt heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Jean Spreutels heeft geconcludeerd.
III. Cassatiemiddelen
Eiser voert twee middelen aan, waarvan een eensluidend verklaard afschrift 

aan dit arrest is gehecht.
IV. Beslissing van het Hof

1 Cass., 20 sept. 1988, A.R. 2353, nr. 37.
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Over het ambtshalve aangevoerde middel : schending van artikel 779 van het 
Gerechtelijk Wetboek :

Overwegende dat het proces-verbaal van de terechtzitting van 31 januari 2002 
van het Hof van Beroep, waarop de zaak is behandeld en in beraad genomen, 
vermeldt dat het rechtscollege was samengesteld uit voorzitter de la Vallée Pous-
sin en de raadsheren Roggen en Dalcq;

Dat het arrest melding maakt van eenzelfde samenstelling van het rechtscolle-
ge, met uitzondering van de voorzitter, die, wettig verhinderd, op het ogenblik 
van de uitspraak is vervangen door raadsheer Maes;

Dat, evenwel, het proces-verbaal van de terechtzitting van 28 maart 2002 ook 
melding maakt  van de  aanwezigheid,  naast  de  voormelde  magistraat,  van de 
raadsheren Saint-Remy en de Haan;

Overwegende dat die tegenstrijdige vermeldingen het Hof niet toelaten na te 
gaan of het arrest, overeenkomstig de voorschriften van artikel 779, eerste lid, 
van het Gerechtelijk Wetboek, is gewezen door de rechters die alle zittingen van 
de zaak hebben bijgewoond;

En overwegende dat er geen grond bestaat om de door eiser aangevoerde mid-
delen te onderzoeken, aangezien deze niet kunnen leiden tot cassatie zonder ver-
wijzing;

OM DIE REDENEN,
HET HOF,
Vernietigt het bestreden arrest, in zoverre het eiser veroordeelt wegens de te-

lastleggingen C.I.1, D.I.1 en H van de zaak I;
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het ge-

deeltelijk vernietigde arrest;
Laat de kosten ten laste van de Staat;
Verwijst de aldus beperkte zaak naar het Hof van Beroep te Bergen.

11 september 2002 - 2° kamer –  Voorzitter: de h. Fischer, waarnemend voorzitter – 
Verslaggever: de h. de Codt – Gelijkluidende conclusie van de h. Spreutels, advocaat-ge-
neraal – Advocaat: mr. M. Mandelblat, Brussel.

Nr. 439

2° KAMER - 11 september 2002

1º CASSATIE — ALGEMEEN. OPDRACHT EN BESTAANSREDEN VAN HET 
HOF. AARD VAN HET CASSATIEGEDING - OPDRACHT VAN HET HOF - STRAFZAKEN - 
BESTREDEN BESLISSING GEGROND OP EEN VOOR KRITIEK VATBARE GROND - BEVOEGDHEID VAN HET 
HOF OM HET BESCHIKKENDE GEDEELTE DOOR EEN ANDERE RECHTSGROND TE VERANTWOORDEN.

2º CASSATIEMIDDELEN — STRAFZAKEN — BELANG - BESTREDEN BESLISSING 
GEGROND OP EEN VOOR KRITIEK VATBARE GROND - BEVOEGDHEID VAN HET HOF OM HET 
BESCHIKKENDE GEDEELTE DOOR EEN ANDERE RECHTSGROND TE VERANTWOORDEN.
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3º BEVOEGDHEID EN AANLEG — STRAFZAKEN — BEVOEGDHEID - 
ONDERZOEKSRECHTER - BEVOEGDHEID RATIONE LOCI - ONBEVOEGDE ONDERZOEKSRECHTER - 
VERRICHTE ONDERZOEKSHANDELINGEN - GELDIGHEID - VOORWAARDEN.

4º ONDERZOEKSRECHTER - BEVOEGDHEID RATIONE LOCI - ONBEVOEGDE 
ONDERZOEKSRECHTER - VERRICHTE ONDERZOEKSHANDELINGEN - GELDIGHEID - VOORWAARDEN.

5º RECHT VAN VERDEDIGING — STRAFZAKEN - ONDERZOEKSRECHTER - 
BEVOEGDHEID RATIONE LOCI - ONBEVOEGDE ONDERZOEKSRECHTER - VERRICHTE 
ONDERZOEKSHANDELINGEN - GELDIGHEID - VOORWAARDEN.

6º BEVOEGDHEID EN AANLEG — STRAFZAKEN — BEVOEGDHEID - WIJZIGING VAN 
DE BEVOEGDHEIDSREGELS - NIEUWE WET - ONMIDDELLIJKE TOEPASSING - GRENZEN.

7º WETTEN. DECRETEN. ORDONNANTIES. BESLUITEN — WERKING IN DE 
TIJD EN IN DE RUIMTE - STRAFZAKEN - BEVOEGDHEID - WIJZIGING VAN DE 
BEVOEGDHEIDSREGELS - NIEUWE WET - ONMIDDELLIJKE TOEPASSING - GRENZEN.

1º Wanneer de bestreden beslissing haar beschikkende gedeelte op een voor kritiek vat-
bare reden laat steunen, kan het Hof een rechtsgrond in de plaats stellen, waardoor het  
beschikkende gedeelte wordt verantwoord1.

2º Wanneer het Hof een rechtsgrond in de plaats stelt die het beschikkende gedeelte van  
de bestreden beslissing naar recht verantwoordt, is het middel, al was het gegrond, niet  
ontvankelijk bij gebrek aan belang2.

3º, 4° en 5° Buiten het geval waarin de inverdenkinggestelde moedwillig wordt onttrokken  
aan zijn natuurlijke rechter en zijn recht van verdediging aldus zou zijn miskend, zijn de 
onderzoekshandelingen die verricht worden door een ratione loci niet-bevoegde onder-
zoeksrechter, niet nietig, en kunnen zij een geldige grondslag vormen voor latere vervol-
gingen3. (Art. 62bis Sv.; algemeen rechtsbeginsel van het recht van verdediging)

6º en 7° Behoudens andersluidende bepaling, is een wijziging van de bevoegdheidsregels  
in strafzaken van toepassing op de hangende gedingen waarin nog geen beslissing over  
de zaak zelf is gewezen m.b.t. de vaststelling van de bevoegdheid4, wanneer de nieuwe 
wet niet ertoe strekt een toegekende bevoegdheid te ontnemen aan de rechter bij wie de  
zaak aanhangig is gemaakt, doch die bevoegdheid integendeel uit te breiden.

(L. T. R. e.a.)

ARREST (vertaling)

(A.R. P.02.0732.F)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 2 mei 2002 gewezen door het 

Hof van Beroep te Luik, kamer van inbeschuldigingstelling.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Frédéric Close heeft verslag uitgebracht.

1 Cass., 20 juni 2001, A.R. P.00.1309.F, nr. 381.
2 Idem.
3 De bevoegdheid ratione loci van de onderzoeksrechter raakt evenwel de openbare orde. Zie Cass., 
27 juni 1949, Bull. en Pas., 1949, I, 478, en contra J. HOEFFLER, Traité de l'instruction préparatoire en 
matière pénale, Kortrijk, 1956, blz. 44 tot 56.
4 Cass., 16 okt. 1985, A.R. 4380,  nr. 100, en de noot E.L. 
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Advocaat-generaal Jean Spreutels heeft geconcludeerd.
III. Cassatiemiddelen
Eiser stelt een middel voor, gesteld als volgt.
Geschonden wetsbepalingen
- de artikelen 1319, 1320 en 1322 van het Burgerlijk Wetboek;
- de artikelen 23, 62bis, 127, 136, 223, 235bis van het Wetboek van Strafvordering;
- de artikelen 1, afdelingen 3 en 8, 4.6 en 4.16 van het bijvoegsel bij het Gerechtelijk 

Wetboek houdende gebiedsomschrijving en zetel van de hoven en rechtbanken;
- de artikelen 1, 19 en 26 van de wet van 25 maart 1999 betreffende de hervorming van 

de gerechtelijke kantons;
- artikel 149 van de Grondwet.
Aangevochten beslissingen en redenen
Het bestreden arrest beslist dat zowel de procureur des Konings van de Rechtbank van 

Eerste Aanleg te Verviers als onderzoeksrechter Absolonne van dezelfde rechtbank ratio-
ne loci bevoegd waren om van de zaak kennis te nemen, verwerpt het middel dat conclu-
deerde tot nietigheid van de vervolgingen en van het onderzoek, en bevestigt de beschik-
king waarbij eiser verwezen wordt naar de Correctionele Rechtbank te Verviers wegens 
de telastleggingen 1 en 2, zoals zij in de vordering van de procureur des Konings als volgt 
zijn omschreven : 

"te Stoumont (Lorcé) en Orp-Jauche (Noduwez), herhaaldelijk : 1. in 1989, vanaf 28 
juli 1989, in 1990 en 1991, waarbij de laatste feiten gepleegd zijn in januari, februari en 
maart 1991, de misdaad, beschouwd als verkrachting met geweld, te hebben gepleegd op 
de persoon van R. C., kind geboren op 15 september 1978, en op het ogenblik van de fei-
ten boven de volle leeftijd van 10 jaar en beneden die van 14 jaar, door uitsluitend seksue-
le penetratie, van welke aard en met welk middel ook de daad is gesteld, met de omstan-
digheid dat de schuldige tot degenen behoort die over het slachtoffer gezag hebben, aan-
gezien hij te dezen de levensgezel van haar moeder was;

2. in 1988, na 15 september 1988, in 1989, 1990 en 1991, waarbij de laatste feiten zijn 
gepleegd in januari, februari en maart 1991, door middel van geweld of bedreiging de eer-
baarheid te hebben aangerand van R.C., minderjarige geboren op 15 september 1978, op 
het ogenblik van de feiten beneden de volle leeftijd van 16 jaar, met de omstandigheid dat 
de schuldige tot degenen behoort die over het slachtoffer gezag hebben, aangezien hij te 
dezen de levensgezel van haar moeder was".

Die beslissing steunt op de redenen dat
"(...) de inverdenkinggestelde, luidens lange conclusies, die met name geïnspireerd zijn 

door  de  Franse  rechtsleer  en  rechtspraak,  tot  vernietiging  concludeert  van  de  gehele 
rechtspleging en van het gehele onderzoek die geleid hebben tot de verwezen beschik-
king,  en de kamer van inbeschuldigingstelling bijgevolg verzoekt  de  op 17 december 
1998 voor de onderzoeksrechter  te Verviers neergelegde burgerlijke-partijstelling niet-
ontvankelijk te verklaren;

Dat de inverdenkinggestelde daarenboven vordert de stukken van na 22 december 1997 
en hun neerlegging op de correctionele griffie van de Rechtbank van Eerste Aanleg te 
Verviers uit het dossier te verwijderen, met uitzondering van de documenten die bij het 
proces-verbaal van zijn verhoor zijn gevoegd en die hem teruggegeven moeten worden;

(...) dat de inverdenkinggestelde zijn vordering hierop grondt dat, volgens hem, de on-
derzoeksrechter te Verviers ratione loci onbevoegd was om van zijn zaak kennis te ne-
men, aangezien hij geen enkele band had met het gerechtelijk arrondissement van Ver-
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viers, in de zin van artikel 23 van het Wetboek van Strafvordering; dat hij daaruit ten on-
rechte afleidt dat de door hem aangevoerde onbevoegdheid ratione loci tot nietigheid van 
de volledige rechtspleging leidt;

(...) dat geen enkele wettelijke bepaling voorziet in de nietigheid van de latere rechts-
pleging, zodat de onwettigheden die tijdens het voorbereidende onderzoek zijn gepleegd - 
quod non -, niet kunnen leiden tot nietigheid van de beschikking, die regelmatig is gewe-
zen door het bevoegde onderzoeksgerecht;

(...) dat het recht van verdediging van de inverdenkinggestelde nauwgezet is geëerbie-
digd; dat hij, wat dat betreft, voor het overige geen enkele grief aanvoert; 

(...) dat een onderzoekshandeling die verricht wordt door een magistraat die later ratio-
ne loci onbevoegd blijkt te zijn, niet nietig is en zijn uitwerking behoudt;

(...) dat de procureur des Konings van Verviers, toen de zaak door zijn collega te Nijvel 
bij hem aanhangig werd gemaakt op 12 december 1997, alsook de onderzoeksrechter van 
datzelfde gerechtelijk arrondissement, redelijkerwijs konden aannemen dat zij ratione loci 
bevoegd waren;

Dat daarenboven erop moet worden gewezen dat de inverdenkinggestelde dat middel 
met betrekking tot de rechtspleging pas tegen het einde van het onderzoek uitdrukkelijk 
heeft aangevoerd;

(...) dat erop moet worden gewezen dat artikel 23 van het Wetboek van Strafvordering, 
naast de plaats van het misdrijf en de verblijfplaats van de inverdenkinggestelde, ook de 
plaats vermeldt waar hij kan worden gevonden;

Dat de inverdenkinggestelde te dezen is gevonden in het arrondissement van Verviers, 
aangezien hij, althans voor de onderzoeksrechter van die stad, vrijwillig is verschenen op 
18 december 1998;

(...) dat de wet van 25 maart 1999 betreffende de hervorming van de gerechtelijke kan-
tons de afdeling van Lorcé daarenboven heeft overgebracht naar het gerechtelijk arrondis-
sement van Verviers, met ingang van 1 september 2001, zoals eiser in zijn conclusie aan-
vaardt;

Dat de hierboven vermelde wet zonder twijfel een bevoegdheids- en rechtsplegingswet 
is die van nature terugwerkende kracht heeft, en die bijgevolg van toepassing is op de ge-
pleegde feiten en op de ingeleide gedingen (...);

Neemt de redenen van de vordering voor het overige aan;
(...) dat alle andere overwegingen overbodig zijn, aangezien ze die doorslaggevende re-

denen evenmin kunnen ontkrachten en de bevestiging van de bestreden beslissing impli-
ceren".

Die beslissing is aldus ook gegrond op de redenen van de vordering, te weten :
"(...) dat de feiten, volgens de oorspronkelijke klacht, gepleegd zijn in het dorp Orp-

Jauche, gelegen buiten het rechtsgebied van het hof [van beroep], en in de woonplaats van 
de inverdenkinggestelde, op het grondgebied van de gemeente Stoumont;

Dat de moeder van de benadeelde, in de oorspronkelijke klacht, vermeldt dat de woon-
plaats van de inverdenkinggestelde gelegen is te Lorcé;

Dat het briefpapier van de inverdenkinggestelde vermeldt dat zijn woonplaats gelegen 
is te Stoumont;

Dat dit dorp, op het ogenblik van de feiten, onbetwistbaar deel uitmaakte van het ge-
rechtelijk arrondissement van Hoei;

(...) dat ook het verhoor van de inverdenkinggestelde, door de onderzoeksrechter op 10 
december 1998 afgenomen, aandachtig moet worden gelezen (stuk 14/1A, onderaan blad-
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zijde 2) : "... Op dat ogenblik is C., na tussenkomst van haar moeder, op consult gegaan 
bij een psycholoog te Verviers, tot zij besliste dat zij hem niet meer wou ontmoeten. Die 
therapie heeft gefaald. Ik bracht C. met de wagen naar Verviers. In die context hebben we 
elkaar herhaaldelijk en bij gelegenheid gezoend. Ik beklemtoon dat ik de gewoonte had 
aangenomen C. voor het slapengaan een zoen te geven. In die omstandigheden zijn we el-
kaar hartstochtelijker beginnen te zoenen toen C. de leeftijd van 10 jaar bereikte";

(...) dat kan worden aangenomen dat de meeste, maar niet alle feiten hebben plaatsge-
vonden buiten het arrondissement van Verviers;

Dat, in elk geval, een magistraat die territoriaal bevoegd is om een vooronderzoek of 
vervolgingen in te stellen, zijn vooronderzoek of onderzoek uitgebreid kan zien tot daar-
mee samenhangende feiten;

(...) (dat) het ook kan gebeuren dat, wanneer een misdaad of misdrijf wordt vastgesteld, 
(...)  het  nemen van dringende maatregelen van vooronderzoek of  onderzoek voorrang 
moet krijgen op de bepaling van de plaats waar het misdrijf is gepleegd;

Dat in dergelijk geval vooralsnog de vraag blijft wat er dient te gebeuren met de hande-
lingen van misdrijf (lees : vooronderzoek) of onderzoek die zijn gesteld voordat ontdekt 
wordt dat de magistraat die ze gesteld heeft, territoriaal onbevoegd was;

Dat raadsheer de Codt, wat dat betreft, het volgende schrijft in "les nullités de l'instruc-
tion préparatoire et le droit de la preuve. Tendances récentes", RDP 2000, nr. 1, blz. 3-66 : 
"Si le juge d'instruction est saisi d'un fait que l'on croit pouvoir rattacher à son arrondisse-
ment et que la suite de l'enquête démontre qu'il n'en est rien, cela n'entraîne aucune nullité 
des actes d'instruction déjà réalisés";

Dat er, te dezen, geen grond bestaat om de zaak te onttrekken aan de gerechten van 
Verviers, aangezien hun territoriale bevoegdheid door de wet van 25 maart 1999 is uitge-
breid tot het volledige grondgebied van de gemeente Stoumont;

Dat de omschrijving van de telastlegging evenwel moet worden gewijzigd, in zoverre 
de feiten niet alleen herhaaldelijk te Stoumont, te Orp-Jauche en in het gerechtelijk arron-
dissement van Verviers zijn gepleegd";

Grieven
Eerste onderdeel
Het bestreden arrest, dat de bestreden beschikking bevestigt in al zijn beschikkingen, 

verwijst bijgevolg eiser naar de Correctionele Rechtbank te Verviers, "wegens de telast-
leggingen 1 en 2, zoals zij verwoord zijn in de (...) vordering" van de procureur des Ko-
nings bij die rechtbank, met name "te Stoumont (Lorcé) en te Orp-Jauche (Noduwez), her-
haaldelijk", 1. de misdaad, beschouwd als verkrachting op de persoon van R.C., te hebben 
gepleegd en 2. met geweld de eerbaarheid van dezelfde persoon te hebben aangerand.

Het bestreden arrest beslist daarentegen, met aanneming van de redenen van de vorde-
ring, eveneens dat "de omschrijving van de telastlegging moet worden gewijzigd, in zo-
verre de feiten niet alleen herhaaldelijk te Stoumont, te Orp-Jauche en in het gerechtelijk 
arrondissement van Verviers zijn gepleegd".

Het bestreden arrest is bijgevolg tegenstrijdig, in zoverre het in zijn beschikkend ge-
deelte beslist eiser te verwijzen wegens feiten die gepleegd zijn te Stoumont (Lorcé) en te 
Orp-Jauche (Noduwez), dus allemaal feiten die buiten het gerechtelijk arrondissement zijn 
gepleegd, terwijl het in zijn redenen, met aanneming van de redenen van de vordering, be-
slist dat de telastlegging moet worden gewijzigd, door erin te vermelden dat de feiten 
eveneens in het gerechtelijk arrondissement van Verviers zijn gepleegd. Het schendt der-
halve de artikelen 127, 136, 223 en 235bis van het Wetboek van Strafvordering, als gewij-
zigd bij de wet van 12 maart 1998, krachtens welke de beslissingen van de onderzoeksge-
rechten en, meer bepaald, het arrest van de kamer van inbeschuldigingstelling, die uit-
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spraak doen over de regelmatigheid van de rechtspleging, met redenen omkleed moeten 
zijn, alsook, voor zover nodig, schending van artikel 149 van de Grondwet.

Tweede onderdeel
Krachtens artikel 23 van het Wetboek van Strafvordering zijn alleen de procureurs des 

Konings van de plaats van het misdrijf, van de woonplaats van de inverdenkinggestelde of 
van de plaats waar hij gevonden kan worden, bevoegd om de misdrijven te vervolgen. 
Evenzo zijn, krachtens 62bis van hetzelfde wetboek, alleen de onderzoeksrechters van de 
plaats van de misdaad of van het misdrijf bevoegd om de onderzoekshandelingen te stel-
len.

Volgens die bepalingen is de plaats waar de inverdenkinggestelde kan worden gevon-
den de plaats waar hij kan worden "gevat of aan het gerecht overhandigd", d.w.z. gevan-
gen genomen. Het is die gevangenneming die beslist over de bevoegdheid, aangezien ze 
de tussenkomst van het gerecht vereist.

De in het bestreden arrest vermelde omstandigheid dat de inverdenkinggestelde, op uit-
nodiging van de onderzoeksrechter van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Verviers, op 
18 december 1998 vrijwillig is verschenen, impliceert niet dat hij in het arrondissement 
van Verviers is gevonden in de zin van de artikelen 23 en 62bis van het Wetboek van 
Strafvordering, aangezien er noch een bevel tot verschijning, noch een bevel tot aanhou-
ding, noch een bevel tot medebrenging is uitgevaardigd, maar een gewone uitnodiging om 
in te gaan op de oproeping van de onderzoeksrechter, en eiser bijgevolg ook niet gevan-
gen is genomen. Het bestreden arrest schendt derhalve de artikelen 23 en 62bis van het 
Wetboek van Strafvordering.

Derde onderdeel
Krachtens de artikelen 1, afdeling 3, en 4.6, van het bijvoegsel bij het Gerechtelijk Wet-

boek, maakt de gemeente Orp-Jauche deel uit van het gerechtelijk kanton Geldenaken-
Perwijs, in het arrondissement van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Nijvel. Krachtens 
de artikelen 1, afdeling 8, en 4.16 van hetzelfde bijvoegsel bij het Gerechtelijk Wetboek, 
maakte de gemeente Lorcé, vóór de wijziging van dat bijvoegsel bij de wet van 25 maart 
1999 (gewijzigd op 27 april 2001), daarentegen deel uit van het kanton van Hamoir, dat 
verbonden is aan het gerechtelijk arrondissement van Hoei. Hoewel, immers, de wet van 
30 december 1975 houdende bekrachtiging van het koninklijk besluit van 19 september 
1975 betreffende de samenvoeging van gemeenten,  de  gemeenten Lorcé en Stoumont 
heeft samengevoegd, heeft (het enige artikel van) de wet van 6 juli 1976 de territoriale 
grenzen van de hoven en rechtbanken, zoals zij door de bijlage bij het Gerechtelijk Wet-
boek zijn vastgelegd, niet gewijzigd, zonder dat er rekening is gehouden met de bepalin-
gen betreffende de samenvoeging van de gemeenten.

De wet van 25 maart  1999 betreffende de hervorming van de gerechtelijke kantons 
(M.B., 22 mei 1999), gewijzigd bij artikel 12 van de wet van 27 april 2001, (waarbij de 
bepalingen, die op deze zaak betrekking hebben, op 1 september 2001 in werking zijn ge-
treden) heeft weliswaar artikel 1, afdeling 8, van de bijlage van het Gerechtelijk Wetboek, 
en de grenzen van de gerechtelijke kantons Hamoir, Malmédy, Spa en Stavelot gewijzigd, 
zodat Lorcé - sinds 1 september 2001 - niet meer verbonden is aan het kanton van Hamoir 
en sinds die datum bijgevolg geen deel meer uitmaakt van de Rechtbank van Eerste Aan-
leg te Hoei.

Die bepalingen hebben geen enkele terugwerkende kracht. Hoofdstuk VII van de voor-
melde wet van 25 maart 1999 voorziet in overgangsbepalingen, en bepaalt met name dat 
alle zaken die aanhangig zijn gemaakt bij de gerechten wier rechtsgebied bij wet is gewij-
zigd, bij die gerechten aanhangig blijven, ook al behoort de plaats die hun bevoegdheid 
bepaalt, voortaan tot een ander rechtsgebied. Hieruit kan worden afgeleid dat die wet het 
rechtsgebied niet met terugwerkende gebied heeft gewijzigd en niet ertoe strekt een pro-
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cureur des Konings die daden van vervolging of van onderzoek heeft gesteld, met terug-
werkende kracht ratione loci bevoegdheid te verlenen, als geen enkele van de bevoegd-
heidscriteria, bedoeld in de artikelen 23 en 62bis van het Wetboek van Strafvordering, op 
geen enkel ogenblik zijn vervuld.

Te dezen waren noch de procureur des Konings, noch de onderzoeksrechter, noch de 
gerechten van het arrondissement van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Verviers be-
voegd, noch op 29 juni 1998, toen de procureur des Konings te Verviers een vordering tot 
onderzoek heeft genomen waardoor de zaak aanhangig werd gemaakt bij onderzoeksrech-
ter Absolonne, rechter bij de Rechtbank van Eerste Aanleg te Verviers, noch op de datum 
waarop het onderzoek werd afgesloten en de procureur des Konings van Verviers bij dat 
arrondissement,  op  17  mei  2001,  een  vordering  tot  verwijzing  naar  de  Correctionele 
Rechtbank te Verviers heeft genomen wegens de ten laste gelegde feiten, die allemaal ge-
pleegd zijn te Stoumont-Lorcé en te Orp-Jauche (Noduwez).

Bijgevolg zijn alle daden van vervolging en alle onderzoekshandelingen verricht door 
magistraten die ratione loci onbevoegd waren.

De regels van de bevoegdheid ratione loci, die de wet heeft vastgelegd voor de vervol-
ging, onderzoek en berechting van misdaden en wanbedrijven, zijn gegrond op het alge-
meen belang en dulden geen uitzondering, ook al bereiken de beschuldigde en het open-
baar ministerie hierover een akkoord. 

Artikel 235bis van het Wetboek van Strafvordering bepaalt dat de kamer van inbeschul-
digingstelling, bij de regeling van de rechtspleging, hetzij op vordering van het openbaar 
ministerie of op verzoek van een van de partijen, hetzij ambtshalve de regelmatigheid van 
de rechtspleging onderzoekt, en aldus nagaat of er een nietigheidsgrond bestaat die een 
onderzoekshandeling of de bewijsverkrijging aantast, of een grond van niet-ontvankelijk-
heid of verval van de strafvordering. Dezelfde bepaling schrijft eveneens voor dat de nie-
tig verklaarde stukken uit het dossier worden verwijderd en op de griffie van de rechtbank 
van eerste aanleg worden neergelegd, na het verstrijken van de termijn voor cassatiebe-
roep.

Weliswaar voorziet geen enkele bepaling van het Wetboek van Strafvordering uitdruk-
kelijk in de nietigheid van de daden van vervolging die gesteld worden door een procureur 
des Konings worden gesteld die ratione loci onbevoegd is, of in de nietigheid van de on-
derzoekshandelingen die bevolen of gesteld worden door een onderzoeksmagistraat die 
ratione loci onbevoegd is. Hetzelfde geldt echter ook voor de bevoegdheid ratione loci 
van de vonnisgerechten, aangezien geen enkele bepaling uitdrukkelijk voorschrijft dat een 
dergelijke onbevoegdheid van een correctionele rechtbank tot de nietigheid van de beslis-
sing leidt. Nochtans staat vast dat de onbevoegdheid ratione loci van een vonnisgerecht in 
strafzaken de vernietiging van zijn beslissing meebrengt. Geen enkele wettelijke bepaling 
staat een onderscheid in behandeling toe tussen de bevoegdheid ratione loci van de procu-
reur des Konings, van de onderzoeksrechter of van de vonnisgerechten. Al die bevoegdhe-
den zijn vastgelegd volgens regels die de openbare orde raken.

Wanneer, op grond van de in de klacht vermelde omstandigheden, aangenomen kan 
worden dat het feit gepleegd is in het rechtsgebied van de onderzoeksrechter bij wie de 
zaak aanhangig is gemaakt, hoewel de juiste plaats van het feit niet kan worden bepaald, 
kan die rechter de vervolging instellen, aangezien de aanwijzing van de plaats van het 
misdrijf slechts één van de omstandigheden is die hij dient te onderzoeken. Als vervol-
gens blijkt dat die magistraat ratione loci onbevoegd is omdat het onderzoek uitwijst dat 
de feiten gepleegd zijn buiten zijn arrondissement, leidt dat geenszins tot nietigheid van 
de reeds gestelde onderzoekshandelingen, aangezien het die handelingen zijn op grond 
waarvan de plaats van de feiten is bepaald.

Wanneer daarentegen uit de klacht en uit  de feitelijke omstandigheden volgt dat de 
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plaats van de feiten buiten het rechtsgebied gelegen is, kan de onderzoeksrechter het on-
derzoek niet instellen omdat hij daartoe niet bevoegd is (art. 62bis van het Wetboek van 
Strafvordering).

Te dezen is de plaats van de feiten die bij de onderzoeksrechter van de Rechtbank van 
Eerste Aanleg te Verviers aanhangig zijn gemaakt, ongewijzigd gebleven sinds de klacht 
tot de verwijzingsbeschikking. Zoals uit de bestreden beslissing blijkt, betrof het vanaf het 
begin feiten die gepleegd zijn te Stoumont-Lorcé en Orp-Jauche (Noduwez). Dat de feiten 
bij de procureur des Konings te Verviers en bij de onderzoeksrechter van datzelfde arron-
dissement aanhangig zijn gemaakt, is alleen het gevolg van een rechtsdwaling in de bepa-
ling van het gerechtelijk arrondissement waartoe de gemeente Lorcé-Stoumont behoorde, 
en niet van het concrete probleem om de feiten in een of ander gerechtelijk arrondisse-
ment te lokaliseren, wat door het onderzoek zou zijn opgelost.

Het bestreden arrest, dat vaststelt "dat de feiten, volgens de oorspronkelijke klacht, ge-
pleegd zijn in het dorp Orp-Jauche, gelegen buiten het rechtsgebied van het hof [van be-
roep], en in de woonplaats [van eiser], op het grondgebied van de gemeente Stoumont; dat 
de moeder van de benadeelde, in de oorspronkelijke klacht, erop wijst dat het briefpapier 
van [eiser] vermeldt dat zijn woonplaats gelegen is te ..., Stoumont; dat dit dorp, op het 
ogenblik van de feiten, onbetwistbaar deel uitmaakte van het gerechtelijk arrondissement 
van Hoei", dus niet wettig kon beslissen dat de handelingen, gesteld door de procureur des 
Konings te Verviers en door de onderzoeksrechter van de Rechtbank van Eerste Aanleg te 
Verviers, zijn "verricht door een magistraat die later ratione loci onbevoegd blijkt te zijn" 
noch dat die magistraten "redelijkerwijs konden aannemen dat zij ratione loci bevoegd 
waren".

Hieruit volgt dat het bestreden arrest, dat beslist dat de vervolgingen ontvankelijk zijn, 
hoewel alle daden van vervolging zijn gesteld door de procureur des Konings te Verviers, 
die ratione loci onbevoegd was, het geheel van de in dat onderdeel bedoelde wettelijke be-
palingen schendt, met uitzondering van artikel 62bis van het Wetboek van Strafvordering;

Hieruit volgt ook dat het bestreden arrest, dat de onderzoekshandelingen weigert nietig 
te verklaren, hoewel ze zijn gesteld of bevolen door een onderzoeksrechter die ratione loci 
onbevoegd  was,  het  geheel  van  de  in  dat  onderdeel  bedoelde  wettelijke  bepalingen 
schendt, met uitzondering van artikel 23 van het Wetboek van Strafvordering.

(...);
IV. Beslissing van het Hof
A. In zoverre het cassatieberoep gericht is tegen de beslissing, die genomen is 

met toepassing van de artikelen 135 en 235 bis van het Wetboek van Strafvorde-
ring :

Over het middel :
Wat het eerste onderdeel betreft :
Overwegende dat het middel, in zoverre het de schending van artikel 149 van 

de Grondwet aanvoert, dat niet van toepassing is op de onderzoeksgerechten die 
de rechtspleging regelen, faalt naar recht;

Overwegende, voor het overige, dat de appèlrechters, in antwoord op de con-
clusie waarin eiser de territoriale bevoegdheid van de onderzoeksrechter betwist-
te en bijgevolg de nietigheid van de vervolgingen aanvoerde, door de redenen 
van het arrest zelf, beslissen dat, enerzijds, eiser kon worden gevonden in het ar-
rondissement van Verviers en, anderzijds, dat de afdeling van Lorcé vanaf het 
begin van het onderzoek aangemerkt moest worden als deel uitmakend van het 
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arrondissement van Verviers vanaf het begin van het onderzoek; dat het arrest, 
dat de vordering van het openbaar ministerie slechts gedeeltelijk aanneemt, met 
name de passage ervan niet bevestigt waarin vermeld staat dat eiser naar de cor-
rectionele rechtbank moest worden verwezen wegens misdrijven die niet alleen 
te Stoumont, zonder verdere toelichting, en te Orp-Jauche zijn gepleegd, maar 
ook in het gerechtelijk arrondissement van Verviers;

Overwegende dat, voor het overige, het onderdeel, dat zich beroept op een te-
genstrijdigheid in het dictum van de beroepen beschikking die door het arrest be-
vestigd wordt, uit een onjuiste lezing van het arrest voortvloeit en bijgevolg fei-
telijke grondslag mist;

Wat het tweede en derde onderdeel samen betreft :
Overwegende dat het Hof de in die onderdelen bekritiseerde redenen, waarop 

de bestreden beslissing gegrond is, kan vervangen door een rechtsgrond die het 
beschikkend gedeelte verantwoordt;

Overwegende dat, enerzijds, buiten het geval waarin de inverdenkinggestelde 
moedwillig wordt onttrokken aan zijn natuurlijke rechter en zijn recht van verde-
diging aldus zou zijn miskend, de onderzoekshandelingen die verricht worden 
door een ratione loci niet-bevoegde onderzoeksrechter,  niet nietig zijn en een 
geldige grondslag voor latere vervolgingen kunnen vormen;

Overwegende  dat,  anderzijds,  een  wijziging  van  de  bevoegdheidsregels  in 
strafzaken, behoudens andersluidende bepaling, van toepassing is op de hangen-
de gedingen waarin nog geen beslissing over de zaak zelf is gewezen met betrek-
king tot de vaststelling van de bevoegdheid;

Overwegende dat het arrest te dezen vaststelt dat de telastleggingen betrekking 
hebben op feiten die te Lorcé zijn gepleegd en dat die entiteit, die weliswaar deel 
uitmaakte van het gerechtelijk arrondissement van Hoei op het ogenblik dat er 
een onderzoek naar de zaak werd ingesteld, onder dat van Verviers ressorteert 
sinds 1 september 2001, dus vóór de regeling van de rechtspleging door de raad-
kamer;

Dat de territoriale bevoegdheid van de onderzoeksrechter en van de raadkamer 
dus tijdens de rechtspleging door de wet zijn gewijzigd;

Dat de nieuwe wet moet worden toegepast, wanneer zij zoals te dezen niet er-
toe strekt een toegekende bevoegdheid te ontnemen aan de rechter bij wie de 
zaak aanhangig is gemaakt, doch die bevoegdheid integendeel uit te breiden;

Dat die onderdelen, hoewel ze gedeeltelijk gegrond zijn, niet tot vernietiging 
kunnen leiden en bijgevolg niet ontvankelijk zijn bij gebrek aan belang;

(...)
En overwegende dat de substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschre-

ven rechtsvormen in acht zijn genomen en de beslissing overeenkomstig de wet 
is gewezen;

B. In zoverre het cassatieberoep gericht is tegen de beslissing die, met bevesti-
ging van de beschikking, de buitenvervolgingstelling beveelt wegens verjaring 
van de strafvordering, wat de telastlegging 3 betreft, en in zoverre het gericht is 
tegen de beslissing die het bestaan van voldoende bezwaren vaststelt, verzach-
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tende omstandigheden aanneemt en eiser naar de correctionele rechtbank ver-
wijst :

Overwegende dat eiser afstand zonder berusting van zijn cassatieberoep doet;
OM DIE REDENEN,
HET HOF
Verleent akte van de afstand van het cassatieberoep, behalve in zoverre het ge-

richt is tegen de beslissing die gewezen is met toepassing van de artikelen 135 et 
235 bis van het Wetboek van Strafvordering;

Verwerpt het cassatieberoep voor het overige;
Veroordeelt eiser in de kosten.

11 september 2002 - 2° kamer –  Voorzitter: de h. Fischer, waarnemend voorzitter – 
Verslaggever: de h. Close – Gelijkluidende conclusie van de h. Spreutels, advocaat-gene-
raal – Advocaat: mr. Draps.

Nr. 440

2° KAMER - 11 september 2002

1º CASSATIEMIDDELEN — STRAFZAKEN — FEITELIJKE GRONDSLAG - MIDDEL DAT 
BERUST OP EEN FEITELIJKE BEWERING - BEWERING ZONDER ENIGE STEUN IN DE BESTREDEN 
BESLISSING OF IN DE STUKKEN WAAROP HET HOF VERMAG ACHT TE SLAAN.

2º CASSATIEMIDDELEN — STRAFZAKEN — NIEUW MIDDEL - RECHT VAN VERDEDIGING 
- ONTVANKELIJKHEID.

3º HOF VAN ASSISEN — BEHANDELING TER ZITTING EN 
TUSSENARRESTEN. VERKLARING VAN DE JURY - BEHANDELING TER ZITTING - 
GETUIGE - VERHOOR - AFSTAND VAN DE PARTIJEN - GEVOLG.

4º HOF VAN ASSISEN — BEHANDELING TER ZITTING EN 
TUSSENARRESTEN. VERKLARING VAN DE JURY - BEHANDELING TER ZITTING - 
VOORZITTER - LEIDING VAN DE GEZWORENEN - BEGRIP - INFORMATIEVERGADERING - 
VOORWAARDEN.

5º HOF VAN ASSISEN — BEHANDELING TER ZITTING EN 
TUSSENARRESTEN. VERKLARING VAN DE JURY - BEHANDELING TER ZITTING - 
ARTIKEL 313, EERSTE LID SV. - VORMVEREISTEN - DRAAGWIJDTE.

6º CASSATIEBEROEP — STRAFZAKEN — BESLISSINGEN VATBAAR VOOR 
CASSATIEBEROEP — STRAFVORDERING — BESLISSINGEN WAARTEGEN REEDS CASSATIEBEROEP IS 
INGESTELD - GEVOLG.

1º Het middel mist feitelijke grondslag, wanneer het berust op een feitelijke bewering die  
geen steun vindt in de processtukken1.

2º Het middel dat een miskenning van het recht van verdediging aanvoert, die niet voor het  

1 Cass., 20 juni 2001, A.R. P.01.0885.F, nr. 384.
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eerst voor het Hof kan worden opgeworpen, is niet ontvankelijk2. (Algemeen beginsel van 
het recht van verdediging)

3º Voor het hof van assisen verliest een getuige zijn hoedanigheid van getuige wanneer de  
partijen afzien van zijn verhoor3, zodat het niet terzake doet of hij al dan niet geldig is  
gedagvaard om te verschijnen. (Art. 315 Sv.)

4º De voorzitter van het hof van assisen is m.n. persoonlijk ermee belast de gezworenen bij  
de uitoefening van hun taak te leiden en op hun plicht te wijzen ; geen enkele wetsbepal-
ing verbiedt hem die taak te vervullen tijdens een informatievergadering in een openbare  
terechtzitting, na het samenstellen van de jury, in aanwezigheid van de magistraten van  
het hof en van de griffier, van de werkende en de plaatsvervangende gezworenen, van  
het openbaar ministerie, van de beschuldigde en zijn advocaten, en van de burgerlijke  
partijen en hun advocaten. (Art. 267 Sv.)

5º De vormvereisten van art. 313, eerste lid Sv., zijn niet voorgeschreven op straffe van ni-
etigheid4.

6º Behoudens toepassing van art.  40, vierde lid Taalwet Gerechtszaken, het geval  van 
regelmatige afstand en het geval waarin een arrest tot verwijzing naar het hof van as-
sisen na het veroordelend arrest nog voor cassatieberoep vatbaar is, kan een partij, in 
strafzaken, tegen dezelfde beslissing geen tweede keer cassatieberoep instellen, zelfs  
als het tweede cassatieberoep is ingesteld vóór de verwerping van het eerste5. (Art. 438 
Sv.)

(F.)

ARREST (vertaling)

(A.R. P.02.0833.F)

I. Bestreden beslissing
De cassatieberoepen zijn gericht tegen een arrest, op 25 april 2002 gewezen 

door het Hof van Assisen van de provincie Luik.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Frédéric Close heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Jacques Spreutels heeft geconcludeerd.
III. Cassatiemiddelen
Eiser stelt drie middelen voor in een memorie, waarvan een eensluidend ver-

klaard afschrift aan dit arrest is gehecht.
IV. Beslissing van het Hof

2 Zie Cass., 13 feb. 2002, A.R. P.01.1513.F, nr. 100.
3 Cass., 23 aug. 1965, Bull. en Pas., 1965, I, 1201.
4 Zie Cass., 3 okt. 1989, A.R. 3733, nr. 72. 
5 Zie Cass., 13 jan. 1999, A.R. P.99.0026.F, nr. 22, alsook de noot 4 onder dat arrest, en 5 jan. 2000, 
A.R. P.99.1874.F, nr. 10. De mogelijkheid om onmiddellijk cassatieberoep in te stellen tegen het ar-
rest tot verwijzing naar het hof van assisen, opgeheven door de W. 12 maart 1998 tot verbetering van 
de strafrechtspleging in het stadium van het opsporingsonderzoek en het gerechtelijk onderzoek, is 
opnieuw in het Sv. ingevoegd bij de W. 30 juni 2000 tot wijziging van het Wetboek van Strafvorder-
ing, van artikel 27 van de wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis en van artikel 837 
van het Gerechtelijk Wetboek, teneinde de rechtspleging voor het hof van assisen te stroomlijnen. Zie 
P. MORLET, "La procédure devant la cour d'assises - modifications apportées par la loi du 30 juin 
2000", in P. MANDOUX en O. KLEES, Actualités de droit pénal et de procédure pénale, Brussel, 2001, 
blz. 191 tot 197.
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A. Op het eerste cassatieberoep :
Over het eerste middel :
Overwegende dat uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan, niet 

blijkt dat eiser, na de vordering en de pleidooien, het recht is ontzegd opnieuw te 
vorderen dat er een subsidiaire vraag aan de jury zou worden gesteld;

Dat het middel, dat op een bewering berust die geen steun vindt in de proces-
stukken, feitelijke grondslag mist;

Over het tweede middel :
Overwegende dat het middel, in zoverre het miskenning van het recht van ver-

dediging aanvoert, niet voor het eerst voor het Hof kan worden aangevoerd, en 
derhalve niet ontvankelijk is;

Overwegende dat, voor het overige, uit de stukken waarop het Hof vermag 
acht te slaan, blijkt dat de getuigen F.D.en D. C. zijn gehoord op de ochtendzit-
ting van vierentwintig april 2002, dat de getuige H.H., gedaagd op 15 april 2002, 
een medisch getuigschrift heeft voorgelegd ter verantwoording van zijn afwezig-
heid op die terechtzitting en dat de partijen, op de ochtendzitting van vijfentwin-
tig april 2002, "op tussenkomst van de voorzitter, uitdrukkelijk hebben afgezien 
van het verhoor van de niet-verschenen getuigen"; dat J. H., die niet is gehoord 
op de ochtendzitting van vierentwintig april 2002, zijn hoedanigheid van getuige 
heeft verloren doordat de partijen van zijn verhoor hebben afgezien, zodat het 
niet terzake doet dat hij al dan niet geldig is gedagvaard om te verschijnen;

Dat het middel, wat dat betreft, niet kan worden aangenomen;
Over het derde middel :
Overwegende dat de voorzitter van het hof van assisen, luidens artikel 267 van 

het Wetboek van Strafvordering, met name persoonlijk ermee is belast de ge-
zworenen bij de uitoefening van hun taak te leiden en op hun plicht te wijzen; dat 
geen enkele wetsbepaling hem verbiedt die taak te vervullen tijdens een informa-
tievergadering in een openbare terechtzitting, na het samenstellen van de jury, in 
aanwezigheid van de magistraten van het hof en van de griffier, van de werkende 
en de plaatsvervangende gezworenen, van het openbaar ministerie, van de be-
schuldigde en zijn advocaten, van de burgerlijke partijen en hun advocaten;

Dat het middel, dat de schending aanvoert van artikel 313, eerste lid, van het 
Wetboek van Strafvordering, dat niet is voorgeschreven op straffe van nietig-
heid, faalt naar recht;

En overwegende dat de substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschre-
ven rechtsvormen in acht zijn genomen en de beslissing overeenkomstig de wet 
is gewezen;

B. Over het tweede cassatieberoep :
Overwegende dat een partij, in strafzaken, behoudens toepassing van artikel 

40, vierde lid, van de wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in gerechts-
zaken, het geval van regelmatige afstand en het geval waarin een arrest tot ver-
wijzing naar het hof van assisen na het veroordelend arrest nog voor cassatiebe-
roep vatbaar is, omstandigheden die te dezen niet zijn vervuld, krachtens artikel 
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438 van het Wetboek van Strafvordering geen tweede keer cassatieberoep kan 
instellen tegen dezelfde beslissing, zelfs als het tweede cassatieberoep is inge-
steld vóór de verwerping van het eerste;

Dat het cassatieberoep niet ontvankelijk is;
OM DIE REDENEN,
HET HOF
Verwerpt de cassatieberoepen;
Veroordeelt eiser in de kosten van de cassatieberoepen. 

11 september 2002 - 2° kamer –  Voorzitter: de h. Fischer, waarnemend voorzitter – 
Verslaggever: de h. Close – Gelijkluidende conclusie van de h. Spreutels, advocaat-gene-
raal – Advocaat: mr. S. van Nuffel d'Heynsbroeck, Verviers.

Nr. 441

2° KAMER - 11 september 2002

1º CASSATIEBEROEP — STRAFZAKEN — VORMEN — VORM VAN HET 
CASSATIEBEROEP EN VERMELDINGEN - VOORWAARDELIJKE INVRIJHEIDSTELLING - HERROEPING - 
VORM EN PLAATS VAN HET CASSATIEBEROEP - VEROORDEELDE - GEDETINEERDE - 
STRAFINSTELLING - BEWAKER - ONDERTEKENING - DRAAGWIJDTE.

2º VOORWAARDELIJKE INVRIJHEIDSTELLING - HERROEPING - COMMISSIE 
VOOR DE VOORWAARDELIJKE INVRIJHEIDSTELLING - BESLISSING - CASSATIEBEROEP - VORMEN - 
VORM EN PLAATS VAN HET CASSATIEBEROEP - VEROORDEELDE - GEDETINEERDE - 
STRAFINSTELLING - BEWAKER - ONDERTEKENING - DRAAGWIJDTE.

1º en 2° Het cassatieberoep tegen een beslissing tot herroeping van de voorwaardelijke in-
vrijheidstelling moet worden ingesteld door een verklaring die hetzij door de veroordeelde 
hetzij door zijn raadsman op het secretariaat van de commissie voor de voorwaardelijke 
invrijheidstelling wordt gedaan, hetzij door de veroordeelde op de griffie van de strafin-
stelling waar hij opgesloten is1; het stuk dat door de veroordeelde en een bewaker van de  
strafinstelling wordt ondertekend, en waarin de veroordeelde verklaart cassatieberoep in  
te stellen, voldoet niet aan die vormvereisten2.  (Art. 417 Sv.; art. 12 Wet 5 maart 1998; 
art. 1, eerste lid Wet 25 juli 1893)

(Q.)

ARREST (vertaling)

(A.R. P.02.1041.F)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen een beslissing, op 5 juli 2002 gewezen door 

de commissie voor de voorwaardelijke invrijheidstelling te Luik.
II. Rechtspleging voor het Hof

1 Cass., 14 nov. 2001, A.R. P.01.1312.F, nr. 618.
2 Zie Cass., 13 juli 1999, A.R. P.99.1005.N, nr. 416.
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Raadsheer Francis Fischer heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Jean Spreutels heeft geconcludeerd.
III. Beslissing van het Hof
Overwegende dat het cassatieberoep tegen een beslissing tot herroeping van de 

voorwaardelijke invrijheidstelling moet worden ingesteld door een verklaring die 
hetzij door de veroordeelde hetzij door zijn raadsman op het secretariaat van de 
commissie voor de voorwaardelijke invrijheidstelling wordt gedaan, hetzij door 
de veroordeelde op de griffie van de strafinrichting waar hij opgesloten is;

Dat het door eiser en een bewaker van de strafinrichting ondertekende stuk, 
waarin eiser verklaart cassatieberoep in te stellen, niet aan die vormvereisten vol-
doet;

Dat het cassatieberoep derhalve niet ontvankelijk is;
En overwegende dat er geen grond bestaat om acht te slaan om eisers memo-

rie, die geen verband houdt met de ontvankelijkheid van het cassatieberoep;

OM DIE REDENEN,
HET HOF,

Verwerpt het cassatieberoep;
Veroordeelt eiser in de kosten.

11 september 2002 - 2° kamer –  Voorzitter en Verslaggever: de h. Fischer, waarne-
mend voorzitter – Gelijkluidende conclusie van de h. Spreutels, advocaat-generaal – Ad-
vocaat: mr. M. Gob, Luik.

Nr. 442

1° KAMER - 12 september 2002

VERZEKERING — LANDVERZEKERING - ONDERVERZEKERING - VERGOEDING - 
BEREKENING - WAARDE OP HET OGENBLIK VAN HET SCHADEGEVAL.

In geval van onderverzekering moet, voor de berekening van de vergoeding die slechts kan  
plaatsvinden volgens de verhouding tussen de verzekerde waarde en de waarde van het 
verzekerbaar belang, rekening worden gehouden met de werkelijke waarde van het goed 
op het ogenblik van het schadegeval en niet met de nieuwwaarde van de vernielde goed-
eren, aangezien het goed in werkelijke waarde verzekerd is. (Art. 21 Verzekeringswet)

(B. T. P&V VERZEKERINGEN c.v.)

ARREST (vertaling)

(A.R. C.01.0182.F)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest, op 2 november 2000 gewezen 

door het Hof van Beroep te Luik.
II. Rechtspleging voor het Hof
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Afdelingsvoorzitter Claude Parmentier heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal André Henkes heeft geconcludeerd.
III. Middel
Eiseres voert een middel aan.
Het is als volgt gesteld :
Geschonden wetsbepalingen
- de artikelen 1, 20 en 21 van de wet van 11 juni 1874 op de verzekering in het alge-

meen;
- artikel 149 van de Grondwet.
Aangevochten beslissingen en redenen
Het bestreden arrest beslist eerst dat er in casu sprake was van onderverzekering, zodat, 

overeenkomstig artikel 21 van de verzekeringswet van 11 juni 1874, die van toepassing 
was ten tijde van de feiten, de evenredigheidsregel moet worden toegepast, en beslist ver-
volgens dat eiseres, als vergoeding voor het verlies van het meubilair alleen, de volgende 
bedragen verschuldigd is: 700.000 BEF : 1.150.000 BEF X 591.000 BEF = 359.793 BEF, 
te vermeerderen met de onroerende derving en de bewaringskosten, zijnde een totaal van 
419.739 BEF met aftrek van de provisie van 363.722 BEF, en veroordeelt verweerster bij-
gevolg om aan eiseres een vergoeding te betalen van 56.017 BEF plus moratoire en ge-
rechtelijke interest, en zulks op de volgende gronden :

"(verweerster) wijst terecht erop dat de evenredigheidsregel zowel geldt in geval van 
volledige schade (in welk geval de verzekerde slechts een vergoeding in de vorm van ka-
pitaal kan ontvangen voor het gedeelte waarvoor hij daadwerkelijk verzekerd is) als in ge-
val van gedeeltelijke schade.

Wat de raadsman van (eiseres) ook moge beweren, het spreekt vanzelf dat het meubi-
lair, zoals blijkt uit het deskundigenverslag, niet volledig vernield is.

Uit de verliesstaat van (eiseres) blijkt dat de schade aan het meubilair, zoals ze is aan-
gegeven, slechts enkele gedeelten van de woning betrof (benedenverdieping, woonkamer, 
keuken), en geen melding maakt van slaapkamermeubilair voor de twee slaapkamers op 
de eerste verdieping..

De vergoeding die aan (eiseres) toekomt, moet worden berekend door op haar schade 
(700.000 BEF) de verhouding toe te passen die bestaat tussen de werkelijke verzekerde 
waarde, die ontoereikend is in verhouding tot het geheel van de verzekerbare waarden 
(591.000 BEF), en de verzekerbare waarde (hier 1.150.000 BEF), los van de vraag of die 
verzekerbare waarde een werkelijke waarde dan wel een nieuwwaarde is, aangezien de 
wet dienaangaande geen onderscheid maakt.

Indien de verzekerde waarde (hypothetisch beschouwd als werkelijke waarde, bijvoor-
beeld 800.000 BEF) toereikend was in verhouding tot  de  door de verzekerde geleden 
schade (bijvoorbeeld 700.000 BEF zoals hier), zou hij recht hebben op een vergoeding in 
nieuwwaarde die noodzakelijkerwijs hoger is dan zijn schade in werkelijke waarde (hier 
zou dat neerkomen op 1.150.000 BEF nieuwwaarde van de vernielde goederen, een waar-
de die hoger is dan 700.000 BEF).

Indien integendeel, het bedrag van de schade in werkelijke waarde hoger is dan de ver-
zekerde waarde in werkelijke waarde, zoals hier het geval is, moet, om het aandeel van de 
vergoedbare schade vast te stellen die de schadelijder toekomt, een verhouding worden 
opgemaakt  tussen de daadwerkelijk  verzekerde  werkelijke  waarde en de verzekerbare 
waarde van de vernielde goederen, ook al is die waarde hoger dan de werkelijke waarde, 
aangezien de verzekerde een gedeelte van het verlies op zich moet nemen omdat hij on-
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derverzekerd is".
Grieven
(...)
2. Tweede onderdeel
Wanneer er sprake is van onderverzekering, wordt de vergoeding, in geval van gedeel-

telijke schade, vastgesteld door op het schadebedrag de verhouding toe te passen tussen de 
verzekerde waarde en de verzekerbare waarde; wanneer de verzekerde de overeenkomst 
sluit, moet hij zijn goed schatten, waarbij die schatting kan gebeuren in werkelijke waarde 
of in nieuwwaarde; de verhouding tussen de verzekerde waarde en de verzekerbare waar-
de zal dus vastgesteld worden in werkelijke waarde of in nieuwwaarde, naar gelang van 
de keuze van de verzekeringnemer bij het sluiten van de overeenkomst. In casu volgt uit 
de hierboven aangehaalde redenen van het arrest, dat de door eiseres geleden werkelijke 
schade 700.000 BEF bedroeg en dat dit bedrag "hoger was dan de in werkelijke waarde 
verzekerde waarde", zijnde 591.000 BEF; wanneer het bestreden arrest het aandeel vast-
stelde van de vergoedbare schade die eiseres toekwam, mocht het bijgevolg slechts reke-
ning houden met een werkelijke verzekerbare waarde; door derhalve te beslissen dat bij 
de vaststelling van de schade "een verhouding" moest worden opgemaakt "tussen de daad-
werkelijk verzekerde werkelijke waarde en de verzekerbare waarde van de vernielde goe-
deren, ook al is die waarde hoger dan de werkelijke waarde, aangezien de verzekerde een 
gedeelte van het verlies op zich moet nemen omdat hij onderverzekerd is" en dat het irre-
levant is of de verzekerbare waarde "een werkelijke waarde dan wel een nieuwwaarde is, 
daar de wet dienaangaande geen onderscheid maakt" en door het bedrag van 1.150.000 
BEF als verzekerbare waarde in aanmerking te nemen, die blijkens de vaststellingen van 
het hof van beroep "de nieuwwaarde van de vernielde goederen" is, miskent het bestreden 
arrest de toepassingsvoorwaarden van de evenredigheidsregel in schadeverzekeringen en 
schendt het, bijgevolg, de artikelen 1, 20 en 21 van de wet van 11 juni 1874 op de verze-
keringen in het algemeen.

IV. Beslissing van het Hof
Gelet op het arrest van het Hof van 10 oktober 1997;
1. Eerste onderdeel
(...)
2. Tweede onderdeel
Overwegende dat artikel 21 van de wet van 11 juni 1874 bepaalt dat, telkens 

als de verzekering slechts een gedeelte van de waarde van de zaak dekt, de ver-
zekerde zelf als verzekeraar voor het overige wordt beschouwd, tenzij het tegen-
deel bedongen is;

Dat in geval van onderverzekering, de vergoeding door de verzekeraar slechts 
plaatsheeft in de verhouding van de verzekerde waarde tot de waarde van het 
verzekerbaar belang;

Dat, wanneer het goed, volgens de verzekeringsovereenkomst, in werkelijke 
waarde verzekerd is, er bij de berekening van die verhouding, rekening moet 
worden gehouden met de werkelijke waarde van het goed op het ogenblik van 
het schadegeval;

Overwegende dat het arrest vaststelt dat de schade van eiseres geraamd is op 
een bedrag van 700.000 BEF en dat dit bedrag de "hoger was dan de in werkelij-
ke waarde verzekerde waarde", zijnde 591.000 BEF;
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Dat het arrest, door het bedrag van 1.150.000 BEF in aanmerking te nemen als 
verzekerbare waarde, die volgens het arrest "de nieuwwaarde van de vernielde 
goederen" vormt, zijn beslissing niet naar recht verantwoordt;

Dat het onderdeel gegrond is;
OM DIE REDENEN,
HET HOF
Vernietigt het bestreden arrest, in zoverre het uitspraak doet over het bedrag 

van de aan eiseres verschuldigde verzekeringsvergoeding en over de kosten;
Verwerpt het cassatieberoep voor het overige;
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het ge-

deeltelijk 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.

12 september 2002 - 2° kamer –  Voorzitter en Verslaggever: de h. Parmentier, afde-
lingsvoorzitter – Gelijkluidende conclusie van de h. Henkes, advocaat-generaal – Advoca-
ten: mrs. Simont en Houtekier.

Nr. 443

1° KAMER - 12 september 2002

INKOMSTENBELASTINGEN — ALGEMEEN - VOORZIENINGEN VOOR RISICO'S EN 
KOSTEN - VRIJSTELLING - VERKOPER - AANNEMER VAN VASTGOEDWERKEN - ALGEMEEN 
WAARBORGRISICO - VEREISTE.

Het algemeen waarborgrisico dat voor een verkoper en een aannemer van vastgoedw-
erken ontstaat bij het sluiten en het uitvoeren van een overeenkomst of bij de oplevering  
van een gebouw, kan op zichzelf niet worden beschouwd als een aan de gang zijnde 
gebeurtenis die aantoont dat verliezen of kosten waarschijnlijk zijn die de vrijstelling van 
geldsommen als voorziening voor risico's en kosten verantwoorden. (Art. 48 W.I.B. 1992)

(GENORM n.v. T. BELG. STAAT - Min. van Financiën)

Conclusie van advocaat-generaal A. Henkes:
I. Feiten en procedurevoorgaanden
1. Eiseres oefent een dubbele bedrijvigheid uit: zij verkoopt gereedschapsmachines en 

voert bouwwerken uit. Beide activiteiten nopen haar tot het geven van waarborgen aan 
haar klanten. Bij verkoop moet zij haar klant vrijwaren tegen eventuele verborgen ge-
breken van haar product. Bij vastgoedwerken kan zij in bepaalde gevallen een tienjarige 
waarborg moeten verlenen.

Die dubbele waarborg vormt voor de onderneming een financieel risico op tussenkomst 
ten voordele  van de klanten.  De onderneming meent  dus dat  zij,  uit  boekhoudkundig 
opzicht, een voorziening voor risico's en kosten mag samenstellen. Zij wil tevens voor die 
voorziening van de in art. 48 W.I.B. 1992 bepaalde belastingvrijstelling genieten.

2. Die bepaling zegt dat "binnen de grenzen en onder de voorwaarden die de Koning 
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bepaalt, worden vrijgesteld de waardeverminderingen en de voorzieningen voor risico's en 
kosten die door ondernemingen worden geboekt om het hoofd te bieden aan scherp om-
schreven verliezen of kosten die volgens de aan de gang zijnde gebeurtenissen waarschi-
jnlijk zijn".

Volgens de belastingplichtige zijn die voorwaarden vervuld. Het bestuur is het daarmee 
niet eens. Het bezwaar wordt door de directeur afgewezen en het Hof van Beroep te Luik 
bevestigt zijn beslissing.

II. Middelen en bespreking
A. A.R. F.01.0004.F
1) Eerste middel.
a) Uiteenzetting.
3. In de zaak F.01.0004.F is het eerste middel afgeleid uit de schending van de artt. 48 

en 49 W.I.B. 1992 en 22 tot 28 van het K.B. tot uitvoering van dat wetboek.
Eiseres verwijt het arrest dat het beslist dat de voorzieningen die zij heeft samengesteld 

geen belastingvrijstelling kunnen genieten als bepaald bij art. 48 W.I.B. 1992.
Volgens eiseres is die beslissing hierop gegrond dat "die voorzieningen alleen bedoeld 

zijn om het risico op te vangen van de totstandkoming van de waarborgplichten die (zij) 
heeft aangegaan bij de verkopen en de werken die zij tijdens de bewuste belastingtijd-
vakken heeft verwezenlijkt"; "het toepassen van een eenvormig percentage op (haar) zak-
encijfer voor de berekening van die voorzieningen wijst erop dat zij zijn aangelegd om het 
algemeen risico van de onderneming te dekken en niet op grond van concrete gebeurtenis-
sen"; "het risico van algemene aansprakelijkheid dat aldus volgt uit het sluiten van een 
overeenkomst,  uit  de  uitvoering  van  een  overeenkomst  of  uit  de  oplevering  van  een 
gebouw, is geen concrete gebeurtenis die een verlies of een last in de zin van voornoemd 
artikel 48 waarschijnlijk maakt".

Eiseres betoogt dat het arrest door die motieven het wettelijk begrip voorziening voor 
risico's en lasten uit voornoemd art. 48 miskent.

b) Beoordeling.
4. Gelet op de verschillende uitleg die in rechtsleer en rechtspraak aan art. 48 W.I.B. 

1992 wordt gegeven is het aangewezen de draagwijdte van die bepaling nader te onder-
zoeken.

5. Het huidige art. 48 WI.B. 1992 spruit voort uit art. 23, §1, W.I.B. 1964.
In zijn oorspronkelijke versie bepaalde art. 23, §1°, W.I.B. 1964: "Als winsten worden 

niet aangemerkt: 1° de provisies aangelegd binnen de grenzen en onder de voorwaarden 
die de Koning bepaalt, ten einde het hoofd te bieden aan scherp omschreven verliezen of 
lasten welke volgens de aan de gang zijnde gebeurtenissen waarschijnlijk zijn".

De verschillende redactie van art. 48 W.I.B. 1992 en van art. 23, 1°, W.I.B. 1964 is te 
wijten aan de wijzigingen die art. 6 W. 1°, W. 28 dec. 1983 heeft aangebracht.

Dat verschil heeft evenwel geen gevolgen. Volgens de commentaar in de parlementaire 
voorbereiding van die wet is de wijziging die in art. 23, 1°, is aangebracht van louter ter-
minologische aard. Het is de bedoeling de bewoordingen van die tekst aan te passen aan 
de comptabiliteitswetgeving, door het hanteren van de begrippen die in die wetgeving 
worden omschreven.

6. Artikel 23, 1°, W.I.B. 1964, in zijn oorspronkelijke versie, was evenwel geen nieuwe 
bepaling. Het betrof inderdaad de overbrenging van art. 6, §3, derde lid, 1° W. 20 nov 
1962.

Die wet heeft de cedulaire belasting afgeschaft door het invoeren van een algemene 
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inkomstenbelasting, en diende als basis voor de coördinatie van 1964.
Art. 6 van die wet somt eerst de verschillende bedrijfsinkomsten op en verduidelijkt 

dan in zijn derde lid van §3, dat zij niet omvatten: "de provisies aangelegd binnen de 
perken en onder de voorwaarden die de Koning bepaalt, ten einde het hoofd te bieden aan 
scherp omschreven verliezen of lasten welke volgens de aan de gang zijnde gebeurtenis-
sen waarschijnlijk zijn".

Die tekst werd overgenomen in de coördinatie van 1964.
7. De ratio legis van art. 48 W.I.B. 1992 kan derhalve worden bepaald door te verwi-

jzen naar de preciseringen die zijn vermeld bij het aannemen van art. 6 W. 20 nov. 1962.
Dienaangaande dient erop te worden gewezen dat noch in de memorie van toelichting 

noch in de werkzaamheden van de Kamercomissie enige precisering is terug te vinden. 
Dat is uiteindelijk vrij logisch, in de mate dat uit een grondig onderzoek van de totstand-
koming van de wet blijkt dat de definitieve tekst van art. 6 pas in de Senaat tot stand is 
gekomen, nadat de Senaatscommissie voor financiën een amendement had aangenomen.

Oorspronkelijk verwees de tekst enkel naar "verliezen op twijfelachtige schuldvorderin-
gen". Hij werd gewijzigd door een amendement en diende dan als basis voor de tekst die 
we thans kennen1.

8. Het verslag van de commissie bevat evenwel geen enkele aanwijzing nopens de om-
vang van  die  wijziging.  We kunnen  veronderstellen  dat  het  om een  uitbreiding  gaat, 
aangezien het niet meer alleen provisies voor "verliezen op twijfelachtige schuldvorderin-
gen" betreft2. De draagwijdte van die verruiming kan evenwel niet worden vermeld.

9. Bij ontstentenis van enige aanwijzing in de wetsgeschiedenis over de omvang van 
art. 48, moet worden verwezen naar het K.B. tot uitvoering van het W.I.B., waarin vier 
preciseringen betreffende de toepassing van die tekst te vinden zijn.

Art. 24 K.B./W.I.B. 1992 bepaalt dat:
- de voorzieningen moeten bij het verstrijken van het belastbare tijdperk zijn aangelegd;
- de kosten, ter bestrijding waarvan de voorzieningen bestemd zijn moeten aftrekbaar 

zijn als beroepskosten;
- de kosten moeten geacht worden normaal op de uitslagen van dat tijdperk te drukken;
- de voorzieningen moeten in één of meer afzonderlijke rekeningen voorkomen;
- het bij  het  verstrijken van enig belastbaar tijdperk overblijvend totaal  van de vri-

jgestelde voorzieningen moet worden verantwoord en uiteengezet in een staat 204.3 die 
bij de belastingaangifte wordt gevoegd.

Art. 25 bepaalt dat de kosten worden geacht op de uitslagen van het belastbare tijdperk 
te drukken. Art. 26 zegt dat de kosten waarop een vrijgestelde voorziening betrekking 
heeft, op die voorziening moeten worden afgeboekt. Terwijl artikel 27 gewoon bepaalt dat 
de belastingvrijstelling jaar na jaar behouden blijft zolang de belastingplichtige aantoont 
dat de kost waarschijnlijk blijft.

10. Uit die bepalingen blijkt dat er twee verschillende soorten vereisten zijn: de eerste 
betreffen de modaliteiten van de voorziening, de tweede de kosten die de voorziening 
moet dekken.

Wij zullen het hier niet verder hebben over de vereisten die de modaliteiten van de 
voorziening betreffen. In dit geschil worden zij niet betwist, het gaat hier immers over het 

1 Zie het verslag van de Senaatscommissie, Pasin., 1962, p. 1676.
2 Dat lijkt bevestigd te worden door het verslag van de Commissie voor financiën, aangezien de be-
spreking van dat amendement zegt dat de aanslagvoet in België gematigd is zodat een beperking van 
de vrijstelling verantwoord is, terwijl in de buurlanden ( Bondsrepubliek Duitsland, Nederland) de 
aanslagvoet hoog is zodat aanzienlijke vrijstellingen kunnen worden vastgelegd.
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begrip kosten die een voorziening kunnen verantwoorden.
11. Belastingvrijstelling van de voorziening kan als volgende drie voorwaarden zijn 

vervuld:
-  het  moet  gaan  om scherp  omschreven  kosten  welke  volgens  de  aan  gang  zijnde 

gebeurtenissen waarschijnlijk zijn;
- het moet gaan om kosten die uit hun aard aftrekbaar zijn als bedrijfskosten;
- het moet gaan om kosten die op de uitslagen van het belastbare tijdperk drukken3.
12. De eerste vereiste betreffende de kosten is in feite een dubbele vereiste. De kosten 

moeten scherp omschreven zijn en ook waarschijnlijk zijn.
In de rechtsleer wordt evenwel geen onderscheid gemaakt, omdat wordt geoordeeld dat 

zij verbonden zijn in zoverre zij tot gevolg hebben dat louter hypothetische, algemene 
kosten geen belastingvrijstelling genieten4.

Daar ligt precies het verschil tussen de voorziening, die het dekken van welbepaalde 
kosten beoogt, en de verzekering die een algemeen risico wil dekken5.

Het hypothetisch of algemeen risico is te weinig waarschijnlijk, niet scherp genoeg om-
schreven om tot belastingvrijstelling van de voorziening te kunnen leiden6.

De  hoven  van  beroep  hebben  trouwens  na  verloop  van  tijd  de  vrijstelling  moeten 
weigeren van voorzieningen die werden aangelegd om kosten te dekken die bestonden in 
de verplichting tot borgstelling die de belastingplichtige had aangegaan, of nog de kosten 
van  winnende  weddenschappen  van  klanten  van  een  wedkantoor.  In  beide  gevallen 
oordeelde de rechter dat het risico op betaling te hypothetisch of te algemeen was7.

Dat leidt tot een paradoxale toestand. Wanneer een belastingplichtige zich wil indekken 
tegen de financiële gevolgen van een algemeen, hypothetisch risico kan hij een beroep 
doen  op  een  verzekering.  In  dat  geval  is  de  premie  die  aan  de  maatschappij  bepaalt 
volledig aftrekbaar van zijn winst.

Indien hij daarentegen zichzelf wenst te verzekeren en door middel van een voorziening 
een algemeen risico wil dekken, geniet die voorziening geen belastingaftrek.

13.  Beide  concepten  samen  beletten  dus  dat  voorzieningen  hypothetische  kosten 
dekken. Ook elk afzonderlijk spelen ze volgens ons een rol.

Aldus kunnen kosten bestaan die een zekere graad van waarschijnlijkheid hebben, maar 
waarvan  het  bedrag  moeilijk  "scherp  omschreven"  kan  worden.  Omgekeerd  kunnen 
kosten scherp omschreven zijn naar  hun bedrag,  maar kan het risico dat  zij  tot  stand 
komen zeer onwaarschijnlijk zijn.

14. Het vereiste dat kosten aftrekbaar moeten zijn als beroepskosten roept weinig com-
mentaar op. Het moet gaan om kosten die als zij tijdens het belastingjaar een vaste en 

3 Zie S. VAN CROMBRUGGE, "Provisions pour obligations de garantie: rien de neuf?", Fiscologue 2000, 
nr. 762, p.1; Vgl. S. VAN CROMBRUGGE, "Voorzieningen voor risico's en lasten", Noot onder Antwer-
pen, 27 juni 1989, T.R.V., 1990, p. 199, nr. 3.
4 L. COZZANI en E. HAZARD, "Gestion ficale des provisions: prévoyance et ... rigueur", R.G.F., 1998, p. 
97.
5 Zie S. VAN CROMBRUGGE, "Provisions pour obligations de garantie: rien de neuf?", Fiscologue 2000, 
nr. 762, p.1.
6 P.  BEGHIN,  "Voorzieningen voor  risico's  en kosten:  baken voor de fiscale planning", in  Gentse 
geschriften: uitstel en anticipatie van winstneming in het fiscal recht, Kalmthout, Biblo, 1997, p. 102; 
ook P. BEGHIN, "Waarschijnlijk karakter", in Vennootschap en belasting, Antwerpen , Kluwer, 1998, 
hft. V.4, p. 451.
7 L. COZZANI en E. HAZARD, "Gestion ficale des provisions: prévoyance et ... rigueur", R.G.F., 1998, p. 
97.
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opeisbare schuld worden, als beroepskosten zouden worden aangenomen8.
15. Met toepassing van art. 25 W.I.B. 1992 moeten de kosten die door die voorzienin-

gen moeten worden opgevangen normaal op de uitslagen drukken van het belastbare tijd-
perk waarin zij zijn aangelegd9.

16.  Art.  48  W.I.B.  1992  stelt  dus  een  aantal  voorwaarden  vast  waaraan  de kosten 
moeten voldoen voor de vrijstelling van de voorziening. In dit geval bestaan de kosten in 
de waarborg die moet worden verstrekt, enerzijds, door de verkoper van een roerend goed 
en, anderzijds, door de aannemer die een gebouw heeft opgericht.

Kunnen die kosten een vrijgestelde voorziening verantwoorden? Het lijdt geen twijfel 
dat de kosten voor de waarborg in beginsel de gestelde voorwaarden kunnen vervullen. 
De vraag rijst echter eerder vanaf wanneer zij die voorwaarde vervullen.

Immers, er bestaat geen twijfel over het beroepskarakter van de waarborgplicht: als het 
bedrag ervan onmiddellijk door de verkoper of de aannemer zou worden betaald, is het 
krachtens art. 49 W.I.B. 1992 aftrekbaar.

De moeilijkheden liggen dus eerder bij de andere voorwaarden. Vanaf wanneer kunnen 
de kosten worden beschouwd als waarschijnlijk en scherp omschreven, zodat kan worden 
beoordeeld of zij wel degelijk op de uitslagen van het lopende belastingjaar drukken?

17. Dienaangaande zijn twee stellingen verdedigbaar. De eerste gaat ervan uit dat de 
kosten pas waarschijnlijk worden vanaf het ogenblik waarop een klant daadwerkelijk een 
aanvraag tot waarborg heeft gedaan.

De andere stelling zegt dat de kosten pas waarschijnlijk worden zodra de handeling is 
gesteld  waarvoor  de  waarborg  kan  worden  geëist.  In  dat  geval  worden  de  kosten 
waarschijnlijk vanaf het ogenblik waarop de verkoop of de aannemingsovereenkomst is 
gesloten.

18.  Het  Hof van  Cassatie  heeft  in  zijn  arrest  van  23 dec.  1971  daarover  uitspraak 
gedaan. Het probleem betrof de waarborg die de onderneming Fiat Belgio, invoerder van 
het merk in België, op de door haar verkochte wagens diende te verlenen.

Fiat Belgio was van oordeel dat de verkoop van de voertuigen volstond om aan te tonen 
dat  de  tussenkomst  van  de  waarborg  waarschijnlijk  was.  Het  bestuur  daarentegen 
oordeelde dat uit de verkoop alleen niet kon worden opgemaakt dat kosten waarschijnlijk 
waren,  maar  dat  de  klant  werkelijk  de  toepassing  van  de  waarborg  moest  hebben 
gevraagd.

De appèlrechter had de belastingplichtige gelijk gegeven: "de litigieuze provisies uit 
garantie moeten uit de belastbare grondslag worden gesloten omdat de vrijstellingsvoor-
waarden  bij  voormelde wettelijke  bepalingen  gesteld  ten  deze vervuld zijn  en dat  de 
gebeurtenissen volgens welke deze last  waarschijnlijk is  de verkopen zijn waarvan de 
over het hele jaar verspreide contracten vergezeld gaan van een contractuele garantiever-
plichting"10.

19. In de middelen tot staving van zijn voorziening voerde eiser blijkbaar twee argu-
menten aan. Eerst bekritiseerde hij de uitspraak van de rechter dat de kosten vanaf de 
verkoop waarschijnlijk werden. Een tweede deel betrof het feit dat de kosten niet scherp 
omschreven waren.

Beide delen van de redenering waren evenwel vermengd. In het eerste middel komen 
overwegingen voor die het niet scherp omschreven karakter van de kosten betreffen en die 
daaruit afleiden dat zij niet waarschijnlijk zijn.

8 Ibidem.
9 Voor meer details over dat probleem, zie L. COZZANI en E. HAZARD, op.cit., R.G.F., 1998, p. 97. 
10 Cass. 23 dec. 1971, A.C. 1972,  415.
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De redenering van het ministerie van Financiën is dus niet wars van enige verwarring: 
het is juist dat de twee vereisten (waarschijnlijkheid en precisie) bijdragen tot het uit-
sluiten van hypothetische of algemene risico's, wat echter niet wegneemt dat het twee on-
derscheiden concepten betreft.

20. In zijn antwoord maakt het Hof blijkbaar een onderscheid tussen de twee delen van 
de redenering. Het Hof wijst een deel van het middel af omdat het bij gebrek aan belang 
niet ontvankelijk is, en onderzoekt dan het vereiste van scherp omschreven kosten. Het 
doet dat in volgende bewoordingen:

" Overwegende dat eiser in het eerste middel terecht doet gelden dat de lasten die het 
voorwerp kunnen zijn van de in art. 23 W.I.B. bedoelde provisie "scherp omschreven" las-
ten zijn welke volgens de aan de gang zijnde gebeurtenissen waarschijnlijk zijn, wat de 
eenvoudige verwachtingen en approximatieve ramingen uitsluit";

"Dat hij zich er echter toe beperkt aan te voeren, enerzijds, dat aan de bij genoemd ar-
tikel 23 gestelde voorwaarde niet beantwoordt "een louter algemeen risico zoals datgene 
dat voortvloeit uit de verplichting bepaalde gebreken van het materieel te dekken" en, an-
derzijds, dat, ten deze, de gebeurtenissen volgens welke de aangevoerde lasten waarschi-
jnlijk konden zijn, niets anders konden zijn dan de werkelijke verzoeken tot toepassing 
van de garantie ten gevolge van het optreden van het gebrek in het materieel, welke ver-
zoeken voor het verstrijken van het belastbaar tijdperk gedaan en later gedragen worden";

"Overwegende, enerzijds, dat zo het Hof dient te controleren of de rechter uit zijn feit-
elijke vaststellingen al dan niet in rechte heeft kunnen afleiden dat de door de belasting-
plichtige aangevoerde lasten, in de zin van de wet, "scherp omschreven lasten" zijn en 
"volgens  de  aan  de  gang  zijnde  gebeurtenissen  waarschijnlijk  zijn",  het  echter  niet 
bevoegd is om zelf na te gaan welke de feitelijke elementen zijn waaruit  kon worden 
afgeleid of het bestreden beschikkende gedeelte al dan niet wettelijk verantwoord is;"

Overwegende dat het arrest geen enkele feitelijke vaststelling bevat met betrekking tot 
de "omschrijving" van de aangevoerde lasten of met betrekking tot hun "waarschijnli-
jkheid", behalve evenwel sommige aanwijzingen in verband met de vaststelling van het 
bedrag van de lasten die de rechter als waarschijnlijk beschouwt;"

Dat in dit opzicht in het middel recht en feiten vermengd zijn"11.
21.  Vervolgens doet  het  Hof uitspraak over het  tussen het bestuur  en de belasting-

plichtige betwiste rechtspunt inzake de omschrijving van het ogenblik vanaf hetwelk de 
kosten waarschijnlijk worden.

Dienaangaande overweegt het Hof het volgende:
"Overwegende, anderzijds, dat de verklaring van eiser dat die lasten die voor verweer-

ster voortvloeien uit haar garantieverplichtingen en die alleen kunnen worden bedoeld in 
art. 23 W.I.B. de lasten zijn die ontstaan wanneer een garantieverzoek wordt ingediend in 
de loop van het dienstjaar waarvoor de provisie is aangelegd, tegen de tekst en de geest 
van deze wettelijke bepaling indruist;"

"Dat immers de lasten waarop deze wettelijke bepaling doelt  niet de lasten zijn die 
ontstaan in de loop van het dienstjaar waarmee de provisie verbonden is, maar die welke 
slechts  waarschijnlijk  zijn  gedurende  dit  tijdperk,  welke  waarschijnlijkheid  echter 
voortvloeit uit gebeurtenissen die aan dit tijdperk eigen zijn; dat art. 6 K.B. 6 maart 1965, 
door te preciseren dat uit de winsten van het belastbaar tijdperk worden uitgesloten de 
provisies voor waarschijnlijke lasten "die bij  het  verstrijken van het tijdperk zijn aan-
gelegd", duidelijk bevestigt dat de bedoelde lasten bestaan in de lasten die nog niet tot 
stand zijn gekomen in de loop van genoemd tijdperk doch die alleen maar waarschijnlijk 
zijn en dus eventueel later kunnen ontstaan;"

11 Ibidem, 419.
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Overwegende, bovendien, dat de last die voor een belastingplichtige voortspruit uit de 
contractuele verplichting op zijn kosten onderdelen te vervangen die aangetast zijn door 
een gebrek dat tijdens een dienstjaar is opgetreden, normaal een last uitmaakt die, met 
toepassing van art. 44 W.I.B., van de belastbare inkomsten over dat dienstjaar kan worden 
afgetrokken;"

"Dat een dergelijke last dus niet de last kan zijn waarop art. 23, 1°, van dat wetboek 
doelt"12.

22. Uit het voorgaande meen ik te mogen afleiden dat een duidelijk onderscheid moet 
worden gemaakt tussen de punten waarover het Hof uitspraak doet en de vragen die het 
opwerpt zonder stelling te nemen.

Mijns inziens kan uit dat arrest alleen met zekerheid worden afgeleid dat het Hof beslist 
dat de stelling van het bestuur volgens welke de kosten niet waarschijnlijk kunnen worden 
vooraleer de klant om toepassing van de waarborg vraagt, niet gegrond is.

Vooral volgende bijzonderheid dient te worden beklemtoond: het Hof zegt nergens dat 
de waarschijnlijkheid van de kosten is aangetoond alleen door het bestaan van het stuk dat 
leidt tot de waarborg. Het Hof doet enkel uitspraak in negatieve bewoordingen: het verw-
erpt de bewering van eiser die oordeelde dat de kosten pas op het ogenblik van de aan-
vraag tot waarborg konden ontstaan.

Bepaalde auteurs hechten dus aan dat arrest een draagwijdte die het niet heeft.
Aldus hebben L.  Cozzani en E.  Hazard het volgens mij  verkeerd voor wanneer zij 

schrijven: "dans l'important arrêt "Fiat Belgio", la Cour de Cassation, en admettant la dé-
ductibilité fiscale d'une provision pour charges résultant d'une garantie accordée par la so-
ciété aux acheteurs de ses produits "pour toute pièce inutilisable par suite d'un vice de 
matériel, a précisé que les événements qui rendent de telles charges probables ne sont pas 
les demandes d'intervention en garantie mais sont plutôt les ventes de l'exercice dont les 
contrats s'accompagnent d'une obligation contractuelle de garantie".

In tegenstelling tot wat zij schrijven heeft het Hof niet op positieve wijze het tijdstip 
omschreven waarop de kosten waarschijnlijk worden: het heeft alleen aangegeven dat de 
waarschijnlijkheid niet samenvalt met de aanvraag om te genieten van de waarborg en vo-
ordien kan bestaan.

23.  Ook een andere misvatting moet worden vermeden:  zij  heeft  betrekking op het 
scherp omschreven karakter van de kosten. Het Hof neemt dienaangaande geen standpunt 
in. Het zegt bijvoorbeeld niet dat een overeenkomst waaruit waarborg voortvloeit volstaat 
om kosten te doen ontstaan die voldoen aan de vereisten van art. 48 W.I.B. 1992 en van 
de artt. 24 e.v. van zijn uitvoeringsbesluit.

Daartoe zullen andere gegevens moeten worden vastgesteld, en met name het scherp 
omschreven karakter van de kosten. Welnu, in tegenstelling tot het waarschijnlijk karakter 
van de kosten, volgt het scherp omschreven karakter niet gewoon uit het sluiten van de 
overeenkomst. Andere vereisten moeten vervuld zijn.

Overigens in het geval dat heeft geleid tot het arrest van het Hof van 24 dec. 1971 sluit 
niets uit  dat  het Hof,  als het middel anders zou zijn gesteld, het bestreden arrest  zou 
hebben vernietigd.

Indien eiser immers zijn redenering consequent had doorgetrokken zou hij het onvol-
doende scherp omschreven karakter van de kosten als op zichzelf staande grief hebben 
aangevoerd. Het Hof zou dan misschien de beslissing hebben vernietigd in plaats van het 
middel te verwerpen omdat het feiten en recht vermengt.

24. De rechtspraak na het arrest is het grotendeels erover eens om de vereisten restric-

12 Ibidem, 419.
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tief  te  interpreteren:  het  waarschijnlijk  karakter  van  de  kosten  kan  bestaan  vanaf  het 
sluiten van de overeenkomst maar dat volstaat niet als bewijs voor het scherp omschreven 
karakter ervan.

Aldus  hebben  een  aantal  beslissingen  de  vrijstelling  van  bepaalde  voorzieningen 
afgewezen, op grond dat de kosten die zij geacht werden te dekken niet scherp genoeg 
omschreven waren.

Het Hof van Beroep te Gent deed in een arrest van 20 juni 1986 uitspraak over een 
voorziening die was aangelegd door een architectenbureau om zijn tienjarige aansprakeli-
jkheid te dekken. Het architectenbureau had jaar na jaar 2 tot 4 pct. afgehouden van zijn 
winst en had met die afhoudingen een voorziening aangelegd waarvan het de vrijstelling 
vroeg.

Het hof  wijst  die  vrijstelling af en overweegt dat  eiseres,  bij  het  aanleggen van de 
voorziening, geen scherp omschreven kosten of verliezen heeft aangetoond; dat nergens 
enige raming van die verliezen of kosten wordt aangetroffen.

Het hof gaat zelfs verder en oordeelt dat ten deze de kosten waarvoor de voorziening is 
aangelegd zelfs niet voldoende waarschijnlijk zijn13.

In dezelfde zin een arrest van het Hof van Beroep te Antwerpen van 27 juni 1989 dat 
oordeelt dat de provisie die appellante heeft aangelegd en die gegrond is op een uniform 
percentage van het zakencijfer, dat gedeeltelijk voor andere doeleinden wordt gebruikt 
dan degene waartoe het bestemd zou moeten zijn, niet gegrond is op scherp omschreven 
kosten en verliezen14.

Het arrest van 17 december 1992 van het Hof van Beroep te Gent volgt dezelfde re-
denering: wanneer het gaat om kosten die voortvloeien uit de tienjarige aansprakelijkheid 
van een makelaar in appartementsgebouwen, is er geen sprake van scherp omschreven 
kosten in de zin van art. 48 W.I.B. 1992 wanneer de voorziening alleen is aangelegd met 
een percentage van  2,5  pct.  op het  zakencijfer  zonder  beschrijving van  de specifieke 
kosten voor elk verkocht appartement15.

Evenzo oordeelt het Hof van Beroep te Antwerpen op 23 mei 1993 dat de verwijzing 
naar het risico dat voor elke architect bestaat krachtens de wettelijke bepalingen inzake de 
tienjarige  aansprakelijkheid  van  architecten,  op  zichzelf  niet  volstaat  om  de  vereiste 
waarschijnlijkheid van verliezen en kosten aan te tonen.

In dit geval had de belastingplichtige de grove borstel gehanteerd, aangezien het bedrag 
van de reserve, na een eerste controle, 20 pct. van het ontvangen honorarium bedroeg. De 
belastingplichtige poogde de fiscus te overtuigen door zijn aanspreken te verlagen tot 0,85 
pct. van zijn honorarium. Zonder succes echter en uiteindelijk stelde het hof van beroep 
de fiscus in het gelijk16.

Verder dient ook nog een arrest van hetzelfde Hof van Beroep te Antwerpen vermeld 
dat op 13 september 1994 is gewezen en dat oordeelt dat de voorzieningen die zijn aan-
gelegd voor jaarlijkse algemene risico's die niet scherp omschreven kunnen worden en die 
niet  met  waarschijnlijkheid  kunnen  worden  geraamd,  geen  vrijstelling  genieten  als 
bepaald in  art.  23,  §1,  W.I.B.,  maar  belastbare  reserves  zijn  in  de zin  van  art.  22.5° 
W.I.B.17

Tenslotte beslist een arrest van 24 mei 2000 van het Hof van Beroep te Luik dat de 

13 Gent, 20 juni 1986, F.J.F., 1987, nr. 87/146, p. 266.
14 Antwerpen, 27 juni 1989, T.R.V., 1990, p. 198 en noot S. VAN CROMBRUGGE, "Voorzieningen voor 
risico's en lasten".
15 Gent, 17 dec. 1992, T.R.V., 1993, p. 98.
16 Antwerpen, 24 mei 1993, F.J.F., 1994, nr. 94/114, p. 254.
17 Antwerpen, 13 sept. 1994, F.J.F., 1995, nr. 94/118, p. 352.
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voorzieningen  voor  kosten  waarvan  de  aftrek  ingevolge  art.  48  W.I.B.  1992  wordt 
aangenomen, alleen die voorzieningen zijn die scherp omschreven zijn en die volgens de 
aan de gang zijnde gebeurtenissen waarschijnlijk zijn, dat wil zeggen de voorzieningen 
die concrete en welomschreven kosten betreffen waar met quasi zekerheid kan worden 
voorspeld dat zij werkelijkheid zullen worden en waarvan het bedrag bij benadering kan 
worden geraamd.

Het arrest preciseert verder dat de voorziening voor technische waarborgen die uitslui-
tend met verwijzing naar het zakencijfer is geraamd, niet kan worden vrijgesteld omdat zij 
niet voldoet aan de voorwaarden gesteld in art. 48 W.I.B. 199218.

25. Er is echter een beslissing die afwijkt van de voorgaande: het betreft een beslissing 
van het Hof van Beroep te Luik dat de vrijstelling aanneemt van een voorziening die is 
aangelegd uit het percentage van het zakencijfer, in zoverre dat percentage is afgeleid uit 
de vroegere verhouding tussen het zakencijfer en de werkelijke kosten ten gevolge van het 
verlenen van waarborg.

Het  hof  van  beroep  oordeelde  dat  elke  verkoop  kosten  impliceert  waarvoor  een 
voorziening kan worden aangelegd, en dat de raming van die waarschijnlijke kosten op 
basis van de ervaring van de voorgaande jaren kan gebeuren19.

26. Die zienswijze werd gunstig onthaald. Het belastingbestuur heeft ze opgenomen in 
zijn commentaar op het W.I.B. 1992, onder het nummer 48/21: "Zo art. 48, WIB 92 de 
voorzieningen beoogt die zijn aangelegd ten einde het hoofd te bieden aan scherp om-
schreven kosten welke, volgens de aan gang zijnde gebeurtenissen, waarschijnlijk zijn, 
wat  loutere  vooruitzichten en benaderende ramingen uitsluit,  mag er  evenwel  worden 
aangenomen  dat  er  aan  de  wettelijke  voorschriften  is  voldaan,  wanneer  de  bedragen 
besteed tot het vormen van de voorziening, worden bepaald op grond van coëfficiënten of 
normen voortvloeiend uit de bevindingen betreffende vorige jaren (cf. Brussel, 4.11.1970, 
NV "Fiat-Belgio", Bull. 505, blz. 444; Luik, 18.3.1987, PVBA B., Fiscale Jurisprudentie, 
87/123".

27. Bepaalde auteurs gaan nog verder20. Cozzani en Hazard wijzen op de beperkende 
net geciteerde rechtspraak om te stellen dat die "arrêts sont intéressants en ce sens qu'à 
contrario, ils établissent la nécessité de se référer à des faits concrets concernant le con-
tribuable en cause et non à un risque général pour la profession. [...] A notre avis, toutes 
les provisions pour garanties, y compris celles qui relèvent de la responsabilité décennale, 
devraient être admises fiscalement dès lors que leur montant peut être justifié de manière 
adéquate, c'est-à-dire en principe, à l'appui de normes ou de methodes statistiques suff-
isamment précises basées sur l'expérience passée"21.

28. Wat gedacht van die optie? Zijn de kosten voldoende waarschijnlijk en scherp ge-
noeg omschreven als ze op statistische wijze worden bepaald?

Ik meen dat  de  globale  beoordeling van de kosten,  zoals  supra  wordt  voorgestaan, 
voortvloeit uit een extensieve lezing van voornoemd arrest van het Hof uit 1971.

Die techniek wordt immers verdedigd door auteurs die van mening zijn dat sedert 1971 
door de verkoop alleen van een goed met zekerheid vaststaat dat er een waarborg zal tot 
stand komen. Het arrest heeft nochtans niet die draagwijdte, zoals ik reeds zei.

Als men evenwel die vereenvoudigende zienswijze aankleeft, rijst een probleem. Im-
mers, zelfs als men aanneemt dat de waarschijnlijkheid van een tussenkomst van de waar-
borg volstaat bij de verkoop, dan dient deze nog te worden geraamd. Het risico dat bestaat 

18 Luik, 24 mei 2000, F.J.F., nr. 2000/162, p. 427.
19 Luik, 18 maart 1987, F.J.F., 1987, nr. 87/123, p. 216.
20 L. COZZANI en E. HAZARD, op.cit., R.G.F., 1998, p. 107.; S. VAN CROMBRUGGE, "Provisions pour obli-
gations de garantie: rien de neuf?", Fiscologue 2000, nr. 762, p.4.
21 L. COZZANI en E. HAZARD, op.cit., R.G.F., 1998, p. 108.
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op het ogenblik van de verkoop is evenwel moeilijk nauwkeurig te ramen.
In die optiek zal men dus een beroep moeten doen op een soort statistische raming 

waarbij men op de winst van het belastingjaar de verhouding toepast tussen de winst en de 
lasten van het vorige jaar.

29. Ik ben eerder geneigd het arrest van 1971 beperkend uit te leggen. Hij lijkt me 
vanzelfsprekend dat de kosten een waarschijnlijk karakter kunnen krijgen voor er een 
werkelijke vraag is tot het verlenen van waarborg, maar ook even vanzelfsprekend dat de 
verkoop alleen niet aantoont dat het ontstaan van vrijgestelde kosten of voorzieningen 
voldoende waarschijnlijk is.

Andere elementen zijn noodzakelijk. Niet alle verkopen of bouwplaatsen brengen de 
aansprakelijkheid in het gedrang. Bovendien zijn niet alle problemen op bouwplaatsen 
identiek. In sommige gevallen zal de vergoeding onbeduidend zijn in andere kan het gaan 
om een astronomisch bedrag.

De aanvullende gegevens die de kosten nog waarschijnlijker maken en die de raming 
van het bedrag ervan mogelijk maken moeten worden gepreciseerd.

Ik ben dan ook van mening dat de uitlegging waarbij een stelsel met duidelijk om-
schreven kosten wordt vervangen door een stelsel van globale raming in strijd is met het 
voorschrift van de wet , en uit een vereenvoudigende analyse van een arrest van het Hof 
van Cassatie voortvloeit.

30. Kortom: alleen het feit een verkoop of aannemingsovereenkomst te sluiten volstaat 
niet om met voldoende waarschijnlijkheid het bestaan van kosten aan te tonen en, a for-
tiori, evenmin het voldoende scherp omschreven karakter ervan.

In het kader van de zaak F.01.0004.F brengt me dat tot het besluit dat het eerste middel 
van eiser niet gegrond is. Dat middel steunt immers op de schending van art. 48 W.I.B. 
1992 omdat de appèlrechter heeft geoordeeld dat het sluiten van de verkoop of van de 
aannemingsovereenkomst niet volstaan om de kosten waarschijnlijk te maken.

III. Besluit
35. Verwerping.

ARREST (vertaling)

(A.R. F.01.0004.F)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 21 september 2000 gewezen 

door het Hof van Beroep te Luik.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Philippe Echement heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal André Henkes heeft geconcludeerd.
III. Middel
Eiser voert twee middelen aan.
Zij zijn als volgt gesteld:
1. Eerste middel
Geschonden wetsbepalingen
- de artikelen 48 en 49 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992;
- de artikelen 22 tot 28 van het koninklijk besluit van 27 augustus 1993 tot uitvoering 

van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992.
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Aangevochten beslissingen
Het arrest beslist dat de voorzieningen voor "risico's en kosten" die eiseres voor de liti-

gieuze belastingjaren (1992 en 1993) heeft aangelegd, niet beantwoorden aan de vereisten 
van artikel 48 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992 en dus niet op grond 
van die bepaling zijn vrijgesteld, en zegt bijgevolg dat het beroep van eiseres tegen de be-
slissing van 17 januari 1997 van de directeur van de belastingen te Luik die de litigieuze 
aanslagen had bevestigd ongegrond is, om reden dat die voorzieningen alleen bedoeld zijn 
om het risico op te vangen van de totstandkoming van de waarborgplichten die eiseres 
heeft aangegaan bij de verkopen en de werken die zij tijdens de bewuste belastingtijdvak-
ken heeft verwezenlijkt, dat het toepassen van een eenvormig percentage op het zakencij-
fer van eiseres voor de berekening van die voorzieningen erop wijst dat zij zijn aangelegd 
om het algemeen risico van de onderneming te dekken en niet op grond van concrete ge-
beurtenissen en dat het risico van algemene aansprakelijkheid dat aldus volgt uit het slui-
ten van een overeenkomst, uit de uitvoering van een overeenkomst of uit de oplevering 
van een gebouw, geen concrete gebeurtenis is die een verlies of een last in de zin van 
voornoemd artikel 48 waarschijnlijk maakt.

Grieven
De voorzieningen als bedoeld in artikel 48 van het Wetboek van de Inkomstenbelastin-

gen 1992 zijn "voorzieningen voor risico's en kosten die door ondernemingen worden ge-
boekt om het hoofd te bieden aan scherp omschreven verliezen of kosten die volgens de 
aan de gang zijnde gebeurtenissen waarschijnlijk zijn"; die kosten zijn niet die welke ge-
dragen worden tijdens het belastingjaar waarmee de voorziening verbonden is (bijvoor-
beeld door het werkelijk benutten van de waarborg), maar die welke tijdens dat tijdvak al-
leen maar waarschijnlijk zijn, waarbij die waarschijnlijkheid volgt uit gebeurtenissen die 
zich tijdens dat belastingjaar hebben voorgedaan of die op de dag van het afsluiten aan het 
licht zijn gekomen; de kosten bedoeld in artikel 48 zijn dus de kosten die tijdens dat tijd-
vak nog niet zijn totstandgekomen maar die enkel waarschijnlijk zijn; wanneer de bodem-
rechter dus, op een conclusie ten betoge dat kosten die verbonden zijn met de verleende 
waarborgen voor werken tijdens de litigieuze tijdvakken waarschijnlijk zijn, het  waar-
schijnlijk karakter van die kosten niet afwijst, vormt het risico van de totstandkoming van 
de waarborgen die eiseres heeft verleend bij haar verkopen of werken tijdens de litigieuze 
belastbare tijdvakken wel degelijk een kost die scherp omschreven is en door het bestaan 
van die verkopen en werken waarschijnlijk is.

Hieruit volgt dat het arrest, door te beslissen dat de litigieuze voorzieningen niet met 
toepassing van artikel 48 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992 kunnen 
worden vrijgesteld, op grond dat zij enkel bedoeld zijn om het risico op te vangen van de 
totstandkoming van de waarborgen die eiseres heeft aangegaan bij haar verkopen en wer-
ken en dat het risico van algemene aansprakelijkheid dat aldus volgt uit het sluiten van 
een overeenkomst, uit de uitvoering van een overeenkomst of uit de oplevering van een 
gebouw, geen gebeurtenis is die zich tijdens het belastbaar tijdvak heeft voorgedaan en 
die een verlies of een last waarschijnlijk maken, het wettelijk begrip "voorzieningen voor 
risico's en kosten" uit artikel 48 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992 mis-
kent (schending van alle in het middel aangewezen bepalingen).

2. Tweede middel
...
IV. Beslissing van het Hof
Eerste middel
Over de grond van niet-ontvankelijkheid die verweerder tegen het middel op-

werpt : artikel 49 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992 heeft niets 
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uitstaande met de bestreden beslissing :
Overwegende dat het middel niet betoogt dat het arrest genoemd artikel 49 

toepast of nalaat toe te passen;
Dat het middel, in zoverre het de schending van die wetsbepaling aanvoert, 

niets uitstaande heeft met de bestreden beslissing;
Dat de grond van niet-ontvankelijkheid moet worden aangenomen;
Overwegende dat het arrest vaststelt dat eiseres voorzieningen voor risico's en 

lasten heeft aangelegd teneinde haar waarborgplicht te kunnen vervullen als ver-
koper en aannemer van vastgoedwerken, waarbij die voorzieningen forfaitair op 
een percentage van het behaalde zakencijfer zijn vastgesteld;

Overwegende dat het arrest, door te zeggen dat het algemeen waarborgrisico 
dat ontstaat bij het sluiten en het uitvoeren van een overeenkomst of bij de ople-
vering van een gebouw, op zichzelf niet kan worden beschouwd als een aan de 
gang zijnde gebeurtenis die aantoont dat verliezen of kosten waarschijnlijk zijn, 
zijn beslissing tot verwerping van de vrijstelling van de litigieuze bedragen als 
voorziening voor risico's en kosten, naar recht verantwoordt;

Dat het middel in zoverre niet kan worden aangenomen;
....
OM DIE REDENEN,
HET HOF
Verwerpt het cassatieberoep;
Veroordeelt eiseres in de kosten.

12 september 2002 - 1° kamer –  Voorzitter: de h. Parmentier,  afdelingsvoorzitter – 
Verslaggever: de h. Echement – Gelijkluidende conclusie van de h. Henkes, advocaat-ge-
neraal – Advocaten: mrs. T. Afschrift, Brussel en T'Kint.

Nr. 444

1° KAMER - 12 september 2002

INKOMSTENBELASTINGEN — PERSONENBELASTING — BEDRIJFSINKOMSTEN — 
ALGEMEEN - AMBTENAAR - ACTIVITEIT ALS ZELFSTANDIGE IN BIJBEROEP - WINSTEN OF BATEN - 
MEERWAARDEN OP LICHAMELIJKE ACTIVA - PRIJS VAN DE OVERDRACHT VAN BEROEPSKENNIS - 
BEGRIP.

De prijs van de overdracht aan een coöperatieve vennootschap van beroepskennis die als  
ambtenaar bij  de Commissie van de Europese Gemeenschappen is opgedaan, vormt 
geen inkomst die voortkomt van meerwaarden op lichamelijke of onlichamelijke activa die  
voor een activiteit als zelfstandige in bijberoep werden aangewend, aangezien die ac-
tiviteit in bijberoep louter en alleen ertoe strekt de overgang van de ambtenaar naar de  
naamloze vennootschap op maximale wijze te honoreren en de overeenkomst te kunnen 
sluiten waarbij hij zich ter beschikking stelt van de coöperatieve vennootschap. (Art. 31, 
1° W.I.B. 1964)

(d'O. e.a. T. BELGISCHE STAAT – Min. van Financiën)
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ARREST (vertaling)

(A.R. F.01.0042.F)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest, op 15 februari 2001 gewezen 

door het Hof van Beroep te Brussel.
II. Rechtspleging voor het Hof
Afdelingsvoorzitter Claude Parmentier heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal André Henkes heeft geconcludeerd.
III. Middel
De eisers voeren een middel aan.
Het is als volgt gesteld :
Geschonden wetsbepalingen
- de artikelen 20, inzonderheid 3° en 4°, 31, inzonderheid 1°, 93, inzonderheid § 1, 2°, 

b (zoals het van kracht was vóór de vervanging ervan door artikel 266 van de wet van 22 
december 1989 houdende fiscale bepalingen) van het Wetboek van de inkomstenbelastin-
gen (1964);

- artikel 149 van de gecoördineerde Grondwet;
Aangevochten beslissingen en redenen
Het arrest herinnert eerst eraan dat
"het geschil betrekking heeft op de omschrijving van de door (eiser) aangegeven in-

komsten van 8.824.398 BEF (lees: 8.796.000) als baten die verkregen zijn of vastgesteld 
wegens of ter gelegenheid van de volledige stopzetting van de uitoefening van een vorig 
vrij beroep en die voortkomen van meerwaarden op lichamelijke of onlichamelijke activa 
die voor dat beroep werden aangewend, daar waar het bestuur dat bedrag als beroepsin-
komsten van een werkend vennoot had belast",

het stelt vervolgens vast dat "de litigieuze overeenkomst geen enkele wettelijke bepa-
ling schendt die van kracht was bij het opmaken van die overeenkomst",

en het beslist dat
"in zoverre het bestuur te maken heeft met het onweerlegbare feit dat (eiser) inderdaad 

door het cessiecontract een zakelijke waarde heeft overgedragen waardoor de c.v. ITM 
een belangrijk contract heeft kunnen sluiten met de n.v. SPAG, toont het niet aan dat het 
bedrag van 8.796.000 BEF in feite een voortijdige vergoeding is van de prestaties die (ei-
ser) als werkend vennoot van de c.v. ITM, ten voordele van de naamloze vennootschap 
SPAG heeft geleverd. Omdat het bestuur het bestaan van een geheime overeenkomst niet 
aantoont, is veinzing hier niet bewezen",

het arrest verwerpt evenwel grotendeels eisers voorziening met toepassing, in casu, van 
artikel 31, 1°, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen (1964) op grond dat "het be-
stuur aantoont dat het niet gaat om de overdracht van een handelszaak.

De handelszaak vormt een 'geheel' van een bepaald aantal lichamelijke en onlichamelij-
ke roerende goederen.

De handelszaak wordt noodzakelijkerwijs door de handelaar aangewend voor de ex-
ploitatie van zijn handel.

Uit de feiten blijkt niet dat (eiser) enige handel zou hebben gedreven. Hij heeft nooit de 
hoedanigheid van koopman verkregen en evenmin ooit een handelszaak verworven die de 
commerciële exploitatie omvatte van zijn ervaring en van zijn kennis. Het cessiecontract 
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kan dus geen betrekking hebben op een handelszaak. De overgedragen waarden worden 
op de dag van de overdracht niet aangewend voor een handelszaak, daar er geen handel is, 
en werden evenmin ooit gebruikt voor een winstgevende bezigheid"

en dat "de overeenkomst van 26 mei 1987 geen overdracht van een handelszaak is.
Ook al staat het Burgerlijk Wetboek toe dat (eiser) en de c.v. ITM zich beroepen op 

toestanden die niet met de werkelijkheid stroken, de niet met de werkelijkheid strokende 
toestand is onverenigbaar met de essentie zelf van het fiscaal recht dat het bestuur enkel 
toestaat door de wet beoogde inkomsten te belasten en verplicht de werkelijkheid te ach-
terhalen.

Derhalve moet dus worden nagegaan wat de aard is van hetgeen door (eiser) op 26 mei 
1987 aan de vennootschap is overgedragen.

De naamloze vennootschap SPAG contacteerde (eiser) en hij voerde in eigen naam en 
buiten zijn activiteit  als ambtenaar de onderhandelingen betreffende zijn medewerking 
met de naamloze vennootschap SPAG. Hij trad tevens binnen de vennootschap op als toe-
komstige medewerker. Hij richt een vennootschap op die zijn beroepsactiviteit als maat-
schappelijk doel heeft.

Derhalve heeft hij gedurende enkele maanden voor hij bij de EG-commissie ontslag 
nam een activiteit als zelfstandige in bijberoep uitgeoefend.

Via tussenpersonen op de arbeidsmarkt werd hij evenwel opgemerkt als deskundige die 
zijn functie bij de EG-commissie uitoefende.

De betaling van het bedrag van 8.796.000 BEF is niet het gevolg van de stappen die (ei-
ser) heeft gezet toen hij nog EG-ambtenaar was, maar wel de prijs die c.v. STI (lees ITM) 
wilde betalen om een beroep te kunnen doen op zijn opmerkelijke persoonlijke ervaring. 
Hij had die ervaring al opgedaan toen hij EG-ambtenaar was. Daarom ook heeft de naam-
loze vennootschap SPAG hem gecontacteerd en de stappen die (eiser) bij de naamloze 
vennootschap SPAG heeft gezet, hebben niets toegevoegd aan zijn opmerkelijke ervaring.

De meerwaarde uit de overdracht komt niet voort van de lichamelijke en onlichamelijke 
activa die werden aangewend voor zijn optreden tijdens zijn activiteit als zelfstandige in 
bijberoep; zij is integendeel vastgesteld bij de overdracht van zijn ervaring en kennis die 
hij tijdens zijn loopbaan als werknemer heeft opgedaan. Zijn activiteit als zelfstandige in 
bijberoep bleef beperkt tot onderhandelingen over een samenwerking met de naamloze 
vennootschap SPAG, toen hij nog EG-ambtenaar was.

(Eiser) voert aan - bewijst niet - dat hij van januari 1987 tot mei 1987 talrijke welover-
wogen inspanningen heeft geleverd om de naamloze vennootschap SPAG te overtuigen 
om een langlopend dienstencontract te sluiten, waarvan het voordeel uiteindelijk aan de 
c.v.  ITM is  overgedragen.  De omstandigheid dat  zijn  prestaties  regelmatig  zijn,  heeft 
evenwel geen verdere gevolgen in zoverre die activiteit noodzakelijkerwijs een bijberoep 
is bij zijn hoofdberoep als ambtenaar bij de EG-commissie.

Zijn activiteit als zelfstandige binnen de vennootschap SPAG en de contacten die hij 
met die vennootschap heeft gehad, moeten worden opgevat als een bijberoep bij zijn be-
roep van erg beslagen en ervaren ambtenaar-deskundige op grond waarvan door de naam-
loze vennootschap SPAG werd gecontacteerd en hij in februari 1987 door de raad van be-
stuur van de naamloze vennootschap SPAG werd geselecteerd.

Die activiteit strekte louter en alleen ertoe de overgang van de EG-commissie naar de 
naamloze vennootschap SPAG op maximale wijze te honoreren en leidde uiteindelijk tot 
betaling van een bedrag van 8.796.000 BEF door de c.v. ITM om (eiser) ter beschikking 
van de naamloze vennootschap SPAG te kunnen stellen.

Het bedrag van 8.796.000 BEF is niet de raming van de meerwaarden die verkregen 
zijn door de overdracht van de zelfstandige activiteit, maar het enige doel ervan, het eind-
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resultaat, de afsluiting en het enige inkomen. Die activiteit als zelfstandige in bijberoep, in 
haar specifieke context, is uitsluitend tot stand gekomen om de overdracht te gelde te ma-
ken en om de overeenkomst te kunnen sluiten waarbij  (eiser) zijn beroepservaring en 
-kennis ter beschikking stelt van de c.v. ITM.

Door de overeenkomst heeft (eiser) zijn eigen beroepskennis aan de c.v. ITM overge-
dragen. Het bedrag van 8.796.000 BEF honoreert de overdracht van de beroepsbekwaam-
heid, de daadwerkelijke uitvoering van de meeste taken die een hoog kennis- en erva-
ringsniveau vergen en effectief door (eiser) zijn uitgevoerd",

zodat de "betaling van het bedrag van 8.796.000 BEF het eindresultaat is van (eisers) 
bijberoep, dat nauw verbonden is met de uitoefening van zijn functie binnen de E.G. Het 
gaat om baten, bedoeld in artikel 20, 3°, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 
(1964), die rechtstreeks voortkomen uit zijn winstgevende bezigheid die ertoe strekt zijn 
beroepservaring die hij als ambtenaar heeft opgedaan te honoreren, en niet om inkomsten 
die voortkomen van meerwaarden op lichamelijke of onlichamelijke activa die voor die 
zelfstandige bezigheid worden aangewend".

Grieven
1.1. Eerste onderdeel
De bedrijfsinkomsten die in artikel 20 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 

(1964) worden opgesomd en waarop degenen die aan de personenbelasting onderworpen 
zijn, belast kunnen worden, omvatten: - winsten van nijverheids-, handels of landbouwbe-
drijven (artikel 20, 1°); - bezoldigingen van werknemers, van bestuurders, commissarissen 
of vereffenaars van vennootschappen op aandelen en van werkende vennoten van perso-
nenvennootschappen (artikel 20, 2°); - baten van vrije beroepen, ambten of posten en van 
elke winstgevende bezigheid (artikel 20, 3°).

Ze omvatten ook de winsten of baten die betrekking hebben op een zelfstandige be-
roepswerkzaamheid die voorheen werd uitgeoefend door de genieter of door de persoon 
waarvan hij de rechtverkrijgende is (bedoeld in artikel 20, 4°).

Luidens artikel 31, 1°, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen (1964), omvatten 
die in artikel 20, 4°, van dat wetboek bedoelde winsten of baten die betrekking hebben op 
een zelfstandige beroepswerkzaamheid die voorheen werd uitgeoefend, met name winsten 
en baten die worden behaald of vastgesteld zijn uit hoofde of ter gelegenheid van de vol-
ledige en definitieve stopzetting door de belastingplichtige, van de exploitatie van zijn on-
derneming of van de uitoefening van een vrij beroep, een ambt, post of winstgevende be-
zigheid en die voortkomen van meerwaarden op lichamelijke of onlichamelijke activa, 
met inbegrip van grondstoffen, producten en koopwaren, die voor die exploitatie, dat be-
roep of die bezigheid werden aangewend.

Ingevolge artikel 93, § 1, 2°, b, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen (1964), 
zoals het van kracht was vóór de vervanging ervan bij de wet van 22 december 1989, wor-
den die in artikel 31, 1°, bedoelde baten of winsten belast tegen een afzonderlijke aanslag-
voet van 16,5 pct., terwijl de bezoldigingen en baten, respectievelijk bedoeld in 2° en 3° 
van artikel 20 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen (1964) belast worden tegen 
de gewone progressieve aanslagvoeten.

Het arrest stelt vast, in strijd met hetgeen de Belgische Staat in conclusie aanvoerde, dat 
eiser gedurende enkele maanden voor hij bij de EG-commissie ontslag nam, een activiteit 
als zelfstandige in bijberoep heeft uitgeoefend.

Het stelt tevens vast dat die activiteit als zelfstandige in bijberoep louter en alleen ertoe 
strekte  de overgang van de EG-commissie  naar  de  naamloze vennootschap SPAG op 
maximale wijze te honoreren, dat die activiteit uiteindelijk leidde tot betaling van een be-
drag van 8.796.000 BEF door de c.v. ITM om (eiser) ter beschikking van de naamloze 
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vennootschap SPAG te kunnen stellen en dat die activiteit als zelfstandige in bijberoep, in 
haar specifieke context, uitsluitend tot stand is gekomen om de overdracht te gelde te ma-
ken en om de overeenkomst te kunnen sluiten waarbij  (eiser) zijn beroepservaring en 
-kennis ter beschikking stelt van de c.v. ITM, hetgeen noodzakelijkerwijs impliceert dat 
de beroepservaring en -kennis die eiser als EG-ambtenaar had opgedaan, precies omdat ze 
het voorwerp ervan uitmaakten dat gehonoreerd moest worden, noodzakelijkerwijs aange-
wend werden voor de uitoefening van zijn activiteit als zelfstandige in bijberoep, zulks los 
van het feit dat de stappen die eiser bij de n.v. SPAG heeft gezet, niets hebben toegevoegd 
aan die ervaring.

Ten slotte stelt het bestreden arrest nog vast dat de meerwaarde die door de overdracht 
is verkregen, vastgesteld werd bij de overdracht van de ervaring en de kennis die eiser tij-
dens zijn loopbaan als werknemer heeft opgedaan en dat het bedrag van 8.796.000 BEF 
het enige doel, het eindresultaat, de afsluiting en het enige inkomen is van eisers activiteit 
als zelfstandige in bijberoep. Uit al die vaststellingen blijkt dat eiser (1) een activiteit als 
zelfstandige in bijberoep heeft uitgeoefend, (2) dat hij die activiteit als zelfstandige in bij-
beroep heeft stopgezet door zijn beroepskennis en -ervaring aan de c.v. ITM over te dra-
gen tegen een prijs van 8.796.000 BEF en (3) dat die beroepskennis en -ervaring, ook al 
zijn ze voorheen als werknemer opgedaan, noodzakelijkerwijs aangewend werden voor de 
uitoefening van zijn activiteit als zelfstandige in bijberoep en dat, derhalve, de voorwaar-
den voor de toepassing van artikel 31, 1°, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 
(1964) in casu wel degelijk vervuld waren.

Hieruit volgt dat het arrest, wanneer het beslist dat het bedrag van 8.796.000 BEF, de 
prijs van de overdracht tussen eiser en de c.v. ITM, een baat was, bedoeld in artikel 20, 
3°, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen (1964) en niet een baat die verkregen 
of vastgesteld is wegens of ter gelegenheid van de volledige stopzetting van de uitoefe-
ning van zijn activiteit als zelfstandige en die voortkomt van meerwaarden op onlichame-
lijke activa die voor die bezigheid werden aangewend, als bedoeld in de artikelen 20, 4°, 
en 31, 1°, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen (1964) en die, krachtens artikel 
93, § 1, 2°, b, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen (1964), belastbaar is tegen 
de onderscheiden aanslagvoet van 16,5 pct., die wetsbepalingen schendt (schending van 
de artikelen 20, 3° en 4°, 31, 1°, en 93, § 1, 2°, b (vóór de vervanging ervan bij de wet van 
22 december 1989) van het Wetboek van de inkomstenbelastingen (1964).

(...)
IV. Beslissing van het Hof
1. Eerste onderdeel
Overwegende dat de eisers opkomen tegen de beslissing van het arrest dat het 

bedrag van 8.796.000 BEF, zijnde de prijs van de overdracht van eisers beroeps-
kennis en -ervaring aan de coöperatieve vennootschap I.T.M., een baat vormt, 
bedoeld in artikel 20, 3°, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen (1964) 
en niet een baat die verkregen of vastgesteld is wegens of ter gelegenheid van de 
volledige stopzetting door de belastingplichtige van de uitoefening van een vorig 
vrij beroep en die voortkomt van meerwaarden op lichamelijke of onlichamelijke 
activa die voor die bezigheid werden aangewend, in de zin van artikel 31, 1°, van 
dat wetboek;

Maar overwegende dat het arrest, nadat het gezegd heeft dat "(eisers) activiteit 
als zelfstandige binnen de vennootschap SPAG en de contacten die hij met die 
vennootschap heeft gehad, moeten worden opgevat als een bijberoep bij zijn be-
roep van erg beslagen en ervaren ambtenaar-deskundige op grond waarvan hij 
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door de naamloze vennootschap SPAG werd gecontacteerd en hij  in februari 
1987 door de raad van bestuur van (die vennootschap) werd geselecteerd" en dat 
"die activiteit louter en alleen ertoe strekte de overgang van de EG-commissie 
naar de naamloze vennootschap SPAG op maximale wijze te honoreren" en "om 
de overeenkomst te kunnen sluiten waarbij (eiser) zijn beroepservaring en -ken-
nis ter beschikking stelt van de c.v. I.T.M." en dat de prijs van 8.796.000 BEF de 
overdracht aan die vennootschap honoreert van de beroepskennis die eiser als 
ambtenaar bij de Commissie van de Europese Gemeenschappen heeft opgedaan, 
oordeelt dat genoemd bedrag geen inkomst is die voortkomt van meerwaarden 
uit lichamelijke of onlichamelijke activa die voor dat bijberoep worden aange-
wend;

Dat het arrest, dat aldus vaststelt dat één van de toepassingsvoorwaarden van 
artikel 31, 1°, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen (1964) niet vervuld 
is, zijn beslissing naar recht verantwoordt;

Dat het onderdeel niet kan worden aangenomen;
(...)
OM DIE REDENEN,
HET HOF
Verwerpt het cassatieberoep;
Veroordeelt de eisers in de kosten.

12 september 2002 - 1° kamer –  Voorzitter en Verslaggever: de h. Parmentier, afde-
lingsvoorzitter – Gelijkluidende conclusie van de h. Henkes, advocaat-generaal – Advoca-
ten: mrs. D. Lambot, Brussel en De Bruyn.

Nr. 445

1° KAMER - 12 september 2002

INKOMSTENBELASTINGEN — AANSLAGPROCEDURE — ALGEMEEN - 
BELASTINGSCHULDIGEN - ONROERENDE VOORHEFFING - RECHT VAN ERFPACHT - VROEGERE 
EIGENAAR - BEGRIP - GEVOLG.

De onroerende voorheffing die ten kohiere is gebracht op naam van de vroegere houder  
van  een  recht  van  erfpacht,  is  niet  verschuldigd  door  de  overdrager  van  dat  recht,  
aangezien hij eigenaar van het onroerend goed gebleven is en de vroegere houder van  
het recht van erfpacht dus niet als de "vroegere eigenaar" kan worden beschouwd (impli-
ciet). (Art. 296 W.I.B. 1964)

(C.S. T. BELGISCHE STAAT – Min. van Financiën)

ARREST (vertaling)

(A.R. F.01.0045.F)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest, op 23 februari 2001 gewezen 



Nr. 445 - 12.9.02 HOF VAN CASSATIE 1827 

door het Hof van Beroep te Brussel.
II. Rechtspleging voor het Hof
Afdelingsvoorzitter Claude Parmentier heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal André Henkes heeft geconcludeerd.
III. Cassatiemiddelen
De eiseressen hebben twee middelen aangevoerd, maar hebben afstand gedaan 

van het tweede. Het eerste is gesteld als volgt:
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 297 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen (1964), gewijzigd bij de 

wet van 10 februari 1981, en, voor zoveel nodig, artikelen 155 en 296 van hetzelfde wet-
boek;

- artikel 176, eerste lid, van het koninklijk besluit van 4 maart 1965 tot uitvoering van 
het Wetboek van de Inkomstenbelastingen (1964).

Aangevochten beslissingen en redenen
Na te hebben vastgesteld dat het geschil betrekking heeft op aanslagen in de onroerende 

voorheffing voor de aanslagjaren 1981, 1982, 1983, op het kadastraal inkomen van een 
onroerend goed waarvan de eiseressen mede-eigenaar zijn, dat die aanslagen in 1982 ten 
kohiere zijn gebracht op naam van de b.v.b.a. Les Mobiliers Creyel, die op het onroerend 
goed een recht van erfpacht had tot 31 december 1979, dat de administratie in 1987 aan de 
eiseressen nieuwe aanslagbiljetten heeft gezonden waarbij zij zich beriep op de artikelen 
296 en 297 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen (1964), en dat de eiseressen 
betwisten die aanslagen verschuldigd te zijn op grond dat de artikelen 296 en 297 uitslui-
tend betrekking hebben op de overgangen van onroerende goederen in eigendom, beslist 
het bestreden arrest dat de litigieuze aanslagen rechtsgeldig ten kohiere zijn gebracht op 
naam van de eiseressen en verwerpt hun voorziening op de volgende gronden : "artikel 
296 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen (1964) volgens hetwelk , zolang een 
eigendom in de stukken van het kadaster niet is overgeschreven, de vroegere eigenaar of 
zijn erfgenamen (...) aansprakelijk zijn voor de betaling van de onroerende voorheffing, 
behoudens hun verhaal op de nieuwe eigenaar' slaat niet alleen op de (in de kadastrale 
stukken overgeschreven) overdracht van het zakelijke recht van genot van een eigenaar op 
een erfpachter,  of van een erfpachter op een eigenaar;  het  tegendeel  beslissen zou de 
draagwijdte van artikel 296 en dus ook van artikel 297 van het Wetboek van de Inkom-
stenbelastingen, die nauw met elkaar verbonden zijn, al te zeer beperken; artikel 155 van 
het Wetboek van de Inkomstenbelastingen (1964) bepaalt dat 'de onroerende voorheffing 
verschuldigd is door de eigenaar, bezitter, erfpachter, opstalhouder of vruchtgebruiker van 
de belastbare goederen, volgens de regelen bepaald door de Koning'. Uit het bovenstaande 
blijkt onder meer dat, wanneer de onroerende voorheffing, na tal van jaren verschuldigd te 
zijn geweest door een erfpachter, voor de volgende jaren verschuldigd is door de eigenaar 
omdat het recht van erfpacht vervallen is, de regels van de artikelen 296 en 297 van het 
Wetboek van de Inkomstenbelastingen (1964) betreffende de 'overschrijving van een ei-
gendom in de kadastrale stukken' van toepassing zijn".

Grieven
Naar luid van artikel 176, eerste lid, van het koninklijk besluit tot uitvoering van het 

Wetboek van de Inkomstenbelastingen (1964), "worden de aanslagen op naam van de be-
trokken belastingschuldigen ten kohiere gebracht"; in de regel heeft het kohier alleen uit-
voerbare kracht tegen de erin vermelde personen; in afwijking van die regel bepaalt arti-
kel 297 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen (1964) het volgende : "de invorde-
ring van de onroerende voorheffing, ten kohiere gebracht op naam van de vroegere eige-
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naar van een onroerend goed dat van titularis is veranderd, mag krachtens hetzelfde kohier 
voortgezet worden ten laste van de werkelijke belastingschuldige. Deze belastingschuldi-
ge ontvangt een nieuw exemplaar van het aanslagbiljet met de erop aangebrachte vermel-
ding dat het krachtens deze bepaling wordt uitgereikt"; de persoon wiens recht van erf-
pacht is vervallen is niet "de vroegere eigenaar" van het onroerend goed waarop dat recht 
betrekking had; voormeld artikel 297 geeft de administratie dus niet het recht de op naam 
van die persoon ten kohiere gebrachte onroerende voorheffing in te vorderen van een an-
der persoon, zelfs als die de eigenaar is van het onroerend goed; het arrest heeft derhalve 
niet wettig kunnen beslissen dat de administratie het recht had om de onroerende voorhef-
fing, die na het verval van het vroegere recht van erfpacht dat de b.v.b.a. Les Mobiliers 
Creyel bezat op het onroerend goed waarvan de eiseressen eigenaar zijn, ten kohiere was 
gebracht op naam van die vennootschap, in te vorderen van de eiseressen.

IV. Beslissing van het Hof
Over het eerste middel :
Overwegende dat het arrest vaststelt dat de eiseressen aan de b.v.b.a. Les Mo-

biliers Creyel een recht van erfpacht hebben verleend op een onroerend goed 
waarvan zij eigenaar zijn, dat dit recht vervallen is vanaf 31 december 1979 en 
dat de administratie de onroerende voorheffingen voor de aanslagjaren 1981 tot 
1983, na ze op naam van die vennootschap ten kohiere te hebben gebracht, thans 
op grond van artikel 296 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen (1964) 
wil invorderen van de eiseressen;

Overwegende dat  genoemd artikel  bepaalt  dat,  zolang  een  eigendom in  de 
stukken van het kadaster niet is overgeschreven, de vroegere eigenaar of zijn erf-
genamen, tenzij zij bewijzen dat de belastbare goederen op een andere eigenaar 
zijn overgegaan en dat zij de identiteit en het volledig adres van de nieuwe eige-
naar laten kennen, aansprakelijk zijn voor de betaling van de onroerende voor-
heffing, behoudens hun verhaal op de nieuwe eigenaar;

Dat, krachtens artikel 297 van genoemd wetboek, in geval van overlegging van 
het in artikel 296 bedoelde bewijsstuk, de invordering van de onroerende voor-
heffing ten kohiere gebracht op naam van de vroegere eigenaar van een onroe-
rend goed dat van titularis is veranderd, krachtens hetzelfde kohier mag voortge-
zet worden ten laste van de werkelijke belastingschuldige;

Overwegende dat het arrest, nu het de voormelde artikelen 296 en 297 toepast 
op een toestand waarin de eigendom van het onroerend goed niet is overgegaan 
en waarin de overdrager van het recht niet opgehouden heeft eigenaar van het 
goed te zijn, die wetsbepalingen schendt;

Dat het middel gegrond is;
OM DIE REDENEN,
HET HOF
Verleent akte van de afstand van het tweede middel van de voorziening;
Vernietigt het bestreden arrest;
Beveelt dat van het arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het ver-

nietigde arrest;
Houdt de kosten aan en laat  de  uitspraak daaromtrent  aan de  feitenrechter 

over;
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Verwijst de zaak naar het Hof van Beroep te Bergen.

12 september 2002 - 1° kamer –  Voorzitter en Verslaggever: de h. Parmentier, afde-
lingsvoorzitter –  Gelijkluidende conclusie  van de h. Henkes, advocaat-generaal –  Advo-
caat: mr. Kirkpatrick.

Nr. 446

1° KAMER - 12 september 2002

VERZEKERING — LANDVERZEKERING - VERHAAL VAN DE VERZEKERAAR - NIET-
BETALING VAN DE VERZEKERINGSPREMIES - VERPLICHTING TOT KENNISGEVING VAN HET VERHAAL - 
OGENBLIK WAAROP DEZE VERPLICHTING ONTSTAAT.

De verplichting die art. 88, tweede lid van de wet op de landverzekeringsovereenkomst aan  
de verzekeraar oplegt  tot  kennisgeving van zijn  voornemen om verhaal  in  te stellen,  
ontstaat zodra de verzekeraar op de hoogte is van de juiste omstandigheden van het  
ongeval, ook al wordt het verhaal uiteindelijk gesteund op het gebrek van betaling van de 
verzekeringspremies, en niet op de omstandigheden van het ongeval. (Art. 88, tweede lid 
Wet 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst)

(N.V. FIDEA T. G.)

ARREST

(A.R. C.01.0192.N)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen een vonnis, op 3 januari 2001 in hoger be-

roep gewezen door de Rechtbank van Eerste Aanleg te Antwerpen.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Greta Bourgeois heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal met opdracht Thijs heeft geconcludeerd.
III. Middelen
Eiseres voert in haar verzoekschrift twee middelen aan.
Eerste middel
(...)
Tweede middel
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 149 van de gecoördineerde Grondwet;
- artikel 88 van de Wet van 25 juni 1992 op de Landverzekerings-overeenkomst.
Aangevochten beslissingen
Het aangevochten vonnis van 3 januari 2001, verklaart bij bevestiging van het vonnis in 

eerste aanleg, de vordering van eiseres tegen verweerder ongegrond en dit op grond van 
de overweging dat de kennisgevingen van 13 augustus 1996 en 16 januari 1997 door eise-
res aan verweerder laattijdig waren in de zin van artikel 88 van de Wet van 25 juni 1992 
op de Landverzekeringsovereenkomst, alsook op grond van de overwegingen :
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(p. 4, onderaan, en p.5)
"Artikel 88 Wet 25 juni 1992 op de Landverzekeringsovereenkomst bepaalt dat de ver-

zekeraar zich een recht van verhaal kan voorbehouden op de verzekeringsnemer of op de 
verzekerde voor zover hij de prestaties had kunnen weigeren of verminderen.

Op straffe van verval van zijn recht op verhaal is de verzekeraar verplicht de verzeke-
ringsnemer in kennis te stellen van zijn voornemen om verhaal in te stellen zodra hij op de 
hoogte is van de feiten waarop hij zijn verhaal steunt.

In onderhavige zaak blijkt dat verzekerde G. een ongeval veroorzaakte op 19 januari 
1996.

De NV Fidea (voorheen AVM) werd van dit ongeval in kennis gesteld door bericht van 
de verzekerde van het slachtoffer van dit ongeval, OMOB, bij brief van 30 januari 1996. 
Uit de stukken blijkt dat AVM eerder moeizaam werd ingelicht over de precieze omstan-
digheden van deze aanrijding doch in ieder geval blijkt uit de stukken dat zij in augustus 
1996 voldoende zicht had op deze omstandigheden.

Evenwel blijkt de regresvordering niet haar oorzaak te vinden in de omstandigheden 
van de aanrijding zelf maar integendeel op de niet betaling van de premies door verzeker-
de G.

Deze grond van de regresvordering blijkt immers uit de inhoud van de brieven van 
AVM gericht aan G. op 13 augustus 1996, op 16 januari 1997 en op 16 mei 1997.

Bovendien blijkt uit de door (eiseres) voorgebrachte stukken dat zij reeds veel vroeger 
kennis had van het feit dat G. zijn verzekeringspremies niet betaalde. Reeds op 7 septem-
ber 1995 (vier maanden voor het ongeval) kondigt AVM de schorsing van de polis aan 
om die reden.

Bij aangetekend schrijven van 30 januari 1996 stelde AVM G. opnieuw in gebreke om-
wille van de niet betaling van de verzekeringspremies.

Dit schrijven dateert van 11 dagen na de aanrijding en is verstuurd op dezelfde dag als 
de hogervermelde kennisgeving van de aanrijding door OMOB. Het is aannemelijk dat op 
de dag van 30 januari toen AVM de ingebrekestelling verzond, zij nog geen kennis had 
van de aanrijding zelf.

Niettemin was zij voorzeker daags nadien op de hoogte.
Artikel 88 Wet Landverzekeringsovereenkomst schrijft voor dat de verzekeraar kennis 

dient te geven aan de verzekerde van zijn voornemen om verhaal uit te oefenen 'zodra' hij 
op de hoogte is van de feiten waarop dat besluit gegrond is.

De feiten waarop het besluit tot regres gegrond is, zijn niet de omstandigheden van de 
aanrijding maar wel de niet betaling van de premie.

De eerste kennisgeving per aangetekend schrijven aan G. waarin dit voornemen ken-
baar wordt gemaakt, abstractie nemend van de duidelijkheid van de inhoud, dateert van 13 
augustus 1996, hetzij ongeveer 8 maanden na de aanrijding zelf."

(p.6, al.1)
"Dit tijdsverloop beantwoordt niet meer aan de criteria vervat in het voormeld artikel 

88 Wet 25 juni 1992 en is bijgevolg reeds laattijdig".
Alsook op grond van volgende overwegingen uit het vonnis in eerste aanleg van 3 no-

vember 1999 die de appèlrechters bijtraden (zoals blijkt uit het vonnis van 3 januari 2001, 
onder andere p.6, al.7) :

"2. De feiten
Op 19 januari 1996 was (verweerder) betrokken in een aanrijding. (Verweerder) was in 

B.A. verzekerd bij (eiseres).
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De premies voor de perioden waarin het ongeval van 19 januari 1996 zich had voorge-
daan was nog niet betaald en op 30 januari 1996 werd (verweerder) hieraan herinnerd. Hij 
had op dat ogenblik nog géén aangifte gedaan van voormelde aanrijding.

Op 30 januari 1996 verzond de verzekeringsmaatschappij OMOB als verzekeraar van 
de andere in de aanrijding betrokken bestuurder een bericht aan de rechtsvoorganger van 
(eiseres) (stuk 9 van het dossier van eiseres) waarbij zij verwees naar een ongeval van 19 
januari 1996 met vermelding dat de verzekerde van (eiseres) door haar aansprakelijk werd 
geacht en waarin zij vroeg naar de regelingsinzichten van (eiseres) en de versie van haar 
verzekerde.

In aansluiting op dit schrijven van OMOB van 30 januari 1996 verzond (eiseres) op 9 
februari 1996 een brief aan de verzekeringsmakelaar Aldibo c.v. met kopie aan (verweer-
der) (stuk 1 van het dossier van verweerder). Daarin vermeldde (eiseres) dat zij op de 
hoogte werd gebracht van een ongeval en een dossier had geopend en verzocht zij om na-
dere gegevens met betrekking tot de omstandigheden van het ongeval en een aangiftefor-
mulier.

Nadat (eiseres) bij schrijven van 15 april 1996 (stuk 10 van het dossier van eiseres) 
door OMOB aan de zaak was herinnerd, schreef zij op 18 april 1996 op haar beurt op-
nieuw aan de verzekeringsmakelaar (stuk 11 van hetzelfde dossier) die op 21 april daarop-
volgend antwoordde dat hij cliënt zou contacteren die hem telefonisch had verwittigd dat 
hij zou langskomen voor de aangifte.

Niet eerder dan op 30 april 1996 bekwam (eiseres) de aangifte waarop enkel vermeld 
wordt voor (verweerder) dat de bestuurder van het andere voertuig zou beweren 'dat hij bij 
het achteruit rijden tegen karretje zou hebben gereden' (stuk 12).

Op 8 augustus 1996 herinnerde OMOB (eiseres) aan het ongeval (stuk 13) en op 19 au-
gustus 1996 stuurde OMOB dan de versie van haar verzekerde aan (eiseres) (stuk 14).

Inmiddels had (eiseres) op 13 augustus 1996 bij aangetekende zending aan (verweer-
der) meegedeeld dat zij gerechtigd was verhaal uit te oefenen gelet op de niet-betaling van 
de premie en dat zij hiervoor uitdrukkelijk voorbehoud formuleerde.

Volgen nog aanmaningen op 16 januari 1997, 17 juli 1997 door (eiseres) en op 13 no-
vember 1997 door haar raadsman.

3. Argumenten van partijen
(Eiseres) oefent haar verhaalsrecht uit om reden dat nadat de waarborg van de verzeke-

ringspolis B.A. die (verweerder) bij (eiseres) had afgesloten hoofdens niet betaalde pre-
mie met ingang van 23 september 1995 definitief geschorst was, (eiseres) nog een vergoe-
ding heeft uitgekeerd aan het slachtoffer van een ongeval waarbij (verweerder) betrokken 
was op 19 januari 1996.

(Verweerder) betwist deze vordering op grond van het argument dat het verhaalsrecht 
van (eiseres) vervallen zou zijn doordat zij met miskenning van artikel 88, lid 2, van de 
Wet van 25 juni 1992 op de Landverzekeringsovereenkomst laattijdig kennis zou hebben 
gegeven van haar voornemen dit verhaalsrecht uit te oefenen.

Volgens (verweerder) was (eiseres) reeds op 9 februari 1996 op de hoogte van het feit 
dat zich op 19 januari 1996 een ongeval had voorgedaan én dat zij haar recht tot regres 
kon uitoefenen op (verweerder) wegens definitieve schorsing ingevolge niet betaling van 
de premie. Zij had op 31 januari 1996 immers nog een ingebrekestelling verzonden. Zij 
kende met andere woorden toen reeds de feiten waarop haar verhaalsrecht gegrond was. 
En waar de wetgever niet gepreciseerd heeft over welke termijn de verzekeraar beschikt 
om de kennisgeving te doen moet hij volgens de bewoordingen dit doen zodra hij op de 
hoogte is van de feiten waarop zijn besluit gegrond is.

Waar de verzekeraar sedert 9 februari 1996 op de hoogte was van die feiten, zou de 
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brief van 13 augustus 1996 waarbij (eiseres) kennis geeft van de mogelijkheid tot regres 
dus laattijdig zijn. Overigens zou deze aangetekende zending (verweerder) niet eens be-
reikt hebben.

(Eiseres) reageert op dit verweer met het argument dat zij op 9 februari 1996 nog over 
geen enkel gegeven beschikte omtrent de aanrijding, noch de schade terwijl zij zelfs niet 
eens wist of haar verzekerde schadelijder dan wel schadeveroorzaker was. (Eiseres) stelt 
dat de aangifte die zij slechts op 30 april 1996 ontving nauwelijks de omstandigheden ver-
meldt en alleszins niet de schade. De kennisgevingverplichting zou pas ontstaan op het 
ogenblik dat de feiten waarop het verhaalsrecht gegrond kan worden met voldoende ze-
kerheid volstaan. De briefwisseling zou (naar) het aan (eiseres) bekende adres verzonden 
zijn en er zou haar géén ander adres bekend zijn gemaakt.

4. Beoordeling
Zowel het vervullen van de formaliteit (de kennisgeving) als het tijdig verrichten ervan 

(zodra de verzekeraar op de hoogte is) zijn op straffe van verval voorgeschreven wil een 
verzekeraar het verhaalsrecht bedoeld in artikel 88, 2° lid, uitoefenen. (...)

De wetgever heeft evenwel noch de vormvereisten gepreciseerd noch de termijn over 
dewelke de verzekeraar beschikt om de kennisgeving te doen.

Bij gebreke aan dergelijke precisering moet de rechtspraak bij de beoordeling enerzijds 
uitgaan van de tekst van de wet en anderzijds rekening houden met de bedoeling van de 
bepaling. De voorafgaandelijke kennisgeving moet de verzekerde in de mogelijkheid stel-
len in een eigen verdediging te voorzien vermits er tegenstrijdige belangen ontstaan tussen 
deze verzekerde en de verzekeraar.

(...)
Hoewel het zonder belang is of de verzekeraar op het ogenblik van de kennisgeving van 

zijn voornemen om verhaal uit te oefenen ook beslist heeft om het verhaal effectief uit te 
oefenen, moet wel duidelijk en ondubbelzinnig kennis gegeven worden van het voorne-
men om verhaal in te stellen.

(...)
Een ondubbelzinnige en onduidelijke kennisgeving van het voornemen om verhaal uit 

te oefenen is pas aanwezig in de brief van 16 mei 1997. Dit valt in onderhavige zaak sa-
men met het ogenblik waarop de verzekeraar ook effectief beslist heeft het verhaal uit te 
oefenen, met name wanneer deze vraagt om teruggave van de reeds gedane uitgaven.

(...)
De kennisgevingverplichting ontstaat van zodra de feiten waarop het verhaalsrecht kan 

gegrond worden, met voldoende zekerheid vaststaan. Dit betekent met andere woorden 
dat het enkele feit dat zich een aanrijding voordeed op een ogenblik waarop de polis ge-
schorst  was ingevolge niet betaling van de premie niet  als voldoende kan worden be-
schouwd. Het is immers noodzakelijk dat de verzekeraar op de hoogte is van de precieze 
omstandigheden van de aanrijding én het feit of de verzekerde schadeveroorzaker is.

Uit de voorgelegde briefwisseling met OMOB blijkt dat (eiseres) niet op de hoogte was 
van de exacte omstandigheden van de aanrijding toen zij door OMOB werd aangeschre-
ven met het oog op het bekend maken van haar regelingsinzichten. Dat OMOB de verze-
kerde van (eiseres) aansprakelijk achtte is immers niet determinerend voor de kennis van 
de hoedanigheid waarin de verzekerde betrokken was noch voor kennis omtrent de om-
standigheden waarin de aanrijding is gebeurd.

De op 30 april 1996 aan (eiseres) bezorgde aangifte is onduidelijk en onvolledig. Het is 
evident dat de verplichting tot kennisgeving niet kan beginnen lopen vanaf dergelijke on-
volledige aangifte. Uit de voorgelegde stukken blijkt wel dat (eiseres) in augustus 1996 



Nr. 446 - 12.9.02 HOF VAN CASSATIE 1833 

volledig kennis had van de feiten wat zij overigens zelf in conclusie erkent.
Evenwel kunnen noch de brief van 13 augustus 1996 noch de brief van 16 januari 1997 

worden beschouwd als geldige kennisgeving omwille van de gebruikte bewoordingen die 
niet duidelijk en ondubbelzinnig getuigen van het voornemen verhaal uit te oefenen.

De brief van 16 mei 1997 dateert van verschillende maanden na het ogenblik waarop 
(eiseres) op de hoogte was van de feiten (augustus 1996) en was dan ook laattijdig".

Grieven
(...)
2. Tweede onderdeel
De wet van 25 juni 1991 op de Landverzekeringsovereenkomst in artikel 88 bepaalt :
"De verzekeraar kan zich, voor zover hij volgens de wet op de verzekeringsovereen-

komst de prestaties had kunnen weigeren of verminderen, een recht van verhaal voorbe-
houden tegen de verzekeringnemer of, indien daartoe grond bestaat, tegen de verzekerde 
die niet de verzekeringnemer is.

De verzekeraar is, op straffe van verval van zijn recht van verhaal, verplicht de verze-
keringnemer, of, in voorkomend geval,  de verzekerde die niet de verzekeringnemer is, 
kennis te geven van zijn voornemen een verhaal in te stellen zodra hij op de hoogte is van 
de feiten waarop dat besluit gegrond is.

De Koning kan het recht van verhaal beperken in de gevallen en in de mate die Hij be-
paalt".

De kennisgevingverplichting, waarvan sprake, bestaat "zodra" de verzekeraar "op de 
hoogte is van de feiten waarop dat besluit gegrond is", dit is op het ogenblik dat de verze-
keraar volledig zicht heeft op de precieze omstandigheden van het ongeval (ongevalom-
standigheden,  schadeveroorzaker,  schadelijder,  schade,  aansprakelijkheid  verzekerde, 
enz.) en op het ogenblik dat de verzekeringsnemer of verzekerde nog over de mogelijk-
heid beschikt om in zijn eigen verdediging te voorzien bij tegenstrijdigheid van belangen 
tussen hem en zijn verzekeraar, en niet op het ogenblik dat de verzekeraar kennis krijgt 
van het loutere feit van een ongeval of van het feit dat de verzekeringsnemer de verzeke-
ringspremie niet betaalde.

Het aangevochten vonnis van 3 januari 2001, kon op grond van de vaststelling dat eise-
res pas in augustus 1996 voldoende zicht had op de omstandigheden van de aanrijding 
(vonnis 3 januari 2001, p.5, al.1) en volledig kennis had van de precieze omstandigheden 
van de aanrijding (vonnis 3 november 1999, p.5, onderaan) derhalve niet wettig besluiten 
dat de aangetekende kennisgeving van 13 augustus 1996 laattijdig was, derhalve niet kon 
gelden als kennisgeving in de zin van genoemd artikel 88, en dat de vordering van eiseres 
ongegrond was.

IV. Beslissing van het Hof
(...)
2. Tweede middel
2.1. Tweede onderdeel
Overwegende dat,  krachtens artikel  88,  tweede lid, van de wet van 25 juni 

1992 op de landverzekeringsovereenkomst, de verzekeraar op straffe van verval 
van zijn recht van verhaal verplicht is de verzekeringnemer of, in voorkomend 
geval, de verzekerde die niet de verzekeringnemer is, kennis te geven van zijn 
voornemen om verhaal in te stellen zodra hij op de hoogte is van de feiten waar-
op dat besluit gegrond is;
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Dat  die  verplichting  tot  kennisgeving  ontstaat  zodra  de  verzekeraar  op  de 
hoogte is van de juiste omstandigheden van het ongeval waardoor hij in staat 
wordt gesteld na te gaan of de verzekerde wel de schade heeft veroorzaakt, en of 
er aanleiding bestaat tot verhaal;

Dat de omstandigheid dat het verhaal van de verzekeraar uiteindelijk gesteund 
wordt op het gebrek van betaling van de verzekeringspremies, en niet op de om-
standigheden van het ongeval, hieraan geen afbreuk vermag te doen;

Overwegende dat het bestreden vonnis vaststelt dat :
1. verweerder op 19 januari 1996 een ongeval veroorzaakte;
2. verweerder zijn verzekeringspremies niet had betaald en de rechtsvoorgan-

ger van eiseres op 7 september 1995 een schorsing van de polis om die reden had 
aangekondigd en op 30 januari 1996 verweerder opnieuw in gebreke stelde we-
gens niet-betaling van de verzekeringspremies;

3. de rechtsvoorganger van eiseres, die bij brief van 30 januari 1996 door de 
verzekeraar van het slachtoffer in kennis werd gesteld van het ongeval, in augus-
tus 1996 voldoende zicht verkreeg op de preciese omstandigheden van de aanrij-
ding;

4. de regresvordering van eiseres gesteund is op de niet-betaling van de pre-
mies en niet op de omstandigheden van de aanrijding;

5. de rechtsvoorganger van eiseres bij brief van 13 augustus 1996, hetzij onge-
veer acht maanden na de aanrijding, aan verweerder kennis gaf van het voorne-
men van het besluit tot verhaal;

Overwegende dat het bestreden vonnis dat oordeelt dat de brief van 13 augus-
tus 1996 laattijdig is en het tijdsverloop niet aan de criteria vervat in voormeld 
artikel 88 beantwoordt, dit artikel schendt;

Dat het onderdeel gegrond is;
OM DIE REDENEN,
HET HOF,
Vernietigt het bestreden vonnis;
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het ver-

nietigde vonnis;
Houdt de kosten aan en laat de beslissing daaromtrent aan de feitenrechter 

over;
Verwijst de zaak naar de Rechtbank van Eerste Aanleg te Turnhout, zitting 

houdende in hoger beroep.

12 september 2002 - 1° kamer – Voorzitter: de h. Boes, afdelingsvoorzitter – Verslag-
gever: mevr. Bourgeois – Gelijkluidende conclusie van de h. Thijs, advocaat-generaal met 
opdracht – Advocaat: mr. De Gryse.
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Nr. 447

1° KAMER - 12 september 2002

INKOMSTENBELASTINGEN — RECHTEN, TENUITVOERLEGGING EN 
VOORRECHTEN VAN DE SCHATKIST - TENUITVOERLEGGING - FISCAAL 
DERDENBESLAG - VERPLICHTINGEN - VORDERING TE RICHTEN TOT DE BESLAGRECHTER.

Na het leggen van een vereenvoudigd fiscaal derdenbeslag overeenkomstig artikel 164 van 
het  Koninklijk  Besluit  tot  uitvoering  van  het  Wetboek  van  de  inkomstenbelastingen 
(1992), dient de ontvanger der directe belastingen, alvorens de derden-houders van aan  
een belastingplichtige verschuldigde bedragen als rechtstreekse schuldenaars te kunnen 
vervolgen, een burgerlijke rechtsvordering in te stellen overeenkomstig de artikelen 1456 
en 1542 van het  gerechtelijk  Wetboek,  om daartoe door de beslagrechter  te worden  
gemachtigd. Bedoelde vordering kan voor de beslagrechter worden ingesteld bij wege  
van een tussenvordering1. (Art. 164 K.B. Uitvoering W.I.B. 1992)

(BELGISCHE STAAT – Minister van Financiën T. B.V.B.A. TRANSPORAMA)

Conclusies van advocaat-generaal met opdracht Dirk Thijs:
In het enig middel tot cassatie voert eiser schending aan van artikel 300 van het W.I.B. 

1992, artikel 164 van het K.B./W.I.B. 1992 en van de artikelen 2, 1452, 1456, 1539 en 
1542  van  het  Gerechtelijk  Wetboek.  Eiser  verwijt  het  arrest  inzonderheid  zijn 
rechtsvordering  om  verweerster,  voorwerp  van  fiscaal  derdenbeslag,  tot  rechtstreeks 
schuldenaar van de in dat beslag vermelde fiscale schulden te verklaren, ongegrond te 
hebben verklaard om reden dat voorafgaandelijk geen beslag onder derden werd betekend 
volgens de gewone regelen van het Gerechtelijk Wetboek.

De schuldenaars van personen die belastingen verschuldigd zijn, kunnen worden aange-
sproken tot betaling van de belastingen van met het voor beslag vatbare gedeelte van de 
fondsen of waarden waarvoor zij schuldenaar zijn of die zij onder zich houden ( voor een 
overzicht van de recente rechtspraak inzake de zogenaamde “onrechtstreekse vervolgin-
gen”,  zie S.  RAVYSE,  Fiscale  Rechtspraakoverzichten Inkomstenbelastingen 1980-1998, 
VZW Fikofoon,  Larcier,  Boek 4,  Deel XIII:  Invordering,  Afdeling 8: Onrechtstreekse 
vervolging, blz. 445 t.e.m. 459).

Artikel 164 K.B./W.I.B. 1992, voorziet, in uitvoering van artikel 300 W.I.B. 1992 in 
een  procedure  van  fiscaal  derdenbeslag  waarbij  de  bevoegde  ontvanger  bij  ter  post 
aangetekende brief een verzoek tot betaling richt aan iedere derde die, in gelijk welke 
hoedanigheid,  schuldenaar  is  van een belastingplichtige welk verzoek ten aanzien van 
deze derden geldt als een beslag onder derden.

De  aldus aangesproken  derden  zijn  alsdan gehouden om binnen vijftien dagen  een 
verklaring  van  activa  af  te  leggen  als  bedoeld  in  artikel  1452  van  het  Gerechtelijk 
Wetboek. In geval de derde houder niet voldoet aan deze verplichting kan hij krachtens §5 
van voormeld artikel 164 in beginsel vervolgd worden alsof hij rechtstreeks schuldenaar 
was van de belastingen van zijn schuldeiser.

De “schuldenaarsverklaring” moet ook worden afgelegd indien de derde-houder geen 
roerende goederen van de belastingschuldige onder zich houdt (Cass., 24 december 1984, 
R.W., 1985-86, 1722;  Bull. Bel., nr. 644, 2579; Cass., 19 december 1988,  Bull. Bel., nr. 
697, 2431, Gent, 15 september 1986,  Bull. Bel., 707, 1728; Luik, 31 januari 1991,  Rev.  
Jur., 1991, 696).

Zelfs indien de derde geen schuldenaar is van de belastingplichtige, is hij overeenkom-
stig de bewoordingen van artikel 164, §4 K.B./W.I.B. 1992 en in het bijzonder van artikel 
1452, 2° Gerechtelijk Wetboek ook gehouden de bedoelde verklaring te doen binnen de 

1 Vgl. met Cass., 19 december 1988, A.R. nr. 8243, A.C., 1988-89, nr.238. 



1836 HOF VAN CASSATIE 12.9.02 - Nr. 447 

vijftien dagen, op straffe rechtstreeks vervolgd te worden als schuldenaar van de belasting 
op grond van artikel 165,  §5 K.B./W.I.B.  1992 (Cass.,  27 december 1984,  Bull.  Bel., 
1985; F.J.F., nr. 85/104 en J.T., 1925, 185).

Wanneer deze derde weigert of verzuimt aan deze verplichting te voldoen, kan de ont-
vanger  een  dwangbevel  uitvaardigen  en  uitvoerend  beslag  onder  derden  laten  leggen 
(Cass., 19 december 1988,  A.C., 19888-89, 478; Luik, 10 juni 1993,  Bull. Bel., nr. 750, 
1485).

In dergelijke gevallen moet uiterlijk binnen een maand volgend op het antwoord van de 
derde de procedure van uitvoerend beslag opgestart  worden. Is dit niet het geval,  dan 
vervalt het fiscaal derden-beslag (Rb. Eerste Aanleg Brussel, 8 juni 1988, Bull. Bel., 1990, 
nr. 395, 1661).

Een vervolging lastens een derde-houder mag worden aangevat zonder dat tegen de be-
lastingschuldige  enige  voorafgaande  rechtstreekse  vervolging  is  ingesteld  (Cass.,  19 
november 1992, Bull. Bel., nr. 755, 3202).

Geen enkele wetsbepaling legt aan het bestuur op voorafgaandelijk een aanmaning te 
sturen aan de belastingplichtige die niet tijdig heeft betaald. De onrechtstreeks ingestelde 
vervolgingen en de voorafgaande beslissing van de ontvanger om op die wijze uit te vo-
eren, zijn uitvoeringsdaden die rechtstreeks voortspruiten uit de wet en maken geen bestu-
urshandelingen uit in de zin van artikel 1 van de wet van 29 juli 1991 die uitdrukkelijk di-
enen te worden gemotiveerd (Cass., 25 april 1997, A.C., 1997, 489).

In een arrest van 24 mei 1996 oordeelde Uw Hof dat de Koning de hem bij artikel 208 
W.I.B. 1964 (thans artikel 300 W.I.B. 1992) toegekende bevoegdheden niet had over-
schreden door in artikel 215, §5 van het K.B./W.I.B. 1964 (thans artikel 164 K.B./W.I.B. 
1992) te voorzien dat bij gebrek vanwege de derden-houders om te voldoen aan de ver-
plichtingen, die uit de voorgaande paragrafen van hetzelfde artikel voortvloeien, deze der-
den zullen vervolgd worden alsof zij  rechtstreekse schuldenaars waren (Cass.,  24 mei 
1996, F.J.F., 96/186; G. POPPE, “Onrechtstreekse vervolgingen. Derden-beslag: nog geen 
uitsluitsel?”, Fisc. Act., 1996, afl. 34, 3-5; Brussel, 16 juni 1994, J.L.M.B., 1995, met noot 
van G. DE LEVAL).

In tegenstelling tot het gemeen recht – waarbij artikel 1542 van het Gerechtelijk Wet-
boek het aan de rechter overlaat te bepalen in welke mate de derde-beslagene schuldenaar 
moet worden verklaard – was bij derden-beslag inzake inkomstenbelastingen de interven-
tie van de beslagrechter traditioneel niet vereist (Cass., 19 december 1988, A.C., 1988-89, 
478; Beslagr. Brussel, 8 maart 1989, Rev. Jur. Liège, 1989, 669).

In een arrest van 5 maart 1997 stelde het Arbitragehof vast dat in de gemeenrechtelijke 
procedure de derde-beslagene door de beslagrechter enkel kan worden veroordeeld als 
rechtstreekse schuldenaar van de oorzaken van het beslag.  Overeenkomstig het fiscale 
vereenvoudigd derden-beslag wordt de derde-beslagene evenwel rechtstreeks schuldenaar 
van de oorzaken van het beslag zonder tussenkomst van enige rechter indien hij nalaat een 
verklaring  van derde-beslagene af  te  leggen of  die  verklaring onvolledig  en laattijdig 
aflegt.

Het Arbitragehof oordeelt evenwel dat de in het geding zijnde maatregel een procedure 
invoert die onevenredig is met de doelstelling om de invordering van de belastingen te 
waarborgen. De verklaring die de derde-houder verzocht wordt te doen, biedt hem de mo-
gelijkheid  zijn  bezwaren te  doen gelden,  maar  het  is  mogelijk  dat  hij  niet  tijdig  een 
volledige verklaring heeft  afgelegd wegens omstandigheden waarover  een rechter  kan 
oordelen,  indien  de  zaak  bij  hem  aanhangig  had  kunnen  worden  gemaakt.  De  on-
evenredigheid, aldus het Arbitragehof, valt des te meer op daar de strengheid van een 
dergelijke maatregel niet kan worden verantwoord op grond van het specifieke karakter 
van de betrekking tussen de fiscus en de belastingplichtigen, vermits de verbintenis van de 
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derde op zich vreemd is aan een zodanige betrekking.
Het Arbitragehof besluit dan ook dat artikel 208, §1, W.I.B. 1964 (thans artikel 300 

W.I.B. 1992) strijdig is met de artikelen 10 en 11 van de Grondwet, in die zin geïnterpre-
teerd dat het de Koning machtigt te bepalen dat de derde schuldenaar van een belast-
ingschuldige van inkomstenbelastingen automatisch rechtstreekse schuldenaar wordt van 
de  belastingen  van  de  door  die  belastingschuldige  verschuldigde  belastingen,  in  alle 
gevallen waarin de derde niet heeft voldaan aan de verplichtingen om een verklaring te 
doen die hem wordt opgelegd in het kader van de tegen de belastingschuldige ingestelde 
invorderingsprocedure (Arbitragehof, 5 maart 1997, nr. 11/97, B.S., 16 april 1997, 8.884; 
J.L.M.B., 1997, 580, noot PIROTTE; Fisc. Act. 1997, afl. 11, 1; F.J.F., 1997, 192; Bull. Bel., 
nr. 773, 1997, 1476; T.B.P., 1997, 545; R.W., 1997-98, 337; BTW-Revue, 1997, 787; Rev.  
Not. B., 1998, 214).

Het Arbitragehof herhaalt dit standpunt in zijn arrest van 12 juni 1997, nr. 35/97, B.S., 
6 augustus 1997 (J. ASTAES, “Over het fiscaal derden-beslag, de automatische vervolging 
van de nalatige derde-houder en de aanhouder die wint”,  T. Ontv., 1997, afl. 4, 3-5; N. 
PIROTTE, “ Statut du tiers détenteur fiscal: du neuf”, J.L.M.B., 1997, 584-587).

De automatische sanctie, waarbij de derde beslagene zonder tussenkomst van de rechter 
als rechtstreeks schuldenaar kan vervolgd worden, werd bij voormelde arresten van het 
Arbitragehof aldus onverenigbaar verklaard met het grondwettelijk gelijkheidsbeginsel. 
Deze rechtspraak laat evenwel het bij artikel 164 §1 van het K.B./W.I.B. 1992 ingesteld 
fiscaal derdenbeslag onaangetast bestaan.

Zulks heeft voor gevolg dat dit fiscaal derdenbeslag, zij het zonder de automatische 
sanctie van vervolging als rechtstreeks schuldenaar, tot dezelfde rechtsgevolgen moet lei-
den als het derdenbeslag naar gemeen recht, zoals neergelegd in de artikelen 1452, 1456, 
1539 en 1542 van het Gerechtelijk Wetboek.

Bij toepassing van de artikelen 1456 en 1542 van het Gerechtelijk Wetboek kan de 
derde-beslagene rechtstreeks schuldenaar verklaard worden door de beslagrechter. Nu de 
automatische sanctie verbonden aan het vereenvoudigd fiscaal derdenbeslag ongrondwet-
telijk werd geacht, kan aan de rechtspraak van het Arbitragehof aldus worden tegemoet 
gekomen door het uitbrengen van een dagvaarding in rechte overeenkomstig voormelde 
artikelen van het Gerechtelijk Wetboek.

Bijgevolg was eiser, als schuldeiser-beslaglegger, ten deze op grond van het gelegde 
fiscaal derdenbeslag gerechtigd bij tegeneis tegen de vordering tot  nietigverklaring in-
gesteld door verweerster, een rechtsvordering in te stellen om verweerster tot rechtstreeks 
schuldenaar van de in het fiscaal derdenbeslag vermelde fiscale schulden te doen verk-
laren.

Het  bestreden  arrest,  dat  de  vordering  van  eiser  afwijst  wegens  het  ontbreken  van 
betekening van een beslag onder derden volgens de gewone regelen van het Gerechtelijk 
Wetboek en op grond dat door eiser geen verdere maatregelen van beslag onder derden 
lastens verweerder werden genomen, voegt aan de wettelijke regeling van het fiscaal der-
denbeslag een voorwaarde toe die in de tekst van de artikelen 300 W.I.B. 1992 en 164 
K.B./W.I.B. 1992 niet voorkomt en met het wettelijk stelsel onverenigbaar is.

Eiser in casstie voert dan ook terecht aan dat:
- na  het leggen van een vereenvoudigd fiscaal derdenbeslag overeenkomstig  artikel 

164,  §1,  van  het  K.B./W.I.B.  1992,  de  administratie  derhalve  een  burgerlijke 
rechtsvordering dient  in  te  stellen overeenkomstig  de artikelen 1456 en 1542 van het 
gerechtelijk Wetboek, om de beslagrechter te verzoeken de derde-beslagene rechtstreeks 
schuldenaar te verklaren;

- het bestreden arrest, volgens welke deze vordering voorafgegaan moet worden door 
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een beslag onder derden volgens de gewone regelen van het Gerechtelijk Wetboek, met de 
toepassing van de terzake geldende wetsbepalingen onverenigbaar is.

Het middel komt zodoende gegrond voor.
De vernietiging van de beslissing op de door eiser ingestelde tegenvordering heeft de 

vernietiging tot gevolg van de beslissing op de door verweerster tegen eiser ingestelde 
hoofdvordering die eveneens betrekking heeft op de verklaring van verweerster tot derde-
schuldenaar.

Besluit: VERNIETIGING.

ARREST

(A.R. C.01.0070.N)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 26 oktober 1999 gewezen 

door het Hof van Beroep te Antwerpen.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Eric Dirix heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal met opdracht Dirk Thijs heeft geconcludeerd.
III. Feiten
Uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan blijkt dat :
1. de ontvanger der directe belastingen op 20 november 1996 krachtens artikel 

164 K.B./W.I.B. verzet heeft gedaan in handen van verweerster voor de invorde-
ring van diverse belastingaanslagen;

2. verweerster op 22 november 1996 een verklaring van derde-beslagene heeft 
afgelegd;

3. de ontvanger in een brief van 5 december 1996 aan verweerster heeft mee-
gedeeld dat de verklaring als onvolledig werd beschouwd en dat verweerster als 
rechtstreeks schuldenaar zal worden vervolgd ;

4. de beslissing van 5 december 1996 door verweerster voor de beslagrechter 
wordt aangevochten;

5. eiser voor de appèlrechter een tussenvordering heeft ingesteld ten einde ver-
weerster tot rechtstreekse schuldenaar te horen verklaren van de oorzaak van het 
beslag;

6. het arrest zowel de hoofd- als de tussenvordering afwijst wegens de ontsten-
tenis van een betekening van beslag onder derden;

IV. Middel
Eiser voert in zijn verzoekschrift één middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 300 van het Wetboek der Inkomstenbelastingen 1992 (hierna WIB (1992)) ;
- artikel 164 in zijn geheel en inzonderheid §1 en 5, van het koninklijk besluit tot uit-

voering van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992 (hierna KB/WIB (1992));
- de artikelen 2, 1452, 1456, 1539 en 1542 van het Gerechtelijk Wetboek.
Aangevochten beslissingen
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Het arrest stelt met betrekking tot eisers stelling dat hij de verklaring van verweerster 
als derde-beslagene als onvoldoende beschouwde en haar aanmaande om de verschuldig-
de sommen te betalen, als principe dat eiser :

"niet tot gedwongen ten uitvoerlegging kan overgaan ... dan na betekening van een be-
slag onder derden volgens de gewone regelen van het Gerechtelijk Wetboek".

Het stelt daarbij vast : 
"dat in casu nooit tegen (verweerster) enige vorm van (begin van) ten uitvoerlegging is 

geweest vermits na de aangetekende brief van 5 december 1996 (eiser) door (verweerster) 
bezig is gehouden door onderhavige procedure".

Het leidt daaruit af :
"dat de eerste rechter dienvolgens, na zich bevoegd te hebben verklaard, had moeten 

stellen dat het verzoek om de schorsing of vernietiging te bevelen van een beslissing van 
derde schuldenaarsverklaring, die nog niet bestond, ongegrond was".

Het beslist tenslotte :
"dat alle andere overwegingen die partijen verder ten gronde hebben ontwikkeld ter 

zake niet dienstig zijn;
dat de afwijzing van de oorspronkelijke vordering van (verweerster) tot vernietiging 

van het besluit van 5 december 1996 de afwijzing impliceert van haar bijkomende eis tot 
schadevergoeding;

dat de tegeneis van (eiser), waarbij hij de veroordeling vordert van (verweerster) tot be-
taling van de belastingschuld van de consorten Nuyens-Stuyck, niet kan worden toege-
staan nu door (eiser) geen verdere maatregelen van beslag onder derden werden genomen 
lastens (verweerster)".

Het arrest verklaart op die gronden, met hervorming van de uitspraak van de eerste 
rechter, de door eiser ingestelde vordering ongegrond en wijst ze af.

Grieven
Artikel 164 KB/WIB (1992), in toepassing van artikel 300 WIB (1992), richt een pro-

cedure van derdenbeslag in waarbij de bevoegde ontvanger een verzoek tot betaling richt 
aan iedere derde die, in gelijk welke hoedanigheid, schuldenaar is van een belastingplich-
tige, met verplichting voor de aangesproken derde om de omschreven verklaring van acti-
va af te leggen.

In geval de derde houder niet voldoet aan de omschreven verplichting, kan hij krach-
tens §5 van hetzelfde artikel 164 vervolgd worden alsof hij rechtstreeks schuldenaar was.

De automatische sanctie waarbij de derde beslagene zonder meer als rechtstreeks schul-
denaar kan vervolgd worden, werd weliswaar bij arrest van het Arbitragehof onverenig-
baar verklaard met de grondwettelijke gelijkheidsregel. Deze uitspraak laat evenwel het 
bij artikel 164, §1, omschreven fiscaal derdenbeslag onaangetast bestaan. 

Dit  fiscaal  derdenbeslag,  zij  het  zonder  de automatische sanctie  van vervolging als 
rechtstreeks schuldenaar, moet tot  dezelfde rechtsgevolgen leiden als het derdenbeslag 
naar gemeen recht, zoals omschreven in de artikelen 1452, 1456, 1539 en 1542 van het 
Gerechtelijk Wetboek.

In toepassing van deze bepalingen, kan de derde-beslagene rechtstreekse schuldenaar 
verklaard worden door de rechter.

Bij ontbreken van een automatische sanctie verbonden aan het vereenvoudigd fiscaal 
derdenbeslag wordt deze leemte ingevuld door een dagvaarding in rechte overeenkomstig 
de artikelen 1456 en 1542 van het Gerechtelijk Wetboek.

Eiser, als schuldeiser-beslaglegger, was bijgevolg op grond van het gelegde fiscaal der-
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denbeslag, gerechtigd bij tegeneis tegen de vordering tot nietigverklaring ingesteld door 
verweerster, een rechtsvordering in te stellen om verweerster tot rechtstreekse schuldenaar 
van de in het fiscaal derdenbeslag vermelde fiscale schulden te doen verklaren.

Hieruit volgt dat het arrest, dat de vordering van eiser afwijst wegens het ontbreken van 
betekening van een beslag onder derden volgens de gewone regelen van het Gerechtelijk 
Wetboek en op de overweging dat door eiser geen verdere maatregelen van beslag onder 
derden lastens verweerster werden genomen, aan de sanctie opgelegd in toepassing van de 
artikelen 300 WIB (1992), en 164, KB/WIB (1992), een voorwaarde toevoegt die in de 
tekst niet voorkomt en met het systeem van de wet onverenigbaar is (schending van deze 
artikelen), en tevens aan het fiscaal derdenbeslag de rechtsgevolgen van het derdenbeslag 
zoals omschreven in het Gerechtelijk Wetboek, terzake voor zoveel als nodig toepasselijk 
krachtens artikel 2 Ger. W., ten onrechte ontzegt (schending van al de in de aanhef van 
het middel aangeduide wetsbepalingen).

V. Beslissing van het Hof
Overwegende dat artikel 164 K.B./W.I.B. (1992), voorziet in een vereenvou-

digde wijze van invordering van belastingschulden door middel van een door de 
bevoegde ontvanger bij ter post aangetekend verzoek aan de schuldenaars van de 
belastingplichtige; dat een dergelijk verzoek ten aanzien van deze derden geldt 
als een beslag onder derden;

Dat, krachtens de paragrafen 4 en 5 van deze bepaling, de derden gehouden 
zijn om binnen vijftien dagen na het neerleggen ter post van dit verzoek, een ver-
klaring te doen als bedoeld in artikel 1452 van het Gerechtelijk Wetboek en bij 
gebreke hiervan worden vervolgd als rechtstreeks schuldenaar van de door de be-
lastingplichtige verschuldigde inkomstenbelastingen; dat voor deze verklaring tot 
rechtstreeks schuldenaar aansluiting moet worden gezocht bij hetgeen geldt voor 
het beslag onder derden; dat de artikelen 1456 en 1542 van het Gerechtelijk Wet-
boek het opleggen van deze sanctie onderwerpen aan het oordeel van de beslag-
rechter die terzake over een matigingsrecht beschikt;

Dat een vordering als bedoeld in de artikelen 1456 en 1542 van het Gerechte-
lijk Wetboek bij wege van een tussenvordering voor de beslagrechter kan wor-
den ingesteld;

Overwegende dat de appèlrechters door de tussenvordering van eiser strekken-
de tot de verklaring tot schuldenaar van verweerster ongegrond te verklaren om 
de reden dat een dergelijke vordering slechts mogelijk is "dan na betekening van 
een beslag onder derden volgens de gewone regels van het Gerechtelijk Wet-
boek", de aangewezen wetsbepalingen schenden;

Dat het middel gegrond is;
Overwegende dat de vernietiging van de beslissing op de door eiser ingestelde 

tussenvordering de vernietiging medebrengt van de beslissing op de door ver-
weerster  tegen eiser  ingestelde hoofdvordering,  nu deze laatste  beslissing ge-
grond is op dezelfde reden als deze waarop de tussenvordering door de appèl-
rechters werd toegekend en waarop de beslissing tot cassatie van de tussenvorde-
ring is gestoeld;

OM DIE REDENEN,
HET HOF,
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Vernietigt het bestreden arrest;
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het ver-

nietigde arrest;
Houdt de kosten aan en laat  de beslissing daaromtrent  aan de feitenrechter 

over;
Verwijst de zaak naar het Hof van Beroep te Brussel.

12 september 2002 - 1° kamer – Voorzitter: de h. Boes, afdelingsvoorzitter – Verslag-
gever: de h. Dirix – Gelijkluidende conclusie van de h. Thijs, advocaat-generaal met op-
dracht – Advocaat: mr. Claeys Boúúaert.

Nr. 448

1° KAMER - 13 september 2002

SUCCESSIERECHTEN - TERUGGAVE - AANGIFTE - MISSING - BEGRIP.

De teruggave van rechten, interesten en boeten is niet van toepassing wanneer in de op-
gave van het actief in de aangifte een loutere missing werd begaan in het bepalen van de  
waarde van een individueel aangeduid roerend of onroerend goed of gedeelte ervan1.  
(Art. 135, aanhef en 3° W.Succ.)

(BELGISCHE STAAT, MINISTER VAN FINANCIEN T. P.)

ARREST

(A.R. C.99.0384.N)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 17 mei 1999 gewezen door 

het Hof van Beroep te Antwerpen.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Ernest Waûters heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Guy Dubrulle heeft geconcludeerd.
III. Middel
Eiser voert in zijn verzoekschrift een middel aan. 
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 149 van de op 17 februari 1994 gecoördineerde Grondwet;
- artikel 135, 3°, van het Wetboek van de successierechten en, bij samenhang, van de 

artikelen 15 tot 17 van hetzelfde wetboek, houdende verplichting tot aangifte van het ac-

1 Zie, ook wat betreft de administratieve praktijk:  Rép. Not., T. XV, L. II, Larcier, 1999, 1281, nr. 
1400); O. VAN ACOLEYEN,  Successierecht, Deel II, uitg. Fiscale Hogeschool Brussel, 891-892, nrs. 
792-793; J. DECUYPER, Successierechten, Vol II, uitg. Ced Samson, 1998, 1119-1121, nrs. 2215-2216 
en 1123-1125, nrs. 2223-2231.
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tief, de artikelen 19 en 20 betreffende de waardering ervan, en de artikelen 40 en 41 waar-
uit het definitief karakter van de aangifte blijkt.

Aangevochten beslissingen
Het arrest, na vaststelling dat na nieuwe behandeling van de zaak enkel nog ter beoor-

deling bleef of verweerster haar eis tot teruggaaf van een gedeelte van de betaalde succes-
sierechten geldig kan laten steunen op een dwaling bij de aangifte zoals bedoeld door arti-
kel 135, 3°, van het Wetboek van de successierechten, beantwoordt deze vraag in bevesti-
gende zin op grond van de volgende redenen :

"Dat (verweerster) aantoont dat zij wat betreft deze aan te geven verkoopwaarde een 
misslag heeft begaan door een waarde aan te geven van 34.000 BEF per aandeel, terwijl 
nadien is gebleken in het kader van een gerechtelijk deskundigenonderzoek dat de waarde 
volgens de relevante jaarrekening per 31 december 1984 slechts 18.019 BEF per aandeel 
bedroeg.

Dat nader onderzoek van de aangifte van (verweerster) van 29 januari 1985 leidt tot de 
vaststelling dat (verweerster) hierin de boekhoudkundige waarde van de aandelen (6.001 
BEF) vermeldde en er aan toegevoegde wegens de toename van de waarde van de onroe-
rende goederen behorend tot de naamloze vennootschap een waarde van 34.000 BEF per 
aandeel aan te geven; dat zij door deze bewoordingen aangifte deed van een volgens haar 
verwezenlijkte meerwaarde;

Dat (eiser) niet betwist dat (verweerster) zich daarin vergiste; dat de werkelijke meer-
waarde geringer was en wel zodanig dat de waarde per aandeel nog 18.019 BEF beliep;

Dat deze meerwaarde, waarvan in de aangifte (...) afzonderlijk naast de boekhoudkun-
dige waarde gesproken werd, voor een deel niet tot het actief van de nalatenschap behoor-
de daar ze ten belope van dit deel onbestaande was, doch bij missing toch werd aangege-
ven; dat artikel 135, 3°, van het Wetboek van de Successierechten door het gebruik van 
het woord 'missing' de feitelijke dwaling niet uitsluit; dat aan de dwaling van (verweer-
ster) blijkens voormelde wetsbepaling geen bindend gevolg kan worden gehecht."

En het arrest willigt op die gronden de vordering van verweerster in.
Grieven
1. Eerste onderdeel
Eiser had in zijn na tussenarrest voor het hof van beroep neergelegde conclusie ingeroe-

pen dat het recht op teruggave krachtens artikel 135, 3°, van het Wetboek van de Succes-
sierechten onderworpen was aan de dubbele voorwaarde : 1° dat een bepaald goed, onder 
de baten van de nalatenschap aangegeven, eigenlijk geen deel uitmaakt van de nalaten-
schap, hetzij in het geheel niet of voor een kleiner deel, hetzij voor een bedrag dat niet 
werd bepaald overeenkomstig de voorschriften van het wetboek; 2° dat die ten onrechte 
gedane aangifte aan een vergissing van de aangever is toe te schrijven. 

Het arrest houdt wel in dat verweerster terzake een vergissing heeft begaan.
Evenwel wordt noch in de boven hernomen overwegingen, noch in enige andere over-

wegingen van het arrest vastgesteld dat aan de eerstvermelde voorwaarde is voldaan, met 
name dat een bepaald aangegeven goed, zij het voor een deel, eigenlijk geen deel uitmaakt 
van de nalatenschap.

Het arrest houdt evenmin in dat de toepassing van artikel 135, 3°, van het Wetboek van 
de Successierechten aan deze voorwaarde niet zou onderworpen zijn. Het arrest laat de 
desbetreffende conclusie aldus onbeantwoord.

Hieruit  volgt  dat  het  arrest  niet  naar  het  grondwettelijk  voorschrift  gemotiveerd  is 
(schending van artikel 149 van de gecoördineerde Grondwet).

2. Tweede onderdeel
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Artikel 40 van het Wetboek van de Successierechten legt aan de in de wet aangeduide 
erfgerechtigden de verplichting op om binnen een vastgelegde termijn een aangifte van de 
nalatenschap in te leveren.

Deze aangifte moet de samenstelling en de waardering van de activa en passiva bevat-
ten.

Artikel 41 van hetzelfde wetboek voorziet in een mogelijkheid om de in artikel 40 om-
schreven termijn te verlengen, en om in de aldus omschreven termijnen de aangifte te wij-
zigen.

De laatstvermelde bepaling impliceert dat na verstrijken van de termijn geen mogelijk-
heid tot wijziging van de aangifte meer mogelijk zal zijn.

Daaruit blijkt tevens dat op de datum van het verstrijken van de toepasselijke termijn de 
schuld inzake successierechten op de nalatenschap zoals aangegeven vaststaat.

Van de aldus vastgestelde schuld kunnen enkel afgetrokken worden de bedragen, waar-
voor een uitdrukkelijke wetsbepaling een recht op teruggave toekent.

Het recht op teruggave, toegekend bij artikel 135, 3°, van hetzelfde wetboek, bestaat al-
leen wanneer bewezen wordt dat een individueel aangeduid roerend of onroerend goed bij 
missing op het actief der aangifte gebracht werd.

De aldus beoogde missing moet het bestaan in de nalatenschap van het bedoelde goed 
tot voorwerp hebben, en niet de waardering ervan.

Het bewijzen van een minderwaarde mag niet met het al of niet bestaan van een goed 
gelijkgesteld worden.

Het aanvoeren dat, ingevolge een onjuiste waardering, een meerwaarde bij missing, of 
ingevolge een feitelijke dwaling werd aangegeven, kan derhalve geen opening geven tot 
een recht op teruggave krachtens het vermelde artikel 135, 3°.

Hieruit volgt dat het arrest, waarin vastgesteld wordt dat de vermelde meerwaarde bij 
missing of ingevolge een feitelijke dwaling werd aangegeven, en daaruit afleidt dat ver-
weerster recht heeft op teruggave van de daarop geheven successierechten, de betekenis 
van  deze  bepaling  en  van  het  systeem van  heffing  van  de  successierechten  miskent 
(schending van al de in de aanhef van het middel vermelde wetsbepalingen behalve artikel 
149 van de Grondwet).

IV. Beslissing van het Hof
Tweede onderdeel
Overwegende dat artikel 135, aanhef en 3°, van het Wetboek van de Succes-

sierechten bepaalt dat tegen inlevering van een aangifte die het feit aanduidt dat 
aanleiding geeft tot teruggave, de rechten, interesten en boeten kunnen worden 
teruggegeven wanneer er bewezen wordt dat een individueel aangeduid roerend 
of onroerend goed bij missing op het actief van de aangifte werd gebracht;

Dat de in dit artikel bepaalde teruggave niet van toepassing is wanneer in de 
opgave van het actief in de aangifte een loutere missing werd begaan in het bepa-
len van de waarde van een individueel aangeduid roerend of onroerend goed of 
gedeelte ervan;

Overwegende dat het arrest oordeelt dat : 
1. in het actief in de aangifte de bedoelde aandelen werden gewaardeerd vol-

gens hun boekhoudkundige waarde vermeerderd met de meerwaarde volgend uit 
de toename van de waarde van onroerende goederen behorende tot de bedoelde 
vennootschap; 
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2. in de aangifte die meerwaarde afzonderlijk werd besproken naast de boek-
houdkundige waarde; 

3. eiser niet betwist dat verweerster zich in die waardering vergiste en dat de 
werkelijke meerwaarde lager was dan die welke werd aangegeven;

Dat het arrest op grond daarvan beslist dat in het actief in de aangifte de voor-
melde meerwaarde bij missing werd opgenomen terwijl die voor dit deel niet tot 
de nalatenschap behoorde en eiser veroordeelt tot terugbetaling aan verweerder 
van de teveel betaalde successierechten tot beloop van 184.014 BEF, vermeer-
derd met de gerechtelijke rente vanaf 22 juni 1995;

Dat het arrest aldus artikel 135, 3°, van het Wetboek van de Successierechten 
schendt;

Dat het onderdeel gegrond is;
OM DIE REDENEN,
HET HOF,
Vernietigt het bestreden arrest;
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het ver-

nietigde arrest;
Houdt de kosten aan en laat de beslissing daaromtrent aan de feitenrechter 

over;
Verwijst de zaak naar het Hof van Beroep te Gent.

13 september 2002 - 1° kamer – Voorzitter: de h. Verougstraete, voorzitter – Verslag-
gever: de h. Waûters – Gelijkluidende conclusie van de h. Dubrulle, advocaat-generaal – 
Advocaat: mr. Claeys Boúúaert.

Nr. 449

1° KAMER - 13 september 2002

1º HANDELSPRAKTIJKEN - HANDELSPRAKTIJKENWET - ARTIKEL 1.6,A - 
VERKOPER - BEGRIP.

2º HANDELSPRAKTIJKEN - HANDELSPRAKTIJKENWET - ARTIKEL 1.6,A EN C - 
VERKOPER - BEGRIP.

1º Opdat hij als verkoper in de zin van artikel 1.6,a) Handelspraktijkenwet aangezien zou 
kunnen worden is niet vereist dat hij die een dienst te koop aanbiedt of verkoopt handelt  
met winstoogmerk, maar is de aard zelf van de activiteit  of gestelde handeling deter-
minerend1. (Artt. 1.2 en 1.6,a) Handelspraktijkenwet 1991)

2º Hij die een dienst, die op zichzelf een handelsdaad in de zin van artikelen 2 en 3 van het  
Wetboek van Koophandel uitmaakt, te koop aanbiedt of verkoopt, kan als verkoper in de 
zin van artikel 1.6,a) en c), Handelspraktijkenwet aangezien worden, ongeacht of er een 

1 Zie Cass., 12 nov. 1999, A.R. C.98.0295.F, nr. 602 met de conclusie van A.G. DE RIEMAECKER en de 
verwijzingen aldaar en Cass., 11 mei 2001, A.R. C.00.0292.N, nr. 275. Zie ook de conclusie O.M. 
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tegenprestatie verschuldigd is door diegene aan wie de dienst ten goede komt2.  (Artt. 2 
en 3 W.Kh.; artt. 1.2 en 1.6,a) en c) Handelspraktijkenwet 1991)

(B.V.B.A. GENT WATERTOERIST T. V.Z.W. ELECTROBOOT e.a.)

Advocaat-generaal Dubrulle heeft in substantie gezegd:
1.  Het  bestreden arrest  wijst  eiseres’ vordering tot  staking op grond van artikel  93 

WHPC af.
Volgens de door het arrest overgenomen vaststellingen van de eerste rechter is eiseres 

op commerciële  wijze  bedrijvig  in  het  watertoerisme in  Gent,  terwijl  verweerster  een 
V.Z.W. is en gratis een watertaxidienst aanbiedt, waarvan eiseres de staking vordert.

2. Het eerste onderdeel van het EERSTE cassatiemiddel vecht deze afwijzende beslis-
sing aan in zoverre ze gegrond is op de omstandigheid dat verweerster  geen winstoog-
merk nastreeft en dus geen verkoper is in de zin van artikel 1, lid 6, sub a, WHPC en voert 
hierbij de schending aan van deze bepaling, alsook van artikel 2 W.Kh., op grond dat de 
eerst vermelde bepaling, onder verkoper verstaat, naast elke handelaar of ambachtsman, 
ook elke natuurlijke persoon of rechtspersoon, die producten of diensten te koop aanbie-
den of verkopen in het kader van een beroepsactiviteit of met het oog op de verwezenlij-
king van hun statutair doel, dat voormeld artikel 2 onder daden van koophandel onder 
meer verstaat alle verrichtingen van ondernemingen van vervoer te water en terwijl hierbij 
de vereiste van winstoogmerk niet gesteld wordt.

Dit onderdeel komt gegrond voor.
Naar luid van artikel 1 WHPC, moet, voor de toepassing van deze wet worden verstaan 

onder: … 2. Diensten: alle prestaties die een handelsdaad uitmaken of een ambachtsac-
tiviteit bedoeld in de wet op het ambachtsregister.

Uit de samenhang van deze artikelen 1.2 en 1.6 volgt dat niet vereist is dat hij die dien-
sten te koop aanbiedt of verkoopt met  winstoogmerk handelt om als verkoper in de zin 
van de wet aangezien te kunnen worden, maar dat de aard van de activiteit of handeling 
determinerend is. Het Hof heeft reeds bij arrest van 11 mei 20013 beslist dat dit laatste cri-
terium – en niet het winstoogmerk of het doel - determinerend is voor het al dan niet be-
roepsmatig karakter van de activiteit of handeling, voor de invulling van het begrip consu-
ment. Dit criterium kan in dezen dan a fortiori gelden voor de bepaling van het begrip ver-
koper, nu enerzijds hier niet ter discussie staat dat verweerster haar diensten aanbiedt ter 
verwezenlijking van haar statutair doel en anderzijds de wet het begrip verkoper ruim op-
vat, in elk geval ruimer dan in de traditionele zin, zoals in het Burgerlijk Wetboek of in 
het Wetboek van Koophandel.

Zowel in de rechtsleer als in de rechtspraak bestaat een begrijpelijke twijfel over de in-
terpretatie van artikel 1.6,a), waarin het winstoogmerk niet vermeld wordt, terwijl artikel 
1.6,c) uitdrukkelijk prestaties ‘met of zonder winstoogmerk’ viseert.  Hieruit heeft men 
dan ook kunnen afleiden dat eerst vermelde bepaling het winstoogmerk als vereiste inclu-
deert. Laatstgenoemde bepaling, bedoeld om de in de vorige niet voorziene gevallen ‘op 
te vangen’, is evenwel zo ruim dat ze de eerste uitholt. Meteen opteert een meerderheid 
dan ook terecht voor een ruime uitlegging van littera a4: winstoogmerk is niet vereist. Dit 
strookt met de “wil van de wetgever om, onder het begrip verkoper, de vereniging zonder 
winstoogmerk te laten vallen”, “(die) hoe dan ook duidelijk tot uiting (komt)”5.

2 Ibidem.
3 A.R. C.00.0292.N, nr. 275.
4 Zie P. WYTINCK, Commentaar bij art. 1 W. 14 juli 1991, in: Handels- en economisch recht. Com-
mentaar met overzicht van rechtspraak en rechtsleer, X. Handelspraktijken, Kluwer, 2000, 181-183, 
randnummers 12 en 13 en 188, randnummer 31.
5 Gedr. St., Senaat, 464 (1986-1987) – nr. 23, 2.
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De beslissing die verweerster, een zodanige vereniging, niet als verkoper aanziet omdat 
ze geen winstoogmerk nastreeft is dus niet naar recht verantwoord, daar ze een in de wet 
niet gestelde voorwaarde daaraan toevoegt.

3. Het derde onderdeel voert dezelfde schendingen aan, alsook deze van littera c) van 
voormeld artikel 1.6,  dat ook onder verkoper verstaat  de personen die, hetzij  in eigen 
naam, hetzij in naam of voor rekening van een al dan niet met rechtspersoonlijkheid be-
klede derde met of zonder winstoogmerk, een commerciële, financiële of industriële acti-
viteit uitoefenen en die producten of diensten te koop aanbieden of verkopen. Volgens dit 
onderdeel heeft het arrest verweerster evenmin als verkoper willen aanzien omdat ze haar 
diensten gratis aanbiedt.

Ook dit onderdeel vergt een antwoord, omdat het arrest mede, d.i. benevens het win-
stoogmerk, het gratis karakter van de door verweerster aangeboden dienst als criterium in 
aanmerking neemt om verweerster de hoedanigheid van verkoper te ontzeggen. En het 
komt eveneens gegrond voor.

Uit de samenhang van dezelfde artikelen 1.2 en 1.6 (a en c) volgt namelijk dat hij die 
een prestatie of dienst te koop aanbiedt of verkoopt, die op zichzelf een handelsdaad is, 
als verkoper in de zin van de wet aangezien kan worden, ongeacht of daarvoor een tegen-
prestatie verschuldigd is, dus ongeacht of deze dienst gratis is. Dit is alleszins de strekking 
van het arrest van het Hof van 12 november 1999 en de eraan voorafgaande conclusie van 
A.G. DE RIEMAECKER6. Het middel voerde toen aan dat er enkel sprake is van verkoop in de 
zin van art. 1,6,a) WHPC op voorwaarde dat voor de dienst die door de verkoper te koop 
aangeboden of verkocht wordt, een tegenprestatie wordt geleverd door degene aan wie de 
dienst ten goede komt en dat een handelsvennootschap die gratis diensten aanbiedt of ver-
strekt geen verkoper is in de zin van die bepaling. Het middel werd verworpen om reden 
dat het hof van beroep op grond van de vaststellingen in het bestreden arrest, waartegen 
dat middel niet opkwam, namelijk dat alle daden van de eiseres, een naamloze vennoot-
schap, vermoed werden daden van koophandel te zijn die overeenstemden met haar maat-
schappelijk doel, wettig heeft kunnen beslissen dat eiseres een verkoper was in de zin van 
de voornoemde wetsbepaling.

Ook hier geldt de redenering enerzijds dat het begrip verkoop niet samenvalt met het 
traditionele, dat namelijk de betaling van een prijs onderstelt, maar dat het ook hier ruimer 
moet worden opgevat, anderzijds dat het vereisen van een tegenprestatie ook impliceert 
aan de wet een voorwaarde toe te voegen die ze niet stelt en, ten slotte, dat ook een gratis 
dienstverlening de mededinging kan verstoren, hetgeen de wetgever precies heeft willen 
beletten7.

De beslissing die verweerster niet als verkoper aanziet omdat ze haar dienst gratis aan-
biedt schendt dus ook artikel 1.6 (a en c) WHPC.

4. De overige grieven kunnen niet tot ruimere cassatie leiden.
Conclusie: vernietiging.

ARREST

(A.R. C.01.0220.N)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 25 september 2000 gewezen 

6 A.R. C.98.0295.F, nr. 602, inz. randnummer 2.3 van die conclusie.
7 Anders: G.L. BALLON, Enkele belangrijke nieuwigheden in de wet betreffende de handelspraktijken 
en de voorlichting en de bescherming van de verbruiker,  DAOR, 1992, 62, nr. 8.  Genuanceerd: P. 
WYTINCK, o.c., 195-196, randnummer 51.
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door het Hof van Beroep te Gent.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Ghislain Londers heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Guy Dubrulle heeft geconcludeerd.
III. Middelen
Eiseres voert in haar verzoekschrift twee middelen aan.
1. Eerste middel
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 1.6, sub a) en c) Wet Handelspraktijken;
- artikel 2, vijfde streepje, Wetboek van Koophandel;
- artikel 149 van de Grondwet.
Aangevochten beslissingen
Het bestreden arrest verklaart het beroep van eiseres ontvankelijk doch ongegrond op 

grond van volgende overwegingen :
"B. Beoordeling
Het hof treedt de motieven van de eerste rechter bij en beschouwt deze, voor zover niet 

in strijd met wat hierna wordt gesteld, hernomen en vult ze aan met de overweging dat :
- zowel uit de vennootschapsvorm als uit de doelstelling van (eerste verweerster) ten 

genoege van recht volgt dat de vereniging geen winstoogmerk heeft en ook niet tot doel 
heeft gebeurlijke winsten aan haar leden uit te keren; dit wordt bewezen door artikel 11 
van de statuten van de V.Z.W. dat handelt over de bestemming van de netto activa bij ge-
beurlijke vereffening nl. toe te kennen aan een instelling of vereniging waarvan het doel 
zoveel mogelijk dit van de vereniging benadert;

- binnen het kader van de doelstelling van de vereniging kan het inleggen van een gratis 
watertaxidienst geenszins worden gekwalificeerd als een daad van koophandel in de zin 
van de koophandelwetten met handelsrechtelijk karakter; een handelaar stelt daden van 
koophandel met het oogmerk om winst te maken; winstoogmerk en speculatie behoren tot 
het wezen zelf van de daad van koophandel zodat de objectieve daad van koophandel haar 
handelsrechtelijk karakter verliest bij gebrek aan deze doelstelling; het inleggen van een 
water taxidienst beoogt geenszins winst te maken en is evenmin een activiteit die beoogt 
winst te realiseren uit andere activiteiten van de vereniging;

- de door (eiseres) aangebrachte rechtspraak en rechtsleer vinden terzake geen toepas-
sing en/of zijn niet vergelijkbaar met onderhavige casus; enerzijds is (eerste verweerster) 
geen handelaar die, binnen het geheel van haar handelsactiviteiten een product of dienst 
gratis aanbiedt en anderzijds is het gratis aanbieden van een dienst niet gelijk te stellen 
met een dienst tegen betaling zoals het strijkers arrest en het Rode Kruis-arrest, wijl (eer-
ste verweerster) evenmin een winstgevende activiteit uitoefent of een dergelijke uitoefe-
ning beoogt;

- aanvullend verwezen wordt naar : Coipel M., Le rôle économique des A.S.B.L. : éva-
luation critique d'un succès, C.D.V.A. Liège 1985; Cornelis L. & Maertens A.S., Aspec-
ten van onregelmatigheid,  schijn en beheersaansprakelijkheid in V.Z.W.'s,  TBBR 994, 
173; 6de herw. Uitgave Kluwer Rechtswetenschappen p. 21 & vlgd en 363 en vlgd.

- de grieven en de argumenten voor (eiseres) zijn geenszins van aard het hierboven ge-
stelde te weerleggen en/of te ontkrachten".

De motieven van de eerste rechter waarnaar het bestreden arrest verwijst en welke het 
uitdrukkelijk "herneemt" en ook aanvult waren de volgende :
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"1.2. Toepasselijkheid van artikel 93 WHPC
(...)
Artikel 1.6.a bepaalt dat als verkoper wordt beschouwd elke handelaar of ambachtsman 

en elke natuurlijke persoon die producten of diensten te koop aanbiedt of verkoopt in het 
kader van zijn beroepsactiviteit of met het oog op de verwezenlijking van zijn statutair 
doel.

Om te bepalen of de wet op de handelspraktijken van toepassing is op (eerste verweer-
ster) moet bijgevolg worden nagegaan of zij als handelaar kan worden aangezien, of dat 
zij, te verwezenlijking van haar maatschappelijk doel, diensten verkoop of te koop aan-
biedt.

In tegenstelling tot de bewering van (eisers) is het doel van (eerste verweerster), zoals 
hierboven omschreven, vrij van winstoogmerk.

De promotie van milieuvriendelijk aangedreven vaartuigen, deze ten dienste stellen van 
de gemeenschap middels de uitbouw van watertaxi- en busnet en (zij het in een later stadi-
um) het leggen van contacten met sociaal zwakkere doelgroepen teneinde ze te laten ge-
nieten van de verworvenheden van de V.Z.W., is duidelijk ontbloot van alle winstoog-
merk.

(Eiseres beweert), doch (bewijst) geenszins dat achter dit doel een verborgen en zuiver 
commercieel oogmerk schuil gaat.

Deze zienswijze is immers enkel gesteund op de beweerde bindingen van (eerste) ver-
weerster met een reeks bedrijven en de filosofie dat in de huidige kapitalistische maat-
schappij  een  filantropisch  initiatief  van  dergelijke  omvang niet  kan  bestaan,  doch  dit 
standpunt wordt door niets gestaafd.

(Eiseres) vertrekt van hieruit om vervolgens te verzanden in een reeks veronderstellin-
gen en hypothetische constructies die verder door niets worden ondersteund.

Ter verwezenlijking van dit doel biedt (eerste verweerster) een gratis taxi- en busver-
voer aan op het water, als alternatief voor het openbaar vervoer.

Zo deze dienstverlening reeds als objectieve daad van koophandel zou kunnen worden 
aangezien, quod non, dan maakt ze van (eerste verweerster) nog geen handelaar.

Een winstgevende activiteit is immers niet met de statuten onverenigbaar, op voorwaar-
de dat  zij  een bijkomstig  of  ondergeschikt  karakter  vertoont  (Cass.,  12.2.1987,  R.W., 
1987-1988, 191).

Dit betekent dat een V.Z.W., die over inkomsten dient te beschikken om haar maat-
schappelijk doel te realiseren, ten bijkomstige titel daden van koophandel mag stellen op 
voorwaarde dat de inkomsten die hieruit voortspruiten voor de verwezenlijking van het 
maatschappelijk doel worden aangewend.

(Eiseres toont) nergens aan dat (eerste verweerster) de gewraakte transportdienst niet 
ten dienste stelt en ondergeschikt maakt aan haar hoger maatschappelijk hoofddoel te we-
ten de bevordering van milieuvriendelijk transport op het water en de begeleiding van so-
ciaal minder bedeelden.

Volgens een constante rechtspraak van het Hof van Cassatie, maakt het winstoogmerk 
een noodzakelijk bestanddeel uit van de 'daad van koophandel'. (Cass. 25.2.1935, Pas., 
1935, I, 170; Cass. 30.12.1946, Pas., 1946, I , 489; Cass. 19.1.1973, Arr. Cass., 1973, 
515).

Ontbreekt dit bestanddeel dan verliest de daad haar handelskarakter.
Bij de V.Z.W. wordt dit winstoogmerk tot bewijs van het tegendeel vermoed afwezig te 

zijn.
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(Eiseres heeft) dit vermoeden geenszins weerlegd.
Uit de overgelegde krantenartikels, verschenen rond de activiteit van (eerste verweer-

ster) blijkt immers dat zij een gratis openbaar vervoer via het water wenst aan te bieden.
Nu er van (eerste verweerster) geen objectieve daden van koophandel uitgaan en haar 

doel, zoals is gebleken uit de overgelegde statuten, geen bevordering van materiële belan-
gen nastreeft, kan zij niet als handelaar in de zin van artikel 1 WKH worden aanzien.

De door eiseres gewraakte handeling, namelijk het organiseren van gratis taxi- en bus-
vervoer op het water, kan evenmin worden aangemerkt als het 'te koop aanbieden of ver-
kopen van diensten'.

Het begrip diensten in de zin van de wet op de handelspraktijken wordt gedefinieerd als 
zijnde 'alle prestaties die een handelsdaad uitmaken of een ambachtsactiviteit bedoeld in 
de wet op het ambachtregister' (art. 1.2. WHPC).

Dit betekent dat in geval van dienstverlening, indien het statutair doel vrij is van winst-
oogmerk, moet worden gekeken naar het doel van de dienst als zodanig.

Op het niveau van de dienst zelf, zal bijgevolg moeten worden nagegaan of er winst-
oogmerk aanwezig is (cf. J. Meusen, De aanknopingspunten van de nieuwe wet handels-
praktijken, T.P.R., 1994, 144 e.v.).

Zoals reeds werd vastgesteld blijft eiseres in gebreke aan te tonen dat de gewraakte 
dienstverlening met winstoogmerk werd gesteld.

Uit de overgelegde stukken kan hic et nunc immers niet worden afgeleid dat (eerste 
verweerster) bij het aanbieden van het gratis watertransport zich laat inspireren door ande-
re motieven dan sociaal en milieubewustzijn.

Aangezien niet wordt bewezen dat (eerste verweerster) als handelaar opereert onder de 
dekmantel van een V.Z.W., noch diensten of producten verkoopt of te koop aanbiedt ter 
verwezenlijking van haar maatschappelijk doel, is de wet op de handelspraktijken niet van 
toepassing zodat de vordering tegen haar gericht ongegrond is".

Grieven
1.1. Eerste onderdeel
De artikelen 1.6, sub a) e, en 1.6, sub c) van de WHPC bevatten volgende definitie van 

het begrip verkoper :
"a) elke handelaar of ambachtsman en elke natuurlijke persoon of rechtspersoon, die 

producten of diensten te koop aanbieden of verkopen in het kader van een beroepsactivi-
teit of met het oog op de verwezenlijking van hun statutair doel;

c) de personen die, hetzij in eigen naam, hetzij in naam of rekening van een al dan niet 
met rechtspersoonlijkheid beklede derde met of zonder winstoogmerk, een commerciële, 
financiële of industriële activiteit uitoefenen en die producten of diensten te koop aanbie-
den of verkopen".

Artikel 1.6, sub a), bestempelt vooreerst handelaren als verkoper. Vervolgens echter 
stelt hetzelfde artikel 1.6, sub a), dat ook verkoper is hij die onder meer diensten te koop 
aanbiedt of verkoopt met het oog op de verwezenlijking van zijn statutair doel. Hieruit 
volgt dat om onder toepassingsgebied te vallen van artikel 1.6, sub a), het voldoende is dat 
men diensten verkoopt ter verwezenlijking van een statutair doel, zonder dat hieraan enige 
vereiste van winstoogmerk door de wetgever wordt gekoppeld.

Het bestreden arrest en het vonnis van de eerste rechter waarvan de motivering door het 
bestreden arrest integraal wordt hernomen, stellen vast dat de activiteiten van (eerste) ver-
weerster diensten zijn welke zij aanbiedt ter verwezenlijking van haar maatschappelijk 
doel.



1850 HOF VAN CASSATIE 13.9.02 - Nr. 449 

Het bestreden arrest en het vonnis van de eerste rechter stellen van dat eerste verweer-
ster niet onder het toepassingsgebied van artikel 1.6 WHPC valt omdat zij enerzijds geen 
handelaar is en anderzijds door het aanbieden van diensten in het kader van haar statutair 
doel, geen winstoogmerk beoogt.

Hieruit volgt dat het bestreden arrest aldus artikel 1.6, sub a), WHPC schendt aangezien 
voor de toepassing van deze bepaling geen winstoogmerk is vereist en de loutere vaststel-
ling dat diensten worden aangeboden door een VZW voor de verwezenlijking van haar 
statutair doel volstaat opdat er sprake zou zijn van een verkoper in de zin van de WHPC 
(schending van artikel 1.6, sub a), WHPC).

1.2. Tweede onderdeel
Het bestreden arrest stelt uitdrukkelijk vast op pagina 3 dat eerste verweerster een "wa-

ter taxidienst" aanbiedt. Het vonnis van de eerste rechter, dat uitdrukkelijk door het be-
streden arrest wordt hernomen, ook op het vlak van de feiten uitdrukkelijk vaststelt op pa-
gina 10 dat (eerste) verweerster een "watertaxi- en busnet" uitbouwt en "taxi- en busver-
voer" aanbiedt "op het water, als alternatief voor het openbaar vervoer", welke een "trans-
portdienst" (p. 11, vierde lijn) uitmaken. Verrichtingen van vervoer zijn daden van koop-
handel (art. 2, vijfde streepje, Wetboek van Koophandel). De eerste rechter erkent verder 
dat een VZW die over inkomsten dient te beschikken om haar maatschappelijk doel te re-
aliseren, ten bijkomstige titel daden van koophandel mag stellen op voorwaarde dat de in-
komsten die hieruit voortspruiten voor de verwezenlijking van het maatschappelijk doel 
worden aangewend" en overweegt dat eiseres nergens aantoont "dat (eerste) verweerster 
de gewraakte transportdienst niet ten dienste stelt en ondergeschikt maakt aan haar hoger 
maatschappelijk hoofddoel te weten de bevordering van milieuvriendelijk transport op het 
water en de begeleiding van sociaal minder bedeelden".

Het bestreden arrest stelt hiermee dus vast dat, enerzijds, (eerste) verweerster een com-
merciële activiteit uitoefent in de zin van artikel 1.6, sub c, WHPC. Het bestreden arrest 
hiermee minstens vaststelt dat (eerste) verweerster diensten aanbiedt.

Artikel 1.6, sub c), WHPC vereist niet dat men een handelaar is om een "verkoper" te 
zijn  in  de zin  van de WHPC. Artikel  1.6,  sub c),  stelt  enkel  als  voorwaarde dat  een 
(rechts)persoon commerciële activiteiten uitoefent of diensten te koop aanbiedt en ver-
koopt. Dit artikel voegt daar uitdrukkelijk aan toe dat dit kan gebeuren "met of zonder 
winstoogmerk". Het bestreden arrest derhalve niet zonder schending van deze bepaling 
alsook van artikel 2 Wetboek van Koophandel kon overwegen dat verweerster geen ver-
koper is in de zin van de WHPC op grond van de loutere vaststelling dat verweerster noch 
handelaar is noch diensten verkoopt met enig winstoogmerk (schending van artikel 1.6, 
sub c), WHPC) en van artikel 23 Wetboek van Koophandel.).

1.3. Derde onderdeel
Eiseres in haar verzoekschrift tot hoger beroep, onder verwijzing naar de conclusie van 

(eerste) verweerster voor de eerste rechter, omstandig motiveerde dat de dienst aangebo-
den door (eerste) verweerster niet gratis was nu deze activiteit werd vergoed door sponso-
ring in het kader van het verhuur van advertentieruimte.

Eiseres in haar verzoekschrift tot hoger beroep op pagina 7, voorlaatste en laatste ali-
nea, immers het volgende overwoog onder de titel "De (eerste verweerster) bezit de hoe-
danigheid van verkoper ook wanneer zij het transport 'gratis' aanbiedt" : " Ook in casu er-
kent (eerste verweester) in conclusies dat het omstreden project wordt gefinancierd door 
'sponsoring via het verhuren van advertentieruimtes'. En zelfs zonder specifieke ruimtes 
voor advertenties te verhuren maakt (eerste verweerster) ontegensprekelijk reclame voor 
een welbepaalde product, met name de elektrische motor waarmee haar vaartuig is uitge-
rust.".

Eerste verweerster in haar eerste conclusie voor de eerste rechter inderdaad had gesteld 
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op pagina 10 dat de : "jaarlijkse kosten voor de boot kunnen zelfs met een halve bezetting 
van de beschikbare advertentieruimte en de huidige advertentietarieven ruimschoots ge-
dekt worden".

Het bestreden arrest door de enkele overweging dat (eerste verweerster) geen verkoper 
in de zin van de WHPC omdat zij geen handelaar is en haar diensten zonder winstoog-
merk aanbiedt nu deze gratis worden aangeboden, niet antwoordt op het verweer van eise-
res zoals geformuleerd in haar verzoekschrift tot hoger beroep dat de dienst niet gratis is 
nu hij wordt vergoed via de sponsoring van advertentieruimten (schending van artikel 149 
van de gecoördineerde Grondwet).

Het bestreden arrest door aldus als voorwaarde te stellen dat er geen winstoogmerk kan 
zijn onder de WHPC nu de diensten gratis worden aangeboden, artikel 1.6, sub a) en sub 
c), schendt nu het al dan niet gratis aanbieden van diensten niet relevant is om te bepalen 
of voldaan is aan de definitie van verkoper in artikel 1.6 van de WHPC. Het bestreden ar-
rest eveneens artikel 1.6., sub a) en sub c), schendt aangezien uit de vergoeding van een 
dienst via de sponsoring van advertentieruimten volgt dat verweerster met winstoogmerk 
verkoopt, minstens dat zij niet gratis diensten te koop aanbiedt (schending van artikel 1.6, 
sub a) en artikel 1.6, sub c), WHPC).

IV. Beslissing van het Hof
Eerste middel
1. Eerste onderdeel
Overwegende dat  voor  de  toepassing  van  de  Wet  Handelspraktijken  onder 

"verkoper" krachtens artikel 1.6.a) van die wet moet worden verstaan elke han-
delaar of ambachtsman en elke natuurlijke of rechtspersoon, die producten of 
diensten te koop aanbieden of verkopen in het kader van een beroepsactiviteit of 
met het oog op de verwezenlijking van hun statutair doel;

Dat, overeenkomstig artikel 1.2 Wet Handelspraktijken, onder "diensten" moet 
worden verstaan alle prestaties die een handelsdaad uitmaken of een ambachtsac-
tiviteit bedoeld in de wet op het ambachtsregister; 

Dat alle verrichtingen van ondernemingen van vervoer te land, te water of door 
de lucht, daden van koophandel zijn in de zin van artikel 2 van het Wetboek van 
Koophandel;

Overwegende dat uit de samenhang van de artikelen 1.2 en 1.6 Wet Handels-
praktijken volgt dat niet vereist is dat diegene die een dienst te koop aanbiedt of 
verkoopt handelt met winstoogmerk opdat hij als verkoper in de zin van artikel 
1.6.a) Wet Handelspraktijken zou kunnen aangezien worden, maar dat de aard 
zelf van de activiteit of gestelde handeling ter zake determinerend is;

Overwegende dat het arrest, met eigen redenen en met overname van de rede-
nen van het beroepen vonnis, vaststelt dat eerste verweerster een gratis taxi- en 
busvervoer aanbiedt op de Gentse binnenwateren en zij hierbij handelt ter verwe-
zenlijking van haar statutair bepaald maatschappelijk doel;

Dat het arrest niet zonder schending van de in het onderdeel aangewezen wets-
bepalingen vermocht te oordelen dat eerste verweerster geen handelaar was in de 
zin van de Wet Handelspraktijken;

Dat het onderdeel gegrond is;
2. Derde onderdeel 
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Overwegende dat uit de samenhang van de artikelen 1.2 en 1.6.a) en c), Wet 
Handelspraktijken, volgt dat diegene die een dienst te koop aanbiedt of verkoopt 
die op zichzelf een handelsdaad uitmaakt in de zin van de artikelen 2 en 3 van 
het Wetboek van Koophandel, als verkoper kan aangezien worden ongeacht of er 
een  tegenprestatie  verschuldigd  is  door  diegene  aan wie  de  dienst  ten goede 
komt;

Overwegende dat het arrest, met eigen redenen en met overname van de rede-
nen van het beroepen vonnis, vaststelt dat eerste verweerster een transportdienst 
aanbiedt onder de vorm van een taxi- en busvervoer op de Gentse binnenwate-
ren, dit als alternatief voor het openbaar vervoer;

Dat  het  arrest  aldus  aanneemt  dat  de  door  eerste  verweerster  aangeboden 
dienst een daad van koophandel uitmaakt in de zin van artikel 2, sub 5, van het 
Wetboek van Koophandel, te weten een verrichting van vervoer te water;

Overwegende dat het arrest door te oordelen dat eerste verweerster geen dien-
sten te koop aanbiedt of verkoopt in de zin van artikel 1.6, a) en c), Wet Handels-
praktijken louter  op grond van de  omstandigheid dat  eerste  verweerster  haar 
transportdienst gratis aanbiedt, deze wetsbepaling schendt;

Dat het onderdeel gegrond is;
OM DIE REDENEN,
HET HOF,
Vernietigt het bestreden arrest;
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het ver-

nietigde arrest;
Houdt de kosten aan en laat de beslissing daaromtrent aan de feitenrechter 

over;
Verklaart het arrest bindend voor de tot bindendverklaring opgeroepen partij-

en;
Verwijst de zaak naar het Hof van Beroep te Brussel.

13 september 2002 - 1° kamer – Voorzitter: de h. Verougstraete, voorzitter – Verslag-
gever: de h. Londers – Gelijkluidende conclusie van de h. Dubrulle, advocaat-generaal – 
Advocaat: mr. De Gryse.

Nr. 450

VERENIGDE KAMERS - 16 september 2002

1º RAAD VAN STATE - ARREST AFDELING ADMINISTRATIE - ADVOCAAT BIJ HET 
HOF - CASSATIEBEROEP ZONDER BIJSTAND - GEVOLG.

2º CASSATIEBEROEP — ARRESTEN RAAD VAN STATE - AFDELING ADMINISTRATIE 
- ADVOCAAT BIJ HET HOF - CASSATIEBEROEP ZONDER BIJSTAND - GEVOLG.

1º en 2° Het cassatieberoep tegen een arrest van de R.v.St., afdeling administratie, dat in-
gesteld is zonder de bijstand van een advocaat bij het Hof van Cassatie, is niet ontvanke-
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lijk1. (Art. 1080 Ger.W.; art. 33 Wet Raad van State; art. 1 Besl.Reg. 23 aug. 1948)

(R. T. GEMEENTE MEIX-DEVANT-VIRTON e.a.)

ARREST (vertaling)

(A.R. C.01.0196.F)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest, op 21 februari 2001 gewezen 

door de Raad van State, afdeling administratie.
II. Rechtspleging voor het Hof
Het openbaar ministerie heeft aan de voorziening een grond van niet-ontvan-

kelijkheid tegengesteld.
Eiser heeft de griffie van het Hof een memorie van antwoord op de grond van 

niet-ontvankelijkheid bezorgd.
Raadsheer Sylviane Velu heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Xavier de Riemaecker heeft geconcludeerd.
III. Beslissing van het Hof
Over de grond van niet-ontvankelijkheid die, overeenkomstig artikel 1097 van 

het Gerechtelijk Wetboek, door het openbaar ministerie ambtshalve is opgewor-
pen : het verzoekschrift is niet ondertekend door een advocaat bij het Hof van 
Cassatie :

Overwegende dat ingevolge de artikelen 33 van de bij koninklijk besluit van 
12 januari 1973 gecoördineerde wetten op de Raad van State, 1 van het besluit 
van de Regent van 23 augustus 1948 tot vaststelling van de formaliteiten en de 
termijnen inzake cassatieberoep tegen de arresten van de Raad van State en 1080 
van het Gerechtelijk Wetboek, het cassatieberoep tegen een arrest van de Raad 
van State, afdeling administratie, wordt ingesteld bij een verzoekschrift, dat zo-
wel op het afschrift als op het origineel door een advocaat bij het Hof van Cassa-
tie is ondertekend;

Overwegende dat het verzoekschrift  waarbij het cassatieberoep is  ingesteld, 
niet door een advocaat bij het Hof van Cassatie is ondertekend;

Dat de grond van niet-ontvankelijkheid moet worden aangenomen;
OM DIE REDENEN,
HET HOF, verenigde kamers,
Verwerpt de voorziening;
Veroordeelt eiser in de kosten.

16 september 2002 - Verenigde kamers – Voorzitter: de h. Marchal, eerste voorzitter – 
Verslaggever: mevr. Velu – Gelijkluidende conclusie van de h. De Riemaecker, advocaat-
generaal.

1 Cass., Ver.K., 18 dec. 1997, A.R. C.97.0311.N, nr. 569. 
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Nr. 451

2° KAMER - 17 september 2002

1º BLOEDPROEF - WEGVERKEER - MOGELIJKE TWEEDE OF DERDE ADEMANALYSE EN EEN 
UITEINDELIJKE BLOEDPROEF - VERPLICHTE UITLEG AAN BETROKKENE - BEWIJS DAT AAN DEZE 
VERPLICHTING IS VOLDAAN - ONAANTASTBARE BEOORDELING DOOR DE RECHTER.

2º BEWIJS — STRAFZAKEN — BEWIJSVOERING - WEGVERKEER - BLOEDPROEF - 
MOGELIJKE TWEEDE OF DERDE ADEMANALYSE EN EEN UITEINDELIJKE BLOEDPROEF - VERPLICHTE 
UITLEG AAN BETROKKENE - BEWIJS DAT AAN DEZE VERPLICHTING IS VOLDAAN - ONAANTASTBARE 
BEOORDELING DOOR DE RECHTER.

3º ONAANTASTBARE BEOORDELING DOOR DE FEITENRECHTER - 
STRAFZAKEN - WEGVERKEER - BLOEDPROEF - MOGELIJKE TWEEDE OF DERDE ADEMANALYSE 
EN EEN UITEINDELIJKE BLOEDPROEF - VERPLICHTE UITLEG AAN BETROKKENE - BEWIJS DAT AAN 
DEZE VERPLICHTING IS VOLDAAN.

1º, 2° en 3° De wet schrijft geen bijzonder bewijsmiddel voor met betrekking tot het bewijs  
dat is voldaan aan de voorschriften van artikel 7, vierde lid van het koninklijk besluit van 
18 februari 1991 betreffende de analysetoestellen voor de meting van de alcoholconcen-
tratie in de uitgeademde alveolaire lucht, dat bepaalt dat aan de betrokkene moet uit-
gelegd worden dat hij een tweede ademanalyse mag vragen, dat bij een eventueel ver-
schil tussen de twee resultaten van meer dan de in bijlage 1 bepaalde nauwkeurighei-
dsvoorschriften  een derde  ademanalyse  wordt  uitgevoerd,  en  dat  indien  de  drie  ver-
schillen  tussen  die  drie  resultaten  groter  zijn  dan  de  voormelde  nauwkeurighei-
dsvoorschriften, een bloedproef wordt uitgevoerd, zodat de rechter onaantastbaar de be-
wijswaarde beoordeelt van de hem regelmatig overgelegde feitelijke gegevens waarover  
de partijen tegenspraak hebben kunnen voeren. (Art. 7, vierde lid K.B. 18 feb. 1991 betre-
ffende de analysetoestellen voor de meting van alcoholconcentratie in de uitgeademde 
alveolaire lucht)

(L.)

ARREST

(A.R. P.01.0818.N)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen het vonnis, op 6 april 2001 in hoger beroep 

gewezen door de Correctionele Rechtbank te Brussel.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Luc Huybrechts heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Patrick Duinslaeger heeft geconcludeerd.
III. Cassatiemiddelen
Eiser stelt in een memorie een middel voor. Die memorie is aan dit arrest ge-

hecht en maakt daarvan deel uit.
IV. Beslissing van het Hof
A. onderzoek van het middel
Overwegende dat volgens artikel 7, vierde lid, van het koninklijk besluit van 

18 februari 1991 betreffende de analysetoestellen voor de meting van de alcohol-
concentratie in de uitgeademde alveolaire lucht, aan de betrokkene wordt uitge-
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legd dat hij een tweede ademanalyse mag vragen, dat bij een eventueel verschil 
tussen de twee resultaten van meer dan in de bijlage 1 bepaalde nauwkeurig-
heidsvoorschriften een derde ademanalyse wordt  uitgevoerd,  en dat  indien de 
drie verschillen tussen de drie resultaten grotere zijn dan de voormelde nauwkeu-
righeidsvoorschriften, een bloedproef wordt uitgevoerd;

Overwegende dat, anders dan het middel aanvoert, de wet geen bijzonder be-
wijsmiddel voorschrijft met betrekking tot het bewijs dat aan de voormelde voor-
schriften is voldaan, zodat de rechter onaantastbaar de bewijswaarde beoordeelt 
van de hem regelmatig overgelegde feitelijke gegevens waarover de partijen te-
genspraak hebben kunnen voeren;

Overwegende dat het bestreden vonnis op grond van het feit dat een tweede 
ademanalyse is uitgevoerd, wettig heeft kunnen oordelen dat aan de voorschrif-
ten van artikel 7, vierde lid, van voormeld koninklijk besluit is voldaan;

Dat het middel niet kan worden aangenomen;
B. Ambtshalve onderzoek van de beslissing op de strafvordering 
Overwegende dat de substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven 

rechtsvormen in acht zijn genomen en de beslissing overeenkomstig de wet is 
gewezen;

OM DIE REDENEN,
HET HOF,
Verwerpt het cassatieberoep;
Veroordeelt eiser in de kosten.

17 september 2002 - 2° kamer –  Voorzitter: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter –  Ver-
slaggever: de h. Huybrechts – Gelijkluidende conclusie van de h. Duinslaeger, advocaat-
generaal – Advocaat: mr. L. De Munck, Brussel.

Nr. 452

2° KAMER - 17 september 2002

STRAF — SAMENLOOP — MEERDAADSE - EENHEID VAN OPZET - STRAFMAAT - ENIGE 
STRAF - BIJDRAGE TOT DE FINANCIERING VAN HET FONDS TOT HULP AAN SLACHTOFFERS VAN 
OPZETTELIJKE GEWELDDADEN - TOEPASSING.

Wanneer de strafrechter bij toepassing van artikel 65, eerste lid, Strafwetboek, alleen de  
zwaarste straf oplegt, kan hij aan de veroordeelde slechts éénmaal de bij artikel 29 van  
de wet van 1 augustus 1985 houdende fiscale en andere bepalingen bedoelde verplicht-
ing om een bedrag van tien frank te betalen bij wijze van bijdrage tot de financiering van  
het Fonds tot hulp aan de slachtoffers van opzettelijke gewelddaden opleggen1. (Art. 65, 
eerste lid Sw.; art. 29 Wet 1 aug. 1985)

(B. e.a.)

1 Zie Cass., 11 mei 1999, A.R. P.98.0366.N, nr. 275 en 9 jan. 2001, A.R. P.99.0333.N, nr. 10, voor 
wat de toepassing van deze regel op de geldboetes betreft. 
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ARREST

(A.R. P.01.0820.N)

I. Bestreden beslissing
De cassatieberoepen zijn gericht tegen het arrest, op 19 april 2001 gewezen 

door het Hof van Beroep te Gent, correctionele kamer.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Luc Huybrechts heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Patrick Duinslaeger heeft geconcludeerd.
III. Cassatiemiddelen
De eisers stellen geen middel voor.
IV. Beslissing van het Hof
A. Ambtshalve middel
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 65, eerste lid, Strafwetboek;
- artikel 29 van de wet van 1 augustus 1985 houdende fiscale en andere bepalingen.
Overwegende dat krachtens artikel 65, eerste lid, Strafwetboek wanneer een 

zelfde feit verscheidene misdrijven oplevert of wanneer verschillende misdrijven 
die de opeenvolgende en voortgezette uitvoering zijn van een zelfde misdadig 
opzet,  gelijktijdig  worden  voorgelegd  aan  een  zelfde  feitenrechter,  alleen  de 
zwaarste straf wordt uitgesproken; 

Overwegende dat, krachtens artikel 29 wet 1 augustus 1985 houdende fiscale 
en andere bepalingen bij iedere veroordeling tot een criminele of correctionele 
hoofdstraf de rechter bovendien de verplichting uitspreekt om een bedrag van 10 
frank te betalen bij wijze van bijdrage tot de financiering van het Fonds tot hulp 
aan de slachtoffers van opzettelijke gewelddaden, bedrag dat onderworpen is aan 
de verhoging bedoeld in de bepalingen betreffende de opdeciemen op de straf-
rechtelijke geldboeten;

Dat, wanneer de strafrechter bij toepassing van artikel 65, eerste lid, Strafwet-
boek alleen de zwaarste straf oplegt, hij aan de veroordeelde slechts éénmaal de 
bij voornoemd artikel 29 bepaalde verplichting kan opleggen;

Overwegende dat het arrest oordeelt dat de aan de eiser M. S. ten laste gelegde 
twaalf verschillende feiten werden gepleegd met eenzelfde misdadig opzet, zodat 
met toepassing van artikel 65 Strafwetboek slechts één straf moet worden opge-
legd; dat het arrest niettemin de eiser M. S., naast één hoofdgevangenisstraf, tot 
twaalf verschillende geldboeten of een vervangende gevangenisstraf veroordeelt; 
dat het eiser bovendien verplicht tot betaling van dertien maal een bijdrage tot fi-
nanciering van het Fonds tot hulp aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden, 
verhoogd met opdeciemen;

Overwegende dat het arrest met zijn bestraffing en veroordeling tot het betalen 
van bijdragen de aangewezen wetsbepalingen schendt;

B. Ambtshalve onderzoek van de overige beslissing op de strafvordering 
Overwegende dat, wat de schuldigverklaring van M. S. en de overige beslis-
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singen op de strafvordering betreft, de substantiële of op straffe van nietigheid 
voorgeschreven rechtsvormen in acht  zijn genomen en de beslissing overeen-
komstig de wet is gewezen; 

OM DIE REDENEN,
HET HOF,
Verwerpt het cassatieberoep van E. B.;
Vernietigt het bestreden arrest in zoverre het M. S. veroordeelt tot straf en te 

zijnen laste de verplichting uitspreekt om meer bijdragen van 10 frank te betalen 
bij wijze van bijdrage tot de financiering van het Fonds tot hulp aan de slachtof-
fers van opzettelijke gewelddaden;

Verwerpt het cassatieberoep van M. S. voor het overige;
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het ge-

deeltelijk vernietigde arrest;
Veroordeelt E. B. in de kosten van zijn cassatieberoep en M. S. in de helft van 

de kosten van zijn cassatieberoep en laat de overige kosten ten laste van de Staat;
Verwijst, wat M. S. betreft, de aldus beperkte zaak naar het Hof van Beroep te 

Antwerpen.

17 september 2002 - 2° kamer –  Voorzitter: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter –  Ver-
slaggever: de h. Huybrechts – Gelijkluidende conclusie van de h. Duinslaeger, advocaat-
generaal – Advocaat: mr. Houtekier.

Nr. 453

2° KAMER - 17 september 2002

1º GEESTRIJKE DRANKEN - DRANKGELEGENHEID - VERSTREKKEN VAN STERKE 
DRANKEN - VERGUNNING - INBESLAGNEMING EN VERBEURDVERKLARING - DRAAGWIJDTE.

2º STRAF — ANDERE STRAFFEN - VERBEURDVERKLARING - GEESTRIJKE DRANKEN - 
DRANKGELEGENHEID - VERSTREKKEN VAN STERKE DRANKEN ZONDER VERGUNNING - DRAAGWIJDTE.

3º BESLAG — ALLERLEI - GEESTRIJKE DRANKEN - DRANKGELEGENHEID - VERSTREKKEN VAN 
STERKE DRANKEN - VERGUNNING - INBESLAGNEMING - DRAAGWIJDTE.

1º, 2° en 3° Artikel 28 van de wet van 28 december 1983 betreffende het verstrekken van  
sterke drank en betreffende het vergunningsrecht voorziet in de verplichte inbeslagnem-
ing en verbeurdverklaring van de sterke dranken, die het voorwerp zijn van de overtred-
ing bedoeld in de artikelen 2, §1, 8, en 9 van deze wet, ook wanneer deze geen eigen-
dom zijn van de overtreder. (Artt. 2, §1, 8, 9 en 28 Wet 28 dec. 1983 houdende fiscale en 
begrotingsbepalingen)

(E. T. BELGISCHE STAAT)

ARREST

(A.R. P.01.0890.N)
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I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest, op 9 mei 2001 gewezen door het 

Hof van Beroep te Antwerpen, correctionele kamer.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Luc Huybrechts heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Patrick Duinslaeger heeft geconcludeerd.
III. Cassatiemiddelen
De eiseres V. E. stelt geen middel voor.
De eiser Belgische Staat voert in een memorie één middel aan.
IV. Beslissing van het Hof
A. Cassatieberoep van V. E.
Overwegende dat, wat de beslissing op de strafvordering betreft, de substantië-

le of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen in acht zijn geno-
men en de beslissing overeenkomstig de wet is gewezen en geen onregelmatig-
heid bevat die eiseres kan grieven;

B. Cassatieberoep van de Belgische staat
1. Ambtshalve middel
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 2, § 1, 8, 9 en 28 van de wet van 28 december 1983 betreffende het verstrekken 

van sterke drank en betreffende het vergunningsrecht;
- artikel 1138, 3°, Gerechtelijk Wetboek;
- artikel 149 Grondwet.
Overwegende dat artikel 28 van de vermelde wet voorziet in de verplichte in-

beslagneming en verbeurdverklaring van de sterke dranken die het voorwerp zijn 
van de overtredingen bedoeld in de artikelen 2, § 1, 8 en 9, ook wanneer deze 
geen eigendom zijn van de overtreders;

Overwegende dat het arrest eiseres wegens het feit I, namelijk om met overtre-
ding van artikel 2, § 1, en 8, van de vermelde wet als houder van een drankgele-
genheid die geen vergunning bezit, sterke dranken voorhanden te hebben gehad 
in de plaatsen en lokaliteiten waar de verbruikers toegang hebben, veroordeelt tot 
een geldboete en een vervangende gevangenisstraf zonder evenwel uitspraak te 
doen  over  de  gevorderde  verbeurdverklaring  van  de  inbeslaggenomen  sterke 
drank;

2. Onderzoek van het middel
Overwegende dat het middel dat niet tot ruimere cassatie kan leiden, niet ont-

vankelijk is;
3. Ambtshalve onderzoek van de overige beslissingen op de strafvordering
Overwegende dat, wat de overige beslissingen op de strafvordering betreft, de 

substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen in acht 
zijn genomen en de beslissing overeenkomstig de wet is gewezen;

OM DIE REDENEN,
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HET HOF,
Verwerpt het cassatieberoep van V. E.;
Vernietigt het bestreden arrest, in zoverre het nalaat uitspraak te doen over de 

vordering tot verbeurdverklaring van de inbeslaggenomen sterke drank;
Verwerpt het cassatieberoep van de Belgische Staat voor het overige;
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het ge-

deeltelijk vernietigde arrest;
Veroordeelt V. E. in de kosten van haar cassatieberoep en in de helft van de 

kosten van het cassatieberoep van de Belgische Staat en laat de overige helft van 
deze kosten ten laste van de staat;

Verwijst de aldus beperkte zaak naar het Hof van Beroep te Brussel.

17 september 2002 - 2° kamer –  Voorzitter: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter –  Ver-
slaggever: de h. Huybrechts – Gelijkluidende conclusie van de h. Duinslaeger, advocaat-
generaal – Advocaat: mr. Claeys Boúúaert.

Nr. 454

2° KAMER - 17 september 2002

WRAKING - STRAFZAKEN - PROCEDURE - VORMVOORSCHRIFTEN EN TERMIJNEN - TERMIJN 
VOOR DE UITSPRAAK - AANVANG.

Uit het geheel van de in artikelen 833, 835, 836, 837, eerste lid, en 838 Gerechtelijk Wet-
boek bepaalde regeling en de daarbij voorgeschreven termijnen voor het voordragen van  
de wraking van een rechter volgt dat de termijn van acht dagen binnen dewelke uitspraak  
moet  gedaan worden over  de wraking,  een aanvang neemt vanaf  de datum van de 
terechtzitting waarop de zaak voor behandeling is vastgesteld, nadat de partijen behoorli-
jk zijn opgeroepen1. (Artt. 833, 835, 836, 837, eerste lid, en 838 Ger.W.)

(P.)

Advocaat-generaal Duinslaeger heeft in substantie gezegd:
(…)
4. Tegen het arrest van 29 september 2000 worden twee middelen aangevoerd, die re-

spectievelijk opgesplitst werden in twee grieven en in vier onderdelen.
5. In de eerste grief van het eerste middel wordt aangevoerd dat uit de stukken van de 

rechtspleging niet blijkt dat de akte van wraking door de griffier binnen de drie dagen na 
het antwoord van de onderzoeksrechter aan de procureur-generaal werd overgezonden, 
zoals voorgeschreven wordt door artikel 838 Gerechtelijk Wetboek. Ik heb ter zake enig 
nazicht verricht, aangezien het openbaar ministerie bij het Hof niet alleen het recht, maar 
ook de plicht heeft om alle nuttige informatie in te winnen, die het Hof in staat moet 
stellen met kennis van zaken te kunnen oordelen. Uit de stukken die ik opvroeg aan de 
procureur-generaal  bij  het  hof  van  beroep  te  Brussel  en die  gevoegd  werden aan  het 
dossier  –  voeging  waarvan  de  partijen  onmiddellijk  en  schriftelijk  in  kennis  werden 
gesteld – blijkt dat de stukken op 7 september 2000, hetzij op de dag zelf van de verklar-

1 Zie de conclusie van het O.M. 
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ing van de onderzoeksrechter in antwoord op de wrakingsakte, werden overgemaakt aan 
de procureur-generaal  te  Brussel,  die  deze stukken op 8 september  2000 ontving.  De 
stukken werden dus wel degelijk binnen de wettelijk voorziene termijn van drie dagen aan 
de procureur-generaal te Brussel toegezonden, zodat deze eerste grief feitelijke grondslag 
mist.

6. In de tweede grief van het eerste middel wordt aangevoerd dat er omtrent deze wrak-
ing geen uitspraak gedaan werd binnen de acht dagen zoals artikel 838 Gerechtelijk Wet-
boek voorziet, hoewel dit voorschrift, althans volgens eiser, die hierbij verwijst naar de 
rechtspraak van Uw Hof, substantieel en van openbare orde is.

Vooreerst dient vastgesteld te worden dat deze termijn van acht dagen ook reeds be-
stond vóór de wijziging van de wrakingsprocedure door de wet van 12 maart 1998 tot wij-
ziging van het Gerechtelijk Wetboek en het Wetboek van Strafvordering inzake de proce-
dure tot onttrekking van de zaak aan de rechter, die in werking getreden is op 12 april 
19982. Wat het ogenblik betreft waarop deze termijn van acht dagen een aanvang neemt, 
werd in de rechtsleer, onder meer door VAN REEPINGHEN3 en ROUARD4 toen reeds het stand-
punt verdedigd dat deze termijn pas een aanvang neemt na het verloop van de termijn van 
drie dagen,  waarover de magistraat,  wiens wraking wordt voorgesteld,  beschikt om te 
antwoorden  op de  wrakingsakte.  Volgens  deze berekeningswijze  zou de  uitspraak bi-
jgevolg dienen te gebeuren binnen de twaalf dagen, en niet binnen de acht dagen, na de 
neerlegging van de wrakingsakte5. ROUARD en DE COSTER stellen bovendien dat de niet-
naleving van deze termijn niet gesanctioneerd wordt6.

Uw Hof oordeelde hier evenwel anders over en besliste in zijn arrest van 18 november 
19977 dat  ten  aanzien  van  een  verzoek  tot  wraking  van  een  rechter  in  strafzaken  de 
regeling wat de vormvoorschriften betreft substantieel en van openbare orde is, hetgeen 
geldt zowel voor het tijdstip waarop de wraking moet worden voorgedragen als voor de 
termijnen binnen dewelke uitspraak moet worden gedaan. Volledigheidshalve wijs ik er 
op dat het Hof zich in dit arrest niet had uit te spreken over de vraag of de overschrijding 
van de termijn van acht dagen leidt tot nietigheid, maar enkel over vraag of het tijdstip 
waarop de wraking moet worden voorgedragen op straffe van nietigheid is bepaald. Het 
Hof heeft evenwel zijn antwoord op deze vraag uitgebreid tot de termijn van acht dagen 
van artikel 838 Gerechtelijk Wetboek, die door het Hof, althans in strafzaken, eveneens 
als zijnde substantieel en van openbare orde werd beschouwd. Belangrijker lijkt mij even-
wel dat het Hof in dit arrest geen uitspraak doet over het tijdstip waarop deze termijn van 
acht dagen een aanvang neemt.

Omtrent dit laatste probleem lijkt het Hof wel een uitspraak te hebben gedaan in zijn ar-
rest van 6 oktober 19988, dat dateert van na de wetswijziging van 12 maart 1998, waar het 
Hof zich diende uit te spreken over de vraag of de gewone termijnen van dagvaarding van 
het Gerechtelijk Wetboek van toepassing zijn op de in artikel 838 Gerechtelijk Wetboek 
voorgeschreven oproeping van de partijen. Het Hof acht deze regels niet van toepassing 
op de wrakingsprocedure omdat het, enerzijds, niet gaat om het instellen van een hoofd-
vordering en omdat, anderzijds, over de wraking uitspraak moet worden gedaan “binnen 
de acht dagen na de neerlegging van het verzoekschrift”. Het Hof verwijst daarbij even-
wel nergens naar zijn vroegere stelling omtrent de aard van deze termijn of omtrent de 

2 B.S., 2 april 1998.
3 Ch. VAN REEPINGHEN, Verslag over de Gerechtelijke Hervoming, I, Brussel 1964, p. 342-343.
4 P. ROUARD, Traité élémentaire de droit judiciaire privé, III, Brussel, 1977, p. 397, nr. 466.
5 S.  DE COSTER, Wraking  en  Verschoning,  Gerechtelijk  Recht,  Artikelsgewijze  commentaar  met 
overzicht van rechtspraak en rechtsleer, III, Titel III, Hoofdstuk V, artikel 838 Gerechtelijk Wetboek.
6 Zie voetnoot (2) en (3).
7 Cass., 18 nov. 1997, A.R. P.96.1364.N, nr. 485 met concl. van Advocaat-generaal BRESSELEERS.
8 Cass., 6 okt. 1998, A.R. P.98.1228.F, nr. 435.
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wijze  waarop  de  niet-naleving  ervan  gesanctioneerd  wordt.  Het  Hof  zegt  al  evenmin 
waarop het zich steunt om de termijn van acht dagen een aanvang te laten nemen vanaf de 
neerlegging van het verzoekschrift.

Ik heb bijgevolg de indruk dat beide arresten te veel of te weinig zeggen en dat beide 
stellingen niet zomaar aan elkaar kunnen gekoppeld worden.

Het  lijkt  mij  evenwel  noch  nodig,  noch  opportuun  hier  de  discussie  te  heropenen 
omtrent de vraag of de termijn van acht dagen nu al dan niet op straffe van nietigheid is 
voorgeschreven. Het argument dat ten grondslag ligt aan de beslissing van het Hof van 18 
november 1997 is het gegeven dat de regeling van de wraking in strafprocedures van 
openbare orde is, hetgeen volgens het arrest, dat op dat punt de conclusie van het open-
baar  ministerie  overneemt,  onder  meer  blijkt  uit  de  omstandigheid  dat  de  termijnen 
nauwkeurig zijn bepaald.

Zonder deze discussie opnieuw te willen aanzwengelen, meen ik dat er andere, even 
pertinente argumenten zijn om het standpunt, dat eerder werd ingenomen door ROUARD en 
DE COSTER9, die voorhouden dat de termijn van acht dagen niet gesanctioneerd wordt, te 
verdedigen. Zo is er niet alleen het stilzwijgen van de wet met betrekking tot deze sanctie, 
maar kan ook een parallel getrokken worden met de artikelen 190 en 209 Wetboek van 
Strafvordering, die respectievelijk bepalen dat de strafrechters het vonnis onmiddellijk of 
ten laatste op de terechtzitting volgende op die waarop de debatten gesloten zijn verklaard 
moeten  uitspreken  en  dat  over  het  hoger  beroep  uitspraak  wordt  gedaan  binnen  een 
maand. We hebben hier uiteraard eveneens te maken, enerzijds, met een procedure in 
strafzaken en, anderzijds, met een nauwkeurig bepaald voorschrift inzake de termijn voor 
uitspraak, maar toch heeft  het Hof hier herhaaldelijk en onveranderlijk geoordeeld dat 
deze wettelijke verplichting niet op straffe van nietigheid is voorgeschreven10. Tenslotte 
kan de vraag gesteld worden hoe de toestand, die zou geschapen worden door de toepas-
sing van de sanctie van de nietigheid op de uitspraak inzake de wraking, die met misken-
ning van de termijn van acht dagen van artikel 838 Gerechtelijk Wetboek zou geschied 
zijn, moet opgelost worden: aangezien de zogenaamd op straffe van nietigheid voorziene 
termijn in deze hypothese per evidentie verstreken is, moet aangenomen worden dat aan 
deze oorzaak van de nietigheid nooit meer kan verholpen worden, zodat deze nietigheid 
op zich een onmiddellijk effect zou moeten sorteren op de procedure van wraking zelf, die 
daardoor in de éne of in de andere zin zou moeten opgelost worden. Het is mij vooralsnog 
niet duidelijk waarin deze oplossing zou kunnen gelegen zijn, maar, zoals gezegd, moet 
het Hof zich thans niet buigen over dit probleem. De oplossing ligt immers elders, en met 
name in de bepaling van het juiste tijdstip waarop deze termijn van acht dagen een aan-
vang neemt.

Zoals  eerder  uiteengezet  bestond  deze  termijn  van  acht  dagen  ook  reeds  vóór  de 
wetswijziging van 12 maart 1998 en waren er toen al standpunten betreffende de bereken-
ingswijze van deze termijn die afweken van het standpunt dat, na de wetswijziging, in-
genomen werd door het Hof in zijn arrest van 6 oktober 199811, waarbij het Hof oordeelde 
dat over de wraking uitspraak moet worden gedaan binnen de acht dagen na de neerleg-
ging van het verzoekschrift.

Bij  het  bepalen van het vertrekpunt van de termijn van acht dagen van artikel 838 
Gerechtelijk Wetboek moet rekening gehouden worden, zowel met de wijze waarop de ar-
tikelen 836 en 838 zijn opgebouwd als met de logica die de wetgever heeft gevolgd na de 
wetswijziging van 12 maart 1998.

9 Zie voetnoot (2) en (3).
10 Cass., 6 feb. 1956, A.C., 1956, 460; 20 feb. 1961, Pas., I, 660; 30 sept. 1997, A.R. P.96.0489.N, 
nr. 375; 10 feb. 1999, A.R. P.98.1137.F, nr. 77.
11 Zie voetnoot (7).
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Wat de opbouw van de artikelen 836 en 838 Gerechtelijk Wetboek betreft kan men niet 
anders dan vaststellen dat deze artikelen een opeenvolging van termijnen inhouden: ar-
tikel 836 Gerechtelijk Wetboek bepaalt dat de griffier de akte van wraking binnen de 24 
uur overhandigt aan de gewraakte rechter, die gehouden is binnen de twee dagen een 
verklaring van antwoord op te stellen. Deze tweede termijn van twee dagen sluit logis-
cherwijze aan op de eerste termijn van 24 uur, zodat wij op dat ogenblik al een totale ter-
mijn van drie dagen, gerekend vanaf de neerlegging van de wrakingsakte, bereiken. In-
dien de wetgever inderdaad zou bedoeld hebben dat de verklaring moet volgen binnen de 
twee dagen vanaf de neerlegging van de wrakingsakte, dan zou hij ofwel de termijn voor 
het antwoord beperkt hebben tot een tweede termijn van 24 uur of zou hij gepreciseerd 
hebben dat de rechter wiens wraking wordt voorgedragen moet antwoorden binnen de 
twee dagen vanaf de neerlegging, hetgeen niet het geval is.

Artikel 838 Gerechtelijk Wetboek bepaalt dat de griffier “binnen de drie dagen na het 
antwoord of na het verstrijken van de termijn voor het antwoord” de akte van wraking en 
de verklaring, zo er een is, moet doorzenden aan het bevoegde openbaar ministerie. Deze 
tekst is duidelijk en niet voor enige andere interpretatie vatbaar: de termijn van drie dagen 
waarover de griffier beschikt om de stukken door te zenden begint te lopen “na het ant-
woord of na het verstrijken van de termijn om te antwoorden”: dat brengt ons dus op een 
maximale totale termijn van zes dagen na de neerlegging van de wrakingsakte. Hetzelfde 
artikel 838 Gerechtelijk Wetboek vervolgt: “Over de wraking wordt binnen de acht dagen 
uitspraak gedaan op de conclusie van het openbaar ministerie, nadat de partijen behoorlijk 
zijn opgeroepen om hun opmerkingen te horen”. Logischerwijze moet ook deze termijn 
volgen op de eerdere termijnen en er lijkt mij aldus geen enkel redelijk argument voorhan-
den te zijn om deze nieuwe specifieke termijn, anders dan de andere voorgaande termij-
nen die elkaar chronologisch opvolgen, nu plots en in afwijking van de eerder gevolgde 
logica, te berekenen vanaf de neerlegging van de wrakingsakte, zoals het Hof, naar mijn 
oordeel ten onrechte, besliste in zijn arrest van 6 oktober 1998.

Er moet anderzijds ook rekening gehouden worden met de wetswijziging van 12 maart 
1998, waarbij een aantal fundamentele nieuwigheden in de procedure tot wraking werden 
doorgevoerd,  waarvan er  minstens twee  onmiskenbaar  een belangrijke  impact  moeten 
hebben op de wettelijk voorziene termijn van acht dagen, hoewel de wetgever deze reeds 
eerder gekende termijn ongewijzigd heeft laten bestaan.

De eerste nieuwigheid bestaat er in dat over de wraking niet langer uitspraak wordt 
gedaan door de rechtbank of het hof, waartoe de gewraakte rechter behoort, maar wel 
door het onmiddellijk hogere rechtscollege. Waar dus vroeger de rechtsinstantie die uit-
spraak moest doen onmiddellijk op de hoogte was van het bestaan van de wrakingsproce-
dure,  omdat  het  verzoekschrift  tot  wraking  precies  bij  diezelfde  rechtsinstantie  werd 
neergelegd, is dit nu niet langer meer het geval en krijgt de rechtsinstantie die uitspraak 
moet doen pas kennis van de wrakingsprocedure op het ogenblik van de toezending van 
de stukken door het openbaar ministerie, dat zelf de stukken ontving vanwege de griffier 
bij de rechtsinstantie waar de neerlegging gebeurde en waarbij deze toezending aan het 
openbaar ministerie maximaal zes dagen na de neerlegging kan gebeuren. Alleen al de 
omstandigheid dat de wetgever  een bijkomende overzending van de stukken naar een 
hoger rechtscollege voorzag nadat deze stukken eerst transiteren via het openbaar minis-
terie bij dit hoger rechtscollege, zonder de termijn van acht dagen aan te passen, toont aan 
dat het nooit de bedoeling kan geweest zijn van de wetgever de termijn van acht dagen 
waarbinnen uitspraak moet gedaan worden te laten aanvangen op de dag van de neerleg-
ging. Dit zou immers betekenen dat de rechtsinstantie die uitspraak moet doen over een 
dergelijke delicate aangelegenheid in de meest optimale omstandigheden en ondanks de 
stipte naleving van de voorgaande termijnen slechts over twee dagen zou beschikken om 
uitspraak te doen. De termijn waarover het openbaar ministerie beschikt om conclusies te 
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nemen zou dan nog veel beperkter zijn. Een dergelijke opvatting strookt niet met het be-
lang van een goede rechtsbedeling en ik wil er graag van uitgaan dat de wetgever dit be-
lang voor ogen had bij de wetswijziging van 12 maart 1998. Ten overvloede kan er overi-
gens op gewezen worden dat de wet wel voorziet dat het openbaar ministerie een con-
clusie moet nemen, maar niet voorschrijft binnen welke termijn het openbaar ministerie 
de stukken moet toezenden aan de rechtsinstantie die uitspraak zal moeten doen.

Maar er is meer: een tweede fundamentele nieuwigheid die doorgevoerd werd door de 
wet van 12 maart 1998 en die ons hier interesseert omdat deze wijziging onvermijdelijk 
een effect moet hebben op de termijn van acht dagen, is het gegeven dat de wrakingspro-
cedure, die vóór de wetswijziging eenzijdig was, thans op tegenspraak verloopt en dat er 
pas uitspraak kan gedaan worden nadat de partijen zijn opgeroepen. De wet zegt overi-
gens niet alleen dat de partijen moeten worden opgeroepen, maar preciseert daarbij uit-
drukkelijk dat zij “behoorlijk” moeten worden opgeroepen. De wetgever kleurt deze term 
bovendien zelf verder in door te stellen dat deze “behoorlijke oproeping” de partijen in 
staat moet stellen hun opmerkingen te laten horen. Ik gaf daarnet al aan in welke onhoud-
bare positie het openbaar ministerie, maar vooral de rechters, geplaatst zouden worden in-
dien de termijn van acht dagen, waarbinnen uitspraak moet gedaan worden, berekend zou 
worden vanaf de neerlegging. Wanneer daarenboven rekening gehouden wordt met de 
wettelijk voorziene oproeping van de partijen en met het feit dat deze oproeping van die 
aard moet zijn dat de partijen in de mogelijkheid moeten gesteld worden om hun op-
merkingen kenbaar te maken op een wijze dat de bevoegde rechtsinstantie met deze op-
merkingen nog rekening kan houden dan blijkt dat het standpunt dat de termijn van acht 
dagen loopt vanaf de neerlegging helemaal onhoudbaar en onverdedigbaar wordt: dit zou 
inhouden dat in de twee resterende dagen waarover de rechters nog beschikken, zij niet 
alleen kennis moeten nemen van de wrakingsakte, van de verklaring van antwoord en van 
de conclusies van het openbaar ministerie, maar dat zij binnen diezelfde termijn ook nog 
eens de partijen moeten oproepen, en dit op een “behoorlijke wijze”, dat zij de opmerkin-
gen van de partijen moeten inwachten en er kennis van nemen om tenslotte, nog steeds 
binnen diezelfde resterende twee dagen, uitspraak te doen.

Hoe dient deze termijn dan wel berekend te worden?
Laat ons de logica van de tekst volgen: de rechtsinstantie die uitspraak moet doen wordt 

voor het eerst op de hoogte gebracht van het bestaan van de wrakingsprocedure door de 
toezending van de stukken door het openbaar ministerie bij deze rechtsinstantie. Het is pas 
vanaf dat ogenblik dat de administratieve afhandeling kan opgestart worden: er moet een 
rechtsdag bepaald worden en de partijen moeten behoorlijk opgeroepen worden, zodat zij 
hun opmerkingen kunnen laten horen. Het is bijgevolg pas op de rechtsdag zelf, bij de 
eerste behandeling van de zaak dat de bevoegde rechters over alle elementen beschikken 
die hen toelaten met kennis van zaken een uitspraak te doen.

Uit al deze elementen en meer bepaald uit de context, de opbouw en de onderliggende 
logica van de regeling voorzien in de artikelen 833, 835, 836, 837 en 838 Gerechtelijk 
Wetboek volgt  dat  de termijn  van acht  dagen binnen dewelke uitspraak moet worden 
gedaan over de wraking, slechts een aanvang neemt vanaf de datum van de terechtzitting 
waarop  de  zaak  voor  behandeling  is  vastgesteld,  nadat  de  partijen  behoorlijk  zijn 
opgeroepen. Toegepast op de zaak die thans ter beoordeling voorligt, betekent dit dat de 
uitspraak diende te gebeuren binnen de acht dagen na de terechtzitting van 22 september 
2000 waarop de zaak vastgesteld en behandeld werd. De uitspraak dateert van 29 septem-
ber 2000, zodat aan het voorschrift van artikel 838 Gerechtelijk Wetboek is voldaan. 

De tweede grief van het eerste middel mist dan ook feitelijke grondslag.
7. Het tweede middel valt uiteen in vier onderdelen.
Het eerste onderdeel, waarbij aangevoerd werd dat niet geantwoord werd op het ver-
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weer van eiser dat de door de onderzoeksrechter gemaakte vergelijking beledigend zou 
zijn, mist feitelijke grondslag, want de appèlrechters verwerpen en beantwoorden dit ver-
weer wel degelijk met de redenen die zij vermelden.

8. In het tweede onderdeel wordt aangevoerd dat het tegenstrijdig is te oordelen, ener-
zijds, dat de gemaakte vergelijking “niet flatterend” is en, anderzijds, dat deze vergelijk-
ing geen mondelinge belediging uitmaakt. Volgens eiser wordt hierdoor het wettelijk be-
grip “belediging” miskend.

Vooreerst  moet vastgesteld worden dat het aan de rechter toekomt onaantastbaar in 
feite te oordelen over het al dan niet bestaan van mondelinge beledigingen in de zin van 
artikel 828, 12°, Gerechtelijk Wetboek. Het Hof kan hier enkel nog marginaal toetsen en 
wanneer het Hof een dergelijke marginale toetsing uitvoert zal dienen vastgesteld te wor-
den dat de rechters uit de door hen vastgestelde feiten geen gevolgen trekken die daarmee 
geen verband houden of die op grond daarvan niet kunnen worden verantwoord. De ap-
pèlrechters konden dus op grond van de redenen die zij vermelden wettig en zonder enige 
tegenstrijdigheid oordelen dat de door de onderzoeksrechter gemaakte vergelijking geen 
mondelinge beledigingen uitmaakt in de zin van artikel 828, 12°, Gerechtelijk Wetboek.

Dit tweede onderdeel kan bijgevolg niet worden aangenomen.
9. In het derde en het vierde onderdeel van het tweede middel voert eiser telkens aan 

dat de rechters een voorwaarde aan de wet toevoegen waar zij er enerzijds op wijzen dat 
eiser, noch zijn raadsman ter zitting reageerden en waar zij er anderzijds op wijzen dat de 
gemaakte vergelijking slechts een miniem en overbodig onderdeel uitmaakte van het ver-
slag van de onderzoeksrechter. De wet vereist immers geen reactie en de wet sluit ook niet 
uit dat ook een “miniem en overbodig onderdeel van het verslag” toch een mondelinge 
belediging kan uitmaken.

Beide onderdelen berusten op een onjuiste of onnauwkeurige lezing van het bestreden 
arrest en missen bijgevolg feitelijke grondslag, want de rechters voegen geen voorwaar-
den aan de wet toe maar zeggen enkel, enerzijds, vanaf welk ogenblik eiser zich beledigd 
voelde, met name niet ter zitting, maar na de weergave van het verslag in de media, en, 
anderzijds, dat de aangehaalde bewoordingen slechts ongepast kunnen voorkomen wan-
neer zij uit hun context worden genomen en dat deze bewoordingen geen afbreuk doen 
aan de objectiviteit van het verslag. Volledigheidshalve kan er nog op gewezen worden 
dat het vierde onderdeel een onderzoek van feiten vergt en opkomt tegen de beoordeling 
van de feiten door de rechter. In die mate is het vierde onderdeel niet ontvankelijk.

10. Ik stel bijgevolg vast dat de verschillende middelen en grieven die eiser aanvoert 
tegen het bestreden arrest van 29 september 2000 geen doel treffen en geen aanleiding 
geven tot cassatie.

Ook het ambtshalve onderzoek van deze beslissing levert geen gronden tot cassatie op: 
de beslissing is regelmatig en conform de wet.

(…)
Conclusie: verwerping.

ARREST

(A.R. P.02.0386.N – P.02.0602.N - P.02.0662.N)

I. Bestreden beslissing
In de zaak P.02.0386.N is het cassatieberoep gericht tegen het arrest, op 29 

september 2000 gewezen door het Hof van Beroep te Brussel, correctionele ka-
mer.

In de zaak P.02.0602.N is het cassatieberoep tegen de arresten gewezen:
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- op 20 april 2001 door het Hof van Beroep te Brussel, kamer van inbeschuldi-
gingstelling;

- op 19 februari 2002 door het Hof van Assisen van het admi-nistratief arron-
dissement Brussel-Hoofdstad;

- op 6 maart 2002 door het Hof van Assisen van het administratief arrondisse-
ment Brussel-Hoofdstad.

In de zaak P.02.0662.N is het cassatieberoep gericht tegen het arrest, op 10 
april 2002 gewezen door het Hof van Assisen van het administratief arrondisse-
ment Brussel-Hoofdstad.

II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Jean-Pierre Frère heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Patrick Duinslaeger heeft geconcludeerd.
III. Cassatiemiddelen
Eiser stelt in drie memories middelen voor. Die memories zijn aan dit arrest 

gehecht en maken daarvan deel uit.
IV. Beslissing van het Hof
A. Samenvoeging 
De zaken P.02.0386.N, P.02.0602.N en P.02.0662.N zijn samenhangend. Ze 

dienen te worden gevoegd.
B. Onderzoek van de middelen in de zaak P.02.0386.N 
1. Eerste middel
Overwegende dat uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan, blijkt 

dat de griffier overeenkomstig artikel 838, eerste lid, Gerechtelijk Wetboek, op 7 
september 2000 de akte van wraking van 5 september 2000 evenals de verklaring 
van de rechter van 7 september 2000 aan de procureur-generaal bij het Hof van 
Beroep te Brussel heeft gezonden;

Overwegende dat uit het geheel van de in de artikelen 833, 835, 836, 837, eer-
ste lid, en 838, Gerechtelijk Wetboek bepaalde regeling en de daarbij voorge-
schreven termijnen voor het voordragen van de wraking van een rechter volgt dat 
de in het middel bedoelde termijn van acht dagen binnen dewelke door het hof 
van beroep uitspraak moet worden gedaan over de wraking, een aanvang neemt 
vanaf de datum van de terechtzitting waarop de zaak voor behandeling is vastge-
steld, nadat de partijen behoorlijk zijn opgeroepen;

Overwegende dat uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan, blijkt 
dat de zaak vastgesteld werd op de terechtzitting van 22 september 2000 van het 
hof van beroep en dat het bestreden arrest op 29 september 2000 is uitgesproken;

Dat het middel niet kan worden aangenomen;
2. Tweede middel
2.1. Eerste onderdeel
Overwegende dat de appèlrechters met de redenen die zij vermelden, het in het 

onderdeel bedoelde verweer van eiser verwerpen en beantwoorden;
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Dat het onderdeel feitelijke grondslag mist;
2.2. Tweede onderdeel
Overwegende dat de aangevoerde tegenstrijdigheid niet bestaat;
Dat het onderdeel in zoverre feitelijke grondslag mist;
Overwegende dat het onderdeel voor het overige opkomt tegen de beoordeling 

van de feiten door de rechter;
Dat het onderdeel in zoverre niet ontvankelijk is;
2.3. Derde onderdeel
Overwegende dat de appèlrechters met de in het middel vermelde redenen aan 

de artikelen 828 en volgende Gerechtelijk Wetboek geen voorwaarde toevoegen 
maar zeggen vanaf welk ogenblik, naar hun oordeel, eiser zich beledigd voelde;

Dat het onderdeel feitelijke grondslag mist;
2.4. Vierde onderdeel
Overwegende dat de appèlrechters met de in het onderdeel vermelde redenen 

geen voorwaarde toevoegen aan de artikelen 828 en volgende Gerechtelijk Wet-
boek maar zeggen dat de gewraakte woorden uit hun context zijn genomen en 
dat zij niet afdoen aan de objectiviteit van het verslag over het onderzoek;

Dat het onderdeel in zoverre feitelijke grondslag mist;
Overwegende voor het overige dat het onderdeel zowel een onderzoek vraagt 

van feiten waarvoor het Hof niet bevoegd is, als opkomt tegen de beoordeling 
van de feiten door de rechters;

Dat het onderdeel in zoverre niet ontvankelijk is;
C. Onderzoek van de middelen in de zaak P.02.0602.N
1. Ontvankelijkheid van de middelen
Overwegende dat eiser tot staving van zijn cassatieberoepen tegen de bestre-

den arresten van 20 april 2001, waarbij hij naar het hof van assisen wordt verwe-
zen, en van 6 maart 2002, waarbij hij tot levenslange opsluiting wordt veroor-
deeld, twee middelen aanvoert;

Overwegende dat die middelen gericht zijn tegen het tussenarrest, op 18 febru-
ari 2002 gewezen door het Hof van Assisen van het administratief arrondisse-
ment Brussel-Hoofdstad, waartegen geen cassatieberoep is ingesteld;

Overwegende dat die middelen slechts ontvankelijk zijn in zoverre het eindar-
rest van het hof van assisen van 6 maart 2002 waartegen cassatieberoep is inge-
steld, door de aangeklaagde onwettigheid kan worden aangetast;

Overwegende dat de middelen derhalve niet ontvankelijk zijn in zoverre ze 
worden aangevoerd tot staving van het cassatieberoep tegen het arrest van ver-
wijzing van 20 april 2001;

2. Eerste middel
2.1. Eerste onderdeel
Overwegende dat het onderdeel geheel betrekking heeft op de eerder door ei-

ser ingestelde procedure van wraking waarover uitspraak is gedaan bij arrest van 
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29 september 2000; dat het tegen die beslissing ingestelde cassatieberoep (zaak 
P.02.0386.N) wordt verworpen;

Overwegende dat uit die verwerping volgt dat het onderdeel niet tot cassatie 
kan leiden, mitsdien niet ontvankelijk is;

2.2. Tweede onderdeel
Overwegende dat eiser voor het hof van assisen heeft aangevoerd dat wegens 

de omstandigheid dat de onderzoeksrechter het onderzoek verder heeft geleid, ei-
sers recht van verdediging en zijn recht op een eerlijk proces werden miskend;

Overwegende dat uit de afwijzing van het verzoek tot wraking volgt dat het 
hof van assisen dit verweer niet meer diende te beantwoorden;

Dat het onderdeel niet kan worden aangenomen;
3. Tweede middel
Overwegende dat het hof van assisen niet alleen op grond van de in het middel 

weergegeven redenen maar op grond van het geheel van de redenen vermeld in 
het tussenarrest van 18 februari 2002 (PV 18022002/21 tot en met 23) het in het 
middel bedoelde verweer van eiser verwerpt en beantwoordt;

Dat het middel in zoverre feitelijke grondslag mist;
Overwegende voor het overige dat de rechters op grond van het geheel van die 

redenen die zij onaantastbaar in feite aan de omstandigheden van de zaak toet-
sen, wettig vermogen te oordelen dat eisers verzoek niet gegrond is;

Dat het middel in zoverre niet kan worden aangenomen;
D. Onderzoek van het middel in de zaak P.02.0662.N
Overwegende dat het bestreden arrest alleen beslist op civielrechtelijk gebied;
Overwegende dat uit de verwerping van het cassatieberoep tegen het arrest van 

het hof van assisen van 6 maart 2002 volgt dat eisers memorie geen antwoord 
behoeft;

E. Ambtshalve onderzoek van al de bestreden beslissingen op de strafvorde-
ring

Overwegende dat de substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven 
rechtsvormen in acht zijn genomen en de beslissingen overeenkomstig de wet 
zijn gewezen; 

OM DIE REDENEN,
HET HOF, 
Voegt  de  cassatieberoepen  in  de  zaken  P.02.0386.N,  P.02.0602.N  en 

P.02.0662.N;
Verwerpt de cassatieberoepen;
Veroordeelt eiser in al de kosten.

17 september 2002 - 2° kamer –  Voorzitter: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter –  Ver-
slaggever: de h. Frère – Gelijkluidende conclusie van de h. Duinslaeger, advocaat-gene-
raal – Advocaten: mrs. H. Diependaele en B. De Gryse, Brussel.
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Nr. 455

2° KAMER - 17 september 2002

1º STRAF — SAMENLOOP — GESCHEIDEN BERECHTING - VERVOLGING IN BELGIË - FEITEN 
WAARVOOR DE BEKLAAGDE REEDS IN HET BUITENLAND WERD VEROORDEELD - EENHEID VAN OPZET - 
TOEPASSING.

2º MISDRIJF — ALGEMEEN. BEGRIP. MATERIEEL EN MOREEL 
BESTANDDEEL. EENHEID VAN OPZET - EENHEID VAN OPZET - SAMENLOOP - 
GESCHEIDEN BERECHTING - VERVOLGING IN BELGIË - FEITEN WAARVOOR DE BEKLAAGDE REEDS IN 
HET BUITENLAND WERD VEROORDEELD - TOEPASSING.

1º en 2° Voor de toepassing van artikel 65, tweede lid Strafwetboek, kan enkel een besliss-
ing van een Belgische strafrechter in aanmerking worden genomen om uit te maken of er  
eenheid van opzet bestaat tussen de feiten waarvoor een beklaagde wordt vervolgd en 
misdrijven die reeds het voorwerp waren van een in kracht van gewijsde gegane besliss-
ing en deze voorafgaan; dergelijke eenheid van opzet kan niet bestaan met feiten waar-
voor die beklaagde reeds in het buitenland werd veroordeeld1. (Art. 65, tweede lid Sw.)

(K. e.a.)

ARREST

(A.R. P.02.0469.N)

I. Bestreden beslissing
De cassatieberoepen zijn gericht tegen het arrest, op 20 februari 2002 gewezen 

door het Hof van Beroep te Antwerpen, correctionele kamer.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Paul Maffei heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Patrick Duinslaeger heeft geconcludeerd.
III. Cassatiemiddelen
De eerste drie eisers stellen geen middel voor.
De procureur-generaal bij het Hof van Beroep te Antwerpen stelt een middel voor. Dat 

middel is als volgt gesteld:
B. K. werd als zestiende beklaagde veroordeeld wegens inbreuken op de wetgeving 

psychotrope stoffen met de verzwarende omstandigheid dat het misdrijf  een daad van 
deelneming is aan de hoofd- of bijkomende bedrijvigheid van een vereniging, feiten ge-
pleegd te Deurne en te Wijnegem, onder de verbeterde tijdsbepaling: tussen 1 juni 1995 
en 16 december 1997, in meerdere malen,

1) namelijk door niet nader bepaalde hoeveelheden BMK, PMK, SAFROL, en ISO-
SAFROL in de handel te hebben gebracht, te hebben bemiddeld of gedistribueerd, ver-
werkt of opgeslagen;

2) namelijk bezit van niet nader bepaald aantal eenheden XTC MDMA.
Op 20 februari 2002 bevestigde het Hof van Beroep te Antwerpen het vonnis van de 

1 Cass., 28 maart 2001, A.R. P.99.1759.F, nr. 173; J. de CODT, "Le nouvel article 65 du Code pénal 
ou la législation du délit collectif", J.T., 1995, p. 289-292.
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Correctionele Rechtbank te Mechelen, uitgesproken op 14 november 2000, inzoverre het 
de beklaagde schuldig verklaarde; voor het overige wijzigde het bestreden arrest en op-
nieuw wijzende:

" Stelt vast dat de thans aanhangig zijnde feiten en deze die het voorwerp uitmaken van 
het arrest van het Gerechtshof te Amsterdam van 7 april 1999, arrest dat kracht van ge-
wijsde heeft bekomen en aan het Hof werd overlegd, de voortgezette uitvoering zijn van 
eenzelfde misdadig opzet en dat de bij voormeld arrest opgelegde straf (nl. een gevange-
nisstraf van 30 maanden met uitstel van tenuitvoerlegging gedurende een proeftijd van 
twee jaren voor een gedeelte van tien maanden) een voldoende bestraffing voor al de mis-
drijven";

Het eerste en enige middel wordt afgeleid uit de schending van: de artikelen 3 en 4 van 
het Strafwetboek, de artikelen 10, 10ter, 13 en 14 van de Voorafgaande Titel van het Wet-
boek van Strafvordering, het artikel 65, lid 2, van het Strafwetboek, de artikelen 54 en 71 
van de Schengen-Overeenkomst van 19 juni 1880, het artikel 36.2.a. van het Enkelvoudig 
Verdrag inzake verdovende middelen (Verdrag van NewYork van 30 maart 1961, goedge-
keurd bij wet van 20 augustus 1969);

doordat het bestreden arrest overweegt dat wat het beginsel "ne bis in idem" aangaat, 
waarop de beklaagde zich overeenkomstig artikel 54 van de Schengen-Overeenkomst be-
roept, op te merken is dat, voor zover het over dezelfde feiten zou gaan, de beklaagde niet 
heeft aangetoond dat de straf reeds is ondergaan of daadwerkelijk wordt ten uitvoer ge-
legd, dan wel niet meer ten uitvoer gelegd kan worden;

doordat het bestreden arrest de schuldigverklaring doet steunen op de overweging dat 
nu beklaagde de analyses liet verrichten voor de Nederlandse bende, het aanvaardbaar 
voorkomt en beklaagde kan gevolgd worden wanneer hij stelt dat deze feiten door eenheid 
van misdadig opzet verbonden zijn met de feiten waarvoor hij in Nederland veroordeeld 
werd bij arrest van het Gerechtshof te Amsterdam van 7 april 1999, dat kracht van gewijs-
de heeft (verwerping van de ingestelde cassatie bij arrest van de Hoge Raad van 4 april 
2000) en aan het Hof werd overgelegd;

Dat, gelet op de beperkte feiten die hier vervolgd worden de uitgesproken straf vol-
doende lijkt voor een juiste bestraffing van al de misdrijven tezamen;

terwijl,  eerste onderdeel,  ongeacht het in artikel 54 van de Schengen-Overeenkomst 
vervatte ne bis in idem-beginsel, ingevolge artikel 71 van de Schengen-Overeenkomst, het 
artikel 36,  2.a).i.  van het Enkelvoudig Verdrag inzake verdovende middelen van New 
York van 30 maart 1961 van toepassing blijft; dat krachtens deze laatste bepaling de in de 
eerste paragraaf ervan vermelde drugsdelicten, indien ze in verschillende landen zijn be-
gaan, als afzonderlijke strafbare feiten worden beschouwd;

Dat het Hof door in beginsel de toepassing van artikel 54 van de Schengen-Overeen-
komst te aanvaarden bij de beoordeling van de internationale drugsdelicten de voormelde 
wets- en verdragsbepalingen schendt;

terwijl, tweede onderdeel, ongeacht dat de bodemrechter op onaantastbare wijze en in 
feite oordeelt of verschillende misdrijven en/of feiten door eenheid van opzet met elkaar 
verbonden zijn, de Belgische strafrechter niet vermag een buitenlandse veroordeling - het 
weze van een Schengen-land - in zijn oordeel te betrekken om er artikel 65, lid 2, van het 
Strafwetboek op toe te passen; dat er evenmin een juridische basis bestaat die de Belgi-
sche strafrechter toestaat de strafmaat opgelegd in het buitenland te appreciëren in het ka-
der van artikel 65, lid 2, van het Strafwetboek; dat als men de toepassing van artikel 65, 
lid 2, van het strafwetboek op buitenlandse veroordelingen zou aanvaarden, dit impliceert 
dat voor feiten gepleegd voor 31 juli 1994 (= datum van inwerkingtreding van artikel 65, 
lid 2, Strafwetboek) de strafvordering onontvankelijk zou dienen verklaard te worden om-
wille van een buitenlandse veroordeling, hoewel het niet om hetzelfde misdrijf gaat (in 
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welk geval artikel 13, Voorafgaande Titel van het Wetboek van Strafvordering van toe-
passing zou zijn).

IV. Beslissing van het Hof
A. Cassatieberoepen van M. K., E. V. en G. A.
Overwegende dat, wat de beslissing op de tegen die eisers ingestelde strafvor-

dering betreft, de substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechts-
vormen in acht zijn genomen en de beslissingen overeenkomstig de wet zijn ge-
wezen;

B. Cassatieberoep van de procureur-generaal bij het Hof van Beroep te Ant-
werpen

1. Onderzoek van het middel
1.1. Eerste onderdeel
Overwegende dat het arrest verweerder schuldig verklaart aan de hem ten laste 

gelegde feiten met dien verstande dat de hoedanigheid van leidende persoon niet 
bewezen is; dat het aldus de tegen eiser ingestelde strafvervolging ontvankelijk 
acht en bijgevolg geen toepassing maakt van het in artikel 54 Schengen-Over-
eenkomst vervatte non bis in idem-beginsel;

Dat het onderdeel bij gebrek aan belang niet ontvankelijk is;
1.2. Tweede onderdeel
Overwegende dat voor de toepassing van artikel 65, tweede lid, Strafwetboek, 

enkel een beslissing van een Belgische strafrechter in aanmerking kan worden 
genomen om uit te maken of er eenheid van opzet bestaat tussen de feiten waar-
voor een beklaagde wordt vervolgd en misdrijven die reeds het voorwerp waren 
van een in kracht van gewijsde gegane beslissing en deze voorafgaan; dat derge-
lijke eenheid van opzet niet kan bestaan met feiten waarvoor die beklaagde reeds 
in het buitenland werd veroordeeld; 

Dat het onderdeel gegrond is;
Overwegende dat de vastgestelde onwettigheid de wettigheid van de schuldig-

verklaring niet aantast;
2. Ambtshalve onderzoek van de beslissing op de schuldigverklaring
Overwegende dat de substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven 

rechtsvormen in acht zijn genomen en de beslissing overeenkomstig de wet is 
gewezen; 

OM DIE REDENEN,
HET HOF,
Vernietigt het bestreden arrest in zoverre het oordeelt dat de ten laste van B. K. 

bewezen verklaarde feiten en deze die het voorwerp uitmaakten van het in kracht 
van gewijsde getreden arrest op 7 april 1999 uitgesproken door het Gerechtshof 
te Amsterdam, de voortgezette uitvoering zijn van eenzelfde misdadig opzet en 
dat de bij het  vermelde arrest opgelegde straf een voldoende bestraffing lijkt 
voor al de misdrijven;

Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het ge-
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deeltelijk vernietigde arrest;
Verwerpt de cassatieberoepen voor het overige;
Veroordeelt M. K., E. V. en G. A. in de kosten van hun respectief cassatiebe-

roep;
Laat de kosten van het cassatieberoep van de procureur-generaal van het Hof 

van Beroep te Antwerpen ten laste van de Staat;
Verwijst de aldus beperkte zaak naar het Hof van Beroep te Brussel.

17 september 2002 - 2° kamer –  Voorzitter: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter –  Ver-
slaggever: de h. Maffei – Gelijkluidende conclusie van de h. Duinslaeger, advocaat-gene-
raal – Advocaat: mr. P. Dillen, Brussel.

Nr. 456

2° KAMER - 17 september 2002

1º VOORLOPIGE HECHTENIS — OPHEFFING - HOGER BEROEP - 
VERWIJZINGSBESCHIKKING MET INVRIJHEIDSTELLING GEWEZEN BINNEN VIJFTIEN DAGEN NA HET 
INSTELLEN VAN HOGER BEROEP - HOGER BEROEP TEGEN DE BESCHIKKING WAARBIJ DE VOORLOPIGE 
HECHTENIS WORDT OPGEHEVEN - HOGER BEROEP TEGEN DE VERWIJZINGSBESCHIKKING - 
SAMENLOOP IN DE TIJD VAN BEIDE PROCEDURES - GEVOLG.

2º VOORLOPIGE HECHTENIS — HOGER BEROEP - BESCHIKKING VAN DE 
RAADKAMER WAARBIJ DE VOORLOPIGE HECHTENIS WORDT OPGEHEVEN - HOGER BEROEP VANWEGE 
HET OPENBAAR MINISTERIE - VERWIJZINGSBESCHIKKING MET INVRIJHEIDSTELLING GEWEZEN BINNEN 
VIJFTIEN DAGEN NA HET INSTELLEN VAN HOGER BEROEP - HOGER BEROEP TEGEN DE BESCHIKKING 
WAARBIJ DE VOORLOPIGE HECHTENIS WORDT OPGEHEVEN - HOGER BEROEP TEGEN DE 
VERWIJZINGSBESCHIKKING - SAMENLOOP IN DE TIJD VAN BEIDE PROCEDURES - GEVOLG.

3º VOORLOPIGE HECHTENIS — REGELING VAN DE RECHTSPLEGING - 
EERDERE BESCHIKKING VAN DE RAADKAMER WAARBIJ DE VOORLOPIGE HECHTENIS WORDT 
OPGEHEVEN - HOGER BEROEP VANWEGE HET OPENBAAR MINISTERIE - VERWIJZINGSBESCHIKKING 
MET INVRIJHEIDSTELLING GEWEZEN BINNEN VIJFTIEN DAGEN NA HET INSTELLEN VAN HOGER BEROEP - 
HOGER BEROEP TEGEN DE BESCHIKKING WAARBIJ DE VOORLOPIGE HECHTENIS WORDT OPGEHEVEN - 
HOGER BEROEP TEGEN DE VERWIJZINGSBESCHIKKING - SAMENLOOP IN DE TIJD VAN BEIDE 
PROCEDURES - GEVOLG.

1º, 2° en 3° Wanneer de raadkamer, ter gelegenheid van de maandelijkse beslissing over 
het handhaven van de voorlopige hechtenis van een inverdenkinggestelde, beslist  de  
voorlopige hechtenis niet te handhaven en de raadkamer, binnen de termijn van vijftien  
dagen nadat door de procureur des Konings hoger beroep werd ingesteld tegen deze  
beschikking, de inverdenkinggestelde naar de correctionele rechtbank verwijst, zonder in  
te gaan op de vordering van de procureur des Konings om, bij toepassing van artikel 26,  
§3 Wet Voorlopige Hechtenis,  bij  afzonderlijke beschikking te bevelen dat  betrokkene 
aangehouden blijft, heeft de samenloop van het hoger beroep van de procureur des Kon-
ings tegen de eerste beschikking en tegen de verwijzingsbeschikking tot gevolg dat de 
voorlopige hechtenis voortduurt tot op het ogenblik dat de kamer van inbeschuldiging-
stelling uitspraak doet omtrent het eerstgenoemde hoger beroep, op voorwaarde dat dit  
geschiedt  binnen  de  vijftien  dagen  na  het  instellen  van  dit  beroep;  de  kamer  van  
inbeschuldigingstelling is er in die omstandigheden derhalve toe gehouden alsnog uit-
spraak te doen omtrent het al dan niet gegrond zijn van het hoger beroep van de pro-
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cureur des Konings tegen de eerste beschikking van de raadkamer en kan dit  hoger  
beroep niet zonder voorwerp verklaren om de enkele reden dat de inverdenkinggestelde  
inmiddels reeds het voorwerp uitmaakt van een verwijzing naar de correctionele recht-
bank1. (Artt. 26, §§ 3 en 4 en 30, §§ 1 en 3 Wet Voorlopige Hechtenis 1990)

(PROCUREUR-GENERAAL BIJ HET HOF VAN CASSATIE T. C.)

ARREST

(A.R. P.02.0839.N)

I. Aanleiding tot het verzoek
Verzoeker doet ingevolge bevel van de Minister van Justitie, overeenkomstig 

artikel 441 Wetboek van Strafvordering, aangifte van het op 20 november 2001 
gewezen arrest van het Hof van Beroep te Antwerpen, kamer van inbeschuldi-
gingstelling.

II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Luc Huybrechts heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Patrick Duinslaeger heeft geconcludeerd.
III. Cassatiemiddelen
De procureur-generaal bij het Hof heeft volgende vordering genomen:
"Aan de tweede kamer van het Hof van Cassatie.
De ondergetekende procureur-generaal heeft de eer hierbij uiteen te zetten dat de minis-

ter van Justitie hem bij schrijven van 29 mei 2002, zonder verder met kenmerk, bevel 
heeft gegeven om overeenkomstig artikel 441 van het Wetboek van Strafvordering bij het 
Hof aangifte te doen van het in kracht van gewijsde gegane arrest, op 20 november 2001 
gewezen  door  het  Hof  van  Beroep  te  Antwerpen,  kamer  van  inbeschuldigingstelling, 
waarbij het hoger beroep van de procureur des Konings te Antwerpen tegen de beschik-
king van 6 november 2001 van de raadkamer te Antwerpen, waarbij beslist werd de voor-
lopige hechtenis van L. C. niet te handhaven, zonder voorwerp wordt verklaard.

Krachtens artikel 30, § 3, Wet Voorlopige Hechtenis, bleef L. C., ingevolge het hoger 
beroep van de procureur des Konings tegen de beschikking van 6 november 2001 van de 
raadkamer te Antwerpen, in hechtenis totdat over dit hoger beroep zou worden beslist, 
voor zover dit zou geschieden binnen vijftien dagen nadat het beroep was ingesteld.

Nog tijdens deze termijn van vijftien dagen verwees de raadkamer te Antwerpen, bij 
beschikking van 19 november 2001, L. C. naar de correctionele rechtbank wegens fiscale 
valsheid in geschriften en gebruik en inbreuken op de bepalingen van de artikelen 45, § 1, 
53, 3° en 4° en 73 van het B.T.W.-Wetboek, zonder evenwel in te gaan op de vordering 
van de procureur des Konings om, bij toepassing van artikel 26, § 3, Wet Voorlopige 
Hechtenis, bij afzonderlijke beschikking te bevelen dat betrokkene aangehouden zou blij-
ven. Hiertegen werd door de procureur des Konings hoger beroep ingesteld, dat, krachtens 
artikel 26, § 4, Wet Voorlopige Hechtenis, schorsende werking heeft.

De samenloop van het hoger beroep tegen de beschikking van 6 november 2001 en van 
het hoger beroep tegen de verwijzingsbeschikking van 19 november 2001 had tot gevolg 
dat de voorlopige hechtenis verder voortduurde tot op het ogenblik dat de kamer van inbe-
schuldigingstelling uitspraak zou doen omtrent het eerstgenoemde hoger beroep, op voor-
waarde dat dit zou geschieden binnen vijftien dagen nadat dit beroep was ingesteld.

De voorlopige hechtenis bestond derhalve nog steeds op het ogenblik dat de kamer van 

1 R. DECLERCQ, Beginselen van Strafrechtspleging, 2de Editie 1999, p. 355, nr. 782. 
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inbeschuldigingstelling op 20 november 2001 besliste dat dit hoger beroep zonder voor-
werp was op grond van de overweging dat betrokkene op 19 november 2001 naar de cor-
rectionele rechtbank was verzonden.

De kamer van inbeschuldigingstelling was er dan ook toe gehouden op 20 november 
2001 alsnog uitspraak te doen omtrent het al dan niet gegrond zijn van het hoger beroep 
van de procureur des Konings tegen de beschikking van de raadkamer te Antwerpen van 6 
november 2001. Het arrest dat van een andere rechtsopvatting uitgaat en dit hoger beroep 
zonder voorwerp verklaart om de enkele reden dat betrokkene reeds het voorwerp uit-
maakte van een verwijzing naar de correctionele rechtbank, schendt bijgevolg artikel 30, § 
1, Wet Voorlopige Hechtenis.

Om die reden, vordert de ondergetekende procureur-generaal dat het aan het Hof moge 
behagen het aangegeven arrest te vernietigen, te bevelen dat van zijn arrest melding zal 
worden gemaakt op de kant van de vernietigde beslissing, en te zeggen dat er geen grond 
is tot verwijzing.

Brussel, 3 juni 2002
Voor de Procureur-generaal,
De advocaat-generaal,
(get.) P. Duinslaeger 
IV. Beslissing van het Hof
Overwegende dat het Hof de gronden van de vordering van de Procureur-gene-

raal overneemt;
HET HOF,
OM DIE REDENEN,
Gelet op artikel 441 Wetboek van Strafvordering vernietigt het op 20 novem-

ber 2001 gewezen arrest van het Hof van Beroep te Antwerpen, kamer van inbe-
schuldigingstelling;

Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van de ver-
nietigde beslissing;

Zegt dat er geen grond is tot verwijzing.

17 september 2002 - 2° kamer –  Voorzitter: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter –  Ver-
slaggever: de h. Huybrechts – Gelijkluidende conclusie van de h. Duinslaeger, advocaat-
generaal.

Nr. 457

2° KAMER - 18 september 2002

1º RECHTEN VAN DE MENS — VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS — 
ARTIKEL 6 — ARTIKEL 6.1 - STRAFZAKEN - STRAFVORDERING - BEKLAAGDE - 
VERTEGENWOORDIGING DOOR RAADSMAN - WEIGERING - HOGER BEROEP - RECHT OP EEN EERLIJK 
PROCES - MISKENNING - BEGRIP.

2º RECHT VAN VERDEDIGING — STRAFZAKEN - STRAFVORDERING - BEKLAAGDE - 
VERTEGENWOORDIGING DOOR RAADSMAN - WEIGERING - HOGER BEROEP - MISKENNING - 
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BEGRIP.

1º en 2° Wanneer uit het bestreden arrest blijkt dat de appèlrechters het beroepen vonnis,  
dat de niet-verschenen beklaagde het recht weigerde om zich door zijn raadsman te lat-
en vertegenwoordigen, weliswaar niet  hebben vernietigd,  maar het onderzoek van de  
zaak volledig hebben hervat en, op eigen gronden, zowel over het verzet als over het  
hoger beroep uitspraak hebben gedaan, zonder te verwijzen naar de redenen van het  
beroepen vonnis en zonder dat te bevestigen, enerzijds, en eiser zich voor het hof van 
beroep heeft kunnen verdedigen met de bijstand van een advocaat, en zijn zaak heeft  
kunnen laten onderzoeken onder de bij art. 6.1 E.V.R.M. bedoelde voorwaarden, anderzi-
jds, miskent het bestreden arrest noch het recht van verdediging noch het recht op een  
eerlijk proces1. (Art. 6.1 E.V.R.M.; algemeen beginsel van het recht van verdediging)

(P.)

ARREST (vertaling)

(A.R. P.01.1652.F)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 24 oktober 2001 gewezen 

door het Hof van Beroep te Brussel, correctionele kamer.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Daniel Plas heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Raymond Loop heeft geconcludeerd.
III. Cassatiemiddelen
Eiseres stelt drie middelen voor.
Eerste middel
Geschonden wetsbepalingen
- recht van verdediging;
- artikel 6 van het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de funda-

mentele vrijheden.
Aangevochten beslissingen en redenen
Het bestreden arrest beslist dat de eerste rechter, gelet op het verstek van [eiseres] op de 

terechtzitting van 29 maart 2001, zich terecht ertegen heeft verzet dat haar raadsman zou 
pleiten en conclusies zou neerleggen.

Grieven
Eerbiediging van het recht van verdediging en van het recht op een eerlijk proces, in de 

zin van artikel 6 van het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fun-
damentele vrijheden, vereist dat de raadsman van [eiseres] conclusies had moeten kunnen 
neerleggen en had moeten kunnen pleiten.

(...);
IV. Beslissing van het Hof
Over het eerste middel :
Overwegende dat uit het arrest blijkt dat de appèlrechters, hoewel zij het be-

streden vonnis niet hebben vernietigd, het onderzoek van de zaak volledig heb-
ben hervat en, op eigen gronden, zowel over het verzet als over het hoger beroep 
1 Zie Cass., 4 sept. 2001, A.R. P.01.0687.N, nr. 443.
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uitspraak hebben gedaan, zonder te verwijzen naar de redenen van het beroepen 
vonnis en zonder dat te bevestigen;

Overwegende dat eiseres zich voor het hof van beroep heeft kunnen verdedi-
gen met de bijstand van een advocaat, en haar zaak heeft kunnen laten onderzoe-
ken onder de voorwaarden, bedoeld in artikel 6.1 van het Verdrag tot bescher-
ming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden;

Dat het arrest, dat niet is aangetast door de in het middel aangeklaagde onre-
gelmatigheid, niet ontvankelijk is bij gebrek aan belang;

(...)
En overwegende dat de substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschre-

ven rechtsvormen in acht zijn genomen en de beslissing overeenkomstig de wet 
is gewezen;

OM DIE REDENEN,
HET HOF
Verwerpt het cassatieberoep;
Veroordeelt eiseres in de kosten.

18 september 2002 - 2° kamer – Voorzitter: de h. Lahousse, afdelingsvoorzitter – Ver-
slaggever: de h. Plas – Gelijkluidende conclusie van de h. Loop, advocaat-generaal – Ad-
vocaat: mr. R. Hougardy, Charleroi.

Nr. 458

2° KAMER - 18 september 2002

1º VERJARING — STRAFZAKEN — STRAFVORDERING — STUITING - KANTSCHRIFT 
GERICHT AAN EEN POLITIECOMMISSARIS OM EEN INLICHTINGENBULLETIN TE DOEN ONDERZOEKEN - 
KANTSCHRIFT MET DE HANDTEKENING VAN DE AMBTENAAR VAN HET OPENBAAR MINISTERIE - 
GEVOLG.

2º VERJARING — STRAFZAKEN — STRAFVORDERING — SCHORSING - INLEIDING VAN DE 
STRAFVORDERING VOOR HET VONNISGERECHT - VERDAGING VAN DE BEHANDELING VAN DE ZAAK - 
GEVOLG.

3º GERECHTSKOSTEN — STRAFZAKEN — PROCEDURE VOOR DE FEITENRECHTER - 
STRAFVORDERING - VERJARING - VEROORDELING VAN DE BEKLAAGDE IN DE KOSTEN - 
WETTIGHEID.

4º VERWIJZING NA CASSATIE — STRAFZAKEN - STRAFVORDERING - VERJARING - 
VEROORDELING VAN DE BEKLAAGDE IN DE KOSTEN - CASSATIE - VERWIJZING - GRENZEN.

1º Een kantschrift dat gericht is aan een politiecommissaris om het inlichtingenbulletin van  
een beklaagde te doen onderzoeken, stuit de verjaring van de strafvordering, wanneer  
dat kantschrift de handtekening draagt van de ambtenaar van het O.M. die de opdracht  
beveelt1. (Art. 22 V.T.Sv.)

1 Cass., 6 april 1970 (A.C., 1970, 710).
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2º  Wanneer  het  vonnisgerecht  de  dag  van  de  terechtzitting,  waarop  de  strafvordering  
overeenkomstig de wet voor dat gerecht wordt ingesteld, ambtshalve beslist de behan-
deling van de zaak te verdagen om een aanvullende onderzoekshandeling te doen ver-
richten, blijft de verjaring van de strafvordering lopen2. (Art. 24, 1°, tweede streep V.T.Sv.)

3º Wanneer de rechter geen veroordeling mag uitspreken omdat de strafvordering verjaard  
is, mogen de kosten i.v.m. die strafvordering niet ten laste van de beklaagde komen3.  
(Artt. 162, 187, 194 en 211 Sv.)

4º  Wanneer een beslissing  gedeeltelijk  vernietigd wordt  omdat  zij  een veroordeling  uit-
spreekt  wegens  een  verjaard  misdrijf  en  zij  de  beklaagde  in  alle  kosten  van  de 
strafvordering verwijst zonder een onderscheid te maken tussen de verjaarde telastleg-
ging en de overige telastleggingen, wordt de zaak alleen verwezen voor uitspraak over  
die kosten3.

(B.)

ARREST (vertaling)

(A.R. P.02.0485.F)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen een vonnis, op 1 maart 2002 in hoger be-

roep gewezen door de Correctionele Rechtbank te Doornik.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Jean de Codt heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Raymond Loop heeft geconcludeerd.
III. Beslissing van het Hof
A. In zoverre het cassatieberoep gericht is tegen de beslissing waarbij eiser 

veroordeeld wordt wegens vluchtmisdrijf :
Overwegende dat de substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven 

rechtsvormen in acht zijn genomen en de beslissing overeenkomstig de wet is 
gewezen;

B. In zoverre het cassatieberoep gericht is tegen de beslissing waarbij eiser 
veroordeeld wordt wegens overtreding van het Wegverkeersreglement :

Over het ambtshalve aangevoerde middel : schending van de artikelen 68 van het ko-
ninklijk besluit van 16 maart 1968 tot coördinatie van de wetten betreffende de politie 
over het wegverkeer, en 24, 1°, tweede streep, van de wet van 17 april 1878 houdende de 
voorafgaande titel van het Wetboek van Strafvordering :

Overwegende dat het bestreden vonnis eiser veroordeelt tot een geldboete van 
honderd drieëntwintig euro en vijfennegentig centiemen of tot een vervangende 
gevangenisstraf van drie dagen, alsook tot een bijdrage van vijftig euro aan het 
bijzonder Fonds tot hulp aan de slachtoffers van opzettelijke gewelddaden, we-
gens overtreding,  op 18 november 1999,  van artikel  8.3,  tweede lid,  van het 
Wegverkeersreglement ;

2 A. JACOBS, “La loi du 11 décembre 1998 relative à la prescription de l'action publique”, J.T., 1999, 
blz. 183; A. JACOBS, “La prescription de l'action publique ou quand le temps ne passe plus...”, Actual-
ités de droit pénal et de procédure pénale, éd. du jeune barreau de Bruxelles, 2001, blz. 302. 
3 Cass., 15 okt. 1997, A.R. P.97.0395.F, nr. 405.
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Overwegende dat artikel 68 van de gecoördineerde wetten van 16 maart 1968 
op de politie over het wegverkeer bepaalt dat de strafvordering die het gevolg is 
van die overtreding, door verloop van een jaar verjaart te rekenen van de dag 
waarop de overtreding is begaan, behoudens stuiting of schorsing van die verja-
ring;

Overwegende dat  de  verjaring  van  de  strafvordering  voor  het  laatst  is  ge-
schorst op 10 juli 2000, datum waarop de procureur des Konings, door een kant-
schrift, dat door hem is ondertekend, de politiecommissaris heeft gelast eisers in-
lichtingenbulletin te onderzoeken; 

Overwegende dat de zaak weliswaar is vastgesteld op de terechtzitting van 25 
juni 2001 van de politierechtbank;

Overwegende, evenwel, dat het vonnisgerecht die dag ambtshalve heeft beslist 
de behandeling van de zaak te verdagen tot 5 november 2001 teneinde een bijko-
mende onderzoekshandeling te doen verrichten, te dezen "om het parket van de 
heer procureur des Konings toe te laten D.W.A. als getuige op te roepen";

Overwegende dat de verjaring van de strafvordering, overeenkomstig artikel 
24, 1°, tweede streep, van de wet van 17 april 1878 houdende de voorafgaande 
titel van het Wetboek van Strafvordering, is blijven lopen;

Dat de strafvordering, bij ontstentenis van schorsing van de verjaring, bijge-
volg is verjaard op 10 juli 2001, dus na verloop van een jaar te rekenen van de 
laatste verjaringsstuitende daad;

Overwegende dat het vonnis eiser veroordeelt in de kosten van de strafvorde-
ring, zonder een onderscheid te maken tussen de telastleggingen, zodat de zaak 
uitsluitend verwezen moet worden voor uitspraak over die kosten;

OM DIE REDENEN,
HET HOF
Vernietigt het bestreden vonnis, in zoverre het eiser veroordeelt wegens de te-

lastlegging B, en in zoverre het hem in de kosten van de strafvordering veroor-
deelt;

Verwerpt het cassatieberoep voor het overige;
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het ge-

deeltelijk vernietigde vonnis;
Veroordeelt eiser in de helft van de kosten van zijn cassatieberoep en laat de 

andere helft ten laste van de Staat;
Zegt dat er alleen met betrekking tot de kosten van de strafvordering grond be-

staat tot verwijzing;
Verwijst de aldus beperkte zaak naar de Correctionele Rechtbank te Bergen, 

zitting houdende in hoger beroep.

18 september 2002 - 2° kamer – Voorzitter: de h. Lahousse, afdelingsvoorzitter – Ver-
slaggever: de h. de Codt – Gelijkluidende conclusie van de h. Loop, advocaat-generaal.
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Nr. 459

2° KAMER - 18 september 2002

1º WRAKING - ARREST DAT UITSPRAAK DOET OVER EEN VORDERING 
TOT WRAKING VAN EEN STRAFRECHTER - CASSATIEBEROEP - VORMEN EN 
TERMIJNEN VOOR CASSATIEBEROEP.

2º CASSATIEBEROEP — STRAFZAKEN — TERMIJNEN VOOR CASSATIEBEROEP EN 
BETEKENING — ALLERLEI - ARREST DAT UITSPRAAK DOET OVER EEN VORDERING TOT WRAKING VAN 
EEN STRAFRECHTER.

3º CASSATIEBEROEP — STRAFZAKEN — TERMIJNEN VOOR CASSATIEBEROEP EN 
BETEKENING — ALGEMEEN - VOORWAARDEN VOOR ONTVANKELIJKHEID VAN HET CASSATIEBEROEP - 
ART. 19 GER. W. - TOEPASSING.

4º WRAKING - CORRECTIONELE RECHTBANK - RECHTER - VORDERING TOT 
WRAKING - ARREST VAN HET HOF VAN BEROEP - VERWERPING VAN DE VORDERING - 
CASSATIEBEROEP - ONTVANKELIJKHEID.

5º CASSATIEBEROEP — STRAFZAKEN — TERMIJNEN VOOR CASSATIEBEROEP EN 
BETEKENING — STRAFVORDERING — VOORBARIG CASSATIEBEROEP (GEEN EINDBESLISSING) - 
CORRECTIONELE RECHTBANK - RECHTER - VORDERING TOT WRAKING - ARREST VAN HET HOF VAN 
BEROEP - VERWERPING VAN DE VORDERING - CASSATIEBEROEP - ONTVANKELIJKHEID.

6º BEVOEGDHEID EN AANLEG — STRAFZAKEN — GESCHIL INZAKE BEVOEGDHEID - 
BEGRIP.

7º RECHTEN VAN DE MENS — VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS — ART. 
13 - STRAFZAKEN - RECHT OP EEN DAADWERKELIJK BEROEP - DRAAGWIJDTE.

8º RECHTEN VAN DE MENS — INTERNATIONAAL VERDRAG 
BURGERRECHTEN EN POLITIEKE RECHTEN - ART. 2 - DRAAGWIJDTE.

1º en 2° Het cassatieberoep tegen een arrest dat uitspraak doet over een vordering tot  
wraking van een strafrechter, al is het gewezen door een burgerlijke kamer, moet worden  
ingesteld binnen de in het  Wetboek van Strafvordering bepaalde vormen en termijn1.  
(Artt. 373 en 417 Sv.)

3º Art. 19 Ger. W. houdt geen verband met de ontvankelijkheidsvoorwaarden van het cas-
satieberoep tegen de beslissingen in strafzaken. 

4º en 5° Het cassatieberoep dat een beklaagde instelt tegen een arrest van het hof van  
beroep dat zijn vordering tot wraking van een rechter bij de correctionele rechtbank verw-
erpt, is niet ontvankelijk, aangezien die beslissing geen eindbeslissing is, daar zij geen 
einde maakt aan de tegen eiser ingestelde vervolgingen en alleen uitspraak doet over  
een tussengeschil betreffende de samenstelling van de zetel van de correctionele recht-
bank, die van die vervolgingen kennis moet nemen, en dus over de grond uitspraak moet 
doen2.

6º Een geschil inzake bevoegdheid in de zin van art. 416, tweede lid, Sv., bestaat wanneer  
betoogd wordt dat een rechter zich de bevoegdheid van een andere rechter toe-eigent, 
zodat daaruit een geschil over rechtsmacht kan ontstaan waaraan alleen een einde kan 
worden gemaakt door regeling van rechtsgebied3.

1 Cass., 27 feb. 2002, A.R. P.01.1775.F, nr. 141. 
2 Zie Cass., 11 nov. 1919 (Bull. en Pas., 1919, I, 251); 21 jan. 1924 (Bull. en Pas., 1924, I, 146); 8 
dec. 1998, A.R. P.98.1312.F, nr. 512. 
3 Cass., 23 juli 1991, A.R. 5757, nr. 567. 
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7º Uit het voorbarig karakter van het cassatieberoep tegen het arrest waarbij een vordering  
tot wraking van een strafrechter verworpen wordt, kan niet worden afgeleid dat aan eiser 
een daadwerkelijk rechtsmiddel in de zin van art. 13 E.V.R.M. is ontzegd4.

8º De omstandigheid dat de nationale wet een termijn oplegt voor het instellen van een  
beroep, is niet onverenigbaar met de bepalingen van art. 2 I.V.B.P.R.5

(B. en N.)

ARREST (vertaling)

(A.R. P.02.0874.F)

I. Bestreden beslissing
De cassatieberoepen zijn gericht tegen een arrest, op 27 mei 2002 gewezen 

door het Hof van Beroep te Luik, burgerlijke kamer.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Francis Fischer heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Raymond Loop heeft geconcludeerd.
III. Cassatiemiddelen
Elke eiser stelt een middel voor, met als titel "Over de ontvankelijkheid van 

het cassatieberoep", en drie middelen met als titel "Over de grond".
I. Over de ontvankelijkheid van het cassatieberoep
Bij de uitspraak over een vorige zaak van de eisers tegen dezelfde partijen, heeft het 

Hof [van Cassatie] in een arrest van 3 oktober 2001 het cassatieberoep niet-ontvankelijk 
verklaard, op grond dat een beslissing over de wraking van een rechter geen eindbeslis-
sing zou zijn in de zin van artikel 416 van het Wetboek van Strafvordering.

Artikel 18 [lees 19], eerste lid, van het Gerechtelijk Wetboek definieert de eindbeslis-
sing als volgt : "het vonnis is een eindvonnis inzover daarmee de rechtsmacht van de rech-
ter over een geschilpunt uitgeput is, behoudens de rechtsmiddelen bij de wet bepaald". 

Met het arrest van 27 mei 2002 oefent het rechtscollege van de eerste kamer van het 
Hof van Beroep te Luik zijn rechtsmacht volledig uit met betrekking tot de enige litigieu-
ze vraag die hem is voorgelegd, met name of rechter Chantal Barbier al dan niet gewraakt 
moet worden op grond van de redenen die de eisers aanvoeren in hun vordering tot wra-
king van 15 mei 2002. Door dat arrest wordt die zaak definitief onttrokken aan het rechts-
college dat ervan kennisgenomen heeft. Het rechtscollege kan niets meer wijzigen. Het 
gaat dus wel degelijk om een eindbeslissing.

Daarenboven kan een dergelijke beslissing niet worden omschreven als een voorberei-
dende beslissing of een beslissing van onderzoek in de zin van artikel 416 van het Wet-
boek van Strafvordering. Zij bereidt de beslissing over de schuld of onschuld van de ei-
sers niet voor. Zij onderzoekt de zaak niet. Zij brengt geenszins verheldering in de grond 
van het door het openbaar ministerie tegen de eisers ingestelde strafgeding. De bodem-
rechter heeft overigens beslist dat het onderzoek van de zaak volledig was afgesloten, aan-
gezien hij de zaak vanaf 22 oktober 2001 in beraad heeft genomen : vanaf die datum was 
er dus niets meer dat nog voorbereid of onderzocht diende te worden.

Het meest elementaire gezond verstand vereist de onpartijdigheid en onafhankelijkheid 
van de rechter te verifiëren alvorens hem toe te staan uitspraak te doen. Het is niet redelijk 

4 Zie Cass., 4 dec. 1996, A.R. P.95.1166.F, nr. 481. 
5 Zie Cass., 25 april 1990, A.R. 8240, nr. 499. 
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en vooral niet verstandig een zaak te laten berechten en vervolgens vast te stellen dat de 
rechter noch de vereiste onpartijdigheid noch de vereiste onafhankelijkheid bezat om dat 
te doen.

Ten slotte vereist artikel 13 van het Verdrag van 4 november 1950 tot bescherming van 
de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden een daadwerkelijk rechtsmiddel 
voor een nationale instantie tegen een schending van een mensenrecht. Daadwerkelijk be-
tekent "effectief", wat effect heeft. Het door de wraking beoogde effect is een rechter te 
verwijderen die van partijdigheid wordt verdacht of niet onafhankelijk is. Dat effect moet 
uiteraard worden verkregen voordat de zaak berecht wordt. Evenzo vereist artikel 2.3 van 
het Internationaal Verdrag van 19 december 1966 inzake burgerrechten en politieke rech-
ten dat de Staten daadwerkelijke rechtshulp verzekeren. Welk nut heeft het om een rechter 
te wraken nadat hij recht heeft gedaan? 

Wie de wraking van een rechter weigert te onderzoeken in het licht van de voormelde 
internationale verdragen, ontkent eigenlijk het bestaan, in de Belgische wetgeving, van 
daadwerkelijke rechtshulp, en schendt bijgevolg de rechtsbepalingen van de voormelde 
internationale verdragen.

Krachtens artikel 416, tweede lid, van het Wetboek van Strafvordering, is het eerste lid 
niet van toepassing op arresten of vonnissen inzake bevoegdheid. "Bevoegdheid is de mo-
gelijkheid voor de rechter om kennis te nemen van een voor hem gebrachte vordering". 
De beslissing waarbij een wraking ontvankelijk wordt verklaard, ontneemt de gewraakte 
rechter, door dat feit zelf, de bevoegdheid om de zaak te berechten. De beslissing waarbij 
een vordering tot wraking verworpen wordt, handhaaft de bevoegdheid van de rechter om 
het hem voorgelegde burgerlijk of strafrechtelijk geschil te beslechten. De wraking houdt 
dus verband met de mogelijkheid voor de rechter om van een zaak kennis te nemen, en, 
bijgevolg, met zijn bevoegdheid.

II. Over de grond van de zaak
Eerste middel
Geschonden bepalingen
- artikel 6 van het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de 

fundamentele vrijheden, goedgekeurd te Rome op 4 november 1950;
- artikel 14 van het Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten, 

opgemaakt te New York op 19 december 1966;
- de rtikelen 836, 838 en 860 van het Gerechtelijk Wetboek.
Grieven
De eerste kamer beslist dat de wraking van mevrouw Chantal Barbier doelloos zou zijn 

geworden, zonder de eisers de gelegenheid te geven kennis te nemen van de schriftelijke 
verklaring die mevrouw Chantal Barbier heeft afgelegd in antwoord op de tegen haar in-
gestelde vordering tot wraking, of van de conclusie die de procureur-generaal op 21 mei 
2001 op de griffie heeft neergelegd, of van het vonnis die mevrouw Barbier op 16 mei 
2002 heeft gewezen, en dat het openbaar ministerie bij het dossier van de wraking heeft 
laten voegen, zonder de eisers daarvan op de hoogte te brengen, en geweigerd heeft de 
zaak te verdagen, teneinde de eisers toe te laten kennis te nemen van die stukken en daar-
op te antwoorden met de regelmatig genomen conclusies, onder voorwendsel dat het Ge-
rechtelijk Wetboek strikte termijnen zou voorschrijven inzake wraking.

Geen van de proceduretermijnen inzake wraking is door het Gerechtelijk Wetboek op 
straffe van nietigheid of van verval voorgeschreven. Artikel 6 van het Verdrag tot be-
scherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden, ondertekend te 
Rome op 4 november 1950, en artikel 14 van het Internationaal Verdrag van 19 december 
1966 inzake burgerrechten en politieke rechten vereisen dat eenieder recht heeft op een 
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eerlijk proces. Dit impliceert dat hij, in elke stand van de rechtspleging, over voldoende 
tijd en faciliteiten moet beschikken om zijn verdediging voor te bereiden, en dat hij op ge-
lijke voet wordt gesteld met het openbaar ministerie, dat, te dezen, ongehinderd heeft kun-
nen kennisnemen van de tegen mevrouw Barbier ingestelde vordering tot wraking en van 
haar antwoord, maar heeft zijn conclusie niet aan de eisers of aan hun advocaat medege-
deeld, terwijl de eisers noch van het antwoord van mevrouw Chantal Barbier van 16 mei 
2002 noch van de conclusie van het openbaar ministerie hebben kunnen kennisnemen. 
Nochtans had een gewone verdaging van de zaak met acht dagen daarvoor volstaan, en 
had zo'n verdaging hen voldoende tijd en faciliteiten gegeven om te antwoorden op zowel 
de door mevrouw Barbier aangevoerde redenen als op de conclusie van het openbaar mi-
nisterie. Aldus heeft laatstgenoemde een voordeel genoten dat de eisers is ontzegd.

De eerste kamer van het Hof van Beroep te Luik weigert de zaak te verdagen teneinde 
de eisers toe te laten kennis te nemen van de voormelde stukken en erop te antwoorden in 
een conclusie. Aldus miskent zij de gelijkheid van de partijen die voor haar optreden, ont-
zegt zij de eisers de vereiste tijd en faciliteiten om hun verdediging voor te bereiden, en 
laat zij daarenboven de bepalingen van het Gerechtelijk Wetboek inzake wraking, inzon-
derheid de artikelen 836, 838 en 860 van dat wetboek, zeggen wat deze niet zeggen, na-
melijk dat de daarin opgelegde termijnen de rechtsonderhorige, en inzonderheid zij die 
zich tegen een strafvordering moeten verdedigen, de tijd en faciliteiten zouden ontzeggen 
die hun verdediging in die stand van de rechtspleging vereist.

Tweede middel
Geschonden bepalingen
- de artikelen 1319, 1320 en 1322 van het Burgerlijk Wetboek;
- de artikelen 163 en 195 van het Wetboek van Strafvordering;
- de artikelen 780, 3°, en 837 van het Gerechtelijk Wetboek;
- artikel 151 van het Strafwetboek;
- de artikelen 13 en 149 van de Grondwet;
- artikel 6 van het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de funda-

mentele vrijheden, goedgekeurd op 4 november 1950;
- artikel 14 van het Internationaal Verdrag van 19 december 1966 inzake burgerrechten 

en politieke rechten.
Grieven
Het hof van beroep beslist dat de wraking van mevrouw Chantal Barbier doelloos is ge-

worden, door de wrakingsgrond te beperken tot het enige feit dat zij het dossier heeft ach-
tergehouden dat aan het hof van beroep had moeten zijn medegedeeld, zonder rekening te 
houden met het geheel van de gegevens van de wrakingsgrond, zoals het door de eisers is 
uiteengezet in de akte van de vordering tot wraking dd. 15 mei 2002. Het hof heeft met 
name geen rekening gehouden met de middelen waarin de eisers aanvoeren dat mevrouw 
Barbier hen heeft afgetrokken van de rechter die de wet hen toekent, en aldus het wanbe-
drijf heeft gepleegd dat door artikel 151 van het Strafwetboek wordt gestraft, dat zij geen 
wettige reden had opgegeven voor het achterhouden van dat dossier, en dat het hof [van 
beroep] rekening heeft gehouden met een vonnis van 16 mei 2002, dat artikel 837 van het 
Gerechtelijk Wetboek overduidelijk geschonden heeft.

Het hof van beroep had rekening moeten houden met de volledige inhoud van de vorde-
ring tot  wraking, overeenkomstig de artikelen 1319, 1320 en 1321 van het Burgerlijk 
Wetboek, op alle middelen van de vordering had moeten antwoorden, als vereist bij de ar-
tikelen 163 en 195 van het Wetboek van Strafvordering, artikel 780, 3°, van het Gerechte-
lijk Wetboek, en artikel 149 van de Grondwet, had rekening moeten houden met de schen-
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ding, door mevrouw Barbier, van artikel 13 van de Grondwet, wat impliceert dat zij het in 
artikel 151 van het Strafwetboek beschreven en bestraft wanbedrijf heeft gepleegd, had 
geen enkele waarde mogen hechten aan het vonnis dat mevrouw Barbier op 16 mei 2002 
heeft gewezen en daarbij overduidelijk artikel 837 van het Gerechtelijk Wetboek heeft ge-
schonden, en uit die ernstige wetsschendingen door mevrouw Barbier alle gevolgtrekkin-
gen rechtens had moeten maken met betrekking tot haar geschiktheid om de zaak van de 
eisers met de vereiste onpartijdigheid te berechten, als vereist bij de artikelen 6 van het 
Verdrag van 4 november 1950 tot bescherming van de rechten van de mens en de funda-
mentele vrijheden en 14 van het Internationaal Verdrag van 19 december 1966 inzake 
burgerrechten en politieke rechten.

Derde middel
- de artikelen 163 en 195 van het Wetboek van Strafvordering;
- artikel 149 van de Grondwet;
- artikel 828, 1°, van het Gerechtelijk Wetboek;
- artikel 6 van het Verdrag van 4 november 1950 tot bescherming van de rechten van de 

mens en de fundamentele vrijheden;
- artikel 14 van het Internationaal Verdrag van 19 december 1966 inzake burgerrechten 

en politieke rechten.
Grieven
Het Hof van Beroep te Luik verwerpt wel de vordering tot wraking van mevrouw Bar-

bier, doch betwist niet dat de achterhouding van het dossier van de zaak, in de omstandig-
heden zoals zij beschreven worden in de vordering tot wraking dd. 15 mei 2002, een ver-
moeden van partijdigheid ten aanzien van rechter Chantal Barbier kan wekken, aangezien 
het beslist dat die wrakingsgrond is ontstaan of blijven bestaan na 11 maart 2002, en dat 
de nieuwe vordering bijgevolg ontvankelijk is overeenkomstig artikel 842 van het Ge-
rechtelijk Wetboek. Toch oordeelt het hof van beroep dat de wrakingsgrond doelloos is 
geworden ten gevolge van het vonnis dat mevrouw Barbier op 16 mei 2002 heeft gewezen 
en waarbij zij artikel 837 van het Gerechtelijk Wetboek heeft geschonden. Dit impliceert 
noodzakelijkerwijs dat de betroffen wrakingsgrond een geldige bestaansreden had vóór 16 
mei 2002, zodat er tegenstrijdigheid bestaat tussen de redenen en het dictum van het be-
streden arrest.

Een wrakingsgrond kan niet van 11 maart tot 15 mei 2002 hebben bestaan en na die da-
tum verdwenen zijn ten gevolge van een onwettig arrest, zodat het Hof van Beroep te 
Luik, door zulks te beslissen, geen geldig met redenen omklede beslissing heeft gewezen 
in de zin van de artikelen 163 en 195 van het Wetboek van Strafvordering en van artikel 
149 van de Grondwet, en het begrip gewettigde verdenking, als bepaald bij artikel 821 
van het Gerechtelijk Wetboek, heeft miskend, alsook het begrip onpartijdige rechter, als 
vereist bij artikel 6 van het Verdrag van 4 november 1950 tot bescherming van de rechten 
van de mens en de fundamentele vrijheden, en artikel 14 van het Internationaal Verdrag 
van 19 december 1966 inzake burgerrechten en politieke rechten.

IV. Beslissing van het Hof
Over het middel in zijn geheel, met als titel "Over de ontvankelijkheid van de 

cassatieberoepen" :
Overwegende dat het bestreden arrest het door de eisers ingestelde verzoek tot 

wraking verwerpt;
Overwegende dat het cassatieberoep tegen een arrest dat uitspraak doet over 

een vordering tot wraking van een strafrechter, al is het gewezen door een bur-
gerlijke kamer, moet worden ingesteld binnen de in het Wetboek van Strafvorde-
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ring bepaalde vormen en termijn;
Overwegende dat artikel 19 van het Gerechtelijk Wetboek geen verband houdt 

met de ontvankelijkheidsvoorwaarden van het cassatieberoep tegen de beslissin-
gen in strafzaken;

Overwegende dat de bestreden beslissing geen eindbeslissing is in de zin van 
artikel 416 van het Wetboek van Strafvordering, daar zij geen einde maakt aan 
de tegen de eisers ingestelde vervolgingen en alleen uitspraak doet over een tus-
sengeschil betreffende de samenstelling van de zetel van de correctionele recht-
bank, die van die vervolgingen kennis moet nemen en dus over de grond uit-
spraak moet doen;

Overwegende dat de bestreden beslissing geen uitspraak doet over een geschil 
inzake bevoegdheid, in de zin van diezelfde wetsbepaling; dat dergelijk geschil 
immers veronderstelt dat een rechter verweten wordt zich de bevoegdheid van 
een andere rechter te hebben toegeëigend, zodat daaruit een geschil over rechts-
macht kan ontstaan waaraan alleen een einde kan worden gemaakt door regeling 
van rechtsgebied;

Overwegende, ten slotte, dat het hier geen beslissing betreft die gewezen zou 
zijn door een kamer van inbeschuldigingstelling die uitspraak doet met toepas-
sing van de artikelen 135 en 235bis van dat wetboek, noch een beslissing over 
het beginsel van aansprakelijkheid;

Overwegende dat, bijgevolg, de cassatieberoepen, die ingesteld zijn vóór de 
eindbeslissing over de grond van de tegen de eisers ingestelde strafvordering, 
niet ontvankelijk zijn krachtens het voormelde artikel 416;

Overwegende dat uit het voorbarig karakter van hun cassatieberoep, niet kan 
worden afgeleid dat eiser een daadwerkelijk rechtsmiddel in de zin van artikel 13 
van het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele 
vrijheden is ontzegd;

Overwegende, ten slotte, dat de omstandigheid dat de nationale wet een ter-
mijn oplegt voor het instellen van een hoger beroep, niet onverenigbaar is met de 
bepalingen van artikel 2 van het Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en 
politieke rechten;

Dat het middel niet kan worden aangenomen;
En overwegende dat er geen grond bestaat om acht te slaan op de andere, door 

de eisers aangevoerde middelen, die geen betrekking hebben op de ontvankelijk-
heid van de cassatieberoepen;

OM DIE REDENEN,
HET HOF
Verwerpt de cassatieberoepen;
Veroordeelt elke eiser in de kosten van zijn cassatieberoep.

18 september 2002 - 2° kamer – Voorzitter: de h. Lahousse, afdelingsvoorzitter – Ver-
slaggever: de h. Fischer – Gelijkluidende conclusie van de h. Loop, advocaat-generaal.
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Nr. 460

2° KAMER - 18 september 2002

1º BEWIJS — STRAFZAKEN — ALGEMEEN - TELEFOONTAP - ONWETTIGHEID - GEVOLG.

2º RECHT VAN VERDEDIGING — STRAFZAKEN - BEWIJSMIDDEL - TELEFOONTAP - 
ONWETTIGHEID - AANTASTING - VOORWAARDE.

3º RECHTEN VAN DE MENS — VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS — 
ARTIKEL 6 — ARTIKEL 6.1 - RECHT OP EEN EERLIJK PROCES - STRAFZAKEN - BEWIJSMIDDEL - 
TELEFOONTAP - ONWETTIGHEID - AANTASTING - VOORWAARDE.

4º ONDERZOEK IN STRAFZAKEN - BEWIJSMIDDEL - TELEFOONTAP - 
ONWETTIGHEID - VOORLOPIGE HECHTENIS - GEVOLG.

5º ONDERZOEKSGERECHTEN - VOORLOPIGE HECHTENIS - KAMER VAN 
INBESCHULDIGINGSTELLING - BEWIJSMIDDEL - TELEFOONTAP - ONWETTIGHEID - ONAANTASTBARE 
BEOORDELING - TOEPASSING.

6º VOORLOPIGE HECHTENIS — HANDHAVING - BEWIJSMIDDEL - TELEFOONTAP - 
ONWETTIGHEID - GEVOLG.

1º,  2°,  3°,  4°,  5°  en  6°  De  onwettigheid  van sommige  telefoontapactiviteiten  leidt  niet  
noodzakelijkerwijs tot nietigheid van alle latere onderzoekshandelingen; het staat aan de  
onderzoeksgerechten,  die  inzake  voorlopige  hechtenis  uitspraak  doen  en  de  onwet-
tigheid van een aantal van die activiteiten vaststellen, in feite en derhalve onaantastbaar  
te oordelen of en in hoeverre die onwettige bewijzen al dan niet de grondslag vormen van  
de andere onderzoekshandelingen of daarmee samenvallen, zodat, aangezien het recht  
van verdediging en op een eerlijk proces onherroepelijk zijn aangetast, de vervolgingen 
nietig zijn en de handhaving van de voorlopige hechtenis bijgevolg onregelmatig is1. (Art. 
6.1 E.V.R.M.; artt. 136, 136bis en 235bis Sv.)

(B.)

ARREST (vertaling)

(A.R. P.02.1282.F)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 5 september 2002 gewezen 

door het Hof van Beroep te Brussel, kamer van inbeschuldiging-stelling.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Albert Fettweis heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Raymond Loop heeft geconcludeerd.
III. Cassatiemiddelen
Eiser  stelt  een middel  voor in een memorie,  waarvan een eensluidend ver-

klaard afschrift aan dit arrest is gehecht.
IV. Beslissing van het Hof
Over het middel :
Overwegende dat  de onwettigheid van sommige telefoontapactiviteiten niet 

1 Zie Cass., 14 dec. 1999, A.R. P.99.1585.N, nr. 678; 18 april 2001, A.R. P.01.0033.F, nr. 212. 
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noodzakelijkerwijs leidt tot nietigheid van alle latere onderzoeks-handelingen; 
dat de onderzoeksgerechten die, inzake voorlopige hechtenis, uitspraak doen en 
de onwettigheid van een aantal van die activiteiten vaststellen, in feite, onaan-
tastbaar dienen te oordelen of en in welke mate die onwettige bewijzen al dan 
niet aan de oorsprong liggen van de andere onderzoekshandelingen of daarmee 
samenvallen, zodat, aangezien het recht van verdediging en op een eerlijk proces 
onherstelbaar zijn aangetast, de vervolgingen nietig zijn en de handhaving van de 
voorlopige hechtenis bijgevolg onregelmatig is;

Overwegende dat het arrest, op de conclusie waarin eiser de nietigheid van de 
vervolgingen en de onregelmatigheid van zijn voorlopige hechtenis aanvoerde, 
op grond dat de hem ten laste gelegde gegevens voortvloeiden uit drie telefoon-
taps, waarvan de meest recente onregelmatig was, antwoordt dat "de aangevoer-
de onregelmatigheid, gesteld dat ze bewezen is, alleen betrekking zou hebben op 
de telefoontaps van het nummer 485/14.04.84, dat door S.E. werd gebruikt, en 
bijgevolg niet kan leiden tot de niet-ontvankelijkheid van de vervolgingen en 
evenmin tot de onregelmatigheid van de handhaving van [eisers] hechtenis"; dat 
de appèlrechters, op grond van een feitelijke beoordeling, aldus beslissen dat de 
onderzoeksgegevens die tot eisers opsluiting hebben geleid, niet voortvloeiden 
uit de van onregelmatigheid beschuldigde telefoontaps; dat die rechters die niet 
gehouden waren de gronden van hun motivering op te geven, bijgevolg hun be-
slissing, wat dat betreft, regelmatig met redenen hebben omkleed en naar recht 
hebben verantwoord;

Dat het middel, wat dat betreft, niet kan worden aangenomen;
Overwegende dat het middel, daarenboven, in zoverre het kritiek oefent op de 

reden van de appèlrechters, volgens welke "de verweten onregelmatigheid geens-
zins is bewezen, aangezien uit de processen-verbaal van de transcripten van de 
telefoontaps van het nr. 485/14.04.84 blijkt dat zij - net als de andere telefoon-
taps - naar behoren zijn voorgeschreven door de onderzoeksmagistraat, die tot 
nog toe blijkbaar verzuimd heeft zijn beschikking bij het dossier te voegen", een 
overtollige reden van het arrest bekritiseert en bijgevolg niet ontvankelijk is;

En overwegende dat de substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschre-
ven rechtsvormen in acht zijn genomen en de beslissing overeenkomstig de wet 
is gewezen;

OM DIE REDENEN,
HET HOF,
Verwerpt het cassatieberoep;
Veroordeelt eiser in de kosten.

18 september 2002 - 2° kamer – Voorzitter: de h. Lahousse, afdelingsvoorzitter – Ver-
slaggever: de h. Fettweis – Gelijkluidende conclusie van de h. Loop, advocaat-generaal – 
Advocaat: mr. G. Vanderbeck, Brussel.
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Nr. 461

1° KAMER - 19 september 2002

STEDENBOUW — RUIMTELIJKE ORDENING. PLAN VAN AANLEG - ONTWERP 
VAN GEWESTPLAN - BOUW- OF VERKAVELINGSVERBOD - RECHT OP SCHADEVERGOEDING - 
VOORWAARDE.

De vergoeding die is bepaald in art. 37 Wet ruimtelijke Ordening en Stedenbouw is alleen  
verschuldigd  wanneer  het  bouw-  of  verkavelingsverbod  volgend  uit  een  plan  dat  
bindende kracht heeft verkregen, een einde maakt aan het gebruik waarvoor een goed  
dient of normaal bestemd is de dag voorafgaand aan de inwerkingtreding van dat plan;  
die bepaling beoogt de streek-, gewest- en gemeenteplannen vermeld in art. 2, §1, van 
die wet en niet de ontwerpen van streek- en gewestplannen die door de minister zijn 
vastgesteld, als bedoeld in §2 van dat artikel, die enkel een voorlopig karakter hebben1.

(WAALS GEWEST T. PIAC N.V.)

ARREST (vertaling)

(A.R. C.01.0058.F)

I. Bestreden beslissingen
Het cassatieberoep is gericht tegen de arresten die op 22 maart 1985, 21 febru-

ari 1986 en 14 maart 1991 door het Hof van Beroep te Luik zijn gewezen.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Didier Batselé heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Xavier de Riemaecker heeft geconcludeerd.
III. Middelen
Eiser voert drie middelen aan.
Eerste middel
Het eerste is gericht tegen het arrest van 22 maart 1985 en is als volgt gesteld :
Geschonden wetsbepalingen
- de artikelen 1, 2 (gewijzigd bij de wet van 22 december 1970), 9, 13, 37 en 38 van de 

wet van 29 maart 1962, houdende organisatie van de ruimtelijke ordening en van de ste-
denbouw, de genoemde artikelen 37 en 38 zoals ze zijn gewijzigd bij de wetten van 22 de-
cember 1970 en 22 december 1977.

Aangevochten beslissingen en redenen
Het bestreden arrest van 22 maart 1985 bevestigt het vonnis a quo in zoverre dat de 

vordering tot schadevergoeding die verweerster op grond van artikel 37 van de wet van 29 
maart 1962 heeft ingesteld, ontvankelijk en in beginsel gegrond heeft verklaard en, alvo-
rens over de raming van de schade uitspraak te doen, beveelt de heropening van het debat 
zodat de partijen uitleg kunnen geven over de toepassing van het koninklijk besluit van 24 
oktober 1978 dat ter uitvoering van voornoemd artikel 37 is genomen.

Zulks op grond :
"dat [verweerster] terecht de bepalingen van artikel 37 van de wet van 29 maart 1962 

aanvoert;
dat de vraag rijst of de toepassingsvoorwaarden van die bepalingen vervuld zijn;

1 Zie Cass., 9 nov. 1990, A.R. 9088, nr. 134. 
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Overwegende dat naar luid van dat artikel 37, de voorwaarden voor de toekenning van 
de schadevergoeding de volgende zijn :

1°- een bouw- of verkavelingsverbod,
2°- volgend uit een plan van aanleg,
3°- plan dat bindende kracht heeft verkregen, en
4°- een einde maakt aan het gebruik waarvoor het goed dient of normaal bestemd is,
5°- de dag voorafgaand aan de inwerkingtreding van dat plan;
Over de eerste voorwaarde :
Overwegende dat voor de litigieuze grond eerst een bouwvergunning is afgeleverd en 

dat hij later door het plan eerst in een landelijk gebied en vervolgens in een agrarisch ge-
bied is opgenomen;

Dat die bestemming ipso facto een bouw- of verkavelingsverbod impliceert;
Dat [eiser] tevergeefs aanvoert dat het opnemen van de grond in een agrarisch gebied 

geenszins een totaal bouwverbod inhoudt, op grond dat het koninklijk besluit van 28 de-
cember 1972 bepaalt dat de gronden mogen worden bebouwd met constructies die voor de 
exploitatie onontbeerlijk zijn;

Dat, enerzijds, uit de wettekst niet blijkt dat het verbod absoluut moet zijn;
Dat, anderzijds, de beperking tot 'constructies die voor een landbouwexploitatie onont-

beerlijk zijn' betekent dat de bewuste grond niet meer kan worden gebruikt waarvoor hij 
diende of normaal bestemd was (zie 4de voorwaarde, in dit geval, bestemming als hotel);

Over de tweede voorwaarde :
Overwegende dat onder plan van ruimtelijke ordening met het voornoemde verbod met 

name een gewestplan wordt bedoeld of andere bepalingen die een dergelijke verbod im-
pliceren;

Dat zulks hier het geval is aangezien zowel het ontwerp van gewestplan als het defini-
tief plan een bouw- of verkavelingsverbod inhouden;

Over de derde voorwaarde :
Overwegende dat het ministerie van Financiën in zijn brief van 20 december 1979 de 

zaakvoerder van [verweerster] heeft gemeld dat het ontwerp van gewestplan, dat ter uit-
voering van de wet van 29 maart 1962 was opgesteld, bij koninklijk besluit van 14 juli 
1975 was goedgekeurd en dat ingevolge artikel 2, § 2, van de genoemde wet, dat ontwerp 
'dezelfde bindende en verordenende kracht heeft als het gewestplan', en daarbij preciseer-
de dat het bestuur van stedenbouw zich daaraan strikt moet houden bij het afleveren van 
een bouw- of verkavelingsvergunning;

Overwegende dat [eiser] bijgevolg de 'verbindende kracht' van het ontwerp van gewest-
plan dat wordt gelijkgesteld met het plan zelf, niet kan betwisten;

Over de vierde voorwaarde :
Overwegende dat uit de voorgaanden van de zaak (aflevering van een bouwvergunning, 

verkoopbelofte voor het bouwen van een hotel) dat het bouw- of verkavelingsverbod een 
einde heeft gemaakt aan het gebruik waarvoor het goed diende of normaal bestemd was;

Over de vijfde voorwaarde :
Overwegende dat aangezien het ontwerp van gewestplan geldt als gewestplan, bij de 

beoordeling van de bestemming van het goed geen rekening moet worden gehouden met 
de dag voorafgaand aan de ondertekening van het gewestplan, maar wel met de dag voor-
afgaand aan de ondertekening van het ontwerp;

Dat in dit geval dat ontwerp bij koninklijk besluit van 14 juli 1975 is goedgekeurd;
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Overwegende dat daaruit volgt dat de voorwaarden voor toepassing van artikel 37 van 
de wet van 29 maart 1962 vervuld zijn;

Dat het beroepen vonnis bijgevolg moet worden bevestigd met betrekking tot de erken-
ning van het recht van [verweerster] op schadevergoeding".

Grieven
1.1. Eerste onderdeel
Het bestreden arrest van [22 maart 1985] bevestigt het vonnis a quo in zoverre het ver-

weersters vordering tot schadevergoeding ontvankelijk en in beginsel gegrond verklaart, 
op grond dat "zowel het ontwerp van gewestplan als het definitieve plan een bouw- of 
verkavelingsverbod inhouden" (tweede voorwaarde), dat het ontwerp van gewestplan, dat 
bij koninklijk besluit van 14 juli 1975 is goedgekeurd, dezelfde verbindende kracht en 
verordenende waarde had als het gewestplan (derde voorwaarde) en dat "aangezien het 
ontwerp van gewestplan geldt als gewestplan, bij de beoordeling van de bestemming van 
het goed geen rekening moet worden gehouden met de dag voorafgaand aan de onderteke-
ning van het gewestplan, maar wel met de dag voorafgaand aan de ondertekening van het 
ontwerp" (vijfde onderdeel), en oordeelt dus dat het ontwerp van gewestplan, dat bij ko-
ninklijk besluit van 14 juli 1975 is goedgekeurd, aan de basis lag van een verbod dat op 
grond van het in het middel aangewezen artikel 37 voor schadevergoeding in aanmerking 
kwam.

Ingevolge artikel 37, eerste lid, van de wet van 29 maart 1962 houdende organisatie van 
de ruimtelijke ordening en van de stedenbouw, vereist het verkrijgen van schadevergoe-
ding voor planschade evenwel met name dat het bouw- of verkavelingsverbod volgt "uit 
een plan dat bindende kracht heeft verkregen" en dat een einde maakt aan het gebruik 
waarvoor een goed dient of normaal bestemd is. Uit de finaliteit van die voorwaarden en 
uit de opzet van de wet van 29 maart 1962 houdende organisatie van de ruimtelijke orde-
ning en van de stedenbouw volgt dat aldus worden bedoeld de streek-, gewest- en ge-
meenteplannen die in artikel 2, § 1, van die wet zijn vermeld en niet de ontwerpen van 
streek- en gewestplannen, waarvan sprake in § 2 van dit artikel, die door de minister zijn 
vastgesteld en slechts een voorlopig karakter hebben.

Daaruit volgt dat het bestreden arrest van 22 maart 1985, dat oordeelt dat het ontwerp 
van gewestplan dat bij koninklijk besluit van 14 juli 1975 is goedgekeurd aan de basis lag 
van een bouwverbod waarvoor verweerster op grond van het in het middel aangewezen 
artikel 37 schadevergoeding kon krijgen, aldus niet naar recht is verantwoord [schending 
van alle in het middel aangewezen bepalingen en inzonderheid van de artikelen 37 (in het 
bijzonder eerste, tweede en derde lid) en 38 van de wet van 29 maart 1962].

De vernietiging van het arrest van 22 maart 1985 leidt tot vernietiging van de bestreden 
arresten van 21 februari 1986 en 14 maart 1991 die het vervolg van het bestreden arrest 
zijn. 

2. Tweede onderdeel
Naar luid van het in het middel aangewezen artikel 37, derde lid, ontstaat het recht op 

schadevergoeding (waarop verweerster aanspraak maakt), onder meer bij overdracht van 
het goed.

Elk van de gevallen waarin het recht op schadevergoeding ontstaat ingevolge voor-
noemd artikel 37, derde lid, en met name de overdracht van het goed, moet dateren van na 
de inwerkingtreding van het definitief plan en van voor de gedinginleidende dagvaarding 
tot schadevergoeding.

Een dergelijke op genoemd artikel 37 gegronde vordering kan immers alleen worden 
toegelaten als wordt vastgesteld dat de eiser (hier verweerster), op het ogenblik dat de 
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vordering wordt ingesteld een omstandigheid aantoont als bedoeld in artikel 37, derde lid, 
(hier, de overdracht van het goed) die gegrond is op het gewestplan en dus na dat plan is 
ontstaan.

In dit geval stelt het arrest van 22 maart 1985 vast "dat het voorwerp van de rechtsvor-
dering en de feitelijke omstandigheden van de zaak door de eerste rechter juist zijn uiteen-
gezet".

Het vonnis a quo, waarvan de vaststellingen door het bestreden arrest van 22 maart 
1985 worden overgenomen, wijst erop dat de overdracht van de gronden op 18 april 1980 
is gebeurd; dat het definitieve gewestplan bij koninklijk besluit van 19 november 1979 is 
uitgevaardigd en gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 15 april 1980, en "dat de on-
derhandse akte van overdracht is verleden drie dagen na de publicatie van het gewestplan 
dat op 25 april 1980 verbindend is geworden".

Het bestreden arrest stelt aldus vast dat de overdracht van de gronden van verweerster, 
dat is de omstandigheid die haar recht op schadevergoeding zou hebben doen ontstaan, op 
18 april 1980 is gebeurd, terwijl het definitieve gewestplan met het bouw- of verkave-
lingsverbod voor die gronden, pas op 25 april 1980 in werking is getreden.

Daaruit volgt dat het bestreden arrest van 22 maart 1985, in zoverre het door de in het 
middel weergegeven middelen en met name door erop te wijzen dat "zowel het ontwerp 
van gewestplan als het definitief plan een bouw- of verkavelingsverbod inhouden", ver-
weersters recht op schadevergoeding steunt op een definitief plan dat in werking is getre-
den na de overdracht die dat recht zou hebben doen ontstaan, niet naar recht is verant-
woord (schending van alle in het middel aangewezen bepalingen en inzonderheid van arti-
kel 37, eerste, tweede en derde lid, van de wet van 29 maart 1962).

De vernietiging van het arrest van 22 maart 1985 leidt tot vernietiging van de bestreden 
arresten van 21 februari 1986 en 14 maart 1991 die het vervolg van het bestreden arrest 
zijn.

IV. Beslissing van het Hof
Eerste middel
1. Eerste onderdeel
Overwegende dat het bestreden arrest van 22 maart 1985 om verweersters vor-

dering ontvankelijk en in beginsel gegrond te verklaren, oordeelt dat "zowel het 
ontwerp van gewestplan als het definitief plan een bouw- of verkavelingsverbod 
inhouden", dat ingevolge artikel 2, § 2, van de wet van 29 maart 1962 houdende 
organisatie van de ruimtelijke ordening en van de stedenbouw, het ontwerp van 
gewestplan, dat bij koninklijk besluit van 14 juli 1975 was goedgekeurd, "dezelf-
de bindende en verordenende kracht heeft als het gewestplan" en dat "aangezien 
het ontwerp van gewestplan geldt als gewestplan, bij de beoordeling van de be-
stemming van het goed geen rekening moet worden gehouden met de dag voor-
afgaand aan de ondertekening van het gewestplan, maar wel met de dag vooraf-
gaand aan de ondertekening van het ontwerp";

Overwegende dat ingevolge artikel 37, eerste lid, van de wet van 29 maart 
1962, om schadevergoeding wegens planschade te verkrijgen, met name is ver-
eist dat het bouw- of verkavelingsverbod volgt uit een plan dat bindende kracht 
heeft verkregen en een einde maakt aan het gebruik waarvoor het goed dient of 
normaal bestemd is; dat uit de finaliteit van die voorwaarden en uit de opzet van 
de wet van 29 maart 1962 volgt dat aldus de streek-, gewest- en gemeenteplan-
nen worden bedoeld waarvan sprake in artikel 2, § 1, van die wet en niet de ont-
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werpen van streek-  en gewestplannen als  bedoeld in  §  2  van dat  artikel,  die 
slechts een voorlopig karakter hebben;

Dat daaruit volgt dat het bestreden arrest van 22 maart 1985, door te oordelen 
dat artikel 37 van de wet van 29 maart 1962 van toepassing was en dat het ont-
werp van gewestplan aan de basis lag van een bouwverbod waarvoor verweerster 
schadevergoeding kon krijgen, de in dit onderdeel van het middel aangewezen 
bepalingen van de wet van 22 maart 1985 schendt;

2. Tweede onderdeel
Overwegende dat uit de consideransen van het beroepen vonnis, die het bestre-

den arrest van 22 maart 1985 overneemt, blijkt dat het definitief gewestplan is 
aangenomen bij koninklijk besluit van 19 november 1979, dat op 15 april 1980 
in het Belgisch Staatsblad is gepubliceerd, en dat "de onderhandse akte van over-
dracht van de twee gronden is verleden drie dagen na de publicatie van het ge-
westplan dat op 25 april 1980 verbindend is geworden";

Dat het bestreden arrest van 22 maart 1985 vaststelt dat de overdracht van ver-
weersters goederen op 18 april 1980 is gebeurd, dus voor de inwerkingtreding 
van het definitieve gewestplan;

Dat het arrest dat verweersters recht op schadevergoeding op dat plan steunt, 
bijgevolg niet naar recht is verantwoord;

Dat het middel gegrond is;
En overwegende dat de vernietiging van het arrest van 22 maart 1985 leidt tot 

vernietiging van de arresten van 21 februari 1986 en 14 maart 1991 die het ver-
volg zijn van dat arrest;

OM DIE REDENEN,
HET HOF
Vernietigt het bestreden arrest van 22 maart 1985;
Vernietigt de arresten van 21 februari 1986 en 14 maart 1991;
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van de ver-

nietigde arresten;
Houdt de kosten aan en laat de beslissing daaromtrent over aan de feitenrech-

ter;
Verwijst de zaak naar het Hof van Beroep te Brussel.

19 september 2002 - 1° kamer –  Voorzitter: de h. Parmentier,  afdelingsvoorzitter – 
Verslaggever: de h. Batselé – Gelijkluidende conclusie  van de h. De Riemaecker, advo-
caat-generaal – Advocaat: mr. Simont.

Nr. 462

1° KAMER - 19 september 2002

1º BERUSTING - BURGERLIJKE ZAKEN - BESLISSING - GRONDSLAG - WET VAN 
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OPENBARE ORDE - GEVOLG.

2º STEDENBOUW — WAALS WETBOEK RUIMTELIJKE ORDENING - GEBRUIK 
WAARVOOR EEN GOED NORMAAL BESTEMD IS - BOUWGROND - CRITERIA.

1º De berusting in een beslissing die gegrond is op een wetsbepaling die de openbare orde  
raakt is nietig1. (Artt. 1044 en 1045 Ger.W.)

2º De normale bestemming van een bouwgrond in de zin van artikel 34, eerste lid van het 
Waalse Wetboek van ruimtelijke ordening, stedenbouw en patrimonium van 14 mei 1984 
wordt beoordeeld aan de hand van drie criteria, namelijk de geschiktheid van de grond  
voor bebouwing, de ligging langs een voldoende uitgeruste verkeersweg en de ligging 
naast andere bouwgronden of gebouwen2. (Art. 34, eerste lid W.W.R.O.S.P.)

(WAALS GEWEST T. R. e.a.)

ARREST (vertaling)

(A.R. C.01.0302.F)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest, op 23 april 1997 gewezen door 

het Hof van Beroep te Bergen.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Didier Batselé heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Xavier De Riemaecker heeft geconcludeerd.
III. Cassatiemiddel
Eiseres voert een middel aan. 
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 10, 34, inzonderheid eerste lid, 167 en 170 van het Waalse Wetboek van 

ruimtelijke ordening, stedenbouw en patrimonium van 14 mei 1984 (hierna WWROSP 
1984);

-  voor  zoveel  nodig,  de  artikelen  25,  26  en  70,  inzonderheid  eerste  lid,  van  het 
WWROSP,  gecoördineerd  bij  het  Waalse  decreet  van  27  november  1997  (hierna 
WWROSP 1997);

- artikel 149 van de Grondwet.
Aangevochten beslissingen en redenen
Na in verband met de te Péronnes-lez-Binche gelegen grond te hebben vastgesteld "dat 

het enige twistpunt volgens (eiseres) de vraag betrof (of) die grond de dag voor de inwer-
kingtreding van het gewestplan voor bebouwing diende of normaal bestemd was zoals (de 
echtgenoot en rechtsvoorganger van de verweerders) betoogt, daar zij niet betwistte dat de 
overige voorwaarden voor de toepassing van artikel 34 van het WWROSP vervuld waren 
behalve die betreffende het bewijs van het bedrag van de aangevoerde schade", beslist het 
bestreden arrest dat voormelde grond, die op het bij het besluit van de Waalse Gewestexe-
cutieve van 9 juli 1987 goedgekeurde gewestplan voor La Louvière-Zinnik bij het land-
bouwgebied was ingedeeld, de dag vóór de inwerkingtreding van dat gewestplan normaal 
voor bebouwing was bestemd, derhalve de op die grond betrekking hebbende vordering 
tot schadevergoeding van de echtgenoot en rechtsvoorganger van de verweerders gegrond 

1 Cass., 6 dec. 1999, AR. S.98.0151.F, nr. 662. 
2 Art. 34, thans 70 van het bij het Waalse decreet van 27 nov. 1997 gecoördineerde W.W.R.O.S.P. 
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verklaart en de door de eerste rechter aan de deskundigen Durieu en Lousse verleende op-
dracht tot dit perceel uitbreidt op de volgende gronden :

"het wordt niet betwist dat in de akte van aankoop van de te Péronnes-lez-Binche gele-
gen grond die was verleden toen de notaris niet verplicht was melding te maken van een 
stedenbouwkundig attest, die grond omschreven werd als een 'perceel bouwgrond' en dat 
die omschrijving door het bestuur niet werd betwist bij de registratie van de koopakte;

bovendien wordt in alle opeenvolgende overeenkomsten van landpacht die op die grond 
betrekking hebben vermeld dat het hier om bouwgrond gaat;

(eiseres) ontkent niet dat de betrokken grond ligt langs een voldoende uitgeruste ver-
keersweg, dat hij materieel geschikt is voor bebouwing en dat hij volgens het gewestplan 
grenst aan een woongebied;

uiteraard eindigt een gebied op een bepaalde plaats waar een ander gebied begint;
de functie van het gewestplan bestaat er juist in dergelijke grenzen vast te leggen;
dat neemt niet weg dat die grens te dezen niet is verantwoord door objectieve kenmer-

ken waardoor het betwiste perceel zou verschillen van het aanpalend perceel dat bij het 
woongebied is ingedeeld, en dat zij derhalve kunstmatig is;

de omstandigheid dat de grond (van de echtgenoot en rechtsvoorganger van de ver-
weerders) tot de dag van het gewestplan altijd voor landbouwdoeleinden is gebruikt, sluit 
niet uit dat die grond normaal bestemd was voor het oprichten van gebouwen binnen af-
zienbare tijd; 

het zou niet met de wet, het algemeen of particulier belang stroken indien van de eige-
naar van een bouwgrond zou worden verwacht dat hij die grond laat braakliggen tot hij 
zijn voornemen om te bouwen kan uitvoeren;

(eiseres) kan dus tegen het geheel van de hierboven vermelde feitelijke gegevens niet 
inbrengen dat de indeling van de grond (van de echtgenoot en rechtsvoorganger van de 
verweerders) bij het landbouwgebied slechts de bekrachtiging is van een feitelijke toe-
stand die altijd al heeft bestaan".

Grieven
1. Eerste onderdeel
Volgens artikel 34, eerste lid, van het Waalse Wetboek van ruimtelijke ordening, ste-

denbouw en patrimonium van 14 mei 1984 (hierna WWROSP 1984), thans 70 van het bij 
het Waalse decreet van 27 november 1997 gecoördineerde WWROSP, is er schadever-
goeding verschuldigd wanneer het bouw- of verkavelingsverbod volgende uit een plan dat 
bindende kracht heeft verkregen, een einde maakt aan het gebruik waarvoor een goed 
dient of normaal bestemd is de dag voorafgaande aan de inwerkingtreding van dat plan.

De bestaande bestemming in de zin van die bepaling is ofwel een feitenkwestie, wan-
neer zij voortvloeit uit een feitelijke toestand, zoals het feit dat er op dat goed een ge-
bouw, een landbouwexploitatie of landbouwbedrijf  staat,  ofwel een toestand in rechte, 
wanneer zij voortvloeit uit de rechten waarop particulieren zich jegens de overheid kun-
nen beroepen voor het gebruik van het goed, zoals een niet vervallen bouw- of verkave-
lingsvergunning.

Een grond kan bovendien alleen worden geacht de bestemming van bouwgrond te heb-
ben als hij geschikt is voor bebouwing, langs een voldoende uitgeruste weg ligt en aan an-
dere bouwgronden paalt; een grond die volgens het gewestplan in woongebied ligt (artike-
len 10, 167 en 170 van het WWROSP 1984 en 25 en 26 van het WWROSP 1997) is niet 
automatisch bouwgrond; hij wordt dat immers maar als hij aan de drie bovengenoemde 
voorwaarden voldoet.

Enerzijds sluit het arrest door de vaststelling dat de betwiste grond "altijd al voor land-
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bouwdoeleinden is gebruikt" uit dat die grond de dag die aan de inwerkingtreding van het 
gewestplan voorafging, feitelijk voor bebouwing was bestemd.

Anderzijds kan uit de enkele vaststelling dat het betwiste perceel in de koopakte en in 
de opeenvolgende pachtovereenkomsten als "perceel bouwgrond" was omschreven zonder 
dat die omschrijving door het bestuur was betwist "bij de registratie van de koopakte" al 
evenmin worden afgeleid dat de bestemming van de betwiste grond "in rechte" vaststond 
in de zin van voormeld artikel 34, vermits het arrest niet vaststelt dat die omschrijving te-
rugging tot een verordenende of individuele beslissing van eiseres zelf.

Ten slotte, ook al stelt het arrest vast dat de betrokken grond "langs een voldoende uit-
geruste verkeersweg ligt en materieel geschikt is voor bebouwing", kan uit het enkele, 
door het arrest vastgestelde feit dat de betwiste grond "volgens het gewestplan aan een 
woongebied" paalde niet worden afgeleid dat die grond voor bebouwing was bestemd, 
aangezien het arrest niet tevens heeft vastgesteld dat het perceel of de percelen die paal-
den aan de betwiste grond en wel in woongebied lagen, benevens de ligging ervan, werke-
lijk voor bebouwing geschikt waren.

Het bestreden arrest heeft bijgevolg op grond van de erin vermelde en door het middel 
overgenomen vaststellingen niet wettig kunnen beslissen dat de betwiste grond op de dag 
voor de inwerkingtreding van het gewestplan diende voor of normaal bestemd was voor 
bebouwing en, derhalve, dat de door de echtgenoot en rechtsvoorganger van de verweer-
ders tegen eiseres op grond van artikel 34 van het WWROSP 1984 ingestelde vordering 
tot schadevergoeding in beginsel gegrond was voor de te Péronnes-lez-Binche gelegen 
grond (schending van de artikelen 10, 34, inzonderheid eerste lid, 167 en 170 van het 
WWROSP 1984 en, voor zoveel nodig, van de artikelen 25, 26 en 70, inzonderheid eerste 
lid, van het WWROSP 1997).

2. Tweede onderdeel
In haar aanvullende conclusie in hoger beroep had eiseres aangevoerd
"dat één van de voorwaarden opdat er schadevergoeding verschuldigd zou zijn overeen-

komstig artikel 34 van het WWROSP is, dat de minderwaarde het gevolg is van het feit 
dat het plan van aanleg de bestaande bestemming of het gebruik waarvoor het goed nor-
maal bestemd was heeft opgeheven;

dat, ook al staat in beide overeenkomsten van landpacht, die op 20 juni 1959 en 28 
maart 1987 zijn gesloten, duidelijk vermeld dat de in pacht gegeven grond bouwgrond 
was, de grond niettemin voor landbouwdoeleinden was bestemd;

dat, zoals het beroepen vonnis zeer terecht vermeldt, de hoedanigheid van het goed af-
hangt van de feitelijke toestand ervan op het ogenblik van de inwerkingtreding van het 
plan;

dat de grond reeds toen hij door [verweerder] was gekocht op 19 maart 1964 voor land-
bouw was bestemd, daar tussen de vorige eigenaar en een pachter bij akte van 20 juni 
1959 een pachtovereenkomst was gesloten;

dat [verweerder], bij overeenkomst van 28 maart 1987, een landpacht heeft toegestaan 
op die grond;

dat de grond nog op de dag van de inwerkingtreding van het bij besluit van de gewest-
executieve van 9 juli 1987 goedgekeurde plan voor het gewest La Louvière-Zinnik be-
stemd was voor landbouw;

dat er op de grond nooit is gebouwd; 
dat de betwiste grond bovendien paalt aan andere percelen die alle voor landbouw zijn 

bestemd;
dat die grond op het plan voor het gewest La Louvière-Zinnik bij het landbouwgebied 
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is  ingedeeld,  waardoor  een  al  van  oudsher  bestaande  feitelijke  toestand  werd 
bekrachtigd".

Daar het bestreden arrest  derhalve beslist  dat  er op de grond van de echtgenoot en 
rechtsvoorganger van de verweerders mocht worden gebouwd, met name omdat die grond 
aan een woongebied grensde, zonder daarbij te antwoorden op het door eiseres bij conclu-
sie aangevoerde middel volgens hetwelk de aanpalende percelen "alle voor landbouw wa-
ren bestemd", omkleedt het zijn beslissing niet regelmatig met redenen (schending van ar-
tikel 149 van de Grondwet).

IV. Beslissing van het Hof
I. Middel van niet-ontvankelijkheid
De door de verweerders tegen de voorziening aangevoerde grond van niet-ont-

vankelijkheid volgens welke eiseres stilzwijgend in het arrest heeft berust door 
alle bepaalde en met elkaar overeenstemmende daden die zij na dat arrest heeft 
verricht :

Overwegende dat de bepalingen van het Waalse Wetboek van ruimtelijke or-
dening, stedenbouw en patrimonium van 14 mei 1984 waarvan het arrest toepas-
sing maakt, de openbare orde raken; dat derhalve, zelfs als de partijen in het ar-
rest zouden hebben berust, die berusting toch nietig zou zijn;

Dat de grond van niet-ontvankelijkheid niet kan worden aangenomen;
2. Middel
2.1. Eerste onderdeel 
Overwegende dat, krachtens artikel 34, eerste lid, van het Waalse Wetboek 

van ruimtelijke ordening, stedenbouw en patrimonium, er schadevergoeding ver-
schuldigd is wanneer het bouw- of verkavelingsverbod, volgende uit een plan dat 
bindende kracht heeft verkregen, een einde maakt aan het gebruik waarvoor een 
goed dient of normaal bestemd is de dag voorafgaand aan de inwerkingtreding 
van het plan;

Overwegende  dat  de  bestemming  van  een  goed  een  feitenkwestie  of  een 
rechtskwestie is;

Dat het arrest, wat de feitelijke bestemming van de te Péronnes-lez-Binche ge-
legen grond betreft, vaststelt dat die grond altijd al voor landbouwdoeleinden is 
gebruikt en dat het, wat de bestemming in rechte betreft, vermeldt dat de grond 
in de akte van aankoop werd omschreven als een "perceel bouwgrond" en dat 
"die omschrijving door het bestuur niet werd betwist bij de registratie van de 
koopakte"; dat uit het ontbreken van een betwisting hieromtrent nochtans niet 
volgt welke bestemming die grond in rechte heeft, daar het arrest niet vaststelt 
dat die omschrijving teruggaat tot een verordenende of individuele beslissing van 
een overheid;

Overwegende bovendien dat de normale bestemming van een stuk bouwgrond 
wordt beoordeeld aan de hand van drie criteria, namelijk de geschiktheid van de 
grond voor bebouwing, de ligging langs een voldoende uitgeruste weg en het feit 
dat hij paalt aan andere bouwgronden of gebouwen;

Dat het arrest vermeldt dat "[eiseres] niet ontkent dat de betrokken grond gele-
gen is langs een voldoende uitgeruste verkeersweg, dat hij geschikt is voor be-
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bouwing en dat hij volgens het gewestplan grenst aan een woongebied";
Dat evenwel uit de omstandigheid dat de betwiste grond blijkens het gewest-

plan grenst aan een woongebied niet noodzakelijk volgt dat die grond aan een of 
meer bouwgronden of gebouwen paalt; dat immers, blijkens artikel 26 van voor-
meld wetboek, een woongebied meer omvat dan dergelijke onroerende goederen 
alleen;

Dat het arrest, dat niet nagaat of de betwiste grond aan een of meer bouwgron-
den of gebouwen paalt, zijn beslissing niet naar recht verantwoordt;

Dat het onderdeel gegrond is;
Over de overige grieven :
Overwegende dat er geen grond bestaat tot onderzoek van het tweede onder-

deel, dat niet tot ruimere cassatie kan leiden;
OM DIE REDENEN,
HET HOF
Vernietigt het bestreden arrest, in zoverre het "de vordering, die betrekking 

heeft op de grond, gelegen te Péronnes-lez-Binche, langs de rue Léopold III, ka-
dastraal bekend onder sectie C nr. 442 A, met een oppervlakte van 52 are 50 cen-
tiare, in beginsel gegrond verklaart", "de door de eerste rechter aan de deskundi-
gen Durieu en Lousse verleende opdracht tot die tweede grond uitbreidt" en uit-
spraak doet over de kosten;

Beveelt dat van het arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het ge-
deeltelijk 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.

19 september 2002 - 1° kamer –  Voorzitter: de h. Parmentier,  afdelingsvoorzitter – 
Verslaggever: de h. Batselé – Andersluidende conclusie3 van de h. De Riemaecker, advo-
caat-generaal – Advocaten: mrs. Simont en Van Ommeslaghe.

Nr. 463

1° KAMER - 19 september 2002

STEDENBOUW — ALLERLEI - ONTGINNING VAN EEN GROEVE - VERGUNNING.

Bij ontstentenis van een winningsvergunning, is de ontginning van een groeve conform de  
overgangsregeling,  vervat  in  artikel  26 van het  decreet  van 27 oktober  1988 van de 
Waalse Gewestraad, gewijzigd bij het decreet van 23 december 1993 van de Waalse  
Gewestraad, onderworpen aan een exploitatievergunning en aan een bouwvergunning1.  
(Art. 26 Decr.W.Gew. 27 okt. 1988)

3 Het  OM  had  geconcludeerd  dat  de  exceptie  van  niet-ontvankelijkheid  diende  te  worden 
aangenomen. 
1 Decr. W. Gew. van 27 okt. 1988, art. 26 gewijzigd bij het Decr. W. Gew. van 23 dec. 1993. 
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(STAD BASTOGNE T. CARRIERES SUR LES ROCHES N.V.)

ARREST (vertaling)

(A.R. C.01.0414.F)

I. Bestreden uitspraak
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest, op 7 mei 2001 gewezen door het 

Hof van Beroep te Luik.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Didier Batselé heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Xavier De Riemaecker heeft geconcludeerd.
III. Cassatiemiddel
Eiseres voert een middel aan. 
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 2, 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek;
- de artikelen 41, § 1, 2°, van het Waalse Wetboek van ruimtelijke ordening, steden-

bouw en patrimonium (afgekort WWROSP), gecodificeerd bij het besluit van de Waalse 
Gewestexecutieve van 14 mei 1984, 41, § 6, van het Waalse Wetboek van ruimtelijke or-
dening, stedenbouw en patrimonium, gewijzigd bij de decreten van de Waalse Gewest-
raad van 18 juli 1991 en 23 december1993;

- de artikelen 4, 5, 14 en 26 van het decreet van de Waalse Gewestraad van 27 oktober 
1988 op de groeven, zowel vóór als na de wijziging ervan bij het decreet van de Waalse 
Gewestraad van 23 december1993, en 4 van voornoemd decreet van 23 december 1993.

Aangevochten beslissingen en redenen
Om te beslissen dat verweerster schade heeft geleden die moet worden vergoed, eiseres 

te veroordelen om haar een provisioneel bedrag van 5.000.000 BEF te betalen en voor het 
overige een deskundigenonderzoek te bevelen, verwerpt het bestreden arrest het middel 
waarin eiseres aanvoerde dat "de door (verweerster) aangevoerde schade op geen enkel 
wettelijk verkregen recht gegrond (is)", aangezien zowel vóór de inwerkingtreding van 
het decreet van 27 oktober 1988 op de groeven als voor de periode na het van kracht wor-
den ervan, namelijk vanaf 29 juni 1990 de exploitatievergunning en de stedenbouwkundi-
ge vergunning tezamen vereist waren voor de wettigheid van de ontginning en de oude 
exploitatie- en stedenbouwkundige vergunning voor de duur van de geldigheid ervan van 
kracht bleven en golden als winningsvergunning. Het arrest beslist aldus zowel op eigen 
gronden als op die van de eerste rechter die hier geacht worden volledig overgenomen te 
zijn en inzonderheid op de volgende gronden :

"onmiskenbaar ten onrechte beweert (eiseres), zonder daarvan het bewijs te leveren, dat 
(verweerster) niet over alle vereiste vergunningen beschikte;

de overwegingen van (eiseres) betreffende de verplichting om in het bezit te zijn van 
een bouwvergunning raken aldus kant noch wal, aangezien de wettelijke regeling op die 
vergunning van kracht is geworden in 1995, dus een hele tijd na de betwiste beslissing;

uit het onderzoek van het door (verweerster) neergelegde lijvige dossier van stukken 
blijkt dat laatstgenoemde wel degelijk over alle nodige vergunningen beschikte voor de 
ontginning van de groeve;

(...) de schade dient slechts te worden vergoed, onder meer wanneer zij met voldoende 
zekerheid vaststaat en bestaat in de aantasting van een wettig belang;

(...) teneinde (eiseres) aansprakelijk te kunnen stellen, dient (verweerster) het oorzake-
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lijk verband tussen de schuld en de schade aan te tonen;
(...)
Duidelijk tevergeefs blijft (eiseres), ondanks het feit dat de neergelegde stukken duide-

lijk en relevant zijn, staande houden dat de schade is veroorzaakt door de nalatigheid van 
(verweerster) zelf, die verzuimd heeft tijdig de vereiste vergunningen aan te vragen en te 
verkrijgen;

de rechtbank ziet zich genoodzaakt eraan te herinneren dat uit het door (verweerster) tot 
staving van haar beweringen neergelegde dossier duidelijk blijkt dat zij over alle vereiste 
vergunningen beschikte en dat er geen sprake van kan zijn haar te verplichten tot het aan-
vragen van de bijkomende vergunningen, waaronder de bouwvergunning, die zijn opge-
legd krachtens wettelijke regelingen die dagtekenen van na de aangeklaagde handeling".

Grieven
Artikel 44, § 1, 2°, van de wet van 29 maart 1962 houdende organisatie van de ruimte-

lijke  ordening  en  de  stedenbouw  bepaalde  reeds  dat  "niemand  zonder  voorafgaande 
schriftelijke en uitdrukkelijke vergunning van het college van burgemeester en schepenen 
(...) mag ontbossen, het reliëf van de bodem aanmerkelijk mag wijzigen".

Artikel 41, § 1, 2°, van het te dezen toepasselijke Waalse Wetboek van ruimtelijke or-
dening, stedenbouw en patrimonium (WWROSP), gecodificeerd bij  het  besluit  van de 
Waalse Gewestexecutieve van 14 mei 1984, vereiste eveneens een stedenbouwkundige 
vergunning, bouwvergunning genaamd, voor elke belangrijke wijziging van het reliëf van 
de bodem; de artikelen 4, 5 en 14 van het decreet van de Waalse Gewestraad van 27 okto-
ber 1988 op de groeven - dat van kracht is geworden op 29 juni 1990 - hebben de groeven 
en de bijhorigheden onttrokken aan de regeling over de gevaarlijke, ongezonde of hinder-
lijke instellingen en de ontginning ervan onderworpen aan de toekenning van een win-
ningsvergunning, die "de vergunning voorzien in artikel 41, § 1, 2°, van het Waalse Wet-
boek voor Ruimtelijke Ordening en Stedenbouw vervangt", door het college van burge-
meester en schepenen wordt toegekend op gelijkluidend advies van de gemachtigde amb-
tenaar bedoeld in artikel 42, § 1, van genoemd wetboek en wordt verleend volgens precie-
ze modaliteiten.

Artikel 26 van voornoemd decreet van 27 oktober 1988 op de groeven bepaalde dat "de 
toestemmingen en machtigingen toegekend voor de inwerkingtreding van dit decreet gel-
den als winningsvergunningen"; het decreet van de Waalse Gewestraad van 23 december 
1993 - dat in werking is getreden op 1 februari 1994 - heeft artikel 26, eerste lid, van het 
decreet van 27 oktober 1988 op de groeven vervangen door de volgende tekst : "gelden 
als winningsvergunningen, op voorwaarde dat ieder van hen werd afgegeven, enerzijds, 
de vóór de inwerkingtreding van dit decreet toegekende machtigingen tot groefontginning 
en vergunningen voor graverijen en, anderzijds, de bouwvergunningen afgegeven, hetzij 
vóór de inwerkingtreding van dit decreet indien zij vereist waren, hetzij ten gevolge van 
een aanvraag ingediend overeenkomstig artikel 41,  § 6, van het Waalse Wetboek van 
Ruimtelijke Ordening, Stedenbouw en Patrimonium. De houders van een machtiging tot 
groefontginning  of  vergunning  voor  graverijontginning  mogen  hun  ontginning  echter 
voortzetten tot de bekendmaking van de eindbeslissing, waarbij uitspraak wordt gedaan 
over hun aanvraag om een bouwvergunning die werd ingediend op basis van artikel 41, § 
6, van het Waalse Wetboek van Ruimtelijke Ordening, Stedenbouw en Patrimonium", zo-
als dit bleek uit datzelfde decreet van 23 december 1993; voornoemd artikel 41, § 6, van 
het WWROSP bepaalde, enerzijds, dat "in afwijking van artikel 14 van het decreet van 27 
oktober 1988 op de groeven, eenieder die bij de inwerkingtreding van dit decreet in het 
bezit was van een machtiging tot groefontginning of vergunning voor graverijontginning 
maar niet over de vereiste bouwvergunning beschikte, een bouwvergunningsaanvraag kan 
indienen krachtens de §§ 1 tot 5 van dit artikel" en, anderzijds, dat "de vergunningsaan-
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vragen bij de bevoegde overheid moeten ingediend worden binnen een termijn van één 
jaar met ingang van de inwerkingtreding van deze paragraaf", dat is 1 februari 1994.

Voornoemd decreet van 23 december 1993, dat artikel 26 van het decreet van 27 okto-
ber 1988 heeft gewijzigd en een § 6 heeft ingevoegd in artikel 41 van het WWROSP, 
heeft geen terugwerkende kracht daar artikel 4 bepaalt dat "dit decreet in werking treedt 
op de dag van zijn bekendmaking in het Belgisch Staatsblad. Artikel 26, tweede lid, van 
het decreet van 27 oktober 1988 op de groeven, ingevoegd bij artikel 3 van dit decreet, 
heeft slechts uitwerking gedurende vijf jaar met ingang van zijn bekendmaking in het Bel-
gisch Staatsblad", dat is 1 februari 1994.

Daaruit volgt dat gedurende de periode van 5 december 1990 tot 11 februari 1992 waar-
voor verweerster vergoeding vorderde van schade ten gevolge van een daling van de op-
brengst van de ontginning van haar groeve, die ontginning het bezit vereiste niet alleen 
van een exploitatievergunning, maar ook van de bouwvergunning waarvan sprake is in ar-
tikel 41, § 1, 2°, van het bij het besluit van de Waalse Gewestexecutieve van 14 mei 1984 
gecodificeerde WWROSP en die vereist bleef krachtens de artikelen 14 en 26 van het de-
creet van 27 oktober 1988 op de groeven, zoals zij toen van kracht waren.

Vermits het bestreden arrest aanneemt dat eiseres, in het geval dat zij niet in het bezit 
zou zijn van de voor de ontginning van de groeve vereiste vergunningen, in de onmoge-
lijkheid zou verkeren het bewijs te leveren van schade ten gevolge van een daling van de 
opbrengst van die ontginning, maar beslist dat verweerster niet in het bezit diende te zijn 
van een bouwvergunning op grond dat de wettelijke regeling voor die vergunning van 
kracht is geworden in 1995, dus na de betwiste beslissing van 5 december 1990, is het niet 
naar recht verantwoord (schending van alle in het middel vermelde wettelijke bepalingen).

IV. Beslissing van het Hof
1. Grond van niet-ontvankelijkheid van het middel
Over de door verweerster tegen het middel aangevoerde grond van niet-ont-

vankelijkheid : het middel heeft geen belang :
Overwegende dat het onderzoek van de grond van niet-ontvankelijkheid onlos-

makelijk verbonden is met het onderzoek van het middel;
Dat de grond van niet-ontvankelijkheid niet kan worden aangenomen;
2. Middel
Overwegende dat, krachtens artikel 41, § 1, 2°, van het Waalse Wetboek van 

ruimtelijke ordening en stedenbouw van 14 mei 1984, een bouwvergunning ver-
eist was voor elke belangrijke wijziging van het reliëf van de bodem; dat uit de 
artikelen 4, 5 en 14 van het Waalse decreet van 27 oktober 1988 op de groeven, 
dat in werking is treden op 29 juni 1990 volgde dat de krachtens dat decreet aan 
de exploitant van een groeve afgegeven winningsvergunning gold als de vergun-
ning, bedoeld in artikel 41, § 1, 1° en 2°, van voormeld wetboek; dat, krachtens 
artikel 26 van dat decreet, de vóór de inwerkingtreding van het decreet toegeken-
de toestemmingen en machtigingen, bij wijze van overgangsmaatregel, golden 
als winningsvergunning; dat ten slotte artikel 26, eerste lid, van het decreet van 
27 oktober 1988 is vervangen door het decreet van 23 december 1993, dat in 
werking is getreden op 1 februari 1994;

Overwegende dat de term "vergunning" in de wetten op de mijnen, graverijen 
en groeven, die dagtekenden van vóór het decreet van 27 oktober 1988 doelde op 
de ontginning van de graverijen en de term "machtiging" op de ontginning van 
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de groeven; dat uit de parlementaire voorbereiding van het decreet van 27 okto-
ber 1988 blijkt dat die termen eveneens doelden op de bouwvergunningen die 
vereist waren voor een belangrijke wijziging van het reliëf van de bodem;

Dat, derhalve, bij ontstentenis van een winningsvergunning, voor de ontgin-
ning van een groeve, zoals te dezen, een exploitatievergunning en een bouwver-
gunning vereist waren;

Overwegende dat het arrest, dat beslist dat verweerster niet in het bezit diende 
te zijn van een bouwvergunning op grond dat de wettelijke regeling op die ver-
gunning pas in werking getreden is in 1995, niet naar recht verantwoord is;

Dat het middel gegrond is;
OM DIE REDENEN,
HET HOF
Vernietigt het bestreden arrest;
Beveelt dat van het arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het ver-

nietigde arrest;
Houdt de kosten aan en laat de uitspraak daaromtrent over aan de feitenrech-

ter;
Verwijst de zaak naar het Hof van Beroep te Brussel.

19 september 2002 - 1° kamer –  Voorzitter: de h. Parmentier,  afdelingsvoorzitter – 
Verslaggever:  de h. Batselé –  Gelijkluidende conclusie van de h. De Riemaecker, advo-
caat-generaal – Advocaten: mrs. Draps en Gérard.

Nr. 464

1° KAMER - 19 september 2002

HOGER BEROEP — BURGERLIJKE ZAKEN (HANDELSZAKEN EN SOCIALE 
ZAKEN INBEGREPEN) — GEVOLGEN. BEVOEGDHEID VAN DE RECHTER - BEVOEGDHEID VAN 
DE RECHTER - VOORLOPIGE TENUITVOERLEGGING - KANTONNEMENT - UITSLUITING.

Uit de samenhang van de artt. 1401 en 1406 Ger. W. volgt dat de appèlrechter, aan wie  
dezelfde appreciatiebevoegdheid is toegekend als aan de eerste rechter, kennis mag ne-
men zowel van een vordering tot voorlopige tenuitvoerlegging als van een vordering tot  
uitsluiting van het kantonnement1.

(STAD SAINT-GHISLAIN T. G.)

ARREST (vertaling)

(A.R. C.01.0423.F)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen de arresten, op 5 juni 2001 en 26 juni 2002 

gewezen door het Hof van Beroep te Bergen.

1 Cass., 3 jan. 1992, A.R. 7335, nr. 225. 
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II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Sylviane Velu heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Xavier De Riemaecker heeft geconcludeerd.
III. Middelen
Eiseres voert twee middelen aan.
1. Eerste middel
Geschonden wetsbepalingen
- artikel 149 van de Grondwet;
- de artikelen 807, 1042, 1401, 1403 en 1406 van het Gerechtelijk Wetboek.
Aangevochten beslissingen en redenen
Het bestreden arrest van 5 juni 2001 beslist dat de appèlrechter uitspraak mag doen 

over een vordering tot uitsluiting van het kantonnement en beveelt de heropening van het 
debat teneinde verweerder in staat te stellen meer uitleg te geven, zulks op grond dat, op 
de terechtzitting van het hof (van beroep) van 8 mei 2001, het debat werd beperkt tot ver-
weerders nieuwe vordering tot uitsluiting van het kantonnement in het kader van de door 
de eerste rechter bevolen voorlopige tenuitvoerlegging van het beroepen vonnis; dat inge-
volge artikel 1401 van het Gerechtelijk Wetboek bij het hoger beroep altijd om de voorlo-
pige tenuitvoerlegging kan worden verzocht; dat de rechter die uitspraak doet over de vor-
dering zelf, luidens artikel 1406 van dat wetboek, kan beslissen dat er geen reden is tot 
kantonnement voor alle veroordelingen die hij uitspreekt of voor een deel ervan, indien de 
vertraging in de regeling de schuldeiser aan een ernstig nadeel blootstelt; dat uit de sa-
menhang van die twee wetsbepalingen volgt dat de appèlrechter, aan wie dezelfde beoor-
delingsbevoegdheid is toegekend als aan eerste rechter, uitspraak mag doen zowel over 
een vordering tot voorlopige tenuitvoerlegging, als over een vordering tot uitsluiting van 
het kantonnement (Cass. 3 januari 1992, A.C., 1991-92, nr. 225); uiteraard is de recht-
spraak van het net genoemde arrest van het Hof van Cassatie van toepassing op de vorde-
ring tot uitsluiting van het kantonnement die, zoals hier, voor het eerst in hoger beroep 
wordt ingesteld; dat die rechtspraak immers volgt uit de samenhang van de twee bepalin-
gen waarvan de eerste uitgerekend betrekking heeft op een vordering die voor het eerst 
voor de appèlrechter wordt ingesteld.

Grieven
(...)
1.2. Tweede onderdeel
De nieuwe vordering die verweerder in hoger beroep heeft ingesteld en die ertoe strekt 

het kantonnement te doen uitsluiten, is alleen ontvankelijk als de vordering waarvan spra-
ke in dat bezwaar bij de eerste rechter aanhangig is gemaakt. Verweerder heeft de litigieu-
ze vordering niet voor de eerste rechter ingesteld. Zij werd dan ook ten onrechte ontvan-
kelijk verklaard (schending van de artikelen 807, 1042 en 1406 van het Gerechtelijk Wet-
boek).

Het feit dat de voorlopige tenuitvoerlegging van het vonnis in hoger beroep kan worden 
gevorderd, doet geen afbreuk aan de door eiseres aangevoerde niet-ontvankelijkheid. De 
voorlopige tenuitvoerlegging en het kantonnement zijn twee onderscheiden rechtsbegrip-
pen die elkaar niet overlappen (schending van de artikelen 807, 1042, 1401 en 1406 van 
het Gerechtelijk Wetboek).

1.3. Derde onderdeel
Uit de samenhang van de artikelen 1401 en 1406 van het Gerechtelijk Wetboek volgt 

geenszins dat de appèlrechter, die enkel kennisneemt van de vordering tot uitsluiting van 
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het kantonnement die voor het eerst in hoger beroep is ingesteld, alvorens over de zaak 
zelf uitspraak te doen, wettig kan beslissen dat eiseres geen aanspraak kan maken op kan-
tonnement. Die bevoegdheid wordt immers alleen maar toegekend aan de rechter die uit-
spraak doet over de zaak zelf en die, tegelijk, de voorlopige tenuitvoerlegging toestaat. 
Zulks is hier niet het geval (schending van de artikelen 1401, 1403 en 1406 van het Ge-
rechtelijk Wetboek).

(...)
IV. Beslissing van het Hof
Eerste middel
(...)
Wat het tweede en het derde onderdeel samen betreft :
Overwegende dat de voorlopige tenuitvoerlegging, krachtens artikel 1401 van 

het Gerechtelijk Wetboek, altijd bij het hoger beroep kan worden verzocht; dat 
luidens artikel 1406 van dat wetboek, de rechter die uitspraak doet over de vor-
dering zelf, kan beslissen dat er geen reden is tot kantonnement voor alle veroor-
delingen die hij uitspreekt of voor een deel ervan, indien de vertraging in de re-
geling de schuldeiser aan een ernstig nadeel blootstelt;

Overwegende dat uit de samenhang van die twee bepalingen volgt dat de ap-
pèlrechter, aan wie dezelfde beoordelingsbevoegdheid is toegekend als aan de 
eerste rechter, uitspraak mag doen zowel over een vordering tot voorlopige ten-
uitvoerlegging als over een vordering tot uitsluiting van het kantonnement, ook 
al is die vordering voor het eerst voor hem ingesteld;

Dat die onderdelen falen naar recht;
(...)
OM DIE REDENEN,
HET HOF
Vernietigt het arrest van 26 juni 2001;
Verwerpt de voorziening tegen het arrest van 5 juni 2001;
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het ver-

nietigde arrest;
Veroordeelt eiseres in de helft van de kosten;
Houdt de overige helft van de kosten aan en laat de uitspraak daaromtrent aan 

de feitenrechter over;
Verwijst de aldus beperkte zaak naar het Hof van Beroep te Brussel.

19 september 2002 - 1° kamer –  Voorzitter: de h. Parmentier,  afdelingsvoorzitter – 
Verslaggever: mevr. Velu – Gelijkluidende conclusie van de h. De Riemaecker, advocaat-
generaal – Advocaten: mrs. Houtekier en Gérard.
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Nr. 465

1° KAMER - 19 september 2002

KORT GEDING - VERWEERDER AAN WIE EEN VOORLOPIGE MAATREGEL 
IS OPGELEGD - HOGER BEROEP VAN DE VERWEERDER - DEVOLUTIEVE KRACHT VAN HET 
HOGER BEROEP - OGENSCHIJNLIJKE RECHTEN - VORDERING ZONDER BESTAANSREDEN.

Wanneer een verweerder in kort geding hoger beroep instelt tegen een voorlopige maa-
tregel die hem werd opgelegd, dient de appèlrechter over de gevorderde en bevolen  
maatregel geen uitspraak te doen op grond van de ogenschijnlijke rechten van de parti-
jen,  maar kan hij  volstaan met  de vaststelling  dat  die maatregel  ten gevolge van de 
beslissing van de bodemrechter  geen bestaansreden meer heeft1.  (Artt.  584 en 1068 
Ger.W.)

(D. T. M.)

ARREST (vertaling)

(A.R. C.01.0527.F)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest, op 17 oktober 2000 gewezen 

door het Hof van Beroep te Bergen.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Didier Batselé heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Xavier De Riemaecker heeft geconcludeerd.
III. Cassatiemiddel
Eiser voert een middel aan. 
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 6.1 van het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en 

de fundamentele vrijheden, ondertekend op 4 november 1950 te Rome, goedgekeurd bij 
de wet van 13 mei 1955;

- de artikelen 702 en 710 van het Burgerlijk Wetboek;
- de artikelen 12, 13, 17, 18, 602, 2°, 700, 774, tweede lid, 780, 1035, 1042 en 1068 van 

het Gerechtelijk Wetboek;
- algemene rechtsbeginselen volgens welke het recht van verdediging moet worden ge-

ëerbiedigd en de vonnissen terugwerken tot de dag van de vordering.
Aangevochten beslissingen en redenen
Het arrest beslist dat de oorspronkelijke hoofdvordering in kort geding geen bestaansre-

den meer heeft op grond dat die vordering ertoe strekt verweerder verbod op te leggen 
over de door eiser geëxploiteerde gronden waarvan de kadastrale gegevens vermeld staan 
in het exploot dat het geding inleidde in eerste aanleg, te gaan of te betreden; dat een vor-
dering die, zoals te dezen, betrekking heeft op een verbod van overgang, alleen uitwerking 
kan hebben voor de toekomst; dat het proces over de zaak zelf is gevoerd door verweer-
der; dat de bodemrechter, namelijk de vrederechter van het eerste kanton Doornik, zijn 
vonnis heeft gewezen op 28 juni 2000; dat genoemd vonnis [verweerder] verbod oplegt de 
betwiste gronden te betreden; dat bovendien de voorlopige tenuitvoerlegging is toegestaan 
niettegenstaande verhaal en zonder borgstelling; dat de oorspronkelijke vordering in kort 

1 Zie Cass., 9 juni 2000, AR. C.97.0188.N, nr. 352 en 6 mei 1991, A.R. 7363, nr. 460. 
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geding dus geen bestaansreden meer heeft; dat bijgevolg hetzelfde geldt voor de tegenvor-
deringen die ermee verbonden zijn.

Grieven
1. Eerste onderdeel
De gedingvoerende partijen hebben voor het hof van beroep noch aangevoerd, noch in 

hun conclusie betoogd dat de oorspronkelijke vordering geen bestaansreden meer heeft 
nadat de vrederechter van Doornik zijn vonnis had gewezen op 28 juni 2000. Het hof van 
beroep had dus de heropening van het debat moeten bevelen alvorens de vordering op die 
exceptie te verwerpen (schending van de artikelen 774, tweede lid, en 1042 van het Ge-
rechtelijk Wetboek). Door die exceptie ambtshalve op te werpen heeft het hof van beroep 
eisers recht van verdediging miskend, daar hij over die exceptie geen verweer heeft kun-
nen voeren (schending van artikel 6.1 EVRM en van het algemeen beginsel van het recht 
van verdediging).

2. Tweede onderdeel
Ofschoon een vordering die strekt tot het opleggen van een verbod van overgang in be-

ginsel alleen voor de toekomst gevolgen kan hebben, dient toch ermee rekening te worden 
gehouden dat eiser dit verbod van overgang te dezen reeds ten aanzien van verweerder en 
zijn jagers had verkregen bij de op 3 november 1999 door de voorzitter van de Rechtbank 
van Eerste Aanleg te Doornik gewezen beschikking. Het door eiser met ingang van 3 no-
vember 1999 gevraagde verbod had dus in hoger beroep geen nieuwe toestand doen ont-
staan. Het hof van beroep kon derhalve het gevraagde verbod van overgang wettig doen 
ingaan vanaf 3 november 1999 (schending van de artikelen 702 en 710bis van het Burger-
lijk Wetboek). Ten gevolge van de devolutieve kracht van het hoger beroep neemt de 
rechter in hoger beroep kennis van het geschil zelf (schending van artikel 1068, eerste lid, 
van het Gerechtelijk Wetboek) en werken de vonnissen in beginsel terug tot de dag van de 
vordering. Daaruit volgt dat de appèlrechter het verbod van overgang wettig kon doen in-
gaan vanaf 3 november 1999 (schending van de artikelen 12, 602, 2°, 700, 780, 1035, 
1042 en 1068 van het Gerechtelijk Wetboek en van het algemeen rechtsbeginsel volgens 
hetwelk de vonnissen terugwerken tot de dag van de vordering).

3. Derde onderdeel
De oorspronkelijke vordering die strekte tot het opleggen van een verbod van overgang 

had haar bestaansreden niet verloren ingevolge het op 28 juni 2000 door de vrederechter 
van het kanton Doornik gewezen vonnis waarbij eenzelfde verbod van overgang was uit-
gesproken ten voordele van eiser. Het bij dat vonnis van 28 juni 2000 opgelegde verbod 
had enkel uitwerking voor de toekomst. Aldus behield de oorspronkelijke vordering ten 
dele  haar  bestaansreden,  die  hierin  bestond  dat  zij  terugwerkte  tot  3  november  1999 
(schending van de artikelen 12 en 13 van het Gerechtelijk Wetboek). Bijgevolg had eiser 
eveneens zijn belang bij de zaak behouden (schending van de artikelen 17 en 18 van het 
Gerechtelijk Wetboek).

IV. Beslissing van het Hof
Wat het eerste onderdeel betreft :
Overwegende dat uit het proces-verbaal van de terechtzitting van 19 september 

2000 van het hof van beroep blijkt dat eiser het op 28 juni 2000 door de vrede-
rechter van het eerste kanton Doornik gewezen vonnis heeft overgelegd en dat de 
partijen "het erover eens waren het debat te beperken tot de vraag naar de in-
vloed van het vonnis van 28 juni 2000 op het hangende geding";

Dat het hof van beroep, vermits het derhalve de heropening van het debat niet 
diende te bevelen, noch de wetsbepalingen noch het algemeen rechtsbeginsel die 
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in het middel zijn vermeld, heeft geschonden;
Dat het onderdeel niet kan worden aangenomen;
Wat het tweede en het derde onderdeel samen betreft :
Overwegende dat het middel, in zoverre het de schending aanvoert van de arti-

kelen 702 en 710bis van het Burgerlijk Wetboek, die geen verband houden met 
de aangevoerde grief, niet ontvankelijk is;

Overwegende voor het overige dat de appèlrechter, wanneer hij kennis neemt 
van het beroep van verweerder aan wie een voorlopige maatregel is opgelegd, 
wegens het feit dat hij over een voorlopige maatregel moet oordelen, over de ge-
vorderde en door de rechter  in kort geding bevolen maatregel geen uitspraak 
dient te doen op grond van de ogenschijnlijke rechten van de partijen, en kan 
volstaan met de vaststelling dat die maatregel ten gevolge van de beslissing van 
de bodemrechter geen bestaansreden meer heeft;

Dat, in zoverre, die onderdelen falen naar recht;
OM DIE REDENEN,
HET HOF
Verwerpt de voorziening;
Veroordeelt eiser in de kosten.

19 september 2002 - 1° kamer –  Voorzitter: de h. Parmentier,  afdelingsvoorzitter – 
Verslaggever:  de h. Batselé –  Gedeeltelijk gelijkluidende conclusie2 van de h. De Rie-
maecker, advocaat-generaal – Advocaat: mr. Houtekier.

Nr. 466

1° KAMER - 20 september 2002

DWANGSOM - STRAFGERECHT - VERBEURING - BETEKENING VAN DE UITSPRAAK.

De regel dat de dwangsom niet kan worden verbeurd vóór de betekening van de uitspraak 
waarbij ze is vastgesteld geldt ook wanneer een dwangsom wordt opgelegd door een  
strafgerecht1. (Art. 1385bis, derde lid Ger.W.)

(P.F. e.a. T. VLAAMS GEWEST)

ARREST

(A.R. C.97.0383.N)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 17 maart 1997 gewezen door 

het Hof van Beroep te Antwerpen.

2 Het O.M. heeft eveneens tot verwerping geconcludeerd, maar met name op grond dat het middel 
wegens de onduidelijkheid ervan niet ontvankelijk was; eiser gaf immers niet aan waarom en hoe het 
bestreden arrest de wetsbepalingen en het rechtsbeginsel die waren geschonden zou hebben miskend.
1 Zie Cass., 9 juni 1998, A.R. P.96.0655.N, nr. 294.
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II. Rechtspleging voor het Hof
Afdelingsvoorzitter Robert Boes heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Guido Bresseleers heeft geconcludeerd.
III. Middel
De eisers voeren in hun verzoekschrift een middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 1385bis van het Gerechtelijk Wetboek, ingevoegd bij de wet van 31 januari 

1980.
Aangevochten beslissingen
Het bestreden arrest van bevestiging zegt voor recht dat de verbeurde dwangsom op da-

tum van de betekening van het bevel op 26 januari 1994, 541.000 BEF bedroeg :
a. op de volgende gronden uit de beschikking van de Beslagrechter in de Rechtbank 

van Eerste Aanleg te Hasselt van 14 maart 1995 die volgens het bestreden arrest dient be-
vestigd te worden en waarvan de redengeving door de appèlrechter werd overgenomen :

Ingevolge bouwinbreuken werden de eisers door het openbaar ministerie gedagvaard 
om stallen en een chalet gebouwd te hebben, zonder voorafgaande en uitdrukkelijke ver-
gunning van het college van burgemeester en schepenen en dit in stand te hebben gehou-
den. Bij vonnis van 18 december 1990 van de Correctionele Rechtbank te Hasselt, werden 
beide eisers veroordeeld tot een geldboete ... en beval de rechtbank dat de plaats in de vo-
rige staat zou hersteld worden binnen het jaar van het in kracht van gewijsde gaan van dat 
vonnis. Beide eisers werden solidair veroordeeld om aan huidige verweerder een dwang-
som te betalen van 1.000 BEF per dag vertraging vanaf de dag volgend op het verstrijken 
van voormelde termijn van één jaar. De eisers tekenden hiertegen beroep aan en bij arrest 
van 5 juni 1991 van het Hof van Beroep te Antwerpen werd het eerste vonnis bevestigd. 
Dit vonnis en arrest werden betekend op 4 februari 1993 en bevel tot betaling werd bete-
kend op 27 juli 1993 en 26 januari 1994 en zelfs op 23 januari 1995 ... De eisers stellen 
dat de dwangsom verjaard is. De dwangsom was slechts verbeurd na het in kracht van ge-
wijsde gaan van het vonnis van de correctionele rechtbank. Gezien het beroep is het hoger 
vermeld arrest op 21 juni 1991 in kracht van gewijsde gegaan. De termijn waarbinnen het 
herstel had dienen te gebeuren was een jaar, zodat vanaf 20 juni 1992 de dwangsom ver-
beurd was. Artikel 1385 octies Ger. W. stelt dat er verjaring is na afloop van zes maanden. 
De gerechtelijke uitspraken werden op 4 februari 1993 betekend zodat enkel de periode 
van zes maanden hieraan voorafgaand verbeurd was, of vanaf 4 augustus 1992. Nadien is 
er telkens bevel betekend zodat er telkens stuiting van verjaring was. Dit houdt in dat de 
vorderingsmogelijkheid voor de periode van 20 juni 1992 tot 4 augustus 1992 verloren is 
gegaan... Er was dan bij de betekening op 26 januari 1994 verbeuring van de dwangsom 
van 541 dagen of 541.000 BEF zodat het bevel tot dit bedrag dient herleid te worden.

b. op de volgende gronden uit het bestreden arrest :
dat de bestreden beschikking dient bevestigd te worden en het hof van beroep naar de 

redengeving erin vervat, voor zoveel als nodig verwijst; dat de eisers werden vervolgd 
wegens het  wederrechtelijk  bouwen van een chalet  en  twee  aaneengesloten stallen te 
Heusden-Zolder; dat zij voor deze betichting werden veroordeeld door de Correctionele 
Rechtbank te Hasselt bij vonnis van 18 december 1990; dat rechtdoende op de burgerlijke 
vordering van verweerder, de eisers werden veroordeeld tot het herstel in de vorige staat 
binnen de termijn van een jaar en zulks onder verbeurte van een dwangsom van 1.000 
BEF per dag; dat dit vonnis in hoger beroep werd bevestigd door het Hof van Beroep te 
Antwerpen bij arrest van 5 juni 1991 dat werd betekend op 4 februari 1993 ... dat ver-
weerder genoegzaam bewijst dat de eisers deze verplichting tot herstel niet zijn nageko-



1906 HOF VAN CASSATIE 20.9.02 - Nr. 466 

men op de datum van de betekening van het genoemd bevel ... dat voor het overige de be-
streden beschikking niet voor kritiek vatbaar is.

Grieven
De dwangsom kan niet verbeurd worden vóór de betekening van de uitspraak waarbij 

zij is vastgesteld. Zowel de eerste rechter als de appèlrechter stelden vast dat het vonnis 
van de Correctionele Rechtbank te Hasselt van 18 december 1990 en het arrest van het 
Hof van Beroep te Antwerpen van 5 juni 1991, waarbij de dwangsom vastgesteld werd, 
betekend werden op 4 februari 1993.

Het bestreden arrest heeft derhalve, met overname van de redengeving van de beschik-
king van de eerste rechter die volgens de appèlrechter niet voor kritiek vatbaar is, ten on-
rechte beslist heeft dat de dwangsom verbeurd was vanaf 4 augustus 1992 en dat er bij het 
bevel op 26 januari 1994 verbeuring was voor 541 dagen. De dwangsom werd aldus ten 
onrechte verbeurd verklaard vóór de betekening van de uitspraken waarbij zij werd vast-
gesteld (schending van artikel 1385bis Ger.W.).

IV. Beslissing van het Hof
Overwegende dat, luidens artikel 1385bis, derde lid, van het Gerechtelijk Wet-

boek, dat overeenstemt met artikel 1, lid 3, van de Eenvormige Wet betreffende 
de dwangsom, deze dwangsom niet kan worden verbeurd vóór de betekening van 
de uitspraak waarbij ze is vastgesteld;

Overwegende dat de betekening tot doel heeft ter kennis van de schuldenaar te 
brengen dat de schuldeiser nakoming van de rechterlijke uitspraak verlangt;

Dat die regel ook geldt, zoals blijkt uit het arrest van 25 juni 2002 van het Be-
neluxgerechtshof, wanneer de dwangsom wordt opgelegd door een correctionele 
rechtbank;

Overwegende dat het arrest vaststelt dat het arrest van het Hof van Beroep te 
Antwerpen van 5 juni 1991 het vonnis van de Correctionele Rechtbank te Has-
selt bevestigt dat de eisers "ingevolge bouwinbreuken" veroordeelt de "plaats in 
de vorige staat te herstellen binnen het jaar nadat de beslissing in kracht van ge-
wijsde is getreden", zulks "onder verbeurte van een dwangsom van 1000 BEF 
per dag"; dat het vaststelt dat het arrest van 5 juni 1991 op 4 februari 1993 werd 
betekend;

Overwegende dat het arrest oordeelt dat de dwangsom, niettegenstaande er op 
dat ogenblik geen betekening was van de uitspraak waarbij de dwangsom werd 
vastgesteld, verbeurd wordt vanaf 4 augustus 1992 en op die grond het door eiser 
verschuldigd bedrag bepaalt;

Dat het zodoende artikel 1385bis van het Gerechtelijk Wetboek schendt;
Dat het middel gegrond is;
OM DIE REDENEN,
HET HOF,
Vernietigt het bestreden arrest, in zoverre het uitspraak doet over de dwang-

som en de kosten;
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het ge-

deeltelijk vernietigde arrest;
Houdt de kosten aan en laat de beslissing daaromtrent aan de feitenrechter 
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over;
Verwijst de aldus beperkte zaak naar het Hof van Beroep te Gent.

20 september 2002 - 1° kamer – Voorzitter: de h. Verougstraete, voorzitter – Verslag-
gever: de h. Boes – Gelijkluidende conclusie van de h. Bresseleers, advocaat-generaal – 
Advocaat: mr. Houtekier.

Nr. 467

1° KAMER - 20 september 2002

GENEESKUNDE — GENEESMIDDELEN (VERDOVENDE MIDDELEN 
INBEGREPEN) - REGISTRATIE - REGISTRATIEPROCEDURE - REEDS DOOR ANDERE LID-STAAT 
VERLEENDE VERGUNNING - GEVOLG.

Onverminderd het recht van de minister om maatregelen te nemen met inbegrip het ver-
zoek  monsters  neer  te  leggen  indien  hij  meent  dat  de  volksgezondheid  dit  vereist,  
moeten de artikelen 6bis en 6quater K.B. 3 juli 1969 in die zin worden begrepen dat,  
wanneer een registratie van een geneesmiddel in de referentiestaat werd verkregen, die  
aan de vereisten van dat land en aan de implementatie door dat land gegeven aan de 
richtlijn beantwoordt, de minister niet verplicht is een aanvraag gebaseerd op een gelijk  
dossier te weigeren ook al ontbreken er monsters bij de navolgende aanvraag in België.  
(Artt. 2, 13°, 6bis, §2, a, en 6quater, §1, K.B. 3 juli 1969 betreffende de registratie van ge-
neesmiddelen vóór zijn wijziging bij K.B. 16 nov. 1999)

(ALLEN & HANBURYS Ltd e.a. T. EUROGENERICS N.V.)

ARREST

(A.R. C.00.0197.N)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is  gericht  tegen een arrest,  op 26 januari 2000 gewezen 

door het Hof van Beroep te Brussel.
II. Rechtspleging voor het Hof
Voorzitter Ivan Verougstraete heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Guido Bresseleers heeft geconcludeerd.
III. Feiten
Uit het arrest blijkt dat :
1. de moedervennootschap van verweerster op 7 mei 1997 aan de Minister van 

Sociale Zaken, Volksgezondheid en Leefmilieu heeft gevraagd de registratie te 
verlenen voor Ranitidin Stada 150 en 300 en daarbij verwezen heeft naar de ver-
korte procedure van artikel 6bis van het registratiebesluit van 3 juli 1969 (hierna 
te noemen : registratiebesluit);

2. verweerster op 13 augustus 1997 verzocht heeft om de registratieprocedure 
op haar naam te finaliseren en gevraagd heeft om toepassing van artikel 2, 8°, a), 
derde streepje, van het registratiebesluit en geen monsters zoals bepaald in arti-
kel 2, 13°, heeft toegevoegd;



1908 HOF VAN CASSATIE 20.9.02 - Nr. 467 

3. de registraties verleend werden door de bevoegde minister en in het Bel-
gisch Staatsblad gepubliceerd op 20 augustus 1998;

4. eerder een dossier was ingediend in Duitsland en aldaar tot registratie had 
geleid, zonder dat monsters werden neergelegd of vereist;

5. de octrooien voor de geregistreerde produkten vervallen waren op het ogen-
blik van het verlenen van de registratie in België;

6. de eiseressen een vordering tot staking hebben ingesteld tegen verweerster 
op grond van de miskenning van de eerlijke gebruiken in handelszaken.

IV. Middel
De eiseressen stellen in hun verzoekschrift een middel voor.
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 249 (destijds 189) van het Verdrag van 25 maart 1957 tot oprichting van de 

Europese Gemeenschap, goedgekeurd bij wet van 2 december 1957, zoals gewijzigd en 
hernummerd bij het Verdrag van Amsterdam van 2 oktober 1997, zoals goedgekeurd bij 
wet van 10 augustus 1998;

- artikel 4, inzonderheid punt 9, van de Richtlijn nr. 65/65/EEG van de Raad van 26 ja-
nuari 1965 betreffende de aanpassing van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen 
inzake farmaceutische specialiteiten;

- artikel 4, b, zoals vervangen bij de Richtlijn nr. 89/341/EEG van de Raad van 3 mei 
1989;

- artikel 9 van de Richtlijn nr. 75/319/EEG van de Raad van 20 mei 1975 betreffende 
de aanpassing van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen inzake farmaceutische 
specialiteiten, zoals gewijzigd door de Richtlijn nr. 93/39/EEG van de Raad van 14 juni 
1993;

- artikel 2 van het Burgerlijk Wetboek;
- artikel 774 van het Gerechtelijk Wetboek;
- de artikelen 93 en 95 van de wet van 14 juli 1991 betreffende de handelspraktijken en 

de voorlichting en bescherming van de consument;
- artikel 6, §1, van de Geneesmiddelenwet van 25 maart 1964, voor zijn wijziging bij 

wet van 20 oktober 1998;
- artikel 2, zoals vervangen bij koninklijk besluit van 31 december 1992 (II), eerste lid, 

13°, punt 1, jo. 6bis, §2, a, zoals vervangen bij koninklijk besluit van 1 februari 1996 en 
6quater, §1, zoals vervangen bij koninklijk besluit van 1 februari 1996 en gewijzigd bij 
koninklijk besluit van 19 april 1996, van het koninklijk besluit van 3 juli 1969 betreffende 
de registratie van geneesmiddelen, voor zijn wijziging bij het koninklijk besluit van 16 
november 1999;

- de artikelen 1 en 5 van het koninklijk besluit van 16 november 1999 tot wijziging van 
voormeld koninklijk besluit van 3 juli 1969;

- de algemene rechtsbeginselen van de niet-terugwerkende kracht van de wet en van de 
eerbiediging van het recht van verdediging.

Aangevochten beslissingen
Het hof van beroep verklaart de hoofdvordering van de eiseressen ongegrond na onder 

meer te hebben vastgesteld "dat de registraties, die voorafgaand aan het commercialiseren 
verplicht moeten worden aangevraagd, door de bevoegde Minister werden gepubliceerd in 
het Belgisch Staatsblad van 20 augustus 1998 met vermelding van de registratienummers 
0989IS0077F003 en 0989IS0078F003, nadat (verweerster) hierom had verzocht op 13 au-
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gustus 1997" (p.6, nr.9), o.m. op grond :
"14. (...) dat artikel 2, 13°, (van het K.B. van 3 juli 1969) voorschrijft dat een registra-

tieaanvraag twee monsters moet bevatten van het geneesmiddel en van elk van zijn be-
standdelen waarvoor een monografie werd ingediend;

(...) dat de bepaling inzake de toevoeging van monsters aan het registratiedossier niet 
berust op een dwingend voorschrift uit Europese regelgeving, maar op een mogelijkheid 
die aan de Lid-Staten werd gelaten in de richtlijn 65/65 EG en waarvan enkele, waaronder 
België, hebben gebruik gemaakt;

(...) dat met de richtlijnen 75/319 EG en 93/39 EG werd beoogd een wederzijdse erken-
ningsprocedure voor reeds in een Lid-Staat geregistreerde geneesmiddelen in te stellen, 
waarbij, behoudens uitzonderlijk geval, de Lid-Staten de door een andere Lid-Staat ver-
leende vergunning erkennen binnen 90 dagen na de ontvangst van de aanvraag en van het 
beoordelingsrapport, waarbij de aanvrager verklaart dat het ingediend dossier volledig ge-
lijk is aan het door de eerste Lid-Staat aanvaarde dossier, of aangeeft welke toevoegingen 
of wijzigingen werden aangebracht;

dat luidens artikel 10 van de richtlijn 75/319 EG - zoals gewijzigd door artikel 3 van de 
richtlijn 93/39 EG - het uitzonderlijk geval het risico voor de volksgezondheid betreft, en 
deze enkel betrekking kan hebben op de kwaliteit, de veiligheid en de werkzaamheid van 
het geneesmiddel;

(...) dat de imperatieve voorschriften uit de richtlijnen 75/319 EG en 93/39 EG, en met 
name het beginsel van de identiteit van het dossier dat in navolgende Lid-Staten wordt 
overlegd met hetgeen in de eerste Lid-Staat werd ingediend - behoudens uitdrukkelijke 
melding van afwijkingen voor de aanvrager - met zich brengen dat een navolgende Lid-
Staat inzake de samenstelling van het registratiedossier geen bijkomende eisen kan stel-
len;

dat derhalve, ook al schrijft een Lid-Staat met het oog op toepassing van de registratie-
procedure als 'eerst registrerende Lid-Staat' voor dat monsters dienen te worden toege-
voegd in het dossier, hij deze vereiste niet kan stellen bij toepassing van de wederzijdse 
erkenningsprocedure;

15. (...) dat bijgevolg mag worden aangenomen dat waar (verweerster) geen monsters 
heeft toegevoegd aan haar dossier, dat volledig gelijk was aan datgene wat ze in Duitsland 
indiende en daar tot registratie leidde, terwijl in Duitsland geen monsters werden gevergd, 
zij niettemin heeft gehandeld in overeenstemming met artikel 9 van de richtlijn 75/319 
EG zoals gewijzigd met de richtlijn 93/39 EG dat primeert op de Belgische regelgeving;

dat zodoende de niet naleving van artikel 2, 13°, jo. 6bis, §2, van het registratiebesluit 
niet aan de wettigheid van de beslissingen om Ranitidine te registreren lijkt in de weg te 
staan;

(...) dat de Belgische Staat overigens inmiddels het vereiste van toe te voegen monsters 
heeft afgeschaft, en niet enkel voor toepassing van de wederzijdse erkenningsprocedure, 
maar ook voor de samenstelling van een 'eerste' registratiedossier;

dat inderdaad met artikel 1 van het koninklijk besluit van 16 november 1999, artikel 2, 
eerste lid, 13°, punt 1 en tweede lid, werden opgeheven met ingang van 2 december 1999, 
datum waarop voormeld besluit in werking treedt (datum van publicatie in het Belgisch 
Staatsblad);

dat in de redengeving van dit  besluit  overigens wordt aangegeven dat de Belgische 
overheid zich met de afschaffing van de verplichting om monsters toe te voegen uit een 
conflictsituatie wil werken ten aanzien van de Europese richtlijnen;

(...) dat derhalve niet vaststaat dat (verweerster) wetsschending kan worden verweten 
door geen monsters aan haar registratiedossier te hebben toegevoegd;
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16. (...) daarenboven dat, zelfs indien zou moeten worden aangenomen dat bij de regi-
stratie van Ranitidin Stada artikel 2, 13°, van het registratiebesluit onverkort diende te 
worden toegepast om wettig te kunnen registreren en (verweerster) op dit punt het regle-
ment heeft geschonden én vervolgens gebruik maakt van een onwettige beslissing, het hof 
in aanmerking zou dienen te nemen dat met ingang van 2 december 1999 wettig kan wor-
den geregistreerd zonder aflevering van monsters;

dat de geïncrimineerde beslissingen, al zouden ze dan onwettig zijn tot stand gekomen, 
thans niettemin inhoudelijk overeenstemmen met de regelgeving inzake het verstrekken 
van monsters;

dat hieruit volgt dat (verweerster) heden de geneesmiddelen zou commercialiseren op 
basis van een registratie die, wat het besproken aspect betreft, thans inhoudelijk niet met 
de wet strijdt, zodat de aanvankelijke navigatiefout haar niet van de juiste bestemming 
heeft geleid;

dat haar in dit opzicht een met de eerlijke handelsgebruiken strijdige gedraging dan ook 
niet zou kunnen worden toegerekend en bijgevolg een stakingsbevel niet zou gewettigd 
zijn;

(...) dat de grief geput uit schending van artikel 2, 13°, van het registratiebesluit en uit 
het gebruik maken van een met miskenning van dit artikel bekomen registratie moet wor-
den verworpen".

Grieven
1.1. Eerste onderdeel
Uit de samenhang van voormelde artikelen 6, §1, van de Geneesmiddelenwet van 25 

maart 1964, 2, eerste lid, 13°, punt 1 jo. 6bis, §2, a en 6quater, §1, van het koninklijk be-
sluit van 3 juli 1969, zoals zij van toepassing waren op het ogenblik van de door verweer-
ster verkregen registratie, volgt dat verweersters registratieaanvraag, op straffe van weige-
ring van de registratie, twee monsters diende te bevatten van het geneesmiddel en van elk 
van zijn bestanddelen waarvoor een monografie werd ingediend, zelfs indien het gaat om 
een dossier dat werd ingediend volgens de "wederzijdse erkenningsprocedure".

De overtreding van dit voorschrift, met name door het in de handel brengen van een al-
dus onregelmatig  geregistreerd geneesmiddel,  is  een met  de eerlijke  handelsgebruiken 
strijdige daad in de zin van artikel 93 Handelspraktijkenwet die aanleiding geeft tot een 
vordering tot staking in de zin van artikel 95 van deze wet.

De bepalingen van een Europese richtlijn, zoals deze van voormeld artikel 9 van de 
Richtlijn nr. 75/319/EEG gewijzigd bij de Richtlijn nr. 93/39/EEG, overeenkomstig voor-
meld artikel 249 van het EG-Verdrag van 25 maart 1957, kunnen slechts dwingend zijn 
ten aanzien van de Lid-Staten waarvoor ze bestemd zijn maar kunnen als zodanig geen 
verplichtingen aan particulieren opleggen en kunnen niet tegen particulieren in hun onder-
linge rechtsverhoudingen - zoals te dezen tussen partijen - worden ingeroepen.

Hieruit volgt dat het hof van beroep, na te hebben vastgesteld dat verweersters registra-
tieaanvraag volgens de aangehaalde internrechtelijke bepalingen in de regel twee mon-
sters diende te bevatten maar hieraan niet voldeed (p. 8, nrs. 13 en 14), de vordering tot 
staking van de eiseressen gericht tegen verweerster niet wettig ongegrond kon verklaren 
wegens de "imperatieve voorschriften uit de richtlijnen 75/319 EG en 93/39 EG, en met 
name het beginsel van de identiteit van het dossier dat in navolgende Lid-Staten wordt 
voorgelegd met hetgeen in de eerste Lid-Staat werd ingediend" dat zou beletten dat een 
navolgende Lid-Staat het vereiste zou stellen van de toevoeging van monsters bij de toe-
passing van de wederzijdse erkenningsprocedure en dat "primeert op de Belgische regel-
geving" derwijze dat "de niet naleving van artikel 2, 13°, jo. 6bis, §2, van het registratie-
besluit niet aan de wettigheid van de beslissingen om Ranitidine te registreren lijkt in de 
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weg te staan", nu het hof aldus "horizontale directe werking" toekent aan bedoelde richt-
lijnbepalingen (schending van de aangehaalde artikelen 249 (destijds 189) van het EG-
Verdrag van 25 maart 1957, 9 van de Richtlijn nr. 75/319/EEG, zoals gewijzigd door de 
Richtlijn nr. 93/39/EEG, 93 en 95 van de Handelspraktijkenwet van 14 juli 1991, 6, §1, 
van de Geneesmiddelenwet van 25 maart 1964, 2, eerste lid, 13°, inzonderheid punt 1, 
6bis, §2, a en 6quater, §1, van het koninklijk besluit van 3 juli 1969).

1.2. Tweede onderdeel
Het voorschrift van artikel 9, punt 1, van de Richtlijn nr. 75/319/EEG dat de houder van 

de vergunning bij de indiening van zijn aanvraag in "navolgende Lid-Staten" verklaart dat 
zijn dossier volledig gelijk is aan het door de eerste Lid-Staat aanvaarde dossier of aan-
geeft welke toevoegingen of wijzigingen zijn aangebracht, brengt geenszins met zich dat 
een navolgende Lid-Staat geen bijkomende eisen kan stellen voor de samenstelling van 
het registratiedossier en in het bijzonder de regel van de Belgische wetgeving niet uitsluit 
dat ook in een wederzijdse erkenningsprocedure monsters dienen te worden toegevoegd 
aan het registratiedossier. Voormeld voorschrift wijkt immers niet af van de eveneens in 
artikel 9, punt 1, vermelde verplichting een aanvraag in te dienen, "vergezeld van de in de 
artikelen 4, ... van Richtlijn 65/65/EEG genoemde gegevens en bescheiden" en luidens dit 
artikel 4, punt 9, bij de aanvraag o.a. "een of meer monsters ... van het handelsspecimen 
van de farmaceutische specialiteit" dienen te worden gevoegd.

Bovendien laat artikel 4, b van voormelde Richtlijn nr. 75/319/EEG elke Lid-Staat toe 
het te registreren geneesmiddel, de grondstoffen en, indien nodig, de tussenproducten of 
andere samenstellende stoffen te onderwerpen aan een laboratoriumonderzoek, eventueel 
in het belang van de volksgezondheid, waaruit uiteraard volgt dat de betrokken Lid-Staat 
dient te beschikken over monsters. De in voormeld artikel 9, punt 1, bedoelde verklaring 
van identiteit van dossiers kan dan ook enkel slaan op de beschrijving van de kenmerken 
en de samenstelling van het geneesmiddel teneinde te verzekeren dat het wel degelijk om 
hetzelfde geneesmiddel gaat en geen uitstaans heeft met de mogelijkheid de toevoeging 
van monsters van dat geneesmiddel te eisen.

Hieruit volgt dat het hof van beroep, door te oordelen dat "het beginsel van de identiteit 
van het dossier dat in navolgende Lid-Staten wordt overgelegd met hetgeen in de eerste 
Lid-Staat werd ingediend" vervat in de Richtlijnen nrs. 75/319/EG en 93/39/EG, verhin-
dert dat een navolgende Lid-Staat bij een wederzijdse erkenningsprocedure de toevoeging 
van monsters aan het dossier zou eisen en dat aldus de niet-naleving door verweerster van 
artikel 2, 13°, jo. 6bis, §2, van het registratiebesluit "niet aan de wettigheid van de beslis-
singen om Ranitidine te registreren lijkt in de weg te staan", zijn beslissing tot ongegrond-
verklaring van de vordering van de eiseressen niet naar recht verantwoordt (schending van 
voormelde artikelen 4, inzonderheid punt 9, van Richtlijn nr. 65/65/EEG, 4, b en 9, inzon-
derheid punt 1, van Richtlijn nr. 75/319/EEG, 4, §1, van de Geneesmiddelenwet van 25 
maart 1964, 2, eerste lid, 13°, inzonderheid punt 1, 6bis, §2, a en 6quater, §1, van het ko-
ninklijk besluit van 3 juli 1969, 93 en 95 van de Handelspraktijkenwet van 14 juli 1991).

1.3. Derde onderdeel
De regelmatigheid van de registratie van een geneesmiddel en de gegrondheid van de 

daarop gesteunde vordering tot staking dienen uiteraard beoordeeld op de datum van de 
toekenning van de registratie, temeer daar een geneesmiddel, volgens artikel 6, §1, van de 
Geneesmiddelenwet van 25 maart 1964, alvorens het in de handel wordt gebracht, onder-
worpen is aan registratie bij het bevoegde ministerie. Volgens een algemeen rechtsbegin-
sel, bevestigd door artikel 2 van het Burgerlijk Wetboek, hebben wetten geen terugwer-
kende kracht. 

Het koninklijk besluit van 16 november 1999 - zoals het hof van beroep zelf vaststelt - 
is krachtens zijn artikel 5 in werking getreden op 2 december 1999, zijnde de datum van 
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zijn bekendmaking in het Belgisch Staatsblad.
Bijgevolg kan de opheffing, door artikel 1 van dit besluit, van artikel 2, eerste lid, 13°, 

punt 1 en tweede lid van het koninklijk besluit van 3 juli 1969, te dezen - ongeacht de 're-
dengeving' ervan - niet nuttig worden ingeroepen en toegepast bij de beoordeling van de 
wettigheid van de door verweerster verkregen registraties in 1998 en van de gegrondheid 
van de hiertegen door de eiseressen overeenkomstig de artikelen 93 en 95 van de Handels-
praktijkenwet van 14 juli 1991 op 25 mei 1999 ingestelde vordering tot staking. Verweer-
ster heeft bovendien in conclusie nergens de toepasselijkheid van artikel 1 van het konink-
lijk besluit van 16 november 1999, dat tot stand kwam en bekendgemaakt werd na de slui-
ting van het debat, ingeroepen en eiseres kreeg aldus, bij ontstentenis van een heropening 
van het debat, niet de gelegenheid dit ambtshalve ingeroepen middel te weerleggen.

Hieruit volgt dat het hof van beroep, in zoverre het op grond van de bepalingen van 
voormeld koninklijk besluit van 16 november 1999 oordeelt dat "niet vaststaat dat (ver-
weerster) wetsschending kan worden verweten door geen monsters aan haar registratie-
dossier te hebben toegevoegd" alsmede "dat de geïncrimineerde beslissingen, al zouden ze 
dan onwettig zijn tot stand gekomen, thans niettemin inhoudelijk overeenstemmen met de 
regelgeving inzake het verstrekken van monsters ... zodat de aanvankelijke navigatiefout 
haar niet van de juiste bestemming heeft geleid; dat haar in dit opzicht een met de eerlijke 
handelsgebruiken strijdige gedraging dan ook niet zou kunnen worden toegerekend en bij-
gevolg een stakingsbevel niet zou gewettigd zijn", niet wettig, met terugwerkende kracht 
(schending van artikel 2 van het Burgerlijk Wetboek en van het daarin bevestigde alge-
meen rechtsbeginsel, alsmede van de artikelen 1 en 5 van voormeld koninklijk besluit van 
16 november 1999), voornoemd besluit betrekt in zijn beoordeling van de regelmatigheid 
van de door verweerster verkregen registraties en van de gegrondheid van de vordering tot 
staking van eiseressen (schending van de artikelen 6, §1, van de Geneesmiddelenwet van 
25 maart 1964, 2, eerste lid, 13°, punt 1, 6bis, §2, a en 6quater, §1, van het koninklijk be-
sluit van 3 juli 1969, 93 en 95 van de Handelspraktijkenwet van 14 juli 1991) en boven-
dien, door de eiseressen niet de gelegenheid te bieden, na heropening van het debat, om 
over de toepasselijkheid en de relevantie van het koninklijk besluit van 16 november 1999 
tegenspraak te voeren, hun recht van verdediging schendt (schending van artikel 774 van 
het Gerechtelijk Wetboek en van het algemeen rechtsbeginsel van de eerbiediging van het 
recht van verdediging).

V. Beslissing van het Hof
1.1. Eerste en tweede onderdeel
Overwegende dat, krachtens artikel 6, §1, van de wet van 25 maart 1964 op de 

geneesmiddelen, elk geneesmiddel, alvorens het in de handel wordt gebracht, on-
derworpen is aan registratie bij het Ministerie van Volksgezondheid en het Ge-
zin, onder de voorwaarden en volgens de regels door de Koning bepaald;

Dat, volgens het toen geldende registratiebesluit van 3 juli 1969, de registratie-
aanvraag de gegevens moest bevatten bepaald bij artikel 2 en inzonderheid twee 
monsters van het geneesmiddel en van elk van zijn bestanddelen waarvoor een 
monografie werd ingediend;

Dat, krachtens artikel 6bis, §2, a), van dit besluit, wanneer blijkt dat een ande-
re Lid-Staat een vergunning voor het in de handel brengen heeft verleend voor 
het geneesmiddel dat het voorwerp uitmaakt van de aanvraag tot registratie, de 
aanvrager waarborgt dat het dossier, ingediend overeenkomstig artikel 2 van het 
besluit, gelijk is aan datgene aanvaard door de eerste Lid-Staat of de toevoegin-
gen of wijzigingen aangeeft die het bevat;
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Dat, krachtens artikel 6quater van het registratiebesluit, de minister de registra-
tie weigert indien blijkt dat de verstrekte bescheiden en gegevens ingediend tot 
staving van de aanvraag, niet in overeenstemming zijn met artikel 2 van dit be-
sluit;

Overwegende evenwel dat krachtens de richtlijnen 65/65/EEG, 75/318/EEG, 
75/319/EEG en 93/39/EEG, de belemmeringen voor het vrije verkeer van farma-
ceutische specialiteiten moeten opgeheven worden door de Lid-Staten;

Dat een vergunning om een geneesmiddel in een Lid-Staat in de handel te 
brengen, behalve voor geneesmiddelen waarvoor de vergunning moet worden 
verleend volgens de gecentraliseerde communautaire procedure, in beginsel door 
de bevoegde instanties van de overige Lid-Staten moet worden erkend, tenzij er 
gegronde redenen zijn om aan te nemen dat de vergunning voor het betrokken 
geneesmiddel gevaren voor de volksgezondheid kan opleveren;

Dat in het gewijzigde artikel 9 van richtlijn 75/319/EEG, waaraan voor 1 janu-
ari 1995 moest worden voldaan, bepaald wordt dat ten einde overeenkomstig de 
procedures van het hoofdstuk in een of meer Lid-Staten erkenning te verkrijgen 
van een vergunning die  overeenkomstig artikel  3  van de  richtlijn  65/65/EEG 
door een Lid-Staat is afgegeven, de houder van de vergunning bij de bevoegde 
instanties van de betrokken Lid-Staat een aanvraag indient, vergezeld van de in 
de artikelen 4, 4bis en 4ter van richtlijn 65/65/EEG genoemde gegevens en be-
scheiden en hierbij verklaart dat dit dossier volledig gelijk is aan het door de eer-
ste Lid-Staat aanvaarde dossier of aangeeft welke toevoegingen of wijzigingen 
zijn aangebracht;

Dat artikel 4 van richtlijn 65/65/EEG preciseert dat bij de aanvraag moeten 
worden gevoegd : "een of meer monsters of modellen van het handelsspecimen 
van de farmaceutische specialiteit en de toelichting, indien deze dient te worden 
bijgevoegd"; dat hieruit kennelijk niet noodzakelijk volgt dat het bevoegde be-
stuur  een  aanvraag  moet  verwerpen  indien  de  monsters  niet  zijn  toegevoegd 
maar aan dit voorafgaand vereiste kan verzaken;

Dat in de context van de wederzijdse erkenning, de registratieaanvraag in de 
eerste Lid-Staat moet beantwoorden aan de voorwaarden van artikel 4 zoals ge-
ïmplementeerd in de referentiestaat om te kunnen genieten van de verkorte pro-
cedure;

Overwegende dat, volgens vaste rechtspraak van het Hof van Justitie van de 
Europese Gemeenschappen, de nationale rechter bij de toepassing van het natio-
nale recht, dit zoveel mogelijk dient uit te leggen in het licht van de bewoordin-
gen en de doelstellingen van een richtlijn waaraan de Lid-Staat uitwerking dien-
de te geven teneinde het door die richtlijn beoogde resultaat te bereiken en aldus 
aan artikel 249, derde lid, van het EG-verdrag te voldoen;

Overwegende dat hieruit volgt dat artikel 6bis en artikel 6quater van het regi-
stratiebesluit in die zin moeten worden begrepen dat wanneer een registratie in 
de referentiestaat werd verkregen op grond van een aanvraag die aan de vereisten 
van dat land en aan de implementatie door dat land gegeven aan de richtlijn be-
antwoordt,  de minister niet verplicht is een aanvraag gebaseerd op een gelijk 
dossier te weigeren ook al ontbreken er monsters bij de navolgende aanvraag in 
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België, dit onverminderd zijn recht maatregelen te nemen met inbegrip het ver-
zoek monsters neer te leggen, indien hij meent dat de volksgezondheid dit ver-
eist;

Overwegende dat beide onderdelen die volledig zijn gebaseerd op de onder-
stelling dat in een wederzijdse erkenningsprocedure waarin geen monsters wor-
den neergelegd bij de aanvraag in België de minister noodzakelijk de registratie 
moet weigeren, falen naar recht;

1.2. Derde onderdeel
Overwegende dat het onderdeel gericht is tegen een overtollige beschouwing 

van de appèlrechters, mitsdien niet tot cassatie kan leiden en niet-ontvankelijk is;
OM DIE REDENEN,
HET HOF,
Verwerpt de voorziening;
Veroordeelt de eiseressen in de kosten.

20 september 2002 - 1° kamer – Voorzitter en Verslaggever : de h. Verougstraete, voor-
zitter –  Gelijkluidende conclusie  van de h. Bresseleers, advocaat-generaal –  Advocaten: 
mrs. Maes en Verbist.

Nr. 468

1° KAMER - 20 september 2002

1º ECONOMIE - ECONOMISCHE EXPANSIE - ARTIKEL 9, EERSTE LID WET 17 JULI 
1959 - OVERHEIDSSTEUN - VERLIES VAN DE TUSSENKOMST - TERMIJN - AANVANG.

2º ECONOMIE - ECONOMISCHE EXPANSIE - ARTIKEL 9, EERSTE LID WET 17 JULI 
1959 - OVERHEIDSSTEUN - VERLIES VAN DE TUSSENKOMST - VOORGESCHREVEN VOORWAARDEN 
EN DOELEINDEN - BEGRIP.

1º De termijn van 3 jaar waarbinnen degene die de bij de wet van 17 juli 1959 bedoelde  
tussenkomst heeft genoten, het genot dezer tussenkomst verliest zo hij het ingevolge de 
tegemoetkoming aangekochte materieel niet of niet langer gebruikt overeenkomstig de 
voorgeschreven doeleinden en voorwaarden, gaat in vanaf 1 januari volgend op het laat-
ste jaar waarin de laatste schijf van de tussenkomst aan de onderneming werd uitbetaald 
of had moeten worden betaald1.  (Art. 9 Wet 17 juli 1959 tot invoering en ordening van 
maatregelen ter bevordering van de economische expansie en de oprichting van nieuwe 
industrieën)

2º Wanneer een Gewest steun heeft toegekend aan een onderneming die op zijn grondge-
bied is gevestigd, is het louter gebruik buiten de grenzen van het Gewest van het ma-
terieel waarvoor steun werd verkregen, op zichzelf en behoudens indien anders zou zijn  
bedongen, geen gebruik dat niet overeenstemt met de voorgeschreven doeleinden en 
voorwaarden.  (Art.  9  Wet  17 juli  1959 tot  invoering en ordening van maatregelen ter 
bevordering van de economische expansie en de oprichting van nieuwe industrieën)

(HOSTE N.V. T. BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST)

1 Zie Cass., 12 sept. 1991, A.R. 9074, nr. 18.
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ARREST

(A.R. C.00.0200.N)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 23 november 1999 gewezen 

door het Hof van Beroep te Brussel.
II. Rechtspleging voor het Hof
Voorzitter Ivan Verougstraete heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Guido Bresseleers heeft geconcludeerd.
III. Middel
Eiseres voert in haar verzoekschrift een middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 107quater, inzonderheid eerste en tweede lid, van de Grondwet, (vóór de 

coördinatie ervan op 17 februari 1994, thans de artikelen 3 en 39 van de gecoördineerde 
Grondwet) en 159 van de gecoördineerde Grondwet van 17 februari 1994;

- artikel 1, inzonderheid vierde lid, 2, 2°, 4 en 5 van de wet tot oprichting van voorlopi-
ge gemeenschaps- en gewestinstellingen, gecoördineerd op 20 juli 1979 (in de versie vóór 
de opheffing ervan door artikel 47, §1, tweede lid, van de bijzondere wet van 12 januari 
1989 met betrekking tot de Brusselse instellingen); 

- de artikelen 1 en 3, 1°, van het koninklijk besluit van 24 december 1981 betreffende 
de Executieve van het Brusselse Gewest;

- de artikelen 2, §1, 4 (in de versies zowel vóór als na de wijziging ervan door artikel 5, 
§1, van de bijzondere wet van 5 mei 1993 betreffende de internationale betrekkingen van 
de Gemeenschappen en de Gewesten en door artikel 66 van de bijzondere wet van 16 juli 
1993 tot vervollediging van de federale staatsstructuur);

- artikel 7, tweede lid, van de bijzondere wet van 12 januari 1989 met betrekking tot de 
Brusselse instellingen;

- artikel 6, §1, VI, inzonderheid eerste lid, 1°, derde lid en vierde lid, 4°, (in de versie 
zoals vervangen bij artikel 4, §8, van de bijzondere wet van 8 augustus 1988 tot wijziging 
van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen);

- artikel 19, §3, van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellin-
gen;

- de artikelen 9, §1, derde lid, en 49, §6, derde lid, van de bijzondere wet van 16 januari  
1989 betreffende de financiering van de Gemeenschappen en de Gewesten;

- artikel 7 van het Decreet van 2-17 maart 1791 op de vrijheid van handel en nijverheid 
(het zogenaamde Decreet d' Allarde);

- de artikelen 1, 2, 3, 8 en 9, inzonderheid eerste lid, van de wet van 17 juli 1959 tot in-
voering en ordening van maatregelen ter bevordering van de economische expansie en de 
oprichting van nieuwe industrieën (in de versie vóór de opheffing ervan door de artikelen 
19 en 20 van de Ordonnantie van 1 juli 1993 betreffende de bevordering van de economi-
sche expansie in het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest);

- de artikelen 1 en 2 van het koninklijk besluit van 17 augustus 1959 tot uitvoering van 
de wet van 17 juli 1959 tot uitvoering en ordening van maatregelen ter bevordering van de 
economische expansie en de oprichting van nieuwe industrieën; 

- het algemeen rechtsbeginsel van de economische en monetaire unie in het Belgische 
staatsbestel, zoals neergelegd in voornoemde artikelen 6, §1, VI, inzonderheid derde lid 
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en vierde lid, 4°, van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellin-
gen (in de versie zoals vervangen bij artikel 4, §8, van de bijzondere wet van 8 augustus 
1988 tot wijziging van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instel-
lingen);

- de artikelen 9, §1, derde lid, en 49, §6, derde lid, van de bijzondere wet van 16 januari 
1989 betreffende de financiering van de Gemeenschappen en de Gewesten.

Aangevochten beslissingen
De appèlrechter verklaart in het bestreden arrest het hoger beroep ontvankelijk en ge-

grond en verklaart bijgevolg de door eiseres ingestelde hoofdeis ongegrond en de door de 
verweerder ingestelde tegeneis gegrond om reden dat :

"1. (...) de economische expansie sedert de staatshervorming van 1980 tot de bevoegd-
heid van de gewesten behoort;

Dat, vanuit territoriaal oogpunt, een stelsel van exclusieve territoriale bevoegdheidsver-
deling in de Grondwet staat ingeschreven (zie in die zin, met verwijzingen naar de recht-
spraak  van  het  Arbitragehof  :  A.  Alen,  Handboek  van  Belgisch  Staatsrecht,  Kluwer 
Rechtswetenschappen België, 1995, nr. 369, p. 344);

Dat elk gewest dus uitsluitend voor het eigen territorium bevoegd is, en inzake steun-
maatregelen ter bevordering van de economische expansie de vestiging van de exploitatie-
zetel waar de goederen waarvoor de steun wordt verleend zich bevinden het aangewezen 
bevoegdheidsbepalend criterium is;

(...) dat, toen de aanvraag tot expansiesteun werd ingediend, en de beslissing tot toeken-
ning van deze steun door (verweerder) op 20 oktober 1988 werd getroffen, (verweerder) 
bevoegd was om de rentetoelage toe te kennen, aangezien de exploitatiezetel waarvoor de 
steun werd verleend, en waar het materieel waarvoor de steun werd verleend zou geplaatst 
worden, op het grondgebied van (verweerder) gevestigd was;

Dat (verweerder), krachtens de exclusieve territoriale bevoegdheden van de gewesten, 
geen expansiesteun zou hebben kunnen verlenen als deze exploitatiezetel op het grondge-
bied van een ander gewest gevestigd was;

(...) dat de investering waarvoor de rentetoelage en de vrijstelling van onroerende voor-
heffing werden toegekend ook effectief in de exploitatiezetel op het grondgebied van (ver-
weerder), aan de E. Jacqmainlaan te 1000 Brussel, werd uitgevoerd, zodat, onder meer, 
het gesubsidieerd materieel dat zich op deze zetel bevond er werd aangewend;

2. (...) dat (verweerder) niet geacht kan worden zijn grondwettelijke bevoegdheid te 
hebben overschreden, en de tegemoetkomingen te hebben toegekend ongeacht of de ex-
ploitatiezetel  waar  het gesubsidieerde materieel  zich bevond en werd gebruikt  op zijn 
grondgebied was gevestigd of niet;

Dat, met andere woorden, de vestiging van de exploitatiezetel, en dus het gebruik van 
het  materieel,  op zijn  grondgebied vanzelfsprekend-  en noodzakelijkerwijze  een voor-
waarde voor de toekenning van de expansiesteun was, daar deze werd verleend met als 
doel de economische expansie op het grondgebied van (verweerder) te bevorderen;

Dat (verweerder) zich trouwens zonder meer moet houden aan de bevoegdheidsverde-
ling tussen de gewesten, en dus van deze voorwaarde nooit zou hebben kunnen afzien;

(...) dat hieraan geen afbreuk wordt gedaan doordat (verweerder) bij het toekennen van 
de tegemoetkomingen nooit expliciet aan (eiseres) heeft gemeld dat het materieel niet bui-
ten de grenzen van zijn grondgebied verplaatst zou mogen worden;

3. (...) dat artikel 9, eerste lid, van de wet van 17 juli 1959 bepaalt :
Degenen die bij de onderhavige wet bedoelde tussenkomsten hebben genoten, verliezen 

het genot dezer tussenkomsten, zo zij voor het verstrijken van een termijn van drie jaar in-



Nr. 468 - 20.9.02 HOF VAN CASSATIE 1917 

gaande op 1 januari volgend op het laatste jaar waarin zij deze genoten hebben, de inge-
volge de tegemoetkomingen (...) opgetrokken of aangekochte onroerende goederen, outil-
lering of materieel, en de (...) krachtens artikel 7 gefinancierde uitvindingen vervreemden, 
niet of niet langer gebruiken overeenkomstig de voorgeschreven doeleinden en voorwaar-
den;

(...) dat (eiseres) het aangekochte materieel, waarvoor de tegemoetkoming werd ver-
leend, in april 1992 heeft verplaatst naar de Brusselsesteenweg 347 te 1730 Asse (Kobbe-
gem), buiten het grondgebied van (verweerder), en dientengevolge dit materieel niet lan-
ger gebruikt overeenkomstig de voorgeschreven doeleinden en voorwaarden, zoals volgt 
uit hetgeen hierboven werd overwogen;

Dat de tegemoetkoming immers tot doel heeft de expansie in het territorium van (ver-
weerder) te bevorderen, en daartoe als voorwaarde geldt dat het materieel gebruikt wordt 
in een exploitatiezetel die zich op dit territorium bevindt;

(...) dat (eiseres) in dat geval, met toepassing van artikel 9, eerste lid, het voordeel van 
de tegemoetkoming verliest, indien de verplaatsing naar de plaats in het Vlaams Gewest 
in april 1992 gebeurd is voor het verstrijken van een termijn van drie jaar volgend op het 
laatste jaar waarin zij genoten werd;

(...) dat deze termijn in april 1992 niet verstreken was;
(...) dat de aangehaalde formulering van artikel 9, tweede lid, erop wijst dat, wanneer de 

betaling van de tegemoetkoming in de tijd wordt gespreid, de termijn pas een aanvang 
neemt na afloop van het jaar waarin de laatste schijf werd betaald;

Dat in het voorliggend geval de laatste schijf nog niet was betaald, zodat de termijn van 
drie jaar niet eens is kunnen beginnen lopen;

(...) dat weliswaar in de beslissing van (verweerder) van 20 oktober 1988 wordt gemeld 
dat de kapitaalpremie uitbetaald zal worden in vier jaarlijkse en gelijke schijven, de eerste 
ten vroegste één jaar na deze beslissing;

Dat, indien de eerste schijf een jaar na de beslissing was betaald, en de drie volgende 
schijven telkens een jaar later waren betaald, de termijn van drie jaar pas zou zijn aange-
vangen op 1 januari 1993, en dus evenmin reeds was beginnen lopen toen de verplaatsing 
geschied is;

Dat zelfs in de veronderstelling dat de termijn zou zijn beginnen lopen op 1 januari vol-
gend op het jaar waarin de eerste schijf volgens de beslissing had moeten worden uitbe-
taald, in 1989, de termijn van drie jaar pas op 31 december 1992 verstreken was;

(...) dat het volgens de bewoordingen van artikel 9, eerste lid, niet ter zake doet dat het 
materieel reeds meer dan drie jaar werd gebruikt op het grondgebied van (verweerder) 
toen het buiten zijn grenzen werd verplaatst;

4. (...) dat het verlies van het voordeel van de tegemoetkoming betekent dat de rentetoe-
lagen die nog niet uitgekeerd waren niet meer verschuldigd zijn, en dat deze die wel reeds 
waren gestort moeten worden terugbetaald;

(...) dat de vordering van (eiseres) dan ook ongegrond, en de tegenvordering van (ver-
weerder) ontvankelijk en gegrond moet worden verklaard". 

Grieven
1. Eerste onderdeel
Artikel 9, eerste lid, van de wet van 17 juli 1959 tot invoering en ordening van maatre-

gelen ter bevordering van de economische expansie en de oprichting van nieuwe indu-
strieën bepaalt dat degenen die bij deze wet bedoelde tussenkomsten hebben genoten, het 
genot dezer tussenkomsten verliezen, zo zij vóór het verstrijken van een termijn van drie 
jaar ingaande op 1 januari volgend op het laatste jaar waarin zij deze genoten hebben, de 
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ingevolge de tegemoetkoming van de Staat opgetrokken of aangekochte onroerende goe-
deren, outillering en materieel en de door de Staat krachtens artikel 7 gefinancierde uitvin-
dingen vervreemden,  niet  of  niet  langer  gebruiken overeenkomstig  de voorgeschreven 
doeleinden en voorwaarden.

Het genot der tussenkomsten gaat derhalve verloren indien de aangekochte outillering 
niet langer gebruikt wordt overeenkomstig de voorgeschreven doeleinden en voorwaar-
den. Noch voornoemd artikel 9, noch de artikelen 1, 2, 3 en 8 van de wet van 17 juli 1959, 
noch enige andere bepaling,  schrijft  voor  dat de aangekochte outillering enkel  op het 
grondgebied van de overheid die de tussenkomsten toekende, gebruikt mag worden.

De wet van 17 juli 1959 werd weliswaar impliciet gewijzigd als gevolg van de opeen-
volgende staatshervormingen, doch deze wijzigingen hebben enkel gevolg voor het bepa-
len van de overheid die bevoegd is om de expansiesteun toe te kennen. De Executieve van 
het Brusselse Gewest was in casu bevoegd om expansiesteun aan eiseres toe te kennen ge-
zien de exploitatiezetel van eiseres zich op het ogenblik van de aanvraag en op het ogen-
blik van de toekenning van de expansiesteun op het grondgebied van het Brusselse Ge-
west bevond. De plaats van de exploitatiezetel van eiseres had derhalve enkel belang om 
te bepalen welke overheid bevoegd was om tussenkomsten toe te kennen.

Het gebruik van de ingevolge de tegemoetkoming aangekochte outillering op een ex-
ploitatiezetel die binnen het grondgebied van verweerder ligt, is daarom echter geen voor-
waarde in de zin van artikel 9, eerste lid, van de wet van 17 juli 1959. Artikel 9, eerste lid, 
van de wet van 17 juli 1959 heeft het immers uitdrukkelijk over het gebruik van de outil-
lering overeenkomstig de voorgeschreven doeleinden en voorwaarden, en houdt geen ver-
band met de bevoegdheidsproblematiek. De verplaatsing van de exploitatiezetel en van de 
ingevolge de tegemoetkoming aangekochte outillering buiten het grondgebied van ver-
weerder kan dan ook niet beschouwd worden als een gebruik dat niet gebeurt overeen-
komstig de voorgeschreven doeleinden en voorwaarden zoals bepaald in artikel 9 van de 
wet van 17 juli 1959.

De appèlrechter voegt, door te vereisen dat de ingevolge de tegemoetkoming aange-
kochte outillering gebruikt wordt binnen de grenzen van het grondgebied van verweerder, 
een voorwaarde toe aan de wet van 17 juli 1959 die deze niet bevat.

Hieruit volgt dat de appèlrechter door te beslissen dat eiseres het genot der tussenkom-
sten verliest nu zij de ingevolge de tegemoetkoming van verweerder aangekochte outille-
ring niet langer gebruikte overeenkomstig de voorgeschreven doeleinden en voorwaarden, 
op grond van de vaststelling alleen dat zij deze outillering, samen met haar exploitatieze-
tel buiten het grondgebied van verweerder verplaatste, aan de artikelen 107quater, inzon-
derheid eerste en tweede lid, van de Grondwet, (vóór de coördinatie ervan op 17 februari 
1994, thans de artikelen 3 en 39 van de gecoördineerde Grondwet), 1, inzonderheid vierde 
lid, 2, 2°, 4 en 5 van de wet tot oprichting van voorlopige gemeenschaps- en gewestinstel-
lingen, gecoördineerd op 20 juli 1979 (in de versie vóór de opheffing ervan door artikel 
47,§1, tweede lid, van de bijzondere wet van 12 januari 1989 met betrekking tot de Brus-
selse instellingen), 1 en 3, 1°, van het koninklijk besluit van 24 december 1981 betreffen-
de de Executieve van het Brusselse Gewest, 2, §1, 4 (in de versies zowel vóór als na de 
wijziging door artikel 5, §1, van de bijzondere wet van 5 mei 1993 en door artikel 66 van 
de bijzondere wet van 16 juli 1993) en 7, tweede lid, van de bijzondere wet van 12 januari 
1989 met betrekking tot de Brusselse instellingen, 6, §1, VI, inzonderheid eerste lid, 1°, 
(in de versie zoals vervangen bij artikel 4, §8, van de bijzondere wet van 8 augustus 1988) 
en artikel 19, §3, van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellin-
gen, een draagwijdte geeft die zij niet hebben en artikel 9, eerste lid, van de wet van 17 
juli 1959 tot invoering en ordening van maatregelen ter bevordering van de economische 
expansie en de oprichting van nieuwe industrieën, schendt.
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2. Tweede onderdeel
De wet van 17 juli 1959 heeft tot doel 's lands economische expansie te bevorderen. De 

wet moet ten gevolge van de opeenvolgende staatshervormingen zo gelezen worden dat 
verweerder enkel tegemoetkomingen kan verlenen teneinde de economische expansie op 
zijn grondgebied te bevorderen.

De artikelen 1 en 2 van het koninklijk besluit van 17 augustus 1959 tot uitvoering van 
de wet van 17 juli 1959, bepalen dat een tegemoetkoming verkregen kan worden indien 
deze aan het algemeen economisch belang beantwoordt, en sommen verder de doeleinden 
op die in overeenstemming beschouwd worden met het algemeen economisch belang. Uit 
deze opsomming kan geenszins afgeleid worden dat het doeleinde van de tegemoetko-
ming slechts bereikt kan worden en de economische expansie op het grondgebied van ver-
weerder bijgevolg slechts bevorderd kan worden indien het ingevolge de tegemoetkoming 
aangekochte materieel gebruikt wordt in een exploitatiezetel die zich op het grondgebied 
van verweerder bevindt.

Eiseres voerde in conclusie aan dat de zetelverplaatsing geen enkele substantiële wijzi-
ging bracht aan het doel, de activiteiten, de producten of het personeel van eiseres, gezien 
de exploitatiezetel slechts enkele kilometers verder, net buiten het grondgebied van ver-
weerder, verplaatst werd (conclusie van eiseres neergelegd op 26 februari 1999, blz. 13, 
nr. 44). Verweerder betwistte dit niet en voerde niet aan dat het gebruik van de ingevolge 
de tegemoetkoming aangekochte outillering door de zetelverplaatsing niet meer gebeurde 
overeenkomstig de voorgeschreven doeleinden.

De appèlrechter kon uit  de enkele vaststelling dat de ingevolge de tegemoetkoming 
aangekochte outillering, samen met de exploitatiezetel van eiseres verplaatst werd buiten 
het grondgebied van verweerder, dan ook niet naar recht afleiden dat deze outillering niet 
langer gebruikt werd overeenkomstig de voorgeschreven doeleinden en voorwaarden.

Hieruit volgt dat de appèlrechter, door te beslissen dat eiseres het genot der tussenkom-
sten verliest nu zij de ingevolge de tegemoetkoming van verweerder aangekochte outille-
ring niet langer gebruikte overeenkomstig de voorgeschreven doeleinden en voorwaarden, 
op grond van de vaststelling alleen dat zij deze samen met haar exploitatiezetel buiten het 
grondgebied van verweerder verplaatste, de artikelen 1, 2 en 9, eerste lid, van de wet van 
17 juli 1959 tot invoering en ordening van maatregelen ter bevordering van de economi-
sche expansie en de oprichting van nieuwe industrieën en de artikelen 1 en 2 van het ko-
ninklijk besluit van 17 augustus 1959 tot uitvoering van de wet van 17 juli 1959 tot uit-
voering en ordening van maatregelen ter bevordering van de economische expansie en de 
oprichting van nieuwe industrieën, schendt.

3. Derde onderdeel 
De uitoefening door een gewest van zijn eigen bevoegdheden mag geen afbreuk doen 

aan de algehele staatsopvatting, zoals die tot uiting komt in de opeenvolgende grondwets-
herzieningen van 1970, 1980, 1988 en 1993 en in de respectieve bijzondere en gewone 
wetten tot bepaling van de onderscheiden bevoegdheden van de Staat, de Gemeenschap-
pen en de Gewesten.

Uit het geheel van die bepalingen, en inzonderheid die van artikel 6, §1, VI, derde lid 
en vierde lid, 4°, van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellin-
gen, ingevoegd bij artikel 4, §8, van de bijzondere wet van 8 augustus 1988, van artikel 9, 
§1, derde lid, en van artikel 49, §6, derde lid, van de bijzondere wet van 16 januari 1989, 
blijkt dat het Belgische staatsbestel berust op een economische en monetaire unie, die ge-
kenmerkt wordt door een geïntegreerde markt en door de eenheid van munt.

Hoewel artikel 6, §1, VI, derde lid, van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 past in 
het kader van de toewijzing van bevoegdheden aan de gewesten wat de economie betreft, 
geldt die bepaling als uiting van de wil van de bijzondere wetgever om een eenvormige 
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basisregeling van de organisatie van de economie in een geïntegreerde markt te handha-
ven.

Het bestaan van een economische unie impliceert in de eerste plaats het vrije verkeer 
van goederen en productiefactoren tussen de deelgebieden van de Staat en de vrijheid van 
vestiging. Maatregelen die autonoom door de deelgebieden van de unie -in casu verweer-
der- worden vastgesteld en het vrije verkeer belemmeren zijn derhalve niet bestaanbaar 
met een economische unie. 

Hoewel de gewesten bevoegd zijn om de economische expansie op hun grondgebied te 
bevorderen kunnen, kunnen zij dit slechts doen in de mate dit geen afbreuk doet aan de 
economische unie.

De rechter moet bij de interpretatie van artikel 9, eerste lid, van de wet van 17 juli 1959 
met deze beginselen rekening houden en moet deze bepaling met name interpreteren op 
een wijze die conform is met de algemene structuur van het Belgische staatsbestel, zoals 
vastgelegd in de Grondwet en in de bijzondere en gewone wetten tot bepaling van de on-
derscheiden bevoegdheden van de Staat, de Gemeenschappen en de Gewesten.

Door artikel 9, eerste lid, van de wet van 17 juli 1959 zo te interpreteren dat eiseres het 
genot van de tussenkomsten verliest om de reden alleen dat eiseres haar exploitatiezetel 
buiten het grondgebied van verweerder verplaatste, geeft de appèlrechter van deze bepa-
ling een interpretatie die afbreuk doet aan het vrije verkeer van goederen en productiefac-
toren en aan de vrijheid van vestiging en die bijgevolg onbestaanbaar is met het algemeen 
rechtsbeginsel van de economische en monetaire unie, zoals vastgelegd in de artikelen 6, 
§1, VI, derde lid en vierde lid, 4°, van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervor-
ming der instellingen, ingevoegd bij artikel 4, §8, van de bijzondere wet van 8 augustus 
1988, 9, §1, derde lid, en 49, §6, derde lid, van de bijzondere wet van 16 januari 1989. 
Door voornoemd artikel 9, eerste lid, op deze wijze te interpreteren, geeft de appèlrechter 
van deze bepaling geen grondwetsconforme interpretatie.

Hieruit volgt dat de appèlrechter, door te beslissen dat eiseres het genot van de tussen-
komsten verliest omdat zij de ingevolge de tussenkomst aangekochte outillering niet lan-
ger gebruikte overeenkomstig de voorgeschreven doeleinden en voorwaarden, op grond 
van de vaststelling alleen dat zij deze samen met haar exploitatiezetel buiten het grondge-
bied van verweerder verplaatste, alle in het middel genoemde bepalingen schendt.

4. Vierde onderdeel
Artikel 9, eerste lid, van de wet van 17 juli 1959 bepaalt dat degenen die bij deze wet 

bedoelde tussenkomsten hebben genoten, het genot dezer tussenkomsten verliezen, zo zij 
vóór het verstrijken van een termijn van drie jaar ingaande op 1 januari volgend op het 
laatste jaar waarin zij deze genoten hebben, de ingevolge de tegemoetkoming van de Staat 
opgetrokken of aangekochte onroerende goederen, outillering en materieel en de door de 
Staat krachtens artikel 7 gefinancierde uitvindingen vervreemden, niet of niet langer ge-
bruiken overeenkomstig de voorgeschreven doeleinden en voorwaarden.

De termijn van drie jaar begint volgens deze bepaling begint te lopen op 1 januari vol-
gend op het laatste jaar waarin de tussenkomsten genoten zijn. De tussenkomsten zijn ge-
noten in de zin van deze bepaling op het ogenblik dat de beslissing tot toekenning van de 
tegemoetkoming wordt genomen, in casu op 20 oktober 1988, en niet op het ogenblik van 
de effectieve betaling van de tussenkomsten. De termijn begon derhalve te lopen op 1 ja-
nuari 1989 en verstreek op 31 december 1991.

Hieruit volgt dat de appèlrechter, door te beslissen dat de termijn bepaald in artikel 9, 
eerste lid, van de wet van 17 juli 1959, niet begon te lopen op het ogenblik van de beslis-
sing tot toekenning van de tegemoetkoming, doch wel pas op het ogenblik van de betaling 
van de tegemoetkoming en dat de termijn derhalve niet verstreken was in april 1992, arti-
kel 9, eerste lid, van de wet van 17 juli 1959 schendt.
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IV. Beslissing van het Hof
1. Vierde onderdeel
Overwegende dat artikel 9 van de wet van 17 juli 1959 tot invoering en orde-

ning van maatregelen ter bevordering van de economische expansie en de op-
richting van nieuwe industrieën bepaalt : "Degenen die de bij onderhavige wet 
bedoelde tussenkomsten hebben genoten, verliezen het genot dezer tussenkom-
sten, zo zij vóór het verstrijken van een termijn van drie jaar ingaande op 1 janu-
ari volgend op het laatste jaar waarin zij deze genoten hebben, de ingevolge de 
tegemoetkoming van de Staat opgetrokken of aangekochte onroerende goederen, 
outillering en materieel, en de door de Staat krachtens artikel 7 gefinancierde uit-
vindingen vervreemden, niet of niet langer gebruiken overeenkomstig de voorge-
schreven doeleinden en voorwaarden";

Dat de in aanmerking te nemen termijn, zoals volgt uit de tekst zelf van die 
wetsbepaling, niet ingaat vanaf 1 januari volgend op het jaar waarin de principië-
le beslissing van toekenning van de overheidssteun werd genomen, maar vanaf 1 
januari volgend op het laatste jaar waarin de tussenkomst aan de onderneming 
werd uitbetaald of had moeten worden betaald; dat wanneer de tegemoetkoming 
in de tijd wordt gespreid, de termijn ingaat na afloop van het jaar waarin de laat-
ste schijf is betaald of had moeten worden betaald;

Overwegende dat het arrest vaststelt dat :
1. verweerder, het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, bij beslissingen van 20 ok-

tober 1988 gewijzigd bij beslissing medegedeeld per brief van 22 maart 1991, 
aan eiseres een rentetoelage van 4 pct. gedurende vijf jaar heeft toegekend;

2. de toelage zou betaald worden in vier schijven, en de eerste schijf betaald 
werd op 30 mei 1991, de tweede op 1 september 1992;

3. eiseres in april 1992 haar exploitatiezetel waar het materieel waarvoor de 
subsidie was verleend geplaatst was, verplaatste buiten het Brussels Hoofdstede-
lijk Gewest;

4. verweerder hierna de betaalde toelagen terugvorderde;
Dat het arrest zonder schending van de in het onderdeel aangewezen wetsbepa-

lingen oordeelt dat de termijn van drie jaar bepaald bij artikel 9 van de wet van 
17 juli 1959 niet verstreken was;

Dat het onderdeel niet kan worden aangenomen;
2. Eerste onderdeel
Overwegende dat, krachtens artikel 6, §1, VI, van de bijzondere wet tot her-

vorming van de instellingen van 8 augustus 1980, de Gewesten bevoegd zijn om 
economische expansiesteun toe te kennen aan ondernemingen die op hun grond-
gebied zijn gevestigd;

Overwegende dat, overeenkomstig artikel 9 van de wet van 17 juli 1959 de te-
gemoetkoming kan worden teruggevorderd indien de ondersteunde onderneming 
de ingevolge de tegemoetkoming van de Staat aangekochte outillering en materi-
eel niet of niet langer gebruikt overeenkomstig de voorgeschreven doeleinden en 
voorwaarden;
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Overwegende dat de wet van 17 juli 1959 beoogde de economische expansie 
per sector te bevorderen zonder hierbij onderscheid te maken volgens de regio 
waar de outillering zou worden gebruikt;

Dat hieruit volgt dat het louter gebruik buiten de grenzen van het Gewest van 
de outillering waarvoor steun werd verkregen op zichzelf nog geen gebruik is dat 
niet  overeenstemt met de voorgeschreven doeleinden en voorwaarden, behou-
dens indien anders zou bedongen zijn;

Overwegende dat  de appèlrechter,  die  oordeelt dat  de rentetoelage verloren 
gaat ingevolge de verplaatsing van outillering niettegenstaande in de voorwaar-
den tot toekenning van de steun niet is vermeld dat het materieel niet buiten de 
grenzen van het grondgebied van verweerder mocht worden verplaatst, aan arti-
kel 9 van de wet van 17 juli 1959 een voorwaarde toevoegt die het niet bevat;

Dat het onderdeel gegrond is;
Overwegende dat het tweede en derde onderdeel niet tot ruimere cassatie kun-

nen leiden;
OM DIE REDENEN,
HET HOF,
Vernietigt het bestreden arrest, behalve in zoverre dit het hoger beroep ontvan-

kelijk verklaart;
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het ge-

deeltelijk 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.

20 september 2002 - 1° kamer – Voorzitter en Verslaggever : de h. Verougstraete, voor-
zitter –  Gelijkluidende conclusie  van de h. Bresseleers, advocaat-generaal –  Advocaten: 
mrs. Nelissen Grade en De Gryse.

Nr. 469

3° KAMER - 23 september 2002

ARBEIDSONGEVAL — BEGRIP. BESTAAN. BEWIJS - BESTAAN - PLOTSELINGE 
GEBEURTENIS - BEGRIP - WERKVROUW - VUILNISZAKKEN - DRAGEN.

Het welomschreven feit dat een werkvrouw in dienst van een schoonmaakbedrijf vuilniszak-
ken,  gevuld  met  telefoonboeken,  draagt  kan  worden  beschouwd  als  een  plotselinge 
gebeurtenis in de zin van de Arbeidsongevallenwet1. (Art. 9 Arbeidsongevallenwet)

(P. T. AXA ROYALE BELGE N.V.)

ARREST (vertaling)

1 Zie cass., 20 jan. 1997, A.R. S.96.0112.F, nr. 42; 14 feb. 2000, A.R. S.98.0136.F, nr. 117, met con-
cl. O.M.; 3 april 2000, A.R. S.99.0180.N, nr. 219.
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(A.R. S.01.0089.F)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest, op 27 december 2000 gewezen 

door het Arbeidshof te Luik, afdeling Namen.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Daniel Plas heeft verslag uitgebracht.
Eerste advocaat-generaal Jean-François Leclercq heeft geconcludeerd.
III. Cassatiemiddel
Eiseres voert een middel aan. 
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 149 van de gecoördineerde Grondwet;
- de artikelen 7 en 9 van de Arbeidsongevallenwet van 10 april 1971.
Aangevochten beslissingen en redenen
Na te hebben vastgesteld dat eiseres, die tewerkgesteld was als werkster, op 30 oktober 

1996 pijn in de rug had gekregen bij het optillen van met telefoonboeken gevulde vuilnis-
zakken, dat zij arbeidsongeschikt was tot 6 november 1996, op welke dag zij het werk had 
hervat, en dat zij diezelfde dag opnieuw pijn in de rug had gevoeld toen zij met telefoon-
boeken gevulde vuilniszakken optilde, wijzigt het arbeidshof in zijn arrest het vonnis van 
24 maart 1999 en verklaart het de bij dagvaarding op 23 april 1997 ingestelde rechtsvor-
dering niet gegrond op de volgende gronden : "de gewone en normale uitoefening van de 
dagtaak kan worden beschouwd als de plotselinge gebeurtenis in de zin van artikel 9 van 
de wet van 10 april 1971, voor zover 'in die uitoefening een element aantoonbaar is dat 
het letsel heeft kunnen veroorzaken' (...); een letsel wordt pas geacht door een arbeidson-
geval te zijn veroorzaakt wanneer een plotselinge gebeurtenis bewezen is verklaard en 
niet alleen maar mogelijk is (...); ten slotte mag het letsel niet worden verward met de 
plotselinge gebeurtenis, daar het hier onderscheiden bestanddelen van het arbeidsongeval 
betreft (...); er moet worden vastgesteld dat er in het met name door eiseres op 18 novem-
ber 1996 gegeven relaas van de feiten van niets anders sprake was dan van een weliswaar 
hevige pijn die eiseres voelde toen zij een zwaar werk uitvoerde, maar niet van de in de 
artikelen 7 en 9 van de wet van 10 april 1971 bedoelde plotselinge gebeurtenis - verkeerde 
beweging, val, slag, ...; het bestaan van die plotselinge gebeurtenis kon niet aan het licht 
worden gebracht door de door de eerste rechter afgenomen getuigenverhoren; de neuro-
chirurg die (eiseres) op 18 november 1996 heeft onderzocht vermeldt dat het radiografisch 
onderzoek en de scan van de lenden geen bijzonderheden aan het licht hebben gebracht en 
dat de 'myelografie als totaal bevredigend kan worden beschouwd'; de door (eiseres) ge-
raadpleegde geneesheer, dokter Henne, wijst erop dat het aldus uitgevoerde onderzoek 
'geen manifest discusletsel aan het licht brengt waaruit de klinische symptomen kunnen 
worden verklaard'; hoe dan ook, het door de rechter bij het voorgelegde vonnis van 24 
maart 1999 bevolen deskundigenonderzoek toont blijkbaar niet het bestaan aan van de 
plotselinge gebeurtenis die de voorwaarde is voor de door (eiseres) gevorderde schadever-
goeding".

Grieven
Het arbeidsongeval in de zin van artikel 7 van de Arbeidsongevallenwet van 10 april 

1971 vereist onder meer het bestaan van een plotselinge gebeurtenis, in de zin van artikel 
9 van die wet, dat een letsel veroorzaakt.

De normale gewone uitoefening van de dagtaak kan een plotselinge gebeurtenis zijn, op 
voorwaarde dat in die uitoefening een element aantoonbaar is dat het letsel heeft kunnen 
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veroorzaken; het is niet vereist dat genoemd element onderscheiden is van de uitvoering 
van de arbeidsovereenkomst.

In haar eerste conclusie voor de arbeidsrechtbank had eiseres aangevoerd dat zij "een 
ongewone inspanning had geleverd tijdens haar gewone bezigheden en dat die inspanning 
het vastgestelde letsel kon hebben veroorzaakt : de omstandigheid dat zij vuilniszakken 
vol telefoonboeken (4 tot 5 per vuilniszak) heeft moeten optillen kan zeker en vast niet als 
een normale, onbelangrijke beweging worden beschouwd".

In de conclusie die eiseres genomen had na het voor de arbeidsrechtbank gehouden ge-
tuigenverhoor onderstreepte zij dat uit de verklaringen van de getuigen W. en M. kon 
worden afgeleid "dat de zakken zo zwaar waren dat zij zich genoodzaakt zagen ze over de 
grond voort te schuiven, daar zij ze slechts met moeite konden optillen, terwijl zij op de 
trappen niet anders konden dan die zakken dragen".

In haar appèlconclusie verwees eiseres naar de conclusie die "[zij] in eerste aanleg ge-
nomen had en die geacht wordt door haar in deze conclusie volledig overgenomen te 
zijn".

Het arbeidshof geeft toe dat er in het door eiseres gegeven relaas van de feiten "sprake 
was van een ongetwijfeld hevige pijn die eiseres voelde toen zij een zwaar werk uitvoer-
de" en het sluit derhalve niet uit dat eiseres wel degelijk vuilniszakken, gevuld met tele-
foonboeken, heeft moeten opheffen.

In de dagtaak van eiseres, die tewerkgesteld was als werkster, was het feit dat zij vuil-
niszakken, gevuld met telefoonboeken, moest opheffen een element dat een rugletsel kon 
veroorzaken.

Het feit dat eiseres een of meer vuilniszakken met telefoonboeken heeft opgetild, wat 
volgens het arbeidshof zelf een zwaar werk was kan derhalve worden aangemerkt als de 
plotselinge gebeurtenis, in de zin van artikel 9 van de Arbeidsongevallenwet.

Het hof weigert evenwel die omstandigheid als een plotselinge gebeurtenis in aanmer-
king te nemen omdat er geen "verkeerde beweging, val, slag ..." bewezen is.

De Arbeidsongevallenwet vereist evenwel voor de erkenning van het bestaan van een 
plotselinge gebeurtenis in de zin van de wet niet dat het bijzonder element in de uitvoe-
ring van de dagtaak, namelijk te dezen het feit dat eiseres vuilniszakken met telefoonboe-
ken heeft moeten opheffen, vergezeld gaat van een verkeerde beweging, val of een slag.

De overwegingen van het arbeidshof aangaande de door de eerste rechter afgenomen 
getuigenverhoren, de vaststellingen van de neurochirurg en de geneesheer Henne, alsook 
het doel van het door de eerste rechter bevolen deskundigenonderzoek kunnen de beslis-
sing niet verantwoorden dat het bestaan van een plotselinge gebeurtenis niet is aange-
toond, daar de uitspraak over het bestaan van die plotselinge gebeurtenis gegrond was op 
een onwettige omschrijving van het begrip plotselinge gebeurtenis.

Door te beslissen dat het bestaan van een plotselinge gebeurtenis niet was bewezen ant-
woordt het hof althans niet op het middel volgens hetwelk die plotselinge gebeurtenis be-
stond in de bijzondere inspanning die eiseres moest leveren om vuilniszakken, gevuld met 
telefoonboeken, op te tillen.

Daaruit volgt dat het arbeidshof het wettelijk begrip plotselinge gebeurtenis in de zin 
van artikel 9 van de Arbeidsongevallenwet miskent en niet wettig kon beslissen dat er 
geen sprake was van een arbeidsongeval in de zin van artikel 7 van die wet (schending 
van de artikelen 7 en 9 van de Arbeidsongevallenwet van 10 april 1971), of althans niet 
antwoordt op het regelmatig bij conclusie aangevoerde middel volgens hetwelk de plotse-
linge gebeurtenis te dezen bestond in de noodzaak om vuilniszakken, gevuld met tele-
foonboeken, op te tillen (schending van artikel 149 van de gecoördineerde Grondwet).
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IV. Beslissing van het Hof
Overwegende dat het arbeidsongeval met name het bestaan vereist  van een 

plotselinge gebeurtenis die een letsel veroorzaakt;
Overwegende dat de gewone en normale uitoefening van de dagtaak een plot-

selinge gebeurtenis kan zijn, op voorwaarde dat in die uitoefening een element 
kan worden aangetoond dat het letsel heeft kunnen veroorzaken; dat het evenwel 
niet vereist is dat genoemd element onderscheiden is van de uitvoering van de ar-
beidsovereenkomst;

Overwegende dat het arrest, na te hebben vastgesteld dat eiseres op 6 novem-
ber 1996 "opnieuw" bezig was "met het optillen van met telefoonboeken gevulde 
vuilniszakken" toen zij een felle pijn in de rug gewaarwerd, beslist dat het be-
staan van "de in de artikelen 7 en 9 van de wet van 10 april 1971 bedoelde plot-
selinge gebeurtenis - verkeerde beweging, val, slag" - niet is bewezen; 

Dat het arrest aldus beslist dat het dragen van zware vuilniszakken niet kan 
worden beschouwd als een plotselinge gebeurtenis, aangezien het bestaan niet is 
aangetoond van een element dat, zoals die welke het vermeldt, onderscheiden is 
van de uitvoering van het werk;

Dat het arrest derhalve de artikelen 7 en 9 van de Arbeidsongevallenwet van 
10 april 1971 schendt;

Dat het middel in dat opzicht gegrond is;
OM DIE REDENEN,
HET HOF
Vernietigt het bestreden arrest, behalve in zoverre dat arrest het hoger beroep 

ontvankelijk verklaart en aan verweerster akte verleent van de hervatting van het 
geding;

Beveelt dat van het arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het ge-
deeltelijk vernietigde arrest;

Gelet op artikel 68 van de Arbeidsongevallenwet van 10 april 1971, veroor-
deelt verweerster in de kosten;

Verwijst de aldus beperkte zaak naar het Arbeidshof te Brussel.

23 september 2002 - 3° kamer – Voorzitter: de h. Marchal, eerste voorzitter – Verslag-
gever: de h. Plas – Gelijkluidende conclusie van de h. Leclercq, eerste advocaat-generaal 
– Advocaten: mrs. Bützler en Simont.

Nr. 470

3° KAMER - 23 september 2002

1º ARBEIDSOVEREENKOMST — EINDE — OPZEGGING - TERMIJN - DIENST BIJ 
DEZELFDE WERKGEVER - VERSCHILLENDE ARBEIDSOVEREENKOMSTEN.

2º ARBEIDSOVEREENKOMST — EINDE — OPZEGGINGSVERGOEDING - TERMIJN - 
DIENST BIJ DEZELFDE WERKGEVER - VERSCHILLENDE ARBEIDSOVEREENKOMSTEN.
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1º en 2° Wanneer de partijen achtereenvolgens en zonder onderbreking verschillende ar-
beidsovereenkomsten hebben gesloten, waarvan de laatste voor onbepaalde tijd, wordt  
de minimum opzeggingstermijn vastgesteld volgens de jaren ononderbroken dienst bij  
dezelfde werkgever op het tijdstip dat de opzegging ingaat1.  (Art. 82, §2, tweede lid, §3, 
tweede lid en §4 Arbeidsovereenkomstenwet)

(D. T. PHARMACIE DE CHATELET VILLE B.V.B.A.; t.a.v. GENERAL SERVICES AND INVESTMENTS, burgerlijke ven-
nootschap met de vorm van een N.V.)

ARREST (vertaling)

(A.R. S.01.0142.F)

I. Bestreden beslissing 
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest, op 15 maart 2001 gewezen door 

het Arbeidshof te Bergen.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Christian Storck heeft verslag uitgebracht.
Eerste advocaat-generaal Jean-François Leclercq heeft geconcludeerd.
III. Middel
Eiser voert een middel aan. 
Het is gesteld als volgt :
Geschonden wettelijke bepaling
- artikel 82, inzonderheid §§ 2 tot 4, van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeids-

overeenkomsten.
Aangevochten beslissingen en redenen
Het in de voorziening niet bestreden arrest van 4 november 1999 had vastgesteld dat 

"[eiser], bij een tussen de partijen op 1 oktober 1956 gesloten overeenkomst in dienst is 
getreden bij P.B. [...]; dat [eiser] bij het overlijden van de werkgever, die een vrij beroep 
uitoefende, bleef werken voor diens zoon, zaakvoerder van [verweerster]; [...] dat [ver-
weerster] hem op 24 juni 1992 kennis gaf van zijn ontslag met een opzeggingstermijn van 
eenentwintig maanden die moest ingaan op 1 juli 1992 [...]; [dat] [verweerster], vóór het 
verstrijken van de opzeggingstermijn, [...] instemde met het sluiten van een nieuwe over-
eenkomst met ingang vanaf 1 juni 1994, dat is onmiddellijk na de beëindiging van de vo-
rige overeenkomst; [dat] die tussen de partijen op 25 mei 1994 ondertekende overeen-
komst wordt voorgesteld als een overeenkomst voor een bepaalde tijd van vijf jaar (artikel 
4) en voorziet in de mogelijkheid dat iedere partij de overeenkomst kan beëindigen met 
inachtneming van een verplichte opzeggingstermijn van drie maanden", wat verwees naar 
artikel 11 van de overeenkomst.

Na uit het onderling verband van de artikelen 4 en 11 te hebben afgeleid dat de partijen 
"een overeenkomst voor onbepaalde duur hebben willen sluiten, zij het dan met een vaste 
termijn en met de mogelijkheid voor iedere partij om de overeenkomst voortijdig te beëin-
digen", en na te hebben beslist dat artikel 11, "nu het de opzeggingstermijn voor een 'ho-
gere' arbeidsovereenkomst in de zin van artikel 82, §3, van de wet van 3 juli 1978 vaststelt 
vóór de beëindiging van de overeenkomst en [...] nu het die termijn gelijkstelt met de wet-
telijke minimumtermijn", "nietig moest worden verklaard", wijst het bestreden arrest niet-
temin de vordering van eiser die ertoe strekt om, met bevestiging van het beroepen von-

1 Cass., 10 maart 1986, A.R. 5022, nr. 438; zie Cass., 6 nov. 1989, A.R. 6703, nr. 142; 29 okt. 1990, 
A.R. 7170, nr. 113.
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nis, de compensatoire opzeggingsvergoeding te doen vaststellen op grond van een met in-
gang van 1 april 1953 berekende anciënniteit, af op alle gronden die hier geacht worden 
volledig weergegeven te zijn en, meer in het bijzonder op de volgende gronden :

"[...] het [arbeids]hof dat tot taak heeft de passende duur van de opzeggingstermijn te 
beoordelen met inachtneming van de in de wet en de rechtspraak vervatte criteria, is, gelet 
op die criteria, met name van de anciënniteit, alsook gelet op de omstandigheden, eigen 
aan de zaak,  van oordeel dat de verleende en uitgevoerde opzeggingstermijn van drie 
maanden overeenkwam met de passende termijn die in acht moest worden genomen;

[...] het [arbeids]hof is immers, binnen de perken van zijn beoordelingsvrijheid en over-
eenkomstig de logica van de hierboven uiteengezette gedachtegang, alsook met inachtne-
ming van de omstandigheden van de zaak, van oordeel dat, ook al is de continuïteit niet 
verbroken, het niet nodig is de anciënniteit te berekenen vanaf een tijdstip vóór de datum 
waarop de overeenkomst van 25 mei 1994 inging, daar de vorige overeenkomst, om te 
voldoen aan de vraag van de bediende, reeds voordien rechtsgeldig was beëindigd met in-
achtneming van een opzeggingstermijn van eenentwintig maanden, die was aanvaard, niet 
werd betwist en ook werkelijk was uitgevoerd, en de nieuwe overeenkomst eveneens is 
gesloten om te voldoen aan de vraag van de bediende;

[...] de omgekeerde gedachtegang die niet door een dwingende wettekst wordt voorge-
schreven zou indruisen tegen de billijkheid, in zoverre de werkgever, die blijk heeft gege-
ven van geduld en goede wil, nadeel zou lijden, daar hij tweemaal dezelfde opzeggings-
termijn in acht zou moeten nemen; dat begrip van billijkheid kan in aanmerking worden 
genomen door de rechter binnen het kader en de grenzen van de hem toegekende beoorde-
lingsvrijheid".

Grieven
Krachtens artikel 82, §3, van de wet van 3 juli 1978 worden, wanneer het jaarlijks loon 

650.000 BEF (welk bedrag in 1995 op 889.000 BEF is gebracht) overschrijdt, de door de 
werkgever en de bediende in acht te nemen opzeggingstermijnen vastgesteld hetzij bij 
overeenkomst, gesloten ten vroegste op het ogenblik waarop de opzegging wordt gege-
ven, hetzij door de rechter; indien de opzegging wordt gegeven door de werkgever, mag 
de opzeggingstermijn niet korter zijn dan de in §2, eerste en tweede lid, van die bepaling 
vastgestelde termijnen, dat is ten minste drie maanden voor de bedienden die minder dan 
vijf jaar in dienst zijn, welke termijn wordt vermeerderd met drie maanden bij de aanvang 
van elke nieuwe periode van vijf jaar dienst bij dezelfde werkgever; overeenkomstig arti-
kel 82, §4, moeten de opzeggingstermijnen berekend worden volgens de verworven anci-
ënniteit  op het  ogenblik  dat  de  opzegging  ingaat;  voor  de vaststelling van het  aantal 
dienstjaren dienen alle jaren in aanmerking te worden genomen waarin de werknemer 
zonder onderbreking bij dezelfde werkgever in dienst is geweest in de zin van artikel 82, 
§2; wanneer de arbeidsovereenkomst een eerste maal is beëindigd met inachtneming van 
een opzeggingstermijn en de partijen gedurende die opzeggingstermijn een nieuwe ar-
beidsovereenkomst  voor  onbepaalde tijd  hebben gesloten,  wordt  de  arbeidsverhouding 
niet onderbroken, zodat de opzegging moet worden berekend op basis van de anciënniteit 
die is verkregen sedert  de indiensttreding; wat dat betreft doet het niet  terzake dat de 
werknemer om de beëindiging van de eerste overeenkomst en om het sluiten van een 
nieuwe overeenkomst verzocht heeft, daar artikel 82 van de wet van 3 juli 1978 een voor 
hem voordelige bepaling van dwingend recht bevat.

Nu het bestreden arrest vaststelt dat eiser zonder "onderbreking van continuïteit" ge-
werkt heeft voor P.B., en daarna, bij diens overlijden, voor diens zoon, zaakvoerder van 
verweerster, dat eiser na de beëindiging van de overeenkomst ingevolge de hem op 24 
juni 1992 gedane kennisgeving van een opzeggingstermijn van eenentwintig maanden, is 
blijven werken op grond van een nieuwe overeenkomst die is gesloten op 25 mei 1994 en 
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is ingegaan op 1 juni 1994, dat is onmiddellijk na de beëindiging van de eerste arbeids-
overeenkomst, en nu het die tweede overeenkomst beschouwt als een overeenkomst voor 
onbepaalde tijd, maar niettemin beslist dat artikel 82 van de wet van 3 juli 1978 niet ver-
eist dat bij de vaststelling van de opzeggingstermijn rekening wordt gehouden met de an-
ciënniteit van eiser sedert zijn indiensttreding bij P.B., schendt het derhalve artikel 82, in-
zonderheid §§ 2 tot 4, van de wet van 3 juli 1978.

IV. Beslissing van het Hof
Overwegende dat het arbeidshof, bij het op 4 november 1999 in de zaak gewe-

zen arrest, waarnaar het bestreden arrest verwijst, vaststelt dat "[eiser], bij over-
eenkomst [van] 1 oktober 1956, in dienst is getreden bij P.B", dat "[hij] bij het 
overlijden van [laatstgenoemde], die een vrij beroep uitoefende, bleef [werken] 
voor de zoon [van de overledene], zaakvoerder van de [vennootschap, verweer-
ster]", dat "[laatstgenoemde] hem op 24 juni 1992 kennis gaf van zijn opzegging 
met een termijn van eenentwintig maanden die moest ingaan op 1 juli 1992", dat 
verweerster, "vóór het verstrijken van de opzeggingstermijn, instemde met het 
sluiten van een nieuwe overeenkomst [met eiser] met ingang van 1 juni 1994, dat 
is onmiddellijk na de beëindiging van de vorige overeenkomst", dat die overeen-
komst werd ondertekend op 25 mei 1994 en dat verweerster die overeenkomst op 
25 september 1995 "beëindigde [...] met inachtneming van een opzeggingster-
mijn van drie maanden die moest ingaan vanaf 1 oktober 1995";

Dat het bestreden arrest, na te hebben overwogen dat laatstgenoemde arbeids-
overeenkomst voor onbepaalde tijd was gesloten, op de gronden die het middel 
overneemt en bekritiseert, beslist dat "ook al is de continuïteit niet verbroken", 
het voor de vaststelling van de opzeggingstermijn die in acht had moeten worden 
genomen "niet nodig is de anciënniteit [van eiser] te berekenen vanaf een tijdstip 
vóór de datum waarop de overeenkomst van 25 mei 1994 inging";

Overwegende dat, wanneer de partijen achtereenvolgens en zonder onderbre-
king verschillende arbeidsovereenkomsten hebben gesloten, waarvan de laatste 
voor onbepaalde tijd, de door de werkgever in acht te nemen minimum opzeg-
gingstermijn, krachtens artikel 82, §§ 2, tweede lid, 3, tweede lid, en 4, van de 
wet van 3 juli  1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten, wordt  vastgesteld 
met inachtneming van de gehele tijd gedurende welke de werknemer ononder-
broken gewerkt heeft voor dezelfde werkgever op het ogenblik waarop de opzeg-
gingstermijn ingaat;

Dat het bestreden arrest, nu het beslist dat er geen onderbreking is geweest tus-
sen de tijd waarin eiser voor verweerster gewerkt heeft ter uitvoering van de laat-
ste arbeidsovereenkomst tussen die partijen en de tijd waarin hij voordien voor 
dezelfde werkgever gewerkt heeft, derhalve de bovengenoemde wetsbepalingen 
schendt, daar het enkel acht slaat op de anciënniteit die eiser bezat vanaf 1 juni 
1994;

Dat het middel gegrond is;
Overwegende dat de vernietiging van de beslissing waarbij de hoofdvordering 

van eiser, op het hoger beroep van verweerster, niet gegrond verklaard wordt, de 
vernietiging tot gevolg heeft van de beslissing waarbij het hoger beroep van ver-
weerster tegen de beschikking van het beroepen vonnis waarbij haar vordering 
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tot vrijwaring wordt afgewezen, op dezelfde grond niet gegrond wordt verklaard 
en zij in de kosten van dat hoger beroep wordt verwezen;

En overwegende dat  verweerster  er  belang bij  heeft  dat  het  arrest  bindend 
wordt verklaard voor de partij die met dat doel voor het Hof in de zaak is opge-
roepen;

OM DIE REDENEN,
HET HOF
Vernietigt het bestreden arrest;
Verklaart het arrest bindend voor de burgerlijke vennootschap General Servi-

ces and Investments;
Beveelt dat van het arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het ver-

nietigde arrest;
Houdt de kosten aan en laat  de beslissing daaromtrent  aan de feitenrechter 

over;
Verwijst de zaak naar het Arbeidshof te Luik.

23 september 2002 - 3° kamer – Voorzitter: de h. Marchal, eerste voorzitter – Verslag-
gever: de h. Storck – Gelijkluidende conclusie van de h. Leclercq, eerste advocaat-gene-
raal – Advocaten: mrs. Draps en Gérard.

Nr. 471

2° KAMER - 24 september 2002

AANSPRAKELIJKHEID BUITEN OVEREENKOMST — SCHADE — ALGEMEEN - 
OVERHEID - WERKGEVER - DOOR DERDE VEROORZAAKT ONGEVAL - BETALING WEDDE EN 
BIJDRAGEN - BETALING ZONDER TEGENPRESTATIE - GEEN WETTELIJKE OF REGLEMENTAIRE 
VERPLICHTINGEN - GEVOLG.

De overheid die ingevolge de fout van een derde de wedde en de op die wedde rustende  
bijdragen doorbetaalt zonder arbeidsprestaties te ontvangen is gerechtigd op schadever-
goeding voor zover zij hierdoor schade lijdt; dit kan ook het geval zijn indien de doorbetal-
ing van de activiteitswedde geschiedt zonder naleving van bepaalde voorschriften van  
een administratief statuut1.(Artt. 1382 en 1383 B.W.)

(O.C.M.W. DIEPENBEEK T. L.)

ARREST

(A.R. P.01.0455.N)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen het vonnis, op 15 januari 2001 in hoger be-

roep gewezen door de Correctionele Rechtbank te Antwerpen.
II. Rechtspleging voor het Hof

1 Zie Cass., 4 maart 2002, C.01.0284.N, nr. 154; 10 dec. 2001, A.R. C.98.0270.N, nr. 684; 20 feb. 
2001, A.R. P.98.1629.N, nr. 101. 
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Raadsheer Dirk Debruyne heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Thierry Werquin heeft geconcludeerd.
III. Cassatiemiddelen
Eiser stelt in een memorie één middel voor. Die memorie is aan dit arrest ge-

hecht en maakt daarvan deel uit.
IV. Beslissing van het Hof
Overwegende dat, krachtens de artikelen 1382 en 1383 Burgerlijk Wetboek, 

degene die door zijn schuld aan een ander schade berokkent, verplicht is deze 
schade integraal te vergoeden, wat implicieert dat de benadeelde teruggeplaatst 
wordt in de toestand waarin hij zich zou hebben bevonden indien de daad waar-
over hij zich beklaagt, niet was gesteld;

Dat de overheid die ingevolge de fout van een derde de wedde en de op die 
wedde rustende bijdragen doorbetaalt zonder arbeidsprestaties te ontvangen, ge-
rechtigd is op schadevergoeding voor zover zij hierdoor schade lijdt; dat dit ook 
het geval kan zijn indien de doorbetaling van de activiteitswedde geschiedt zon-
der naleving van bepaalde voorschriften van een administratief statuut;

Overwegende dat, krachtens artikel 71, § 4, van het "administratief statuut" 
van de ambtenaren van eiser, indien de afwezigheid te wijten is aan een ongeval 
veroorzaakt door de schuld van een derde, de ambtenaar zijn activiteitswedde of 
zijn wachtgeld alleen ontvangt als voorschot op de op deze derde te verhalen ver-
schuldigde vergoedingen; dat verder de ambtenaar die wedde alleen ontvangt op 
voorwaarde dat hij het bestuur in zijn rechten doet treden tegen hem die het on-
geval heeft veroorzaakt; dat die subrogatie gebeurt vóór de eerste betaling;

Overwegende dat die bepaling niet eraan in de weg staat dat eiser die tijdens 
de hiervoor bedoelde afwezigheid van haar ambtenaar,  verder zijn activiteits-
wedde heeft betaald zonder dat hij uitdrukkelijk in de rechten van die ambtenaar 
is gesubrogeerd, een eigen schade kan lijden door het doorbetalen van die wed-
de; dat eiser immers ook schade kan lijden indien hij buiten zijn wettelijke of sta-
tutaire verplichtingen aan zijn ambtenaar-slachtoffer vergoedingen uitbetaalt;

Overwegende dat de appèlrechters die anders oordelen hun beslissing niet naar 
recht verantwoorden;

Dat het middel gegrond is;
OM DIE REDENEN, 
HET HOF, 
Vernietigt het bestreden vonnis;
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het ver-

nietigde vonnis;
Laat de kosten ten laste van de Staat;
Verwijst de zaak naar de Correctionele Rechtbank te Mechelen zitting hou-

dend in hoger beroep.

24 september 2002 - 2° kamer –  Voorzitter: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter –  Ver-
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slaggever: de h. Debruyne – Andersluidende conclusie2 van de h. Werquin, advocaat-ge-
neraal – Advocaten: mrs. Draps en Gérard.

Nr. 472

2° KAMER - 24 september 2002

1º ARBITRAGEHOF – CASSATIEMIDDEL – PREJUDICIEEL GESCHIL – ARBITRAGEHOF – 
VROEGER ARREST – VRAAG MET HETZELFDE ONDERWERP – HOF VAN CASSATIE - VERPLICHTING.

2º PREJUDICIEEL GESCHIL – ARBITRAGEHOF – CASSATIEMIDDEL – PREJUDICIEEL 
GESCHIL – ARBITRAGEHOF - VROEGER ARREST – VRAAG MET HETZELFDE ONDERWERP – HOF VAN 
CASSATIE – VERPLICHTING.

3° STEDENBOUW – HERSTEL VAN PLAATS IN DE VORIGE STAAT, 
BETALING VAN EEN MEERWAARDE – HERSTELVORDERING – BEVOEGDHEID VAN DE 
STRAFRECHTER – DISCRIMINATIE – PREJUDICIEEL GESCHIL – ARBITRAGEHOF – VROEGER ARREST 
– VRAAG MET HETZELFDE ONDERWERP – HOF VAN CASSATIE – VERPLICHTING.

1°, 2° en 3° Krachtens artikel 26, §2 Bijzondere Wet Arbitragehof, wanneer een middel een  
vraag, als bedoeld in art. 26, §1, 3°, voor het Hof opwerpt, in onderhavige geval m.b.t. De  
schending van de in die bijzondere wet vermelde grondwettelijke bepalingen door de 
wettelijke  regeling  betreffende  de  bevoegdheid  van  de  strafrechter  om  over  de  
opportuniteit van de vordering tot herstel in de oorspronkelijke toestand te oordelen, is  
het Hof niet ontslagen van de verplichting het Arbitragehof te verzoeken over die vraag  
uitspraak te doen, ook al heeft het Arbitragehof, bij wijze van een prejudiciële beslissing, 
over een vraag met hetzelfde onderwerp reeds uitspraak gedaan1. (Art. 26, §1, 3° en §2  
Bijzondere Wet Arbitragehof; artt. 149 en 150 decreet Vl. Parlement 18 mei 1999)

(D. e.a.)

ARREST

(A.R. P.01.0834.N)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest, op 26 april 2001 gewezen door 

het Hof van Beroep te Antwerpen, correctionele kamer.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Etienne Goethals heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Thierry Werquin heeft geconcludeerd.
III. Cassatiemiddelen
De eisers stellen elk in  een memorie respectievelijk twee en één middelen 

voor.
Het tweede middel van de eiser M. D. is als volgt gesteld:

2 Het O.M. was van oordeel dat het cassatieberoep diende verworpen te worden aangezien eiser de 
activiteitswedde  van  zijn  ambtenaar-slachtoffer  buiten  zijn  wettelijke  of  statutaire  verplichtingen 
doorbetaalde.
1 Zie Cass., 29 maart 1999, A.R. S.97.0056.F, nr. 186, en concl. adv.-gen. LECLERCQ.
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Geschonden wettelijke bepalingen
- Artikelen 10, 11 en 144 Gecoördineerde Grondwet;
- Artikel 6.1 Europees verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fun-

damentele vrijheden van 4 november 1950, goedgekeurd bij wet van 13 mei 1955;
- Artikelen 149 en 150 decreet van 18 mei 1999 van het Vlaamse Parlement houdende 

de organisatie van de ruimtelijke ordening.
Aangevochten beslissingen
Het bestreden arrest veroordeelt eiser voor de feiten A en B vermengd, tot een geldboe-

te van 100 frank x 200 of 15 dagen vervangende gevangenisstraf, de bijzondere bijdrage 
van 10 frank x 200, de vergoeding van 1.000 frank en de gerechtskosten, onder het beve-
len van het herstel in de vorige staat door afbraak van de litigieuze tot woning verbouwde 
bergplaats,  gelegen te  Brasschaat,  Miksebaan 346 ten kadaster gekend onder sectie  C 
202/L, met inbegrip van de funderingen/vloerplaat en door het herstellen van de bodem in 
de oorspronkelijke staat, binnen een termijn van één jaar vanaf de dag van het in kracht 
van gewijsde treden van het bestreden arrest, met machtiging aan de bevoegde overheden 
om dit in zijn plaats op zijn kosten te doen, onder het opleggen van een dwangsom van 
1.000 frank per dag vertraging bij niet-uitvoering van het bestreden arrest binnen de ge-
stelde termijn van één jaar, op grond van de motieven (p. 11-12):

“Dat de herstelvorderingen gebaseerd zijn op het initiële proces-verbaal van vaststelling 
nummer 336 de dato 24 augustus 1994 waarin melding wordt gemaakt van de uitvoering 
van wederrechtelijke werken en/of handelingen, in casu bestaande uit ‘het verbouwen van 
een bestaande gelijkvloers bergplaats, afmetingen 8 x 12 meter, met afhellend dak tot een 
conciërgewoning met een zolderverdieping onder een nieuw zadeldak van +/_ 45° met 
dakkapellen” (stuk 2); dat de herstelvorderingen geenszins gebaseerd zijn op foutieve of 
niet-actuele gegevens; dat het Hof te dezen alleen de wettigheid van de herstelvordering 
kan beoordelen; dat de wettigheidscontrole waartoe het Hof krachtens artikel 159 van de 
Grondwet gehouden is enkel meebrengt dat het Hof de macht en de plicht heeft na te gaan 
of de besluiten, reglementen of verordeningen waarvan de toepassing in het geding is, met 
de wetten overeenstemmen, controle die zowel de interne als de externe wettigheid van de 
administratieve akten betreft; dat de herstelvorderingen in casu niet onwettig zijn; dat zij 
steunen op het door (eiser) begane misdrijf en beogen de gevolgen ervan teniet te doen; 
dat zij niet steunen op motieven die vreemd zijn aan de ruimtelijke ordening of op een op-
vatting van de goede ruimtelijke ordening die kennelijk onredelijk is; dat door de weder-
rechtelijke handelswijze van (eiser) – gepleegd zijnde in natuurgebied – een onwettige 
toestand in het leven geroepen werd waaraan slechts een einde kan gesteld worden door 
het slopen van het gebouw in zijn geheel ; dat de rechter te dezen bij de uitspraak over de 
herstelmaatregel beperkt is tot de door de bevoegde overheid gekozen en gevorderde wij-
ze van herstel ; dat uitsluitend de administratieve overheid bevoegd is om te bepalen hoe 
de overtreding zal worden herstel met het oog op de vereisten van de goede ruimtelijke 
ordening; dat het Hof te dezen niet – of slechts marginaal – vermag te oordelen over de 
opportuniteit van de beslissing en zijn keuze of oordeel niet in de plaats kan stellen, gelet 
op de scheiding van de grondwettelijke machten, die er zich tegen verzet dat de rechter 
zich in de plaats van de overheid zou stellen, die terzake over een niet louter gebonden be-
voegdheid beschikt; dat er te dezen, gelet op het geheel van voorafgaande overwegingen 
dan ook geen aanleiding toe bestaat, alvorens recht te doen, de door (eiser) in synthese-
conclusie voorgestelde prejudiciële vraag te stellen aan het Arbitragehof; dat het antwoord 
op de voorgestelde prejudiciële vraag niet onontbeerlijk is om te dezen uitspraak te doen; 
dat het gepast is de hierna vermelde dwangsom op te leggen teneinde de uitvoering van de 
uitgesproken herstelmaatregel te verzekeren, nu (eiser) tot op heden weinig initiatief of 
zelfs bereidheid toonde vrijwillig tot afbraak over te gaan”.
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Grieven
Het aangehaald artikel 150 van het Decreet van 18 mei 1999 voorziet dat de rechtbank 

de gevorderde herstelmaatregel bepaalt die ze passend acht indien de herstelvordering van 
de burgerlijke partij, enerzijds, en die van de stedebouwkundige inspecteur of het college 
van burgemeester en schepenen anderzijds, niet overeenstemmen; de rechtbank bezit al-
dus in deze hypothese wel bevoegdheid om de opportuniteit van de gevorderde herstel-
maatregel te beoordelen; derhalve houdt het aangehaalde artikel 149 van hetzelfde De-
creet, indien het wordt uitgelegd alsdat de strafrechter geen bevoegdheid bezit om de op-
portuniteit van de gevorderde herstelmaatregel te onderzoeken, een schending in van het 
gelijkheidsbeginsel dat wil dat de personen die zich in dezelfde toestand bevinden opzich-
tens een tegen hen gevorderde uit te spreken herstelmaatregel van herstel in de oorspron-
kelijke toestand op dezelfde wijze behandeld moeten worden en voert het een verboden 
discriminatie in door de bevoegdheid om de opportuniteit  te laten beoordelen door de 
rechter afhankelijk wordt gemaakt van de aanwezigheid van een burgerlijke partij of niet, 
welke omstandigheid geen voldoende verantwoording uitmaakt voor dit verschil in behan-
deling;

Hieruit volgt dat het bestreden arrest, dat beslist (p. 12) dat het alleen de wettigheid van 
de herstelvordering kan beoordelen en niet de opportuniteit, of slechts marginaal vermag 
te beoordelen, niet wettig verantwoord is op grond van het aangehaald artikel 149 van het 
Decreet van 18 mei 1999, vermits deze bepaling samengelezen met artikel 150 van het-
zelfde Decreet, zonder redelijke verantwoording de artikelen 10 en 11 van de Gecoördi-
neerde Grondwet schendt (schending van de in de aanhef van het middel aangehaalde be-
palingen):

IV. Beslissing van het Hof
A. Onderzoek van het tweede middel van M. D.
Overwegende dat eiser het arrest bekritiseert in zoverre dit op grond van arti-

kel 149 van het decreet van 18 mei 1999 beslist dat het hof van beroep niet, of 
slechts marginaal, vermag te oordelen over de opportuniteit van de beslissing 
van de administratieve overheid over de wijze van herstel zonder zijn keuze of 
oordeel in de plaats te kunnen stellen;

Dat eiser in dit verband verwijst naar artikel 150 van het decreet van 18 mei 
1999 waardoor de rechtbank de gevorderde herstelmaatregel bepaalt die ze pas-
send acht indien de herstelvordering van de burgerlijke partij  enerzijds en die 
van de stedebouwkundige inspecteur of het college van burgemeester en schepe-
nen anderzijds niet overeenstemmen;

Dat volgens eiser het aangehaald artikel 149, indien het wordt uitgelegd in die 
zin dat de strafrechter geen bevoegdheid bezit om de opportuniteit van de gevor-
derde herstelmaatregel te onderzoeken, een schending inhoudt van het gelijk-
heidsbeginsel dat wil dat de personen die zich in dezelfde toestand bevinden met 
betrekking tot een tegen hen gevorderde uit te spreken maatregel van herstel in 
de oorspronkelijke toestand op dezelfde wijze behandeld moeten worden;

Dat volgens eiser vermeld artikel een verboden discriminatie invoert daar de 
bevoegdheid om de opportuniteit te laten beoordelen door de rechter afhankelijk 
wordt gemaakt van de aanwezigheid van een burgerlijke partij of niet, welke om-
standigheid geen voldoende verantwoording uitmaakt voor dit verschil in behan-
deling;

Overwegende dat er grond is tot het stellen van een prejudiciële vraag aan het 
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Arbitragehof;
Dat krachtens artikel 26, §2, Bijzondere Wet Arbitragehof het Hof niet ontsla-

gen is van de verplichting het Arbitragehof te verzoeken over de thans gestelde 
vraag uitspraak te doen, ook al heeft het Arbitragehof bij arrest nr. 57/2002 van 
28 maart 2002, bij wijze van een prejudiciële beslissing, over een vraag met het-
zelfde onderwerp reeds uitspraak gedaan; 

B. Onderzoek van alle overige middelen
Overwegende dat het onderzoek van de overige middelen wordt opgeschort 

totdat het Arbitragehof met een prejudiciële beslissing uitspraak zal hebben ge-
daan over de hierna gestelde vraag;

OM DIE REDENEN,
HET HOF,
Schort de uitspraak op totdat het Arbitragehof bij wege van prejudiciële beslis-

sing uitspraak zal hebben gedaan over de volgende vraag:
“Schenden de artikelen 149 en 150 van het decreet van het Vlaams Parlement 

van 18 mei 1999 de artikelen 10 en 11 van de Grondwet, al dan niet in samen-
hang met artikel 6.1 van het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten 
van de mens en de fundamentele vrijheden van 4 november 1950 en artikel 144 
van de Grondwet, in de mate dat deze bepalingen, zonder redelijke verantwoor-
ding, bepalen dat een onderscheid wordt gemaakt tussen de beklaagden tegen 
wie het herstel gevorderd wordt in de oorspronkelijke toestand na een begaan 
bouwmisdrijf, waaromtrent de strafrechter geen bevoegdheid bezit om over de 
opportuniteit van die herstelvordering te oordelen dan wanneer de strafrechter 
deze bevoegdheid wel heeft indien een burgerlijke partij in het geding aanwezig 
is?”

Houdt de kosten aan.

24 september 2002 - 2° kamer –  Voorzitter: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter –  Ver-
slaggever: de h. Goethals – Gelijkluidende conclusie van de h. Werquin, advocaat-gene-
raal – Advocaten: mrs. Wouters en van Eeckhoutte.

Nr. 473

2° KAMER - 24 september 2002

1º RECHTEN VAN DE MENS — VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS — 
ARTIKEL 6 — ARTIKEL 6.3 - ARTIKEL 6.3.A - DRAAGWIJDTE.

2º RECHTEN VAN DE MENS — VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS — 
ARTIKEL 6 — ARTIKEL 6.1 - RECHT OP EEN EERLIJK PROCES - WAPENGELIJKHEID - 
PROCESSUELE GELIJKHEID - DRAAGWIJDTE.
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3º RECHTEN VAN DE MENS — VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS — 
ARTIKEL 6 — ARTIKEL 6.1 - RECHT OP EEN EERLIJK PROCES - WAPENGELIJKHEID - 
PROCESSUELE GELIJKHEID - DRAAGWIJDTE - GEVOLG.

1º De enkele omstandigheid dat stukken die werden opgesteld in het kader van een in het  
buitenland ingestelde strafvervolging, nadien zonder vertaling aan het strafdossier betref-
fende een in België ingestelde strafvordering werden gevoegd, heeft niet voor gevolg dat 
de beklaagde niet onverwijld, in een taal welke hij verstaat en in bijzonderheden, op de  
hoogte wordt gesteld van de aard en de reden van de tegen hem in België ingebrachte  
beschuldiging1. (Art. 6.3, a E.V.R.M.)

2º De processuele gelijkheid tussen de partijen houdt enkel in dat elke partij in het proces  
voor de rechter die kennis neemt van de zaak dezelfde processuele middelen kan aan-
wenden en op gelijke wijze kennis moet kunnen nemen van de stukken en gegevens die 
aan het oordeel van de rechter worden voorgelegd2. (Art. 6.1 E.V.R.M.)

3º De vraag of een partij toegang moet kunnen hebben tot stukken die een andere partij in  
zijn bezit heeft of kan verkrijgen maar aan de rechter niet worden voorgelegd en in het  
proces niet  worden gebruikt,  tegenspraak moet kunnen voeren over de aanvraag van 
dergelijke stukken door die andere partij aan een buitenlandse overheid, is vreemd aan  
de processuele gelijkheid voor de rechter die uitspraak doet over de gegrondheid van de 
strafvordering3. (Art. 6.1 E.V.R.M.)

(V.)

ARREST

(A.R. P.02.0718.N)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest, op 4 april 2002 gewezen door 

het Hof van Beroep te Antwerpen, correctionele kamer.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Paul Maffei heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Thierry Werquin heeft geconcludeerd.
III. Cassatiemiddelen
Eiser stelt in een memorie zeven middelen voor. Die memorie is aan dit arrest 

gehecht en maakt daarvan deel uit.
IV. Beslissing van het Hof
A. Onderzoek van de middelen 
1. Eerste middel
Overwegende dat de vervolging van een beklaagde als dader van een misdaad 

of wanbedrijf zowel op een daad van rechtstreekse uitvoering van dit misdrijf als 
op een van de in artikel 66, tweede en derde lid, Strafwetboek omschreven deel-
nemingshandelingen betrekking heeft; 

Dat de appèlrechters door de in het middel aangehaalde aanvulling van de te-
lastlegging overeenkomstig artikel 66 Strafwetboek, aan de aan eiser ten laste 

1 Zie Cass., 16 okt. 1991, A.R. 8601, A.C. 1991-1992, nr. 91.
2 Zie Cass., 17 okt. 2001, A.R. P.01.1021.F, nr. 551.
3 Zie Cass., 30 okt. 2001, A.R. P.01.1239.N, nr. 583.
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gelegde feiten geen ruimere of andere omschrijving geven en de oorspronkelijke 
kwalificatie niet wijzigen; dat zij eiser van deze aanvulling niet voorafgaandelijk 
dienden te verwittigen;

Dat het middel niet kan worden aangenomen;
2. Tweede middel
Overwegende dat het arrest met de redenen die in het middel zijn aangehaald, 

het bedoelde verweer verwerpt en beantwoordt;
Dat het middel feitelijke grondslag mist;
3. Derde middel
Overwegende dat het arrest oordeelt dat geen der elementen of omstandighe-

den van de zaak toelaat vast te stellen of aannemelijk te maken dat de zoeking te 
dezen niet zou zijn geschied conform de in het land waar de zoeking werd uitge-
voerd, geldende voorschriften; 

Dat het arrest aldus eisers verweer dat de door de buitenlandse overheid geda-
ne zoeking onwettig zou zijn met opgave van redenen verwerpt en uitspraak doet 
over de regelmatigheid van de bewijsverkrijging; 

Dat het arrest met betrekking tot het al dan niet bestaan van het misdrijf aan ei-
ser geen bewijslast oplegt noch het vermoeden van onschuld miskent;

Dat het middel niet kan worden aangenomen;
4. Vierde middel
Overwegende dat eiser in conclusie voor het hof van beroep enkel heeft aange-

voerd dat hij kennis dient te krijgen van zijn verklaringen in zijn eigen taal, maar 
geen  vertaald  afschrift  van  de  in  Groot-Brittannië  opgenomen  audiocassettes 
heeft gevraagd noch aangevoerd heeft dat deze audiocassettes, opgenomen in een 
andere taal, voor hem niet begrijpelijk zouden zijn;

Overwegende dat het arrest met de redenen aangehaald in het middel, het be-
doelde verweer verwerpt en beantwoordt;

Dat het middel in zoverre feitelijke grondslag mist;
Overwegende, voor het overige, dat de enkele omstandigheid dat stukken die 

werden opgesteld in het kader van een in het buitenland ingestelde strafvervol-
ging, nadien zonder vertaling aan het strafdossier betreffende een in België inge-
stelde strafvordering werden gevoegd, niet voor gevolg heeft dat de beklaagde 
niet onverwijld, in een taal welke hij verstaat en in bijzonderheden, op de hoogte 
werd gesteld van de aard en de reden van de tegen hem in België ingebrachte be-
schuldiging;

Dat het middel in zoverre faalt naar recht;
5. Vijfde middel
5.1. Eerste onderdeel
Overwegende dat de vraag of een partij toegang moet kunnen hebben tot stuk-

ken die een andere partij in zijn bezit heeft of kan verkrijgen maar aan de rechter 
niet worden voorgelegd en in het proces niet worden gebruikt of tegenspraak 
moet kunnen voeren over de aanvraag van dergelijke stukken door die andere 
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partij  aan een buitenlandse overheid, vreemd is aan de processuele gelijkheid 
voor de rechter die uitspraak doet over de gegrondheid van de strafvordering; 

Dat de processuele gelijkheid tussen de partijen enkel inhoudt dat elke partij in 
het proces voor de rechter die kennisneemt van de zaak, dezelfde processuele 
middelen kan aanwenden en op gelijke wijze kennis moet kunnen nemen van de 
stukken en gegevens die aan het oordeel van de rechter worden overgelegd;

Dat het middel faalt naar recht;
5.2. Tweede onderdeel
Overwegende dat, anders dan het onderdeel aanvoert, de appèlrechters vast-

stellen dat te dezen de voorwaarden van een eerlijk proces voor het geheel van 
het gevoerde onderzoek en rechtspleging vervuld zijn;

Dat het onderdeel in zoverre niet kan worden aangenomen;
Overwegende dat het oordeel van de appèlrechters dat het irrelevant is om de 

motieven te kennen die de beslissing van buitenvervolging van eiser in Groot-
Brittannië steunen, geen miskenning van eisers recht op een eerlijke behandeling 
van zijn zaak oplevert;

Dat het onderdeel in zoverre niet kan worden aangenomen;
Overwegende dat het onderdeel voor het overige het Hof verplicht tot een on-

derzoek van feiten waarvoor het niet bevoegd is;
Dat het middel in zoverre niet ontvankelijk is;
6. Zesde middel
6.1. Eerste onderdeel
Overwegende dat het onderdeel dat ervan uitgaat dat geen controle kon wor-

den uitgeoefend op de regelmatigheid van het deskundigenonderzoek of de resul-
taten van de analyse, het Hof verplicht tot een onderzoek van feiten waarvoor het 
niet bevoegd is;

Dat het onderdeel niet ontvankelijk is;
6.2. Tweede onderdeel
Overwegende dat het onderdeel ervan uitgaat dat eisers recht van verdediging 

werd miskend omdat hij de deskundige niet kon ondervragen of kon doen onder-
vragen;

Overwegende dat uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan, evenwel 
niet blijkt dat eiser voor het hof van beroep de ondervraging van de deskundige 
heeft gevraagd; dat hij op die grond derhalve geen miskenning van zijn recht van 
verdediging kan aanvoeren;

Dat het onderdeel nieuw, mitsdien niet ontvankelijk is;
7. Zevende middel
7.1. Eerste onderdeel
Overwegende dat de appèlrechters hun oordeel dat de verboden goederen in 

België aan boord van de vrachtwagen van eiser werden gebracht laten steunen op 
de feitelijke gegevens vermeld op het zevende tot het elfde blad van het arrest en 
niet op een voorafgaandelijke besluitvorming; dat zij, door de argumentatie van 
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eiser af te wijzen, de bewijslast niet omkeren, maar enkel zijn verweer als onge-
loofwaardig verwerpen;

Dat het onderdeel feitelijke grondslag mist;
7.2. Tweede onderdeel
Overwegende dat de rechter niet dient te antwoorden op argumenten die enkel 

worden aangevoerd ter ondersteuning van een verweer maar afzonderlijk geen 
middel vormen;

Overwegende dat  eiser  zijn  argumentatie  betreffende  de  tachograafschijven 
enkel heeft aangewend ter ondersteuning van zijn verweer dat de verboden goe-
deren niet op Belgisch grondgebied in zijn vrachtwagen werden gebracht; dat de 
appèlrechters dit verweer verwerpen en beantwoorden met de redenen vermeld 
op het zevende tot het twaalfde blad van het arrest;

Overwegende, voor het overige, dat de appèlrechters de ten laste gelegde fei-
ten zoals in het arrest gepreciseerd bewezen verklaren en aldus eisers verweer 
dat het openbaar ministerie het bewijs van deze feiten dient te leveren, beant-
woorden;

Dat het onderdeel feitelijke grondslag mist;
B. Ambtshalve onderzoek van de beslissing op de strafvordering 
Overwegende dat de substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven 

rechtsvormen in acht zijn genomen en de beslissing overeenkomstig de wet is 
gewezen;

OM DIE REDENEN, 
HET HOF, 
Verwerpt het cassatieberoep; 
Veroordeelt eiser in de kosten. 

24 september 2002 - 2° kamer –  Voorzitter: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter –  Ver-
slaggever: de h. Maffei – Gelijkluidende conclusie van de h. Werquin, advocaat-generaal 
– Advocaat: mr. I. Grauls, Hasselt.

Nr. 474

2° KAMER - 24 september 2002

1º CASSATIEBEROEP — STRAFZAKEN — TERMIJNEN VOOR CASSATIEBEROEP EN 
BETEKENING — STRAFVORDERING — GEEN EINDBESLISSING, TOCH ONMIDDELLIJK VATBAAR VOOR 
CASSATIEBEROEP - REGELING VAN DE RECHTSPLEGING - VERDACHTE - VERZOEK TOT VERRICHTEN 
VAN BIJKOMENDE ONDERZOEKSHANDELINGEN - BETWISTING OVER HET BESTAAN VAN VOLDOENDE 
BEZWAREN - HOGER BEROEP - ONMIDDELLIJK CASSATIEBEROEP - ONTVANKELIJKHEID.

2º ONDERZOEKSGERECHTEN - REGELING VAN DE RECHTSPLEGING - 
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VERDACHTE - VERZOEK TOT VERRICHTEN VAN BIJKOMENDE ONDERZOEKSHANDELINGEN - 
BETWISTING OVER HET BESTAAN VAN VOLDOENDE BEZWAREN - HOGER BEROEP - ONMIDDELLIJK 
CASSATIEBEROEP - ONTVANKELIJKHEID.

1º en 2° De enkele omstandigheid dat de raadkamer, die uitspraak doet over een vordering 
tot verwijzing, in antwoord op het verweer van een inverdenkinggestelde, oordeelt dat  
geen bijkomende onderzoeksdaden vereist zijn, dat het onderzoek volledig is en dat er  
tegen de inverdenkinggestelde voldoende bezwaren bestaan, houdt verband met de on-
aantastbare  beoordeling  van  de  haar  regelmatig  overgelegde  gegevens,  maar  levert  
geen onregelmatigheid, verzuim of nietigheid met betrekking tot de bewijsverkrijging noch  
een onregelmatigheid van de verwijzingsbeschikking op; het arrest van de kamer van 
inbeschuldigingstelling,  dat  de niet-ontvankelijkheid van het  hoger  beroep vaststelt,  is  
derhalve niet vatbaar voor onmiddellijk cassatieberoep1. (Artt. 135, §2, en 416, tweede lid 
Sv.)

(S.)

ARREST

(A.R. P.02.0942.N)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest, op 13 mei 2002 gewezen door 

het Hof van Beroep te Antwerpen, kamer van inbeschuldigingstelling.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Paul Maffei heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Thierry Werquin heeft geconcludeerd.
III. Cassatiemiddelen
Eiser stelt in een memorie twee middelen voor. Die memorie is aan dit arrest 

gehecht en maakt daarvan deel uit.
IV. Beslissing van het Hof
A. Ontvankelijkheid van het cassatieberoep 
Overwegende dat het arrest eisers hoger beroep tegen de beschikking waarbij 

hij naar de correctionele rechtbank wordt verwezen, niet ontvankelijk verklaart;
Overwegende dat eiser voor de raadkamer in conclusie heeft aangevoerd dat 

de rechtspleging niet kon worden geregeld daar het gerechtelijk onderzoek on-
volledig is en dat bijkomende onderzoekshandelingen dienen te worden gesteld; 
dat hij ondergeschikt heeft geconcludeerd tot de afwezigheid van voldoende be-
zwaren en zodus tot zijn buitenvervolgingstelling;

Overwegende dat de raadkamer bij de beroepen beschikking heeft geoordeeld 
dat er tegen eiser voldoende bezwaren bestaan en dat geen verdere nuttige onder-
zoekshandelingen  kunnen  uitgevoerd  worden,  waardoor  zij  tevens  te  kennen 
geeft dat het onderzoek volledig is;

Overwegende dat  de  enkele  omstandigheid dat  de  raadkamer  die  uitspraak 
doet over een vordering tot verwijzing, in antwoord op het verweer van een in-
verdenkinggestelde oordeelt dat geen bijkomende onderzoeksdaden vereist zijn, 

1 Zie Cass., 28 nov. 2001, A.R. P.01.1345.F, nr. 650; 17 okt. 2000, A.R. P.00.0212.N, nr. 556, en 
concl. Proc. gen. DU JARDIN.
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dat het onderzoek volledig is en dat er tegen de inverdenkinggestelde voldoende 
bezwaren bestaan, verband houdt met de onaantastbare beoordeling van de haar 
regelmatig overgelegde gegevens maar geen onregelmatigheid, verzuim of nie-
tigheid met betrekking tot de bewijsverkrijging noch een onregelmatigheid van 
de verwijzingsbeschikking oplevert;

Overwegende dat het bestreden arrest geen eindbeslissing is, noch uitspraak 
doet inzake bevoegdheid of met toepassing van de artikelen 135 en 235bis Wet-
boek van Strafvordering, noch over het beginsel van aansprakelijkheid;

Dat het cassatieberoep voorbarig, mitsdien niet ontvankelijk is;
B. Onderzoek van de middelen 
Overwegende dat de middelen, die geen verband houden met de ontvankelijk-

heid van het cassatieberoep, geen antwoord behoeven;
OM DIE REDENEN, 
HET HOF, 
Verwerpt het cassatieberoep; 
Veroordeelt eiser in de kosten. 

24 september 2002 - 2° kamer –  Voorzitter: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter –  Ver-
slaggever: de h. Maffei – Gelijkluidende conclusie van de h. Werquin, advocaat-generaal 
– Advocaten: mrs. K. Maris en S. De Smet, Dendermonde.

Nr. 475

2° KAMER - 24 september 2002

1º ONAANTASTBARE BEOORDELING DOOR DE FEITENRECHTER - 
STRAFZAKEN - STRAFVORDERING - VERZOEK TOT HEROPENING VAN HET DEBAT - VOEGING 
VAN STUKKEN.

2º RECHTBANKEN — STRAFZAKEN — STRAFVORDERING - VERZOEK TOT HEROPENING 
VAN HET DEBAT - VOEGING VAN STUKKEN - ONAANTASTBARE BEOORDELING DOOR DE 
BODEMRECHTER.

3º RECHT VAN VERDEDIGING — STRAFZAKEN - STRAFVORDERING - VERZOEK TOT 
HEROPENING VAN HET DEBAT - VOEGING VAN STUKKEN - ONAANTASTBARE BEOORDELING DOOR DE 
BODEMRECHTER.

4º RECHTEN VAN DE MENS — VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS — 
ARTIKEL 6 — ARTIKEL 6.1 - STRAFVORDERING - VERZOEK TOT HEROPENING VAN HET DEBAT - 
VOEGING VAN STUKKEN - ONAANTASTBARE BEOORDELING DOOR DE BODEMRECHTER.

5º REDENEN VAN DE VONNISSEN EN ARRESTEN — ALLERLEI - STRAFZAKEN - 
STRAFVORDERING - VERZOEK TOT HEROPENING VAN HET DEBAT - VOEGING VAN STUKKEN - 
ONAANTASTBARE BEOORDELING DOOR DE BODEMRECHTER.

6º VONNISSEN EN ARRESTEN — STRAFZAKEN — ALGEMEEN - VERZOEK TOT 
HEROPENING VAN HET DEBAT - VOEGING VAN STUKKEN - ONAANTASTBARE BEOORDELING DOOR DE 
BODEMRECHTER.
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1º, 2°, 3°, 4°, 5° en 6° De rechter oordeelt in strafzaken onaantastbaar over een door een 
partij gedaan verzoek tot heropening van het debat, op grond van de gegevens zoals die  
hem op het ogenblik van het verzoek zijn overgelegd; hetzelfde geldt wanneer het ver-
zoek strekt tot het laten voegen bij het dossier van bepaalde stukken, die evenwel niet  
samen met het verzoek aan de rechter worden overgelegd; in dit geval staat geen wets-  
of verdragsbepaling eraan in de weg dat de rechter de heropening van het debat weigert  
zonder dat hij voorafgaand van die stukken kennis heeft genomen1. (Art. 6.1 E.V.R.M.; al-
gemeen rechtsbeginsel inzake het recht van verdediging; art. 772 Ger.W.)

(V.)

ARREST

(A.R. P.02.1110.N)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest, op 27 juni 2002 gewezen door 

het Hof van Beroep te Antwerpen, correctionele kamer.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Etienne Goethals heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Thierry Werquin heeft geconcludeerd.
III. Cassatiemiddelen
Eiser stelt in een memorie één middel voor. Die memorie is aan dit arrest ge-

hecht en maakt daarvan deel uit.
IV. Beslissing van het Hof
A. Onderzoek van het middel
Overwegende dat de rechter in strafzaken onaantastbaar oordeelt over een door 

een partij gedaan verzoek tot heropening van het debat, op grond van de gege-
vens zoals die hem op het ogenblik van het verzoek zijn overgelegd;

Overwegende dat hetzelfde geldt wanneer het verzoek strekt tot het laten voe-
gen bij het dossier van bepaalde stukken, die evenwel niet samen met het ver-
zoek aan de rechter worden overgelegd; dat in dit geval geen wets- of verdrags-
bepaling eraan in de weg staat dat de rechter de heropening van het debat weigert 
zonder dat hij voorafgaand van die stukken kennis heeft genomen;

Dat het middel faalt naar recht; 
B. Ambtshalve onderzoek van de beslissing op de strafvordering 
Overwegende dat de substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven 

rechtsvormen in acht zijn genomen en de beslissing overeenkomstig de wet is 
gewezen;

C. Bevel tot onmiddellijke aanhouding
Overwegende dat als gevolg van de hierna uit te spreken verwerping van het 

cassatieberoep, het bestreden arrest in kracht van gewijsde gaat; dat het cassatie-
beroep tegen de beslissing tot onmiddellijke aanhouding zonder voorwerp wordt;

OM DIE REDENEN, 

1 Zie Cass., 14 feb. 2001, A.R. P.00.1350.F, A.R. P.00.1353.F, nr. 91.
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HET HOF, 
Verwerpt het cassatieberoep; 
Veroordeelt eiser in de kosten. 

24 september 2002 - 2° kamer –  Voorzitter: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter –  Ver-
slaggever: de h. Goethals – Gelijkluidende conclusie van de h. Werquin, advocaat-gene-
raal – Advocaten: mrs. R. Verstraeten en C. De Baets, Brussel.

Nr. 476

2° KAMER - 24 september 2002

1º CASSATIEBEROEP — STRAFZAKEN — TERMIJNEN VOOR CASSATIEBEROEP EN 
BETEKENING — STRAFVORDERING — GEEN EINDBESLISSING, TOCH ONMIDDELLIJK VATBAAR VOOR 
CASSATIEBEROEP - ONDERZOEKSGERECHTEN - REGELING DER RECHTSPLEGING - GROND VAN NIET-
ONTVANKELIJKHEID OF VAN VERVAL VAN DE STRAFVORDERING - VERJARING - MIDDEL BIJ 
SCHRIFTELIJKE CONCLUSIE INGEROEPEN DOOR EEN VERDACHTE - MIDDEL TOT CASSATIE 
AANGEVOERD DOOR ANDERE VERDACHTE - ONTVANKELIJKHEID VAN HET CASSATIEBEROEP.

2º ONDERZOEKSGERECHTEN - REGELING VAN DE RECHTSPLEGING - 
GROND VAN NIET-ONTVANKELIJKHEID OF VAN VERVAL VAN DE STRAFVORDERING - VERJARING - 
MIDDEL BIJ SCHRIFTELIJKE CONCLUSIE INGEROEPEN DOOR EEN VERDACHTE - MIDDEL TOT CASSATIE 
AANGEVOERD DOOR ANDERE VERDACHTE - ONTVANKELIJKHEID VAN HET CASSATIEBEROEP.

3º BEVOEGDHEID EN AANLEG — STRAFZAKEN — GESCHIL INZAKE BEVOEGDHEID - 
ONDERZOEKSGERECHTEN - BESLISSING OM AL OF NIET EEN PREJUDICIËLE VRAAG TE STELLEN - 
WEIGERING.

4º ONDERZOEKSGERECHTEN - VERWIJZING VAN VERDACHTE NAAR DE 
FEITENRECHTER - VASTSTELLING VAN VOLDOENDE BEZWAREN.

5º REDENEN VAN DE VONNISSEN EN ARRESTEN — GEEN CONCLUSIE — 
STRAFZAKEN (GEESTRIJKE DRANKEN EN DOUANE EN ACCIJNZEN INBEGREPEN) - 
ONDERZOEKSGERECHTEN - REGELING VAN DE RECHTSPLEGING - VERWIJZING VAN VERDACHTE 
NAAR DE FEITENRECHTER - VASTSTELLING VAN VOLDOENDE BEZWAREN.

6º VALSHEID EN GEBRUIK VAN VALSE STUKKEN - GEBRUIK VAN VALSE 
STUKKEN - VOORWAARDEN.

1º en 2° Is ontvankelijk, het cassatieberoep van een verdachte tegen de beslissing van de 
kamer van inbeschuldigingstelling omtrent de verjaring van de strafvordering, zelfs zo 
deze grond van niet-ontvankelijkheid of van verval van de strafvordering door een andere 
verdachte bij schriftelijke conclusie is ingeroepen voor de raadkamer bij de regeling van  
de rechtspleging en waarover het bestreden arrest  uitspraak doet ingevolge het door 
deze laatste ingestelde hoger beroep1. (Artt. 135, § 2, 235bis en 416, tweede lid Sv.)

1 Het O.M. was de mening toegedaan dat het onmiddellijk cassatieberoep van eiser in zoverre gericht 
tegen  de  beslissing  van  de  kamer  van  inbeschuldigingstelling  over  de  ontvankelijkheid  van  de 
strafvordering in verband met de verjaring, niet ontvankelijk was.
Eisers middel in cassatie betrof inderdaad een grond van verval van de strafvordering waarover niet 
hij, maar een andere verdachte die zelf daarop geen cassatieberoep instelde, voor de onderzoeks-
gerechten verweer had gevoerd en conclusies had genomen.
Art. 416 Sv. biedt slechts beperkte mogelijkheden tot onmiddellijk cassatieberoep tegen beslissingen 
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3º De beslissing van het onderzoeksgerecht om al of niet een prejudiciële vraag te stellen  
aan het Arbitragehof behoort uitsluitend tot de rechtsmacht van de geädieerde rechter en  
zijn weigering terzake is geen beslissing inzake bevoegdheid2.  (Artt. 416, tweede lid, en 
539, Sv.)

4º en 5° De onderzoeksgerechten die een verdachte verwijzen naar de feitenrechter kun-
nen er in de regel mee volstaan vast te stellen dat er voldoende bezwaren bestaan3. (Artt. 
129 en 130 Sv.)

6º Het gebruik van valse stukken duurt voort, zelfs zonder nieuw feit van de vervalser en 
zonder zijn herhaalde tussenkomst, zolang de valsheid het nuttig gevolg heeft dat hij er-
van verwachtte en hij zich daartegen niet verzette4. (Artt. 196 en 197 Sw.)

(D.)

ARREST

(A.R. P.02.0853.N)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest, op 2 mei 2002 gewezen door het 

Hof van Beroep te Antwerpen, kamer van inbeschuldigingstelling.
Het arrest oordeelt over het hoger beroep van J. B., eiser L. D. en D. W. tegen 

de beschikking van de raadkamer van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Hasselt 
van 11 januari 2002, die hen naar de correctionele rechtbank verwijst.

Het arrest verklaart het hoger beroep van J. B. tegen de beslissingen omtrent 
de ontvankelijkheid van de strafvordering in verband met de aangevoerde verja-
ring, de initiële schending van het beroepsgeheim en de toepassing van de vroe-
gere versie van artikel 65 Strafwetboek, ontvankelijk maar ongegrond; het ver-
klaart zijn hoger beroep tegen de beslissing betreffende de voeging van een an-

van de onderzoeksgerechten. Luidens de rechtspraak van het Hof beschikt een inverdenkinggestelde 
slechts over een onmiddellijk cassatieberoep in die gevallen waarin hij een ontvankelijk hoger beroep 
kan aantekenen tegen de beslissing van de raadkamer die de rechtspleging regelt (Cass., 11 januari 
2000,  voltallige  zitting,  A.R.  P.99.0905.N,  nr.  20  met  de  conclusie  van  advocaat-generaal  P. 
DUINSLAEGER).
Inzake  gronden  van  verval  van  de  strafvordering  kan  de  inverdenkinggestelde  bovendien 
overeenkomstig art. 135 Sv. slechts hoger beroep aantekenen tegen de verwijzingsbeschikking indien 
het middel bij schriftelijke conclusie is ingeroepen voor de raadkamer, behalve (uitzondering te dezen 
niet van toepassing) wanneer de gronden van niet-ontvankelijkheid of van verval van de strafvorder-
ing zijn ontstaan na de debatten voor de raadkamer.
De vereiste van een schriftelijke conclusie, genomen voor de raadkamer, is m.a.w. een ontvankeli-
jkheidsvoorwaarde voor het openstaan van rechtsmiddelen. Het aanwenden van rechtsmiddelen is 
voor elke partij een persoonlijke rechtshandeling (R.P.D.B., Compl. I, V° Appel en matière répres-
sive, nr. 84). Daaruit volgt, aldus het O.M., dat zo een partij zelf niet voldaan heeft aan de door de 
wet gestelde ontvankelijkheidsvereiste voor het aanwenden van rechtsmiddelen, ze niet het door een 
andere partij gevoerde verweer kan inroepen teneinde de ongeldigheid van het eigen rechtsmiddel te 
omzeilen en op te heffen. Het is m.a.w. de inverdenkinggestelde die een rechtsmiddel aanwendt die 
zelf het verweer schriftelijk moet hebben opgeworpen voor het onderzoeksgerecht.
In het geannoteerde arrest heeft het Hof evenwel een andere regel uitgedrukt. (Zie: R. VERSTRAETEN, 
Handboek strafvordering, Antwerpen, Maklu, 1999, nr. 1098; P. MORLET, "Le règlement de la procé-
dure et le contrôle de sa régularité", in La loi belge du 12 mars 1998 relative à l'amélioration de la  
procédure pénale au stade de l'information et de l'instruction, Dossier RDP 1998, p.91).
2 Zie Cass., 13 okt. 1998, A.R. P.97.0368.N, nr. 442.
3 Cass., 23 mei 2001, A.R. P.01.0317.F, nr. 307.
4 Cass., 6 maart 2001, A.R. P.00.1736.N, nr. 123.
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der strafdossier niet ontvankelijk.
Het arrest verklaart het hoger beroep van eiser L. D. tegen de beslissingen in 

verband met zijn vraag tot opschorting van de uitspraak en in verband met de 
aangevoerde overschrijding van de redelijke termijn niet ontvankelijk; het ver-
klaart zijn hoger beroep tegen de beslissingen in verband met de aangevoerde ex-
ceptie obscuri libelli, de miskenning van het vermoeden van onschuld en de in-
beslagneming van een stuk, gevonden in een Zwitserse kluis en de opening en 
opname van de inhoud ervan in het strafdossier, ontvankelijk doch ongegrond.

Het arrest verklaart het hoger beroep van D. W. tegen de beslissingen in ver-
band met zijn vraag tot opschorting van de uitspraak en de aangevoerde over-
schrijding van de redelijke termijn niet ontvankelijk; het verklaart zijn hoger be-
roep tegen de beslissingen in verband met de inbeslagneming van een stuk, ge-
vonden in een Zwitserse kluis en de opening en opname van de inhoud ervan in 
het strafdossier, en in verband met onregelmatigheden, verzuimen of nietigheden 
van de bestreden beschikking zelf ontvankelijk doch ongegrond.

Tenslotte bevestigt het arrest, in zoverre het de hogere beroepen ontvankelijk 
maar ongegrond verklaart, de bestreden beschikkingen.

II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Luc Huybrechts heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Marc De Swaef heeft geconcludeerd.
Eiser heeft geantwoord.
III. Cassatiemiddelen
Eiser stelt in een memorie eerst dat het cassatieberoep en de door hem aange-

voerde  cassatiemiddelen  ontvankelijk  zijn  en  voert  vervolgens  vier  middelen 
aan. Die memorie is aan dit arrest gehecht en maakt daarvan deel uit.

IV. Beslissing van het Hof
A. Ontvankelijkheid van het cassatieberoep 
1. Betreffende de verjaring
Overwegende dat artikel 416, eerste en tweede lid, Wetboek van Strafvorde-

ring slechts vóór het eindarrest of eindvonnis cassatieberoep tegen voorbereiden-
de arresten en arresten van onderzoek of tegen in laatste aanleg gewezen vonnis-
sen van dezelfde soort toelaat, voor zover het betreft hetzij arresten of vonnissen 
inzake bevoegdheid of met toepassing van de artikelen 135 en 235bis Wetboek 
van Strafvordering, hetzij - wat hier niet toepasselijk is - arresten of vonnissen 
inzake de burgerlijke rechtsvordering die uitspraak doen over het beginsel van de 
aansprakelijkheid;

Overwegende dat de beslissingen van de kamer van inbeschuldigingstelling 
die de rechtspleging regelen, geen eindbeslissingen zijn;

Overwegende dat overeenkomstig artikel 416, tweede lid, Wetboek van Straf-
vordering, een inverdenkinggestelde tegen een arrest over zijn hoger beroep te-
gen een verwijzingsbeschikking slechts onmiddellijk cassatieberoep kan instellen 
in gelijkaardige gevallen als waarin hij overeenkomstig artikel 135, § 2, Wetboek 
van Strafvordering tegen die verwijzingsbeschikking hoger beroep kan instellen;
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Overwegende dat, krachtens artikel 135, § 2, Wetboek van Strafvordering, de 
inverdenkinggestelde slechts tegen een verwijzingsbeschikking bepaald in de ar-
tikelen 129 en 130 van dit wetboek, onverminderd het in artikel 539 beoogde ho-
ger beroep, hoger beroep kan instellen in geval van gronden van niet-ontvanke-
lijkheid of van verval van de strafvordering indien het middel daarover bij schrif-
telijke conclusie is ingeroepen voor de raadkamer of de vermelde gronden zijn 
ontstaan na het debat voor de raadkamer;

Overwegende dat het cassatieberoep van eiser, bij toepassing van artikel 235-
bis Wetboek van Strafvordering, ontvankelijk is in zoverre het gericht is tegen de 
beslissingen van het arrest omtrent de ontvankelijkheid van de strafvordering in 
verband met de verjaring, middel waarbij eiser belang heeft en dat door J. B. bij 
schriftelijke conclusie is ingeroepen voor de raadkamer en waarover het bestre-
den arrest uitspraak doet ingevolge het door hem ingestelde hoger beroep, en de 
door eiser zelf aangevoerde initiële schending van het beroepsgeheim en excep-
tie obscuri libelli;

2. Betreffende de opschorting van de uitspraak
Overwegende dat er slechts een betwisting inzake bevoegdheid in de zin van 

artikel 416, tweede lid, Wetboek van Strafvordering bestaat, wanneer wordt aan-
gevoerd dat de rechter zich de bevoegdheid van een ander rechter heeft toegeëi-
gend, zodat daaruit een geschil over rechtmacht kan ontstaan dat alleen door re-
geling van rechtsgebied kan worden beëindigd; dat de beslissing om al of niet 
een prejudiciële vraag aan het Arbitragehof te stellen uitsluitend behoort tot de 
rechtsmacht van de geädieerde rechter en zijn weigering ter zake geen beslissing 
inzake bevoegdheid is;

Overwegende dat, krachtens de beginselen hierboven uiteengezet betreffende 
de ontvankelijkheid van het cassatieberoep in zoverre dit het middel van de ver-
jaring betreft, het cassatieberoep van eiser tegen de beslissing in verband met de 
door hem gevraagde opschorting van uitspraak niet ontvankelijk is;

B. Onderzoek van de middelen 
1. Eerste middel
1.1. Eerste onderdeel
Overwegende dat artikel 149 Grondwet niet van toepassing is op de onder-

zoeksgerechten die de rechtspleging regelen, daar die geen vonnis uitspreken in 
de zin van de vermelde grondwetsbepaling; 

Overwegende dat de onderzoeksgerechten die een verdachte verwijzen naar de 
feitenrechter, in de regel ermede kunnen volstaan vast te stellen dat er voldoende 
bezwaren bestaan; 

Dat het onderdeel faalt naar recht;
1.2. Tweede onderdeel
Overwegende dat het arrest met zijn redengeving betreffende de verjaring van 

de feiten het verweer van J. B., verwerpt en beantwoordt;
Dat het onderdeel feitelijke grondslag mist;
1.3. Derde onderdeel
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Overwegende dat het arrest met de overweging dat het gebruik van valse stuk-
ken is blijven voortduren tot op het ogenblik van de inbeslagneming, geen alge-
meen geldende regel stelt maar een feitelijke vaststelling doet;

Dat het onderdeel berust op een onjuiste lezing van het arrest, derhalve feitelij-
ke grondslag mist;

1.4. Vierde onderdeel
Overwegende dat het arrest overweegt: "(...) en dat het gebruik van de valse 

stukken er ook kan in bestaan de herkomst te blijven verdoezelen"; dat het hier-
mede niet oordeelt dat de verdoezeling slaat op het gebruik zelf;

Dat het onderdeel berust op een onjuiste lezing van het arrest, derhalve feitelij-
ke grondslag mist;

1.5. Vijfde onderdeel
Overwegende dat het arrest de rechtspraak die het aanhaalt bijtreedt; dat het 

zodoende artikel 6 Gerechtelijk Wetboek niet schendt;
Dat het onderdeel in zoverre niet kan worden aangenomen;
Overwegende dat, voor het overige, het arrest, anders dan het onderdeel aan-

voert, in feite de voortzetting van het gebruik van de valsheid beoordeelt;
Dat het onderdeel in zoverre feitelijke grondslag mist;
1.6. Zesde onderdeel
Overwegende dat het arrest met de in het onderdeel aangehaalde motivering de 

bewijslast niet op eiser legt;
Dat het onderdeel in zoverre niet kan worden aangenomen;
Overwegende dat het gebruik van valse stukken voortduurt, zelfs zonder nieuw 

feit van de vervalser en zonder zijn herhaalde tussenkomst, zolang de valsheid 
het nuttig gevolg heeft dat hij ervan verwachtte en hij zich daartegen niet verzet-
te; 

Overwegende dat het onderdeel, in zoverre het uitgaat van de onderstelling dat 
het gebruik van valsheid slechts kan worden voortgezet door een positieve daad 
van gebruik, faalt naar recht;

2. Tweede middel
Overwegende dat het middel betrekking heeft op een beslissing waartegen het 

cassatieberoep niet ontvankelijk is;
Dat het Hof het middel niet onderzoekt;
Overwegende dat ingevolge artikel 26, § 2, tweede lid, Wet 6 januari 1989 op 

het Arbitragehof, een rechtscollege niet verplicht is een bij hem opgeworpen pre-
judiciële vraag aan dit Hof te stellen, wanneer de vordering niet ontvankelijk is 
om procedureredenen die ontleend zijn aan normen die zelf niet het voorwerp 
uitmaken van de prejudiciële vraag;

Overwegende dat de bij het Hof opgeworpen prejudiciële vraag met betrek-
king tot artikel 4, § 1, vijfde lid, Probatiewet niet de ontvankelijkheid van het 
cassatieberoep zoals bepaald bij artikel 416 Wetboek van Strafvordering betreft;

Overwegende dat er dan ook geen gronden bestaat om aan het Arbitragehof de 
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opgeworpen prejudiciële vraag te stellen;
3. Derde middel
3.1. Eerste onderdeel
Overwegende dat artikel 149 Grondwet niet van toepassing is op de onder-

zoeksgerechten die de rechtspleging regelen, daar die geen vonnis uitspreken in 
de zin van de vermelde grondwetsbepaling; 

Dat het onderdeel in zoverre faalt naar recht;
Overwegende dat het arrest met zijn redengeving betreffende de inbeslagne-

ming van een stuk, gevonden in een Zwitserse kluis en de opening en opname 
van de inhoud ervan in het strafdossier, eisers verweer verwerpt en beantwoordt;

Dat het onderdeel in zoverre feitelijke grondslag mist;
3.2. Tweede onderdeel
Overwegende dat, zoals blijkt uit het antwoord op het eerste onderdeel, het ar-

rest wel "aandacht besteedt" aan eisers verweer;
Dat het onderdeel feitelijke grondslag mist;
3.3. Derde onderdeel
Overwegende dat artikel 320 Zwitsers Strafwetboek betreffende de schending 

van het ambtsgeheim te dezen niet toepasselijk is;
Overwegende dat artikel 321.1 Zwitsers Strafwetboek de schending van het 

beroepsgeheim, van onder meer de notaris, op klacht strafbaar stelt; dat artikel 
321.2 bepaalt dat de bekendmaking niet strafbaar is indien ze is gebeurd met de 
toestemming van de betrokkene of indien, op voorstel van de drager van het ge-
heim, de hogere overheid of de toezichthoudende overheid ze schriftelijk heeft 
toegestaan; dat dit beroepsgeheim enkel slaat op het aan de beroepsbeoefenaar in 
die hoedanigheid toevertrouwde geheim en op de stukken die hij in bewaring 
heeft die zelf gedekt worden door het beroepsgeheim;

Overwegende dat het onderdeel het Hof verplicht tot een onderzoek van feiten 
waarvoor het niet bevoegd is, namelijk in welke hoedanigheid de Zwitserse nota-
ris bij wie beslag werd gedaan handelde en of het stuk gedekt werd door zijn be-
roepsgeheim;

Dat het onderdeel niet ontvankelijk is;
3.4. Vierde onderdeel
Overwegende dat artikel 179.2 Zwitsers Strafwetboek betreffende inbreuken 

tegen het geheim- of privédomein, als schending van privégeheimen op klacht 
strafbaar stelt, hij die, zonder recht, een gesloten briefomslag of een postpakket 
heeft geopend om van de inhoud daarvan kennis te nemen, en hij die, kennis 
heeft genomen van bepaalde feiten door een gesloten briefomslag of een post-
pakket te openen die niet voor hem bestemd waren, en deze heeft onthuld of er 
voordeel uit heeft gehaald;

Overwegende dat het onderdeel het Hof verplicht tot een onderzoek van feiten 
waarvoor het niet bevoegd is, namelijk in welke omstandigheden kennis werd 
genomen van het ingevolge de uitvoering van de rogatoire commissie in beslag 



1948 HOF VAN CASSATIE 24.9.02 - Nr. 476 

genomen stuk;
Dat het onderdeel niet ontvankelijk is;
4. Vierde middel
4.1. Eerste onderdeel
Overwegende dat artikel 149 Grondwet niet van toepassing is op de onder-

zoeksgerechten die de rechtspleging regelen, daar die geen vonnis uitspreken in 
de zin van de vermelde grondwetsbepaling; 

Dat het onderdeel in zoverre faalt naar recht;
Overwegende dat het arrest met de redenen die het vermeldt eisers verweer be-

treffende de exceptie obscuri libelli verwerpt en beantwoordt en de beslissing 
naar recht verantwoordt;

Dat het onderdeel in zoverre niet kan worden aangenomen;
4.2. Tweede onderdeel
Overwegende dat het onderdeel uitgaat van de onjuiste onderstelling dat met 

het in het arrest vermelde bedrieglijk oogmerk de persoonlijke beweegreden van 
de dader wordt bedoeld;

Dat het onderdeel berust op een onjuiste lezing van het arrest, derhalve feitelij-
ke grondslag mist;

C. Ambtshalve onderzoek van de beslissing op de strafvordering 
Overwegende dat de substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven 

rechtsvormen in acht zijn genomen en de beslissing overeenkomstig de wet is 
gewezen; 

OM DIE REDENEN,
HET HOF,
Verwerpt het cassatieberoep;
Veroordeelt eiser in de kosten.

24 september 2002 - 2° kamer – Voorzitter: de h. Dhaeyer, waarnemend voorzitter – 
Verslaggever:  de h.  Huybrechts  –  Gedeeltelijk  gelijkluidende conclusie1 van de h.  De 
Swaef, advocaat-generaal –  Advocaten: mrs. J. Swennen, Hasselt en B. Coopman, Ant-
werpen.

Nr. 477

2° KAMER - 24 september 2002

WRAKING - STRAFZAKEN - KENNELIJK NIET-ONTVANKELIJK VERZOEKSCHRIFT - GEVOLG.

Het Hof  veroordeelt  eiser  tot  wraking tot  een geldboete  wegens een kennelijk  niet-ont-
vankelijk verzoekschrift,  wanneer uit de bewoordingen zelf van het verzoekschrift blijkt  
dat  eiser  vertrouwd  is  met  de  wrakingsprocedure,  de  regels  ervan  kent  en  in  zijn  
schriftelijke opmerkingen geen enkel doorslaggevend argument aanvoert die zijn vorder-
ing tot  wraking met  redenen had kunnen omkleden;  een dergelijke  vordering tast  de  
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goede rechtsbedeling ernstig aan1. (Art. 838, derde en vierde lid Ger.W.)

(H.)

ARREST (vertaling)

(A.R. P.02.1260.F)

I. Bestreden beslissing
Bij arrest van 3 september 2002 heeft het Hof eisers vordering tot wraking als 

kennelijk onontvankelijk verworpen.
Dat arrest stelt op de terechtzitting van 24 september 2002 het onderzoek vast 

van de boete waarvan verantwoord zou zijn dat ze aan eiser wordt opgelegd.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Jean-Pierre Frère heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Thierry Werquin heeft geconcludeerd.
III. Cassatiemiddelen
Overwegende dat eiser de wraking heeft gevorderd van Marc Lahousse, afde-

lingsvoorzitter bij het Hof van Cassatie, van Francis Fischer, Philippe Echement, 
Jean de Codt, Frédéric Close, Didier Batselé, Paul Maffei en Albert Fettweis, 
raadsheren bij het Hof van Cassatie, van Denis Holsters, emeritus voorzitter bij 
het Hof van Cassatie, van Pierre Ghislain, ere-afdelingsvoorzitter bij het Hof van 
Cassatie, van Léon Willems en Yvonne Jeanmart, emeriti raadsheren bij het Hof 
van Cassatie en van Eric Chevalier, die een ander ambt vervult;

Overwegende dat, krachtens artikel 838, derde en vierde lid, van het Gerechte-
lijk Wetboek, de rechter die uitspraak doet over de wraking, eiser een boete kan 
opleggen als het verzoek kennelijk onontvankelijk is;

Overwegende dat uit het arrest van 3 september 2002 blijkt dat eiser magistra-
ten heeft willen wraken die ofwel emeriti of eremagistraten zijn dan wel magi-
straten die een ander ambt vervullen, ofwel magistraten die geen zitting zouden 
houden in de zaak waarvoor hun wraking is gevorderd;

Overwegende dat, voor het overige, eiser geen van de in artikel 828 van het 
Gerechtelijk Wetboek bedoelde wrakingsgronden heeft aangevoerd; dat deze een 
essentiële voorwaarde zijn voor de ontvankelijkheid van de vordering, die kenne-
lijk onontvankelijk is verklaard; 

Overwegende dat uit de bewoordingen van het verzoekschrift zelf blijkt dat ei-
ser vertrouwd is met de wrakingsprocedure en de regels ervan hem niet onbe-
kend zijn;

Overwegende dat eiser in zijn schriftelijke opmerkingen geen enkel doorslag-
gevend gegeven opgeeft dat zijn vordering tot wraking met redenen zou kunnen 
omkleden;

Overwegende dat  een  dergelijke  vordering  de  goede  rechtsbedeling  ernstig 
aantast;

Dat het aangewezen is eiser tot een boete van duizend euro te veroordelen;

1 Zie Cass., 3 jan. 2002, A.R. C.01.0576.N, nr. 4, met concl. adv.-gen. BRESSELEERS. 
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OM DIE REDENEN,
HET HOF
Veroordeelt M.H. tot een boete van duizend euro;
Veroordeelt hem daarenboven in de kosten.

24 september 2002 - 2° kamer –  Voorzitter: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter –  Ver-
slaggever: de h. Frère – Gelijkluidende conclusie van de h. Werquin, advocaat-generaal.

Nr. 478

VERENIGDE KAMERS - 25 september 2002

1º CASSATIE — BEVOEGDHEID VAN HET HOF — KAMERS. VERENIGDE KAMERS. 
VOLTALLIGE ZITTING. ALGEMENE VERGADERING - VERENIGDE KAMERS.

2º WEGVERKEER — INSCHRIJVING VAN VOERTUIGEN - VRIJSTELLING - BEGRIP.

3º CASSATIE — VERNIETIGING. OMVANG — STRAFZAKEN — STRAFVORDERING — 
OPENBAAR MINISTERIE EN VERVOLGENDE PARTIJ - VRIJSPRAAK VAN DE BELAAGDE - VERNIETIGING - 
BESLISSING DIE DE BURGERRECHTELIJK AANSPRAKELIJKE PARTIJ BUITEN HET GEDING STELT - 
VERNIETIGING - VOORWAARDE.

1º Het middel dat wordt aangevoerd tot staving van een cassatieberoep tegen een beslis-
sing op verwijzing na cassatie, wordt getoetst door de verenigde kamers van het Hof,  
wanneer die beslissing onverenigbaar is met het cassatiearrest en het middel dezelfde 
strekking heeft als het middel dat door dat arrest werd aangenomen1 2. (Art. 1119 Ger.W.)

2º Alleen de motorvoertuigen en de aanhangwagens die kortstondig in België rijden zonder  
dat zij werden ingevoerd door er verblijvende personen, en die voorzien zijn van een in-
schrijvingsteken dat werd toegekend door de autoriteiten van een ander land dan België,  
bedoeld in artikel 3, §1, tweede lid K.B. 31 dec. 1953, en van het overeenstemmende 
kenteken, zijn zonder voorafgaande inschrijving toegelaten tot het verkeer in België3. (Art. 
3, §1 K.B. 31 dec. 1953)

3º Vernietiging, op het cassatieberoep van het O.M., van de beslissing over de tegen de 
beklaagde ingestelde strafvordering, brengt de vernietiging mee van de beslissing waar-
bij de burgerrechtelijk aansprakelijke partij buiten het geding wordt gesteld, en waartegen 
het O.M. een regelmatig cassatieberoep heeft ingesteld4.

(PROCUREUR DES KONINGS TE BERGEN T. B. e.a.)

Conclusie van advocaat-generaal J. Spreutels :
Eiser,  met  woon-  en verblijfplaats  in  België,  is  vervolgd omdat  hij  een niet  geldig 

verzekerd voertuig in het verkeer heeft gebracht, met schending van art. 3, §1, K.B. 31 
dec. 1953 houdende regeling nopens de inschrijving van motorvoertuigen en aanhangwa-

1 Diezelfde dag heeft  het  Hof, in  verenigde kamers,  een arrest  van gelijke strekking in de zaak 
P.02.0154.F gewezen.
2 Cass., ver. k., 25 feb. 1993, A.R. 9373, nr. 115, met concl. adv.-gen. LIEKENDAEL in Bull. en Pas., 
1993, I, nr. 115; 24 nov. 1997, A.R. S.96.0027.F, nr. 499, met concl. adv.-gen. LECLERCQ in Bull. en 
Pas., 1997, I, nr. 499 ; 18 jan. 1999, A.R. F.98.0084.F, nr. 28.
3 Zie concl. O.M.
4 Cass., 4 feb. 1981, A.R. 1432 (A.C., 1980-81, nr. 333).
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gens. Dat voertuig behoorde toe aan een vennootschap naar Luxemburgs recht, was in het 
Groothertogdom Luxemburg ingeschreven en werd geleasd door de vennootschap waarbij 
eiser was tewerkgesteld.

De Correctionele Rechtbank te Charleroi heeft in hoger beroep, bij vonnis van 17 dec. 
1999, eisers vrijspraak door de eerste rechter bevestigd, op grond dat "de inschrijving 
geschiedt  (...)  op  vraag  en  in  naam van  de  eigenaar:  de  vennootschap  L.,  een  ven-
nootschap  naar  Luxemburgs  recht,  waarvan  de  maatschappelijke  zetel  gevestigd  is  te 
Wiltz; (...) dat het door de beklaagde gebruikte voertuig, dat eigendom is van een ven-
nootschap naar buitenlands recht (sic) niet in België kan worden ingeschreven, aangezien 
de inschrijving alleen geschiedt ten gunste van de natuurlijke of rechtspersonen die hun 
woonplaats, verblijfplaats of maatschappelijke zetel in België hebben".

In zijn arrest van 11 oktober 20005 heeft het Hof, op het cassatieberoep van de pro-
cureur des Konings te Charleroi, dat vonnis vernietigd en de zaak verwezen naar de Cor-
rectionele Rechtbank te Bergen.

In dat arrest beslist het Hof "dat artikel 3, § 1, eerste lid, van (het) koninklijk besluit 
van 31 december 1953 (houdende regeling nopens de inschrijving van motorvoertuigen en 
aanhangwagens) bepaalt dat de motorvoertuigen en de aanhangwagens eerst tot het ver-
keer op de openbare weg worden toegelaten, als zij op aanvraag en op naam van hun eige-
naar vooraf zijn ingeschreven in het in artikel 2 bedoelde repertorium van de motorvoertu-
igen en de aanhangwagens; dat de overtreding van die regeling, genomen ter uitvoering 
van de gecoördineerde wetten op de politie van het wegverkeer, strafbaar is ten aanzien 
van degene die het voertuig in het verkeer brengt, ook al is hij de eigenaar niet; (...) dat 
het tweede lid van dat artikel 3, §1, in één enkele uitzondering voorziet, nl. wanneer het 
motorvoertuigen en aanhangwagens betreft die kortstondig in België rijden zonder dat zij 
werden ingevoerd door in het land verblijvende personen, op voorwaarde dat zij voorzien 
zijn van een inschrijvingsteken dat werd toegekend door de autoriteiten van een ander, in 
dat artikel bedoeld land dan België, en van het daarmee overeenkomend kenteken; (...) dat 
uit het onderling verband tussen voormeld eerste en tweede lid, blijkt dat, buiten het in het 
tweede lid bedoelde geval, geen enkel motorvoertuig tot het verkeer wordt toegelaten als 
het niet vooraf in België is ingeschreven; dat de appèlrechters, door de beklaagde vrij te 
spreken, op grond dat, luidens het voormelde artikel 3, § 1, de inschrijving van de voertui-
gen door de eigenaar op zijn aanvraag en op zijn naam moet worden verricht, hun beslis-
sing niet naar recht verantwoorden".

In het  bestreden vonnis  van 20 nov.  2001 bevestigt  de  Correctionele  Rechtbank te 
Bergen, in hoger beroep en op verwijzing, de vrijspraak van eiser, op grond dat "de eerste 
rechter de beklaagde terecht van de hem verweten telastlegging heeft vrijgesproken; (... 
dat  die  telastlegging)  bedoeld  wordt  in  artikel  3,  §1,  van  het  koninklijk  besluit  van 
31.12.1953, als gewijzigd bij het koninklijk besluit van 27.12.1993, dat sinds de inwer-
kingtreding ervan bepaalt dat alleen de eigenaar van een voertuig die in België woont of 
verblijft, dat voertuig kan laten inschrijven; (...) dat uit de ratio legis van het nieuwe art. 3, 
§1, niet blijkt dat de gewone gebruiker van een niet in België ingeschreven voertuig kan 
worden vervolgd (...); dat in het kader van de nieuwe wetgeving dus alleen de Belgische 
eigenaar kan worden vervolgd."

De procureur des Konings te Bergen heeft tegen die beslissing cassatieberoep ingesteld 
op grond van hetzelfde middel als het eerste cassatieberoep. De artt. 1119 tot 1121, Ger. 
W., moeten dus worden toegepast.

Vóór de wijziging ervan bij K.B. 27 dec. 1993, bepaalde art. 3, § 1, eerste lid, K.B. 31 
dec. 1953 dat "geen enkel motorvoertuig tot het verkeer op de openbare weg wordt toege-
laten, tenzij het vooraf is ingeschreven op aanvraag van degene die het tot eigen gebruik 

5 Cass., 11 okt. 2000, A.R. P.00.0781.F, nr. 541, Rev.dr. pén., 2001, blz. 131, opm.
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bezigt of die het exploiteert, hetzij deze de persoonlijke eigendom daarvan heeft, hetzij hij 
door  huur  of  andere  overeenkomst  bestendig  of  gewoonlijk  daarover  beschikt".  Het 
tweede lid van die bepaling maakte een uitzondering ten gunste van motorvoertuigen die 
tijdelijk  in  België  ingevoerd  werden  door  niet  in  het  land  verblijvende  personen  en 
voorzien waren van een inschrijvingsteken dat werd uitgereikt door de autoriteiten van 
sommige vreemde landen.

Het Hof heeft beslist "dat uit de gehele tekst van die bepaling, en meer bepaald uit het 
onderling verband tussen het eerste en tweede lid blijkt dat, buiten het in het tweede lid 
bedoelde geval, geen enkel motorvoertuig tot het verkeer in België toegelaten wordt als 
het niet vooraf in België is ingeschreven"6.

Sinds de wijziging van dat art. bij K.B. 27 dec. 1993, bepaalt het eerste lid dat "de mo-
torvoertuigen en de aanhangwagens eerst tot het verkeer op de openbare weg toegelaten 
worden als zij op aanvraag en op naam van hun eigenaar vooraf zijn ingeschreven in het 
in artikel 2 bedoelde repertorium van de motorvoertuigen en de aanhangwagens". Het 
tweede lid maakt een uitzondering ten gunste van de motorvoertuigen en de aanhangwa-
gens die kortstondig in België rijden zonder dat zij werden ingevoerd door in het land 
verblijvende personen, op voorwaarde dat zij voorzien zijn van een inschrijvingsteken dat 
werd toegekend door de autoriteiten van bepaalde vreemde landen.

In drie gepubliceerde arresten, waaronder het in deze zaak gewezen arrest7, heeft uw 
Hof die nieuwe bepalingen uitgelegd door ze dezelfde draagwijdte te geven als die welke 
zij vervangen hebben. Het misdrijf bestaat erin in België een voertuig in het verkeer te 
brengen dat er niet is ingeschreven, maar vereist als bestanddeel niet dat de dader de ver-
keersbelasting dient te betalen8, noch dat hij de eigenaar van het voertuig is. Ik zie geen 
enkele reden om van die rechtspraak af te wijken.

Die is echter niet door alle bodemgerechten gevolgd. Bijgevolg bepaalt het K.B. 20 juli 
2001 betreffende de inschrijving van voertuigen, dat het K.B. 31 dec. 1953 heeft opge-
heven, voortaan dat "de personen die in België verblijven, de voertuigen die zij wensen in 
het verkeer te brengen inschrijven in het repertorium van de voertuigen bedoeld in artikel 
6, zelfs indien deze voertuigen reeds in het buitenland zijn ingeschreven" en voorziet in 
enkele uitzonderingen op die regel9. Uit het vóór dat besluit gepubliceerde verslag aan de 
Koning blijkt dat niet alleen rekening is gehouden met het fiscaal aspect van de situatie 
maar ook met het feit dat zij de identificatie van verkeersovertreders heel onzeker maak-
te10.

Vernietiging, op het cassatieberoep van het O.M., van de beslissing over de tegen de 
beklaagde ingestelde strafvordering, brengt vernietiging mee van de beslissing waarbij de 
burgerrechtelijk aansprakelijke partij buiten het geding wordt gesteld, en waartegen het 
O.M. een regelmatig cassatieberoep had ingesteld11.

Conclusie: vernietiging.

ARREST (vertaling)

(A.R. P.02.0153.F)

I. Bestreden uitspraak

6 Cass., 15 maart 1989, A.R. 7269, nr. 401.
7 Cass., 19 mei 1999, A.R. P.98.0970.F, nr. 291; 1 dec. 1999, A.R. P.99.0966.F, nr. 647; 11 okt. 
2000, nr. 541, voormeld.
8 Zie Cass., 11 sept. 2000, A.R. F.99.0035.F, nr. 459.
9 Art. 3, §§1 en 2.
10 B.S. 8 aug. 2001, blz. 27022.
11 Cass., 4 feb. 1981, A.R. 1432 (A.C., 1980-81, nr. 333).
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Het cassatieberoep is gericht tegen een vonnis, op 20 november 2001 in hoger 
beroep en op verwijzing gewezen door de Correctionele Rechtbank te Bergen 
onder het nummer 1103, ten gevolge van een arrest van het Hof van 11 oktober 
200012.

II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Jean de Codt heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Jean Spreutels heeft geconcludeerd.
III. Cassatiemiddel
Eiser voert een middel aan :
Geschonden wettelijke bepaling
- artikel 3, § 1, eerste lid, van het koninklijk besluit van 31 december 1953 houdende 

regeling nopens de inschrijving van motorvoertuigen en aanhangwagens.
Aangevochten beslissingen en redenen
Het bestreden vonnis beslist dat het misdrijf niet te wijten is aan [verweerder] en stelt 

[verweerster] buiten het geding, op grond dat niet blijkt dat de ratio legis van artikel 3, § 
1, als gewijzigd bij het koninklijk besluit van 27 december 1993, toestaat de gewone ge-
bruiker van een niet in België ingeschreven voertuig te vervolgen, aangezien het oude ar-
tikel 3, § 1, zoals het destijds was verwoord, in tegenstelling tot de nieuwe tekst betrek-
king had op de gebruikers.

Volgens het bestreden vonnis kan in het kader van de nieuwe wetgeving alleen een Bel-
gische eigenaar worden vervolgd.

Grieven
De in het Groothertogdom Luxemburg ingeschreven voertuigen waren eigendom van 

de vennootschap Locassur, gevestigd in het Groothertogdom Luxemburg, tijdens de duur 
van de huur ervan door [verweerster], werkgever van [verweerder].

Uit artikel 3, § 1, eerste lid, van het koninklijk besluit van 31 december 1953 houdende 
regeling nopens de inschrijving van motorvoertuigen en aanhangwagens, blijkt dat de mo-
torvoertuigen en de aanhangwagens eerst tot het verkeer op de openbare weg worden toe-
gelaten, als zij vooraf zijn ingeschreven.

Het tweede lid van datzelfde artikel voorziet in één enkele uitzondering, namelijk de 
motorvoertuigen en de aanhangwagens die kortstondig in België rijden zonder dat zij wer-
den ingevoerd door er verblijvende personen, op voorwaarde dat zij voorzien zijn van een 
inschrijvingsteken dat werd toegekend door de autoriteiten van een ander, in dat artikel 
bedoeld land dan België, en van het overeenstemmende kenteken.

Uit die bepaling in haar geheel en uit de samenhang van het eerste en het tweede lid 
van artikel 3 blijkt dat, buiten het in het tweede lid bedoelde geval, geen enkel motorvoer-
tuig tot het verkeer in België wordt toegelaten, indien het niet eerst in België is ingeschre-
ven.

IV. Beslissing van het Hof
Overwegende dat de beslissing waartegen het middel is gericht, niet verenig-

baar is met het verwijzingsarrest van 11 oktober 2000;
Dat het middel dezelfde draagwijdte heeft als het in dat arrest ambtshalve aan-

gevoerde middel;
Dat, bijgevolg, de zaak onderzocht moet worden door de verenigde kamers 

12 Cass., 11 okt. 2000, A.R. P.00.0781.F, nr. 541.
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van het Hof;
A. In zoverre het cassatieberoep gericht is tegen de beslissing over de tegen 

verweerder ingestelde strafvordering :
Overwegende dat artikel 3, § 1, eerste lid, van het koninklijk besluit van 31 de-

cember 1953 houdende regeling nopens de inschrijving van motorvoertuigen en 
aanhangwagens, gewijzigd bij artikel 2, 1°, van het koninklijk besluit van 27 de-
cember 1993, bepaalt dat de motorvoertuigen en de aanhangwagens eerst tot het 
verkeer op de openbare weg worden toegelaten, als zij op aanvraag en op naam 
van hun eigenaar vooraf zijn ingeschreven in het door de Dienst van het Wegver-
keer opgemaakte repertorium; dat de overtreding van die regeling, genomen ter 
uitvoering van de gecoördineerde wetten op de politie van het wegverkeer, straf-
baar is ten aanzien van degene die het voertuig in het verkeer brengt, ook al is hij 
de eigenaar niet;

Overwegende dat het tweede lid van dat artikel 3, § 1, hierop één enkele uit-
zondering maakt, namelijk de motorvoertuigen en de aanhangwagens die kort-
stondig in België rijden zonder dat zij werden ingevoerd door er verblijvende 
personen,  op voorwaarde dat  zij  voorzien zijn  van een inschrijvingsteken dat 
werd toegekend door de autoriteiten van een ander, in dat artikel bedoeld land 
dan België, en van het overeenstemmende kenteken;

Overwegende dat uit de samenhang van het voormelde eerste en het tweede lid 
blijkt dat, buiten het in het tweede lid bedoelde geval, geen enkel motorvoertuig 
tot het verkeer in België wordt toegelaten, indien het niet eerst in België is inge-
schreven;

Overwegende dat de appèlrechters, door verweerder vrij te spreken, op grond 
dat,  krachtens het  artikel  3,  §  1,  van het  koninklijk besluit  van 31 december 
1953, "alleen een Belgische eigenaar vervolgd kan worden in het kader van [die] 
wetgeving", hun beslissing niet naar recht hebben verantwoord;

Dat het middel gegrond is;
B. In zoverre het cassatieberoep gericht is tegen de beslissing die verweerster 

buiten het geding stelt :
Overwegende dat de hierna uit te spreken vernietiging van de beslissing op de 

tegen  verweerder,  beklaagde,  ingestelde  strafvordering,  de  vernietiging  mee-
brengt van de beslissing waarbij de burgerrechtelijk aansprakelijke verweerster 
buiten het geding wordt gesteld, en waartegen eiser een regelmatig cassatiebe-
roep heeft ingesteld;

OM DIE REDENEN,
HET HOF, verenigde kamers,
Vernietigt het bestreden vonnis;
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het ver-

nietigde vonnis;
Veroordeelt elke verweerder in de helft van de kosten;
Verwijst de zaak naar de Correctionele Rechtbank te Doornik, zitting houden-

de in hoger beroep;
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Zegt dat dit gerecht, met toepassing van artikel 1120 van het Gerechtelijk Wet-
boek, zich zal voegen naar de beslissing van het Hof over de door het middel 
aangevoerde en door het Hof beslechte rechtspunt.

25 september 2002 – Verenigde kamers – Voorzitter: de h. Marchal, eerste voorzitter – 
Verslaggever: de h. de Codt – Gelijkluidende conclusie van de h. Spreutels, advocaat-ge-
neraal.

Nr. 479

2° KAMER - 25 september 2002

1º CASSATIEBEROEP — STRAFZAKEN — BESLISSINGEN VATBAAR VOOR 
CASSATIEBEROEP — STRAFVORDERING — ALGEMEEN - KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING - 
ARREST TOT VERWIJZING NAAR HET HOF VAN ASSISEN - CASSATIEBEROEP VAN DE 
INVERDENKINGGESTELDE - BEPERKT CASSATIEBEROEP - GEVOLG.

2º HOF VAN ASSISEN — RECHTSPLEGING TOT DE VERWIJZING NAAR HET 
HOF - CASSATIEBEROEP VAN DE INVERDENKINGGESTELDE - BEPERKT CASSATIEBEROEP - 
GEVOLG.

3º GRONDWET — GRONDWET 1994 (ART. 100 TOT EINDE) — ARTIKEL 149 - 
ONDERZOEKSGERECHTEN - TOEPASSING.

4º ONDERZOEKSGERECHTEN - BESLISSINGEN - REDENGEVING - GRONDWET - 
ARTIKEL 149 - TOEPASSING.

5º RECHTEN VAN DE MENS — VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS — 
ARTIKEL 6 — ARTIKEL 6.3 - ONDERZOEKSGERECHTEN - TOEPASSING.

6º ONDERZOEKSGERECHTEN - VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS - 
ARTIKEL 6 - TOEPASSING.

7º ONDERZOEK IN STRAFZAKEN - INTERNATIONALE AMBTELIJKE 
OPDRACHT - CONFRONTATIE - VIDEOCONFERENTIE - INVERDENKINGGESTELDE ZONDER 
BIJSTAND VAN EEN ADVOCAAT IN BELGIË - GECONFRONTEERDE MET BIJSTAND VAN EEN ADVOCAAT 
IN HET BUITENLAND - RECHT VAN VERDEDIGING - MISKENNING - ONAANTASTBARE BEOORDELING 
DOOR DE BODEMRECHTER.

8º RECHT VAN VERDEDIGING — STRAFZAKEN - INTERNATIONALE AMBTELIJKE 
OPDRACHT - CONFRONTATIE - VIDEOCONFERENTIE - INVERDENKINGGESTELDE ZONDER BIJSTAND 
VAN EEN ADVOCAAT IN BELGIË - GECONFRONTEERDE MET BIJSTAND VAN EEN ADVOCAAT IN HET 
BUITENLAND - RECHT VAN VERDEDIGING - MISKENNING - ONAANTASTBARE BEOORDELING DOOR DE 
BODEMRECHTER.

9º ONAANTASTBARE BEOORDELING DOOR DE FEITENRECHTER - 
STRAFZAKEN - INTERNATIONALE AMBTELIJKE OPDRACHT - CONFRONTATIE - 
VIDEOCONFERENTIE - INVERDENKINGGESTELDE ZONDER BIJSTAND VAN EEN ADVOCAAT IN BELGIË - 
GECONFRONTEERDE MET BIJSTAND VAN EEN ADVOCAAT IN HET BUITENLAND - RECHT VAN 
VERDEDIGING - MISKENNING.

10º CASSATIEMIDDELEN — STRAFZAKEN — ALGEMEEN - VORM - GRIEVEN 
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AANGEVOERD IN DE AKTE VAN CASSATIEBEROEP - ONTVANKELIJKHEID.

11º BEWIJS — STRAFZAKEN — BEWIJSLAST. BEOORDELINGSVRIJHEID - 
BEOORDELINGSVRIJHEID - STRAFVORDERING - OVERTUIGING VAN DE RECHTER - FEITEN NIET AAN 
TEGENSPRAAK VOORGELEGD - GEVOLG.

12º RECHT VAN VERDEDIGING — STRAFZAKEN - BEWIJS - BEOORDELINGSVRIJHEID 
- STRAFVORDERING - OVERTUIGING VAN DE RECHTER - FEITEN NIET AAN TEGENSPRAAK 
VOORGELEGD - GEVOLG.

13º ONDERZOEKSGERECHTEN - KAMER VAN 
INBESCHULDIGINGSTELLING - REGELING VAN DE RECHTSPLEGING - VERHOOR VAN 
ONDERZOEKSRECHTER BUITEN DE AANWEZIGHEID VAN DE PARTIJEN - GEVOLG.

14º ONDERZOEKSRECHTER - KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING - 
REGELING VAN DE RECHTSPLEGING - VERHOOR BUITEN DE AANWEZIGHEID VAN DE PARTIJEN - 
GEVOLG.

15º RECHT VAN VERDEDIGING — STRAFZAKEN - KAMER VAN 
INBESCHULDIGINGSTELLING - REGELING VAN DE RECHTSPLEGING - VERHOOR VAN 
ONDERZOEKSRECHTER BUITEN DE AANWEZIGHEID VAN DE PARTIJEN - GEVOLG.

16º VERWIJZING NA CASSATIE — STRAFZAKEN - KAMER VAN 
INBESCHULDIGINGSTELLING - ARREST TOT VERWIJZING NAAR HET HOF VAN ASSISEN - VERNIETIGING 
- GEVOLG.

17º HOF VAN ASSISEN — RECHTSPLEGING TOT DE VERWIJZING NAAR 
HET HOF - KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING - ARREST TOT VERWIJZING - VERNIETIGING - 
VERWIJZING NA CASSATIE.

1º en 2° Wanneer de inverdenkinggestelde het cassatieberoep tegen het arrest van de 
kamer van inbeschuldigingstelling tot verwijzing naar het hof van assisen inperkt, wordt  
alleen het bekritiseerde gedeelte van dat arrest aan het onderzoek van het Hof onderwor-
pen1. (Impliciet).

3º  en 4° Art.  149 G.W. is  niet  van toepassing op de beslissingen van de onderzoeks-
gerechten2. (Art. 149 G.W. 1994)

5º en 6° Art. 6 E.V.R.M. is, in de regel, niet van toepassing op de onderzoeksgerechten3.  
(Art. 6 E.V.R.M.)

7º, 8° en 9° De omstandigheid alleen dat een inverdenkinggestelde, in de loop van het  
voorbereidende onderzoek, tijdens een ter uitvoering van een internationale ambtelijke  
opdracht georganiseerde videoconferentie, in België en zonder bijstand van een advo-
caat  geconfronteerd wordt  met  een persoon van buitenlandse nationaliteit,  die in  het  
buitenland wel  door zijn advocaat wordt bijgestaan, levert  niet  noodzakelijkerwijs een  
miskenning van het recht van verdediging op; de bodemrechter beoordeelt in feite of die  
omstandigheid tot een dergelijke miskenning heeft geleid4.  (Algemeen beginsel van het 
recht van verdediging)

10º Het Hof van Cassatie slaat, in de regel, acht op de grieven die eiser in de akte van cas-
satieberoep aanvoert5. (Art. 422 Sv.)

1 Zie concl. O.M. en de noot 1 sub Cass., 26 nov. 1974 (A.C., 1975, 363). 
2 Zie concl. O.M. 
3 Idem.
4 Idem.
5 Zie concl.  O.M.  Adde:  concl.  adv.-gen.  LOOP vóór Cass.,  13 maart 2002 (volt.  terechtz.),  A.R. 
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11º en 12° In de regel kan de strafrechter zijn overtuiging niet stoelen op feitelijke gegevens  
die niet aan de tegenspraak van de partijen zijn voorgelegd en waarvan hij buiten de  
terechtzitting kennis heeft gekregen6. (Algemeen beginsel van het recht van verdediging)

13º, 14° en 15° Noch art. 136bis noch enig andere wettelijke bepaling staan de kamer van 
inbeschuldigingstelling toe de onderzoeksrechter buiten de aanwezigheid van de partijen  
te verhoren, wanneer zij  uitspraak moet doen over de regeling van de rechtspleging7.  
(Art. 136bis Sv.; algemeen beginsel van het recht van verdediging)

16º en 17° Wanneer het Hof, op een cassatieberoep dat op grond van art. 292 Sv. is in-
gesteld tegen het arrest van de kamer van inbeschuldigingstelling, waarbij  een inver-
denkinggestelde naar het hof van assisen wordt verwezen, dat arrest vernietigt, kan het  
Hof  de  zaak naar dezelfde,  maar  anders  samengestelde  kamer  van inbeschuldiging-
stelling verwijzen8. (Impliciet). (Artt. 292, 292bis en 429 Sv.)

(C. e.a.)

Conclusie van advocaat-generaal Spreutels:
1. Mijn conclusie strekt tot vernietiging van het arrest van de kamer van inbeschuldi-

gingstelling, maar uitsluitend wat de hh. C.S., G.D.M. et R.T. betreft.
Ik ben immers van oordeel dat een van de door die drie eisers aangevoerde middelen 

gegrond is. Dat middel betreft het verhoor, door de kamer van inbeschuldigingstelling, 
van onderzoeksrechter Ancia over een anonieme getuigenis die tijdens het onderzoek is 
verkregen.

2. M.i. beperkt de verklaring van cassatieberoep, die door Mr. Swennen voor en na-
mens zijn cliënt L.C. is gedaan, daarentegen de omvang van zijn cassatieberoep, en staat 
dat cassatieberoep het Hof, zelfs ambtshalve, niet toe het arrest, wat hem betreft, te verni-
etigen op grond van het door de andere eisers aangevoerde middel.

Volgens het nieuwe art. 292bis Sv. moet de verklaring van cassatieberoep tegen een ar-
rest tot verwijzing naar het hof van assisen, de grond van het cassatieberoep opgeven. Zo 
heeft het cassatieberoep van de heer C. alleen betrekking op het arrest van de kamer van 
inbeschuldigingstelling, “in zoverre dat arrest, dat op grond van art. 235bis Sv. uitspraak 
doet, beslist dat de videoconferentie van 6 mei 1998 een regelmatig bewijs is dat het recht 
van verdediging niet miskent”. Volgens mij is de mate waarin de zaak bij uw Hof aan-
hangig is gemaakt, wat het cassatieberoep van die eiser betreft, dus tot die vraag beperkt.

Het is overigens dat enige middel dat in de in naam van de heer C. neergelegde memo-
rie uiteengezet wordt.

3. Allereerst faalt dat middel m.i. naar recht, in zoverre het de schending van de artt. 
149 Gw. en 6 E.V.R.M. aanvoert, aangezien die bepalingen, in de regel, niet van toepas-
sing zijn op de onderzoeksgerechten die in het kader van de regeling van de rechtspleging 

P.01.1435.F, nr. 177.
6 Zie concl. O.M. 
7 Idem.
8 Zie R. DECLERCQ, Beginselen van Strafrechtspleging, tweede uitg., 1999, blz. 317, nr. 701. Art. 429 
Sv. bepaalt dat "het Hof van Cassatie de zaak (...) naar een ander hof van beroep (verwijst) dan het 
hof van beroep dat de bevoegdheid heeft geregeld en de inbeschuldigingstelling heeft uitgesproken, 
indien het arrest vernietigd wordt op een van de gronden in artikel 299 genoemd". Dat art. 299 is 
opgeheven bij de W. 12 maart 1998. De wetgever heeft verzuimd de bepaling van art. 429, die verwi-
jst naar art. 299, uitdrukkelijk op te heffen. De W. 30 juni 2000 heeft de bepalingen van het oude art. 
299 gedeeltelijk heringevoerd, door ze evenwel in te voegen in een nieuw art. 292bis van datzelfde 
wetboek. Ze heeft art. 429 niet gewijzigd. Het nieuwe art. 299 dat in dat wetboek is ingevoegd door 
de W. 30 juni 2000, houdt geen verband met die problematiek. Bijgevolg dient het Hof de zaak niet 
meer te verwijzen naar een andere kamer van inbeschuldigingstelling.



1958 HOF VAN CASSATIE 25.9.02 - Nr. 479 

uitspraak doen, zoals uw Hof reeds vaak heeft herhaald9.
Ik ben van oordeel dat het voormelde middel niet kan worden aangenomen voor het 

overige, d.w.z. in zoverre het de miskenning aanvoert van het algemeen beginsel van het 
recht van verdediging.

Eiser verwijt het arrest van de kamer van inbeschuldigingstelling voor recht te hebben 
gezegd dat geen enkele miskenning van het recht van verdediging kon worden afgeleid uit 
het  feit  dat  de  in  Tunesië  gevangen  gehouden  personen,  tijdens  de  confrontatie  door 
videoconferentie op 28 en 29 mei 1998, zoals deze ter uitvoering van een internationale 
ambtelijke opdracht van 6 mei 1998 te Tunis heeft plaatsgevonden, zijn bijgestaan door 
hun advocaten, met toepassing van de Tunesische wet, terwijl eiser geen bijstand van zijn 
advocaat heeft kunnen genieten. Eiser heeft voor de kamer van inbeschuldigingstelling 
conclusies aangevoerd waarin hij, op die grond, de nietigheid van die confrontatie en van 
de daaruit voortvloeiende stukken aanvoerde.

Die confrontatie is geregeld volgens het Tunesische recht, wat de in Tunesië gestelde 
handelingen betreft. Dat is overigens door niemand betwist.

De onderzoeksrechter moet daarentegen de Belgische wetgeving naleven. Die legt het 
geheim van het onderzoek op, dat voortvloeit uit de inquisitoriale aard van de rechtsple-
ging10. Die regel, die sinds de zogenaamde “Franchimont”–wet is vastgelegd in de artt. 28-
quinquies en 57, §1 Sv., raakt de openbare orde11. Behoudens enkele uitdrukkelijk opge-
geven gevallen, verbiedt zij dat de inverdenkinggestelde door zijn advocaat wordt bijge-
staan tijdens het onderzoek, met name tijdens het verhoor of tijdens confrontaties.

Uw Hof heeft onlangs herhaald dat het recht van eenieder op de bijstand van een raads-
man, bepaald in art. 6.3, E.V.R.M., niet van toepassing is wanneer die persoon gehoord 
wordt in het kader van het voorbereidende onderzoek, maar uitsluitend van toepassing is 
voor de rechter die uitspraak moet doen over de gegrondheid van de strafvordering12.

Het verschil in behandeling tijdens de litigieuze confrontatie tast m.i. het recht van ver-
dediging op zich niet aan13. Uw Hof heeft reeds herhaaldelijk beslist dat, hoewel bepaalde 
situaties niet leiden tot miskenning van het recht van verdediging, het aan de bodemrech-
ter staat op onaantastbare wijze te oordelen of de feitelijke omstandigheden een dergelijke 
miskenning hebben opgeleverd14.

Dat is wat de kamer van inbeschuldigingstelling m.i. te dezen heeft gedaan, aangezien 
het bestreden arrest vaststelt “dat geen enkele miskenning van het recht van verdediging 
van de in deze rechtspleging in verdenking gestelde personen kan worden afgeleid uit het 
feit dat de in Tunesië gevangen gehouden personen zijn bijgestaan door advocaten die hun 
belangen dienden te verdedigen, aangezien dat voordeel in geen geval kan leiden tot een 
verergering van de situatie van de in deze rechtspleging in verdenking gestelde personen, 
in zoverre zij dienden te antwoorden op vragen van de onderzoeksrechter, zelfs al werden 
die ondervragingen beïnvloed door de antwoorden en misschien ook wel de bezwarende 

9 Zie Cass., 14 april 1999, A.R. P.99.0318.F, nr. 206, en 6 okt. 1999, A.R. P.99.1274.F, nr. 512.
10 Cass., 2 maart 1988, RG 6622, nr. 407.
11 H.-D. BOSLY en D. VANDERMEERSCH, Droit de la procédure pénale, tweede uitg., 2001, blz. 284.
12 Cass., 14 dec. 1999, A.R. P.99.1585.N, nr. 678.
13 Zie evenwel R. LEGROS, “Domaine et méthode du droit pénal international “, Rev. dr. pén., 1953-
1954, blz. 853, nr. 17.
14 Cass., 10 mei 1971, A.C., 1971, blz. 891 (afschrift van een proces-verbaal waarin een overtreding 
van het Wegverkeersreglement wordt vastgesteld, dat niet aan de overtreder is toegestuurd); 30 april 
1973, ibid., 1973, 833 (brandstofmonster dat niet aan de overtreder is afgegeven door de douane– en 
accijnzenbeambten, die brandstof hebben afgenomen voor ontleding, en ontleding die in afwezigheid 
en zonder verwittiging van de overtreder is geschied); 25 sept. 1973, ibid., 1974, blz. 83 (proces–ver-
baal waarin overtredingen inzake douane en accijnzen zijn vastgesteld, dat vroeger had kunnen zijn 
opgemaakt).
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getuigenissen van de in Tunesië gevangen gehouden personen”. Het betreft hier een feite-
lijke en dus onaantastbare beoordeling door de bodemrechter15.

4.  De cassatieberoepen van de andere  drie  eisers hebben,  volgens mij,  een ruimere 
draagwijdte. Zij staan het Hof toe uitspraak te doen over het middel dat m.i. gegrond is.

Het cassatieberoep dat is ingesteld door Mr. Pirotte, loco Defourny, voor en namens de 
heer S., heeft betrekking op het bestreden arrest, “in zoverre dat arrest art. 235bis van het 
Wetboek  van  Strafvordering  toepast  en  het  recht  van  verdediging  miskent”.  Het  cas-
satieberoep dat is ingesteld door Mr. Mascart voor en namens de heer D.M., heeft be-
trekking op het bestreden arrest, “in zoverre dat arrest, dat uitspraak doet op grond van ar-
tikel 235bis van het Wetboek van Strafvordering, beslist dat de videoconferentie van 6 
mei 1998 en de anonieme getuigenis een regelmatig bewijs vormen dat het recht van 
verdediging niet miskent”. Het cassatieberoep dat is ingesteld door Mr. Julien Pierre voor 
en namens de heer R.T., heeft betrekking op het bestreden arrest, in zoverre, m.n., “de 
rechtspleging tot ondervraging van de onderzoeksrechter door het hof (van beroep), zon-
der dat de verdediging zelfs nog maar de inhoud ervan kon achterhalen en die niet op 
tegenspraak is verricht, kan niet overeenstemmen met het begrip zelf van een eerlijk pro-
ces”.

De cassatieberoepen van de hh. S., D.M. en T. staan uw Hof, m.i., dus toe de regel-
matigheid van het verhoor van de onderzoeksrechter door de kamer van inbeschuldiging-
stelling te beoordelen.

De memories die in naam van de hh. D.M. en T. zijn neergelegd, bevatten beide één 
middel betreffende die situatie.

De h. S. heeft geen memorie neergelegd. In een arrest van 13 maart 2002, gewezen in 
openbare terechtzitting16, heeft uw Hof evenwel aangenomen dat grieven alleen in de akte 
van cassatieberoep aangevoerd mogen worden. Ook al is de grief, te dezen, nogal sum-
mier geformuleerd, toch kan m.i. redelijkerwijs worden aangenomen dat hij eveneens be-
trekking heeft op die kwestie, die aansluit bij het recht van verdediging.

5. Ik ga over tot het onderzoek van dat middel.
Het is bekend dat de kamer van inbeschuldigingstelling, bij de regeling van de rechts-

pleging, op vordering van het O.M., op verzoek van één van de partijen of zelfs ambtshal-
ve de regelmatigheid van de haar voorgelegde rechtspleging onderzoekt17. Te dezen heb-
ben meerdere inverdenkinggestelden te dien einde conclusies neergelegd, waarin zij m.n. 
de regelmatigheid van een anonieme getuigenis en de ontvankelijkheid van de vervolgin-
gen betwistten of bijkomende opdrachten vorderden. Uit het bestreden arrest volgt dat het 
hof van beroep “geen gebruik heeft willen maken van de mogelijkheid om een openbare 
terechtzitting te organiseren, doch, als modaliteit voor zijn beraadslaging, beslist heeft één 
van de onderzoeksrechters (…) te dezen mevrouw Véronique Ancia, buiten de aanwezig-
heid van de partijen in haar verslag te horen”. Te dien einde heeft het hof van beroep zijn 
beslissing gegrond op art. 136bis Sv. Het hof voegt hieraan toe dat “zulks niet leidt tot 
miskenning van het recht van verdediging, aangezien de onderzoeksrechter, in de regel, 
door het hof van assisen als getuige wordt gehoord, waarbij elke partij hem voor het ove-
rige op de terechtzitting van het hof kan oproepen en er, in elk geval, zijn getuigenis kan 
horen en tegenspraak erover kan voeren”.

Om  die  conclusies  te  beantwoorden  en  de  door  de  inverdenkinggestelden  daarin 
aangevoerde vorderingen te verwerpen, vermeldt de kamer van inbeschuldigingstelling 
“dat het verslag van één van de onderzoeksrechters, te dezen mevrouw Véronique Ancia, 

15 Zie Cass., 9 juni 1993, A.R. 404, nr. 275; 13 feb. 1996, A.R. P.94.1436.N, nr. 77; 23 juli 1996,  
A.R. P.96.1024.N, nr. 277.
16 Cass., 13 maart 2002, A.R. P.01.1435.F, nr. 177.
17 Art. 235bis Sv.
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het hof (van beroep) de volgende waarborgen en inlichtingen over de anonieme getuige 
heeft verstrekt”. Daarna volgt een opsomming van die waarborgen of inlichtingen. Het 
zijn er vijf.

6. De vraag is of de kamer van inbeschuldigingstelling, die uitspraak deed met toepass-
ing van art. 235bis Sv., van de in art. 136bis van dat wetboek bepaalde mogelijkheid ge-
bruik kon maken om de onderzoeksrechter  buiten de aanwezigheid van de partijen te 
horen.

Dat art. 136bis vormt samen met art. 136 een hoofdstuk met als titel: “Toezicht op het 
onderzoek door de kamer van inbeschuldigingstelling”. Art. 136 verleent dat rechtscollege 
de bevoegdheid om ambtshalve toezicht te houden op het verloop van het onderzoek, ver-
slag te vragen over de stand van zaken en kennis te nemen van de dossiers. De zaak kan 
eveneens bij haar aanhangig worden gemaakt door het verzoekschrift van de inverden-
kinggestelde of van de burgerlijke partij, maar alleen wanneer het gerechtelijk onderzoek 
na een jaar nog niet is afgesloten. Art. 136bis staat de procureur–generaal, en hem alleen, 
toe te allen tijde voor de kamer van inbeschuldigingstelling de vorderingen te nemen die 
hij nuttig acht, als hij oordeelt dat het noodzakelijk is voor het goede verloop van het on-
derzoek,  de wettigheid of de  regelmatigheid van de procedure.  In  die drie  gevallen – 
ambtshalve aanhangigmaking, op verzoek van de inverdenkinggestelde of van de burger-
lijke partij of op vordering van de procureur–generaal –, kan de kamer van inbeschuldi-
gingstelling, zelfs ambtshalve, de in de artt. 136, 235 et 235bis bedoelde maatregelen ne-
men. Toch blijkt de kamer van inbeschuldigingstelling slechts in twee van die gevallen – 
aanhangigmaking op verzoek of vordering, maar niet ambtshalve – de onderzoeksrechter 
in zijn verslag te kunnen horen, buiten de aanwezigheid van de partijen als zij dat nuttig 
acht18, aangezien die mogelijkheid alleen voorzien wordt in de artt. 136bis en 136, tweede 
lid, dat verwijst naar artikel 136bis. Die mogelijkheid is niet voorzien in art. 136, eerste 
lid.

Art. 235bis, dat het toezicht, door de kamer van inbeschuldigingstelling, van de regel-
matigheid van de haar voorgelegde rechtspleging regelt – zoals dat te dezen het geval is – 
voorziet evenwel niet in de mogelijkheid om de onderzoeksrechter te horen, buiten de 
aanwezigheid van de partijen.

Hoewel de artt. 136 en 136bis uitdrukkelijk naar art. 235bis verwijzen om de kamer van 
inbeschuldigingstelling toe te laten overeenkomstig dat artikel uitspraak te doen of de in 
dat art. bepaalde maatregelen te nemen, verwijst art. 235bis geenszins naar de artt. 136 en 
136bis.

M.i. kan dus niet, in tegenstelling tot het bestreden arrest, ervan worden uitgegaan dat 
de kamer van inbeschuldigingstelling die uitspraak doet met toepassing van 235bis, de on-
derzoeksrechter buiten de aanwezigheid van de partijen kan horen. Een dergelijke maa-
tregel, die zich buiten het debat op tegenspraak situeert, en die de omvang van het recht 
van verdediging kan beperken, kan alleen maar uitzonderlijk zijn. De wetteksten die in die 
mogelijkheid voorzien, moeten strikt worden uitgelegd.

De onderzoeksrechter kan niet door de kamer van inbeschuldigingstelling worden ge-
hoord buiten de aanwezigheid van de partijen, zoals uw Hof inzake voorlopige hechtenis 
heeft herhaald19.

18 Zie D. VANDERMEERSCH en O. KLEES, “La réforme ‘Franchimont’, commentaire de la loi du 12 mars 
1998 relative à l’amélioration de la procédure pénale au stade de l’information et de l’instruction”, 
J.T., 1998, blz. 445, P. TRAEST, T. DE MEESTER en A. MASSET, “Le règlement de la procédure et le 
contrôle de la régularité de la procédure”, in M. FRANCHIMONT, La loi du 12 mars 1998 réformant la  
procédure pénale, Luik, 1998, blz. 205 en H.-D. BOSLY en D. VANDERMEERSCH, op. cit., pp. 545 en 546. 
Geen van die auteurs vermeldt dat de kamer van inbeschuldigingstelling de onderzoeksrechter buiten 
de aanwezigheid van de partijen kan horen, wanneer zij uitspraak doet met toepassing van art. 235bis.
19 Cass., 25 aug. 1992, Rev. dr. pén., 1993, blz. 220; zie Cass., 5 juni 1996, A.R. P.96.0735.F, nr. 
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7. Als de bevoegdheden van de kamer van inbeschuldigingstelling, wanneer zij  uit-
spraak doet met toepassing van art. 235bis,  dezelfde zouden zijn als die welke zij heeft 
wanneer zij uitspraak doet met toepassing van de artt. 136 en 136bis, had de wetgever 
geen aparte bepalingen aangenomen. Laten we hierbij art. 136bis buiten beschouwing, dat 
uitsluitend betrekking heeft op de hypothese waarin de zaak alleen op vordering van de 
procureur–generaal  aanhangig  wordt  gemaakt.  Art.  136  heeft  weliswaar  een  ruimere 
draagwijdte, aangezien het de kamer van inbeschuldigingstelling toestaat zelfs ambtshalve 
toezicht te houden op het verloop van de onderzoeken. Mag men bijgevolg aannemen dat 
de kamer van inbeschuldigingstelling, bij de regeling van de rechtspleging, tegelijkertijd 
art. 235bis en art. 136 kan toepassen, waarbij laatstgenoemd art. verwijst naar art. 136bis, 
krachtens hetwelk de onderzoeksrechter buiten de aanwezigheid van de partijen kan wor-
den gehoord? Ik denk het niet. Allereerst, zoals ik hiervoor heb vermeld, lijkt die moge-
lijkheid uitgesloten wanneer de kamer van inbeschuldigingstelling ambtshalve toezicht 
houdt op het verloop van het onderzoek met toepassing van art. 136, eerste lid. Vervol-
gens hebben de artt. 136 en 136bis een bijzonder doel. Aangezien de onderzoeksrechter 
niet langer de hoedanigheid van officier van gerechtelijke politie heeft, wordt het toezicht 
dat de procureur–generaal op hem uitoefent, vervangen door het toezicht dat door die be-
palingen aan de kamer van inbeschuldigingstelling wordt toegekend20. Hun doel is toe-
zicht te houden op de handelwijze van de onderzoeksrechter21 en op de afhandeling van de 
onderzoeken22. Daarom heeft art. 136 betrekking op het toezicht op het “verloop” van de 
onderzoeken en de “stand van zaken”.

Met het oog daarop bepaalde het ontwerp, dat later de W. 12 maart 1998 is geworden, 
dat  “de  kamer  van  inbeschuldigingstelling  de  onderzoeksrechter  in  zijn  verslag  kan 
horen”. Volgens de memorie van toelichting “beoogt de voorgestelde tekst te benadruk-
ken dat de kamer van inbeschuldigingstelling niet het proces van de onderzoeksrechter 
heeft te maken. Zijn aanwezigheid is slechts noodzakelijk om de kamer van inbeschuldi-
gingstelling in te lichten over de voortgang van de rechtspleging en de moeilijkheden die 
hij tijdens het onderzoek op zijn weg vond”23. In een amendement wezen de hh. Barzin en 
Duquesne erop dat het voormelde verhoor kon worden gevoerd “zonder dat de partijen 
daarbij aanwezig zijn, indien (de kamer van inbeschuldigingstelling) dat nuttig acht”. De 
auteurs hebben hun amendement als volgt verantwoord: “Zoals het door het wetsontwerp 
voorgestelde artikel 136ter van het Wetboek van Strafvordering bepaalt, lijkt het ons van-
zelfsprekend dat de kamer van inbeschuldigingstelling kan beslissen de onderzoeksmagi-
straat – in afwezigheid van de partijen te horen, indien dat met name voor het verloop van 
het onderzoek en het geheim van het gerechtelijk onderzoek nuttig blijkt te zijn”24. Dat 
art. 136ter, dat niet is goedgekeurd, bepaalde dat, als de onderzoeksrechter binnen een 
maand, niet had geantwoord op het verzoek van de inverdenkinggestelde of van de bur-
gerlijke partij om inzage in het dossier te verkrijgen of om een bijkomende onderzoeks-
maatregel te vorderen25, verzoeker het recht had om het voorwerp van zijn verzoekschrift 
bij de kamer van inbeschuldigingstelling aanhangig te maken. In dat geval zou de onder-
zoeksrechter, volgens de memorie van toelichting, “op die manier aan het hof de strategie 

217; 18 feb. 1998, A.R. P.98.0201.F, nr. 100.
20 Wetsontwerp tot verbetering van de strafrechtspleging in het stadium van het opsporingsonder-
zoek  en  het  gerechtelijk  onderzoek,  Memorie  van  toelichting,  Gedr.  St.,  Kamer,  1996-1997,  nr. 
857/1, blz. 18.
21 Idem, blz. 19.
22 Idem, blz. 66 en 67.
23 Idem, blz. 68; zie T. ONGENA, “De kamer van inbeschuldigingstelling als controleorgaan van het 
gerechtelijk onderzoek “, R.W., 1998-1999, blz. 497.
24 Gedr. St., Kamer, 1996-1997, nr. 857/7, blz. 8. Professor FRANCHIMONT heeft met dat amendement 
ingestemd. (Verslag namens de Commissie voor de Justitie, Gedr. St., Kamer, 1996-1997, nr. 857/17, 
blz. 141).
25 Artt. 61ter, §1, en 61quinquies, §1.
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die hij hanteert in zijn dossier, kunnen uiteenzetten. Om deze reden kan de kamer van in-
beschuldigingstelling, zo zij het nuttig acht, de onderzoeksrechter horen buiten de aanwe-
zigheid van de partijen, teneinde het geheim van het onderzoek te bewaren”26. De memo-
rie van toelichting vermeldt ook – en dat is m.i. belangrijk om de reële draagwijdte van 
het verhoor van de onderzoeksrechter te kunnen inschatten – dat de kamer van inbeschul-
digingstelling “zich in de plaats (stelt) van de onderzoeksrechter, en uitspraak (doet) in 
dezelfde omstandigheden”27. Dat rechtsmiddel is uiteindelijk vastgelegd, niet in een art. 
136ter, maar in de artt. 61ter, § 5, en 61quinquies, § 5, luidens welke “de kamer van inbe-
schuldigingstelling afzonderlijk de procureur–generaal, de onderzoeksrechter, de verzoe-
ker of diens advocaat (kan) horen”. Dit heeft dus niets te maken met de hypothese van art. 
235bis, ook al is de draagwijdte ervan, die oorspronkelijk beperkt was tot de regeling van 
de rechtspleging, uitgebreid tot alle gevallen waarin de zaak bij de kamer van inbeschuldi-
gingstelling aanhangig wordt gemaakt.

Daarenboven kunnen de partijen, in de bij de artt. 136 en 136bis georganiseerde rechts-
pleging, het dossier in beginsel niet raadplegen, tenzij ze daartoe een verzoekschrift indie-
nen op grond van art. 61ter van datzelfde wetboek28. In dat stadium van de rechtspleging 
waarborgt het afzonderlijk verhoor van de onderzoeksrechter het geheim van het onder-
zoek. Dat heeft echter niet meer dezelfde draagwijdte tijdens de regeling van de rechtsple-
ging, aangezien de partijen toegang hebben tot het dossier29.

We zien dus dat die belangrijke uitzondering op de regel van de tegenspraak van het 
debat, nl. het verhoor van de onderzoeksrechter buiten de aanwezigheid van de partijen, 
verantwoord  is  wanneer  de  kamer  van  inbeschuldigingstelling,  tijdens  het  onderzoek, 
toezicht moet houden op de voortgang ervan of maatregelen moet nemen die de onder-
zoeksrechter had moeten nemen, maar niet wanneer ze, aan het eind van een debat op 
tegenspraak, de regelmatigheid van de rechtspleging nagaat tijdens de regeling ervan.

8. Ik vat samen. Wanneer de zaak met toepassing van de artt. 136 en 136bis bij de 
kamer  van  inbeschuldigingstelling  aanhangig  wordt  gemaakt,  hetzij  door  een  ver-
zoekschrift van de inverdenkinggestelde of van de burgerlijke partij indien het onderzoek 
na een jaar nog niet is afgesloten, hetzij door de vorderingen van de procureur–generaal 
als hij dat noodzakelijk acht voor het goede verloop van het onderzoek, de wettigheid of 
de regelmatigheid van de procedure, kan dat rechtscollege de onderzoeksrechter in zijn 
verslag horen buiten de aanwezigheid van de partijen, als het dat nuttig acht. In die twee 
gevallen kan de kamer van inbeschuldigingstelling nl. uitspraak doen overeenkomstig art. 
235bis of  de  bij  die  bepaling  bedoelde  maatregelen  nemen.  Wanneer  de  kamer  van 
inbeschuldigingstelling,  daarentegen,  toezicht  houdt  op de regelmatigheid van de haar 
voorgelegde rechtspleging, hetzij ambtshalve, hetzij op vordering van het O.M. of van een 
van de partijen, tijdens de regeling van de rechtspleging of in alle andere gevallen waarbij 
de zaak bij haar aanhangig wordt gemaakt, kan de kamer van inbeschuldigingstelling de 
onderzoeksrechter nooit horen buiten de aanwezigheid van de partijen.

Het doet m.i. weinig terzake of dat verhoor plaatsvindt vóór of na het afsluiten van het 
debat. In het laatste geval, zoals in deze zaak, maakt het de miskenning van het recht van 
verdediging er ongetwijfeld alleen maar duidelijker. Zoals uw Hof in volstrekt algemene 
bewoordingen heeft herhaald in een arrest van 26 juni 200230, kan de strafrechter zijn be-

26 Memorie van toelichting, blz. 69.
27 Ibidem.
28 R. VERSTRAETEN, Handboek Strafvordering, vierde uitg., Antwerpen, 2001, blz. 495, nr. 1167 en P. 
TRAEST, T. DE MEESTER en A. MASSET, op. cit., blz. 210.
29 De in art. 235bis, § 4, bedoelde mogelijkheid om de partijen in openbare terechtzitting te horen, 
zou  evenmin  van  toepassing  zijn  op  de  in  de  artt.  136  en  136bis bedoelde  rechtspleging.  (R. 
VERSTRAETEN, op. cit., blz. 499, nr. 1176).
30 Cass., 26 juni 2002, A.R. P.02.0505.F, nr. 384.
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slissing niet gronden op feitelijke gegevens die niet onderworpen werden aan de tegen-
spraak van de partijen en waarvan hij buiten de terechtzitting kennisgenomen heeft.

Het bestreden arrest heeft m.i. dus het recht van verdediging van de eisers miskend en 
het middel is m.i. dus in zoverre gegrond.

Conclusie: vernietiging van het bestreden arrest, in zoverre het uitspraak doet inzake de 
hh. C.S., G.D.M. en R.T., en verwerping van het cassatieberoep van de h. L.C.

ARREST (vertaling)

(A.R. P.02.0954.F)

I. Bestreden beslissing
De cassatieberoepen zijn gericht tegen een arrest, op 22 april 2002 gewezen 

door het Hof van Beroep te Luik, kamer van inbeschuldigingstelling.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Jean de Codt heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Jean Spreutels heeft geconcludeerd.
III. Cassatiemiddelen
Aan dit arrest is een eensluidend verklaard afschrift gehecht van de memories 

die voor de eerste, derde en vierde eiser zijn neergelegd. De eerste eiser voert 
daarin een middel aan; de derde en vierde eisers stellen elk twee middelen voor. 
In de verklaringen van cassatieberoep worden eveneens verschillende grieven 
aangevoerd.

IV. Beslissing van het Hof
1. Op het cassatieberoep van L. C. :
Overwegende dat eiser zijn cassatieberoep beperkt tot de beslissing waarmee 

het arrest, "op grond van artikel 235bis van het Wetboek van Strafvordering, be-
slist dat de videoconferentie van 6 mei 1998 een regelmatig bewijs vormt dat het 
recht van verdediging niet miskent";

Over het middel :
Overwegende dat artikel 149 van de Grondwet niet van toepassing is op de on-

derzoeksgerechten die,  zoals te  dezen,  uitspraak doen inzake regeling van de 
rechtspleging; dat zulks, in de regel, ook geldt voor artikel 6 van het Verdrag tot 
bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden;

Overwegende dat eiser, voor het overige, voor de kamer van inbeschuldiging-
stelling een conclusie heeft neergelegd waarin hij de miskenning van zijn recht 
van verdediging aanvoert, aangezien hij tijdens het voorbereidende onderzoek, 
zonder bijstand van een advocaat, is geconfronteerd met twee personen van bui-
tenlandse nationaliteit, die wel door hun advocaat zijn bijgestaan;

Overwegende  dat  uit  die  omstandigheid  alleen  niet  noodzakelijkerwijs  een 
miskenning van het recht van verdediging kan worden afgeleid;

Dat het arrest, te dezen, de door eiser geformuleerde grief verwerpt, door, op 
grond van een feitelijke beoordeling, te beslissen dat de aangevoerde omstandig-
heid "de situatie van de in deze rechtspleging aangeklaagde personen in geen ge-
val [heeft kunnen] verergeren, in zoverre zij dienden te antwoorden op vragen 
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[van de] onderzoeksrechter [...]";
Dat de kamer van inbeschuldigingstelling haar beslissing aldus regelmatig met 

redenen omkleedt en naar recht verantwoordt;
Dat het middel niet kan worden aangenomen;
En overwegende dat de substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschre-

ven rechtsvormen in acht zijn genomen en dat de door het cassatieberoep aan het 
Hof voorgelegde beslissing overeenkomstig de wet is gewezen;

2. Op de cassatieberoepen van C. S., G. D. M. en R. T. :
Over het eerste middel dat eiser G. D. M. in zijn memorie aanvoert, en over 

het soortgelijke middel dat de eisers C. S. en R.T. in hun verklaring van cassatie-
beroep aanvoeren :

Overwegende dat de strafrechter, in de regel, zijn overtuiging niet kan stoelen 
op feitelijke gegevens die niet aan de tegenspraak van de partijen zijn voorgelegd 
en waarvan hij buiten de terechtzitting kennis heeft gekregen;

Overwegende dat artikel 136bis van het Wetboek van Strafvordering de kamer 
van inbeschuldigingstelling weliswaar de bevoegdheid verleent  om de onder-
zoeksrechter buiten de aanwezigheid van de partijen te horen;

Maar overwegende dat noch die wetsbepaling noch enig andere wettelijke be-
paling dat rechtscollege toestaan de onderzoeksrechter buiten de aanwezigheid 
van de partijen te horen, wanneer zij uitspraak moet doen over de regeling van de 
rechtspleging;

Overwegende dat, te dezen, bij de kamer van inbeschuldigingstelling vorderin-
gen van het openbaar ministerie aanhangig zijn gemaakt met het oog op de ver-
wijzing van de inverdenkinggestelden naar het hof van assisen; dat de eisers op 
de terechtzittingen van 11 februari en 4 maart 2002 conclusies hebben neerge-
legd waarin zij kritiek leveren op de aanwezigheid, in het strafdossier, van ver-
klaringen van  "een  persoon die  anoniem wenst  te  blijven";  dat  de  eisers,  op 
grond van die omstandigheid, concluderen tot de niet-ontvankelijkheid van de 
vervolgingen of tot de noodzaak om een bijkomend onderzoek te bevelen;

Overwegende dat de kamer van inbeschuldigingstelling, op 26 maart 2002, het 
debat gesloten heeft verklaard, de zaak in beraad heeft genomen en beslist heeft 
dat het arrest gewezen zou worden op 22 april 2002;

Overwegende dat het op de vooropgestelde datum gewezen arrest het voormel-
de verweer verwerpt, op grond dat, enerzijds, de kamer van inbeschuldigingstel-
ling,  "als modaliteit  voor zijn beraadslaging",  beslist  heeft  een van de onder-
zoeksrechters, buiten aanwezigheid van de partijen, in zijn verslag te horen, en 
dat, anderzijds, het aldus verkregen verslag die kamer een reeks "waarborgen of 
inlichtingen" over de anonieme getuige heeft gegeven die in het arrest worden 
opgesomd, teneinde uitspraak te doen over de regelmatigheid van de rechtsple-
ging en de inverdenkinggestelden in beschuldiging te stellen;

Overwegende dat die handelwijze het algemeen beginsel van het recht van ver-
dediging miskent;

Dat het middel, wat dat betreft, gegrond is;
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En overwegende dat er geen grond bestaat om de andere middelen van de ei-
sers G.D.M. en R. T. te onderzoeken, die niet kunnen leiden tot ruimere cassatie 
of tot cassatie zonder verwijzing;

OM DIE REDENEN,
HET HOF
Verwerpt het cassatieberoep van L. C.;
Vernietigt  het  bestreden  arrest,  in  zoverre  het  uitspraak  doet  inzake  C.S., 

G.D.M. en R.T.;
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het ge-

deeltelijk vernietigde arrest;
Veroordeelt eiser L.C. in de kosten van zijn cassatieberoep;
Laat de kosten van de cassatieberoepen van de drie andere eisers ten laste van 

de Staat;
Verwijst de aldus beperkte zaak naar de anders samengestelde kamer van inbe-

schuldigingstelling van het Hof van Beroep te Luik.

25 september 2002 - 2° kamer – Voorzitter: de h. Storck, waarnemend voorzitter – Ver-
slaggever: de h. de Codt – Gelijkluidende conclusie van de h. Spreutels, advocaat-gene-
raal – Advocaten: mrs. R. Swennen, Luik, P. Rigot en S. Mascart, Luik en J. Pierre, Luik.

Nr. 480

2° KAMER - 25 september 2002

VOORWAARDELIJKE INVRIJHEIDSTELLING - HERROEPING - OPPORTUNITEIT - 
BEOORDELING.

De commissie voor de voorwaardelijke invrijheidstelling beoordeelt in feite de opportuniteit  
om de voorwaardelijke invrijheidstelling in de bij wet bepaalde omstandigheden te her-
roepen1.  (Art.  10 Wet  18 maart  1998 tot  instelling van de commissies voor de  voor-
waardelijke invrijheidstelling)

(G.)

ARREST (vertaling)

(A.R. P.02.0990.F)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen een beslissing, op 27 juni 2002 gewezen 

door de commissie voor de voorwaardelijke invrijheidstelling te Brussel.
II. Rechtspleging voor het Hof

1 Zie Cass., 16 feb. 2000, A.R. P.99.1826.F, nr. 129.
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Raadsheer Frédéric Close heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Jean Spreutels heeft geconcludeerd.
III. Cassatiemiddelen
Eiser stelt verschillende grieven voor in de geschriften van 1 juli 2002 en 5 

september 2002, waarbij een eensluidend verklaard afschrift van het eerste ge-
schrift aan dit arrest is gehecht.

IV. Beslissing van het Hof
Over de grieven die aangevoerd worden in het geschrift van 1 juli 2002 :
Overwegende dat de commissie voor de voorwaardelijke invrijheidstelling de 

opportuniteit om de voorwaardelijke invrijheidstelling te herroepen in de geval-
len, die bepaald zijn bij artikel 10 van de wet van 18 maart 1998 tot instelling 
van de commissies voor de voorwaardelijke invrijheidstelling,  in feite  beoor-
deelt;

Overwegende dat eiser zich beroept op de ouderdom van de feiten die geleid 
hebben tot zijn veroordeling, ter uitvoering waarvan zijn voorwaardelijke invrij-
heidstelling is herroepen, en verzoekt dat rekening wordt gehouden met de ver-
schillende koninklijke besluiten van collectieve gratie;

Overwegende dat die grieven kritiek uitoefenen op de beoordeling in feite door 
de commissie, of een onderzoek van feiten zouden vereisen, waarvoor het Hof 
niet bevoegd is;

Dat die grieven bijgevolg niet ontvankelijk zijn;
Overwegende dat het Hof geen acht slaat op de brief die op de griffie is ont-

vangen op 9 september 2002, buiten de termijn bepaald in artikel 420bis, tweede 
lid, van het Wetboek van Strafvordering;

En overwegende dat de substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschre-
ven rechtsvormen in acht zijn genomen en de beslissing overeenkomstig de wet 
is gewezen;

OM DIE REDENEN,
HET HOF
Verwerpt het cassatieberoep;
Veroordeelt eiser in de kosten.

25 september 2002 - 2° kamer – Voorzitter: de h. Lahousse, afdelingsvoorzitter – Ver-
slaggever: de h. Close – Gelijkluidende conclusie van de h. Spreutels, advocaat-generaal.

Nr. 481

2° KAMER - 25 september 2002

1º TAALGEBRUIK — GERECHTSZAKEN (WET 15 JUNI 1935) — IN CASSATIE — 
STRAFZAKEN - VERKLARING VAN CASSATIEBEROEP AAN DE GEMACHTIGDE VAN DE 
GEVANGENISDIRECTEUR - AKTE VAN CASSATIEBEROEP IN EEN ANDERE TAAL DAN DIE VAN DE 
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BESTREDEN BESLISSING - WIJZIGING VAN TAAL - GEVOLG.

2º CASSATIEBEROEP — STRAFZAKEN — VORMEN — VORM VAN HET 
CASSATIEBEROEP EN VERMELDINGEN - VERKLARING VAN CASSATIEBEROEP AAN DE GEMACHTIGDE 
VAN DE GEVANGENISDIRECTEUR - AKTE VAN CASSATIEBEROEP IN EEN ANDERE TAAL DAN DIE VAN DE 
BESTREDEN BESLISSING - WIJZIGING VAN TAAL - GEVOLG.

1º en 2° De akte van cassatieberoep is nietig en het cassatieberoep is niet ontvankelijk,  
wanneer de gemachtigde van de gevangenisdirecteur de akte heeft opgemaakt in een 
andere taal dan die van het bestreden arrest, ongeacht de taal waarin de gedetineerde  
de verklaring van cassatieberoep aan hem heeft gedaan1, ook al heeft er tijdens de recht-
spleging een wijziging van taal plaatsgevonden. (Impliciet). (Art. 1 Wet 25 juli 1893; artt. 
23, vijfde lid, 27 en 40 Taalwet Gerechtszaken)

(W. T. K. e.a.)

ARREST (vertaling)

(A.R. P.02.0998.F)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht is tegen een arrest, op 3 juni 2002 gewezen door 

het Hof van Beroep te Luik, correctionele kamer.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Frédéric Close heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Jean Spreutels heeft geconcludeerd.
III. Cassatiemiddelen
Eiser stelt drie middelen voor in een memorie, waarvan een eensluidend ver-

klaard afschrift aan dit arrest is gehecht.
IV. Beslissing van het Hof
Overwegende dat de bestreden beslissing gewezen is in het Frans en dat de ge-

machtigde van de directeur van de strafinrichting te Verviers de akte van cassa-
tieberoep heeft opgemaakt in het Duits;

Overwegende dat, hoewel eiser krachtens artikel 30 van de Grondwet zijn ver-
klaring van cassatieberoep mag doen in één van de landstalen van zijn keuze, de 
ambtenaar aan wie die verklaring wordt gedaan, daarvan nog steeds akte moet 
opmaken in de taal van de bestreden beslissing;

Overwegende dat de akte van verklaring van cassatieberoep nietig is, omdat zij 
in het Duits is opgemaakt, in strijd met artikel 27 van de wet van 15 juni 1935 op 
het gebruik der talen in gerechtszaken;

Dat het cassatieberoep bijgevolg niet ontvankelijk is;
Overwegende dat het Hof geen acht slaat op de memorie van eiser, die geen 

verband houdt met de ontvankelijkheid van het cassatieberoep;
OM DIE REDENEN,
HET HOF
Verwerpt het cassatieberoep;

1 Cass., 13 maart 2001, A.R. P.01.0343.N, nr. 130.
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Veroordeelt eiser in de kosten.

25 september 2002 - 2° kamer – Voorzitter: de h. Lahousse, afdelingsvoorzitter – Ver-
slaggever: de h. Close – Gelijkluidende conclusie van de h. Spreutels, advocaat-generaal.

Nr. 482

1° KAMER - 26 september 2002

AANSPRAKELIJKHEID BUITEN OVEREENKOMST — DAAD — FOUT - 
ZIEKENHUIZEN - BEVEILIGING TEGEN BRAND EN PANIEK - VERBOD OP DRAAIDEUREN - 
DRAAGWIJDTE.

Het verbod op draaibomen of draaideuren aan de uitgangen van ziekenhuizen, waarin art. 
3.4, lid 3, van de bijlage van het Koninklijk Besluit van 6 november 1979 tot vastlegging  
van de normen inzake beveiliging tegen brand en paniek in ziekenhuizen, voorziet, heeft  
een algemene draagwijdte en geldt ook voor draaideuren met een blokkeringssysteem,  
uitgerust met tussenschotten die te allen tijde naar voor kunnen worden geduwd in de  
evacuatierichting. De aanwezigheid van dergelijke draaideuren aan bedoelde uitgangen 
maakt een fout uit in de zin van de artikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek.  
(Artt. 1382 en 1383 B.W.; art. 3.4, lid 3, bijlage 1 van het K.B. 6 november 1979)

(V.Z.W ALGEMENE ZIEKENHUIZEN SINT CAMILLUS-SINT AUGUSTINUS T. LANDSBOND DER CHRISTELIJKE MU-
TUALITEITEN e.a.)

ARREST

(A.R. C.00.0086.N)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 10 mei 1999 gewezen door 

het Hof van Beroep te Antwerpen.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Eric Stassijns heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal met opdracht Dirk Thijs heeft geconcludeerd.
III. Middel
Eiseres voert in haar verzoekschrift een middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 149 van de Grondwet;
- de artikelen 1319, 1320, 1322, 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek; 
- artikel 3.4 van de Bijlage 1 'Reglementering van de brand- en paniekbeveiliging in de 

ziekenhuizen' van het koninklijk besluit van 6 november 1979 tot vaststelling van de nor-
men inzake beveiliging tegen brand en paniek waaraan ziekenhuizen moeten voldoen 
(B.S. 11 januari 1980).

Aangevochten beslissingen
Het bestreden arrest verklaart eiseres aansprakelijk voor de schadelijke gevolgen van 

het betrokken sinister en veroordeelt eiseres tot het betalen van een provisionele schade-
vergoeding aan eerste verweerster en aan tweede tot en met tiende verweerders (de rechts-
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opvolgers van wijlen X). De rechtbank steunt deze beslissing op de gronden : " dat X op 
10 mei 1995 ernstig werd gekwetst toen hij bij het verlaten van het ziekenhuis ten val 
kwam doordat hij ofwel door het paneel van de draaideur op de achterkant van de hiel 
werd aangetikt, ofwel doordat hij om het contact met het paneel van de draaideur te ver-
mijden sneller ging dan, gelet op zijn toestand, voor hem mogelijk was; (...) zijn val en de 
schadelijke gevolgen ervan werden veroorzaakt door het gebruik van de betrokken draai-
deur; (...) immers uit de verklaringen van de ooggetuigen af te leiden is dat hij niet zou 
zijn gevallen indien hij van die draaideur geen gebruik had gemaakt; (...) hem niet te ver-
wijten is dat hij gebruik heeft gemaakt van de draaideur en niet van de daarnaast gelegen 
deuren, omdat hij erop mocht vertrouwen dat hij veilig gebruik kon maken van de uit-
gangsmogelijkheden voor het publiek; (...) van hem niet kan worden verwacht dat hij zich 
bewust was van de risico's van het gebruik van de draaideur; (...) de aanwezigheid van een 
draaideur op grond van artikel 3.4, lid 3, van de bijlage bij het koninklijk besluit van 6 no-
vember 1979 tot vaststelling van de normen inzake beveiliging tegen brand en paniek, 
waaraan ook (eiseres') ziekenhuis op het ogenblik van het sinister moest voldoen, verbo-
den is; (...) immers luidens die bepaling draaibomen of draaideuren verboden zijn, dit wil 
zeggen dat die draaideur aan die uitgang er niet mocht zijn; (...) de aanwezigheid van die 
draaideur dan ook als een fout in de zin van artikel 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wet-
boek aan (eiseres) toe te rekenen is; (...) daaraan geen afbreuk wordt gedaan door het ge-
geven dat het betrokken verbod werd opgelegd uit bezorgdheid voor de veiligheid van het 
publiek bij brand of paniek en dat ook evacuatie via die uitgang langs gewone deuren mo-
gelijk was; (...) evenmin terzake relevant is het feit dat de betrokken draaideur uitgerust 
was met een blokkeringssysteem, nu voornoemd koninklijk besluit daarvoor geen uitzon-
dering op het verbod voorziet"; (p. 4 van het bestreden arrest).

Grieven
1.1. Eerste onderdeel
De appèlrechter steunt aldus zijn beslissing dat de val van X en de schadelijke gevolgen 

van die val werden veroorzaakt door het gebruik van de draaideur, op de verklaringen van 
de ooggetuigen, waaruit de appèlrechter afleidt dat X niet zou zijn gevallen indien hij van 
die draaideur geen gebruik had gemaakt. Het arrest interpreteert aldus de getuigenverkla-
ringen op een wijze die onverenigbaar is met de bewoordingen van de getuigenverklarin-
gen waarin o.m. wordt gesteld dat de glazen deur X absoluut niet heeft geraakt en dat er 
zeker nog 50 cm was tussen hem en de deur (verklaring van dr. X van 11 mei 1995), en 
dat X buiten de draaideur viel (verklaring van X van 10 mei 1995). Hij "is over zijn voe-
ten gestruikeld en gevallen op het ogenblik dat (hij) de draaideur verliet" (verklaring X 
van 10 mei 1995). Door geen enkele van deze ooggetuigen wordt verklaard dat de val van 
X te wijten was aan de draaideur. Het arrest, door dit af te leiden uit de verklaringen van 
de getuigen, miskent de bewijskracht van hogervermelde verklaringen (schending van de 
artikelen 1319, 1320 en 1322 van het Burgerlijk Wetboek).

1.2. Tweede onderdeel
Eiseres liet in haar beroepsconclusies (p. 7-8, nr. 3) op omstandige wijze gelden dat het 

in casu niet om een klassieke draaideur ging; zij had dit systeem van toegangsdeur met 
zorg  uitgekozen  om de  veiligheid  van  iedereen  maximaal  te  waarborgen;  kwestieuze 
draaideur, die dateert  van mei 1992,  heeft  tussenschotten die losstaande vleugels zijn; 
deze kunnen zonder inspanning naar voren geduwd worden; als gevolg hiervan kan deze 
draaideur steeds als een 'normale' deur gebruikt worden, zelfs bij een geblokkeerde draai-
motor; het verbod op het gebruik van draaideuren wordt beter omschreven in de Franstali-
ge wettekst, waar sprake is over 'portes tournantes à tambour', waarbij verwezen wordt 
naar de oude tambourdraaideuren, waar de vleugels vastgemonteerd zijn in een grote me-
talen huls die met de vleugels meedraait; deze vleugels kunnen niet doorgeduwd worden 
bij defect van de draaimotor en beantwoorden dan ook niet aan de beschreven bezorgd-
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heid om geen hinder  te  veroorzaken bij  evacuatie;  een moderne draaideur  zoals  deze 
waarmee de instelling van eiseres is uitgerust,  voldoet echter aan de bedoeling van de 
wetgever en is aldus geenszins in strijd met de ratio legis van bedoeld koninklijk besluit 
(van 6 november 1979).

Eiseres liet aldus op omstandige en gemotiveerde wijze gelden dat de draaideur aan de 
uitgang van haar instelling ook als een 'normale' deur kan worden gebruikt, waarbij de 
tussenschotten -losstaande vleugels- zonder inspanning naar voor kunnen geduwd wor-
den, en dat dergelijke draaideur niet wordt geviseerd door het verbod op draaibomen of 
draaideuren in artikel 3.4 van de bijlage 1 van het koninklijk besluit van 6 november 
1979. Het bestreden arrest beantwoordt dit omstandig en gemotiveerd verweer niet en is 
derhalve niet regelmatig gemotiveerd (schending van artikel 149 van de Grondwet).

1.3 Derde onderdeel
De uitgangen van de gebouwen die vallen onder toepassing van het koninklijk besluit 

van 6 november 1979 moeten krachtens artikel 3.4, tweede lid, van de bijlage 1 tot regle-
mentering van de brand- en paniekbeveiliging in de ziekenhuizen bij dat koninklijk besluit 
voorzien zijn van deuren die openen in evacuatierichting. Draaibomen of draaideuren zijn 
krachtens datzelfde artikel 3.4, derde lid, van de bijlage 1 bij het koninklijk besluit van 6 
november 1979 verboden. Uit de samenlezing van het tweede en derde lid van bedoeld ar-
tikel 3.4 van de bijlage 1 bij het koninklijk besluit van 6 november 1979 en uit de ratio le-
gis van deze bepaling - ter reglementering van de brand- en paniekbeveiliging in de zie-
kenhuizen - is af te leiden dat met het verbod op draaibomen of draaideuren niet die draai-
deuren worden bedoeld waarvan de tussenschotten als een gewone deur in de evacuatie-
richting openen.

Het bestreden arrest, zonder te antwoorden op het in het tweede onderdeel weergegeven 
verweer uit eiseres beroepsconclusies, ten betoge dat de draaideur ook als een normale 
deur kon worden gebruikt, waarbij de tussenschotten -losstaande vleugels- zonder inspan-
ning naar voor kunnen geduwd worden, beslist niet wettig dat die draaideur aan die uit-
gang er niet mocht zijn (schending van artikel 3.4 van de bijlage 1 'Reglementering van de 
brand- en paniekbeveiliging in de ziekenhuizen' van het koninklijk besluit van 6 novem-
ber 1979 tot vaststelling van de normen inzake beveiliging tegen brand en paniek waaraan 
ziekenhuizen moeten voldoen). Het bestreden arrest beslist derhalve ook niet wettig dat de 
aanwezigheid van die draaideur als een fout in de zin van artikel 1382 en 1383 van het 
Burgerlijk Wetboek aan eiseres toe te rekenen is (schending van de artikelen 1382 en 
1383 van het Burgerlijk Wetboek).

Uit de samenhang van het tweede en derde lid van bedoeld artikel 3.4 van de bijlage 1 
bij het koninklijk besluit van 6 november 1979 en uit de ratio legis van die bepaling is 
verder af te leiden dat het verbod op draaibomen en draaideuren niet geldt als de uitgang 
van het gebouw is voorzien van deuren die openen in de evacuatierichting. Het bestreden 
arrest beslist derhalve niet wettig dat 'het gegeven dat het betrokken verbod werd opge-
legd uit bezorgdheid voor de veiligheid van het publiek bij brand of paniek en dat ook 
evacuatie via die uitgang langs gewone deuren mogelijk was' geen afbreuk doet aan het 
feit dat 'die draaideur aan die uitgang er niet mocht zijn' en dat 'de aanwezigheid van die 
draaideur dan ook als een fout in de zin van de artikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk 
Wetboek aan eiseres toe te rekenen is' (schending van de artikelen 1382 en 1383 van het 
Burgerlijk Wetboek en 3.4 van het koninklijk besluit van 6 november 1979).

IV. Beslissing van het Hof
1. Eerste onderdeel
Overwegende dat de appèlrechter op grond van de ooggetuigenverklaringen 

oordeelt dat X bij het verlaten van eiseres' ziekenhuis niet zou zijn gevallen in-



Nr. 482 - 26.9.02 HOF VAN CASSATIE 1971 

dien hij van de draaideur geen gebruik had gemaakt; dat de appèlrechter aldus 
niet oordeelt dat er een contact is geweest tussen het slachtoffer en de draaideur, 
noch dat het slachtoffer is gevallen terwijl het zich nog in de draaideur bevond;

Overwegende dat de appèlrechter van de getuigenverklaringen een uitlegging 
geeft die met de bewoordingen ervan niet onverenigbaar is en derhalve de be-
wijskracht ervan niet miskent;

Dat het onderdeel feitelijke grondslag mist;
2. Tweede onderdeel
Overwegende dat de appèlrechter, op grond van artikel 3.4, lid 3, van de bijla-

ge bij het koninklijk besluit van 6 november 1979 tot vaststelling van de normen 
inzake beveiliging tegen brand en paniek in ziekenhuizen, oordeelt dat die draai-
deur aan die uitgang er niet mocht zijn;

Dat hij tevens oordeelt dat daaraan geen afbreuk wordt gedaan door het gege-
ven dat het betrokken verbod werd opgelegd uit bezorgdheid voor de veiligheid 
van het publiek bij brand of paniek en dat evenmin terzake relevant is het feit dat 
de betrokken draaideur uitgerust was met een blokkeringssysteem, nu vernoemd 
besluit daarvoor in geen uitzondering op het verbod voorziet;

Dat hij aldus eiseres' verweer beantwoordt dat de door haar geplaatste draai-
deur voldoet aan de bedoeling van de wetgever en aldus geenszins in strijd is met 
de ratio legis van bedoeld koninklijk besluit;

Dat het onderdeel feitelijke grondslag mist;
3. Derde onderdeel
Overwegende dat artikel 3.4, lid 2, van de bijlage bij het koninklijk besluit van 

6 november 1979 tot vaststelling van de normen inzake beveiliging tegen brand 
en paniek in ziekenhuizen, bepaalt dat de uitgangen bedoeld in het koninklijk be-
sluit moeten voorzien zijn van deuren die openen in de evacuatierichting; dat ar-
tikel 3.4, lid 3, van dezelfde bijlage bepaalt dat draaibomen of draaideuren ver-
boden zijn;

Dat het verbod op draaibomen of draaideuren, waarin de reglementering voor-
ziet, een algemene draagwijdte heeft, vermits niet is voorzien in een uitzondering 
voor draaideuren met een blokkeringssysteem, uitgerust met tussenschotten die 
te allen tijde naar voor kunnen worden geduwd in de evacuatierichting;

Dat dit verbod ook geldt wanneer een bijkomende evacuatiemogelijkheid be-
staat langs vaste deuren; 

Overwegende dat het onderdeel dat er van uitgaat dat dergelijke soort draai-
deuren niet valt onder het verbod van artikel 3.4, lid 3, van de bijlage bij het ko-
ninklijk besluit van 6 november 1979 tot vaststelling van de normen inzake be-
veiliging tegen brand en paniek in ziekenhuizen, faalt naar recht;

OM DIE REDENEN,
HET HOF,
Verwerpt de voorziening;
Veroordeelt eiseres in de kosten.
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26 september 2002 - 1° kamer – Voorzitter: de h. Verougstraete, voorzitter – Verslag-
gever: de h. Stassijns – Gelijkluidende conclusie van de h. Thijs, advocaat-generaal met 
opdracht – Advocaat: mr. De Gryse.

Nr. 483

1° KAMER - 26 september 2002

GEMEENTE-, PROVINCIE- EN PLAATSELIJKE BELASTINGEN — 
GEMEENTEBELASTINGEN - BEGINSEL VAN DE NIET-RETROACTIVITEIT - DRAAGWIJDTE.

Wanneer een gemeentebelasting wordt geheven op grond van een voortdurende toestand 
die nog in het aanslagjaar wordt vastgesteld, wordt het beginsel van de niet-retroactiviteit  
niet  geschonden doordat  die belasting wordt geheven op wie zich zowel  in  het voor-
gaande jaar als in het nieuwe aanslagjaar in die toestand bevindt1. (Art. 2, B.W.; Art. 238, 
Nieuwe Gemeentewet)

(STAD GENT T. B.V.B.A. BETA DEVELOPMENTS)

ARREST

(A.R. F.00.0116.N)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 21 september 2000 gewezen 

door het Hof van Beroep te Gent.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Eric Stassijns heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal met opdracht Dirk Thijs heeft geconcludeerd.
III. Feiten
Uit de stukken waarop het vermag acht te slaan blijkt het volgende.
Verweerster is eigenares van een pand gelegen te Gent. Voor het dienstjaar 

1996 kohierde de stad Gent, eiseres, met betrekking tot dit pand de stadsbelas-
ting op leegstand en verkrotting een aanslag in voor een bedrag van 61.550 BEF.

Verweerster diende een bezwaar in bij de Bestendige Deputatie van de provin-
cie Oost-Vlaanderen waarin zij aanvoerde dat, ondanks het feit dat er niemand 
gedomicilieerd was in het pand, de woning in gebruik was geweest als stapel-
ruimte en later als werflokaal.

Het bezwaar van verweerster is door de Bestendige Deputatie afgewezen om-
dat verweerster het door artikel 1b van het belastingreglement op leegstand en 
verkrotting ingestelde vermoeden niet weerlegde.

IV. Middel

1 Zie Cass., 29 jan. 1979, A.C., 1978-79, 605; Cass., 25 juni 1979, A.C., 1978-79, 1281; Cass., 9 jan. 
1986, A.R. F.729.F, A.C., 1985-86, nr. 303; Voor een overzicht van rechtspraak inzake de gelding in 
de tijd van gemeente- en provinciebelastingen, zie L. VERLINDEN, Fiscale Rechtspraakoverzichten -  
Lokale belastingen 1975-2000, Larcier Gent, 2001, VZW Fiskofoon (Ed.), nrs. 15 en 16.
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Eiseres voert in haar verzoekschrift één middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 2 van het Burgerlijk Wetboek;
- artikel 238 van de nieuwe Gemeentewet; 
- het begrip "ontstaan van een belastingschuld".
Aangevochten beslissingen
Het hof van beroep achtte in de bestreden beslissing het belastingreglement van eiseres 

van 21 november 1995 strijdig met artikel 2 van het Burgerlijk Wetboek en met de nieu-
we Gemeentewet, zodat het niet kon worden toegepast, en deed dienvolgens de bestreden 
aanslag teniet, op volgende gronden :

"dat het gemeentelijk belastingreglement van 21 november 1995 een belasting vestigt 
voor onder meer het dienstjaar 1996; dat op grond van dit reglement de bedoelde woning 
belastbaar werd gesteld omdat deze op 1 januari 1996 en gedurende het volledige vooraf-
gaande kalenderjaar, dus tijdens gans het jaar 1995, geheel of gedeeltelijk ononderbroken 
feitelijk zou hebben leeggestaan; dat het kohier van deze belasting uitvoerbaar werd ver-
klaard op 6 maart 1997 en het aanslagbiljet aan de belastingplichtige werd verzonden op 
29 april 1977;

(...)  dat  op  grond  van  dit  belastingreglement  de  materiële  belastingschuld  voor  het 
dienstjaar 1996 ontstaat niet alleen omdat op 1 januari 1996, dus tijdens het dienstjaar, het 
onroerend goed leeg stond maar ook omdat de ononderbroken feitelijke leegstand zich 
voordeed over het volledige voorafgaande kalenderjaar;

(...) derhalve dat de voorwaarden voor belastbaarheid ook steunen op feiten of toestan-
den die niet gesitueerd zijn binnen het dienstjaar waarin de belasting werd ingesteld;

(...) dat hierdoor het niet-retroactiviteitsbeginsel is geschonden daar de belastbaarheid 
ook verbonden is aan feiten die zich hebben voorgedaan in een vorig dienstjaar, namelijk 
gedurende gans het dienstjaar 1995" (arrest, p.4, punt 4).

Grieven
1.1. Eerste onderdeel
Het kwestieuze gemeentelijk reglement voert geen gemeentebelastingen retroactief in.
In het belastingreglement op leegstand en verkrotting, goedgekeurd door de Gemeente-

raad van de Stad Gent op 21 november 1995 en bekendgemaakt op 28 november 1995, 
waarin voor de dienstjaren 1996 tot en met 2001 werd een belasting gevestigd op een aan-
tal in het reglement omschreven belastbare feiten. In artikel 1.b. wordt als belastbaar feit 
onder meer voorzien :

"de woningen en gebouwen die op 1 januari van het belastingjaar en gedurende het vol-
ledige voorafgaande kalenderjaar geheel of gedeeltelijk ononderbroken feitelijk hebben 
leeggestaan. Uit het gebrek aan inschrijvingen in het bevolkingsregister blijkt een weer-
legbaar vermoeden van feitelijke leegstand".

In fiscale zaken betekent de regel van artikel 2 van het Burgerlijk Wetboek dat alleen 
die wet op de betreffende rechtstoestand van toepassing is die van kracht is op het ogen-
blik van het ontstaan van de materiële belastingschuld. Eens de belastingschuld materieel 
is ontstaan kan zij niet meer door een latere wet worden gewijzigd.

Een nieuwe wet is niet enkel van toepassing op situaties of toestanden die ontstaan na 
zijn inwerkingtreding, maar ook op de toekomstige gevolgen van situaties ontstaan voor 
de nieuwe wet, die zich voordoen of zich voortzetten binnen de geldingsperiode van de 
nieuwe wet, voor zover die toepassing geen afbreuk doet aan reeds onherroepelijk vastge-
stelde rechten.
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Indien de toestanden of feiten nog niet hun volledig beslag hebben gekregen op de dag 
van de wetswijziging, dient te worden bepaald op welk ogenblik de belastingschuld defi-
nitief is ontstaan.

Ofschoon het hof van beroep terecht stelde dat de materiële belastingschuld voor het 
dienstjaar 1996 ontstond niet alleen omdat op 1 januari 1996 het onroerend goed leeg 
stond maar ook omdat de ononderbroken feitelijke leegstand zich voordeed over het volle-
dige voorafgaande kalenderjaar, ontstond de belastingschuld voor het dienstjaar 1996 pas 
ten vroegste op 1 januari 1996. Het belastingreglement belast bijgevolg een toestand die 
zich op 1 januari van het dienstjaar voordoet. De voorwaarde dat de ononderbroken feite-
lijke leegstand zich tevens moest voordoen over het volledige voorafgaande kalenderjaar, 
is slechts een voorwaarde om van een belastbaar feit te kunnen spreken, minstens wijst 
deze op het bestaan van een belastbaar tijdperk.

Met betrekking tot wetswijzigingen die in de loop van een belastbaar tijdperk worden 
doorgevoerd, wordt aanvaard dat zij fiscaal-juridisch geen retroactieve werking hebben 
aangezien zij de voltrekking van het belastbaar feit en derhalve ook het ontstaan van de 
materiële belastingschuld voorafgaan. Bij belastingen waarvan het belastbaar feit slechts 
na verloop van een tijdspanne voltrokken is, komt de materiële belastingschuld slechts na 
het verstrijken van het belastbaar tijdperk tot stand. Zolang het belastbaar feit niet is vol-
trokken, kan de wetgever wijzigingen in de wetgeving aanbrengen die fiscaal-juridisch 
geen retroactief effect hebben.

Ten aanzien van een nieuwe belasting bestaat een fiscaal-juridische retroactiviteit hierin 
dat zij een belastbaar feit treft dat vóór de inwerkingtreding van de nieuwe wet volledig 
voltrokken is. Enkel toestanden die reeds integraal voltrokken zijn bij de aanvang van het 
dienstjaar, kunnen niet meer belast worden.

Het feit dat de voorwaarden voor belastbaarheid ook steunen op feiten of toestanden die 
niet gesitueerd zijn binnen het dienstjaar waarin de belasting werd ingesteld, is hierbij niet 
relevant.

Ten aanzien van nieuwe belastingen bestaat een eventuele fiscaal-juridische retroactivi-
teit hierin dat zij een belastbaar feit treft dat voor de inwerkingtreding van de nieuwe wet 
volledig voltrokken is. De regel van de niet-retroactiviteit van belastingen belet evenwel 
niet dat de belastingschuld mede kan bepaald worden door elementen die de invoering 
van de belasting voorafgaan.

Het belastbaar feit is in onderhavige zaak zo omschreven dat alleen de woningen en ge-
bouwen worden getroffen die op 1 januari van het belastingjaar en gedurende het volledi-
ge voorafgaande kalenderjaar geheel of gedeeltelijk ononderbroken feitelijk hebben leeg-
gestaan.

Opdat de belasting verschuldigd zou zijn voor het dienstjaar 1996, is derhalve vereist 
dat in het desbetreffende jaar, met name op 1 januari, de woning of het gebouw feitelijk 
leegstaat en dat dit ook ononderbroken het geval was het voorafgaande kalenderjaar.

Indien bijgevolg de woning of het gebouw het voorafgaande kalenderjaar ononderbro-
ken leegstond, doch niet meer leegstaat op 1 januari van het dienstjaar, is geen belasting 
verschuldigd aangezien het belastbaar feit niet voltrokken is.

De belasting op leegstand en verkrotting van gebouwen met andere woorden treft alleen 
die gebouwen die leegstaan na het van kracht worden van de belasting voor zover deze 
leegstand enige duurzaamheid vertoont.

Het kwestieuze belastingreglement heft aldus geen belasting op een toestand die of op 
een feit dat zich (volledig en uitsluitend) in het verleden situeert.

Hieruit volgt dat het arrest het begrip "ontstaan van een belastingschuld" en de artikelen 
2 van het Burgerlijk Wetboek en 238 van de nieuwe Gemeentewet schendt.
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1.2. Tweede onderdeel 
Het volstaat  dat  een gemeentelijk reglement wordt gestemd vóór het  einde van het 

dienstjaar, om geldig te zijn voor dat jaar.
In principe kunnen toestanden die het lopende dienstjaar voorafgaan niet meer aan de 

heffing van een belasting onderworpen worden, doch het volstaat dat het gemeentelijk re-
glement wordt gestemd vóór het einde van het dienstjaar, om geldig te zijn voor dat jaar.

Gemeentelijke belastingen die gestemd worden vóór het einde van het dienstjaar waar-
op ze betrekking hebben, zijn van toepassing op toestanden van dat betreffende jaar.

Het  belastingreglement  op leegstand en verkrotting werd goedgekeurd door  de Ge-
meenteraad van de Stad Gent op 21 november 1995 en bekendgemaakt op 28 november 
1995, zodat het van toepassing is op de feiten die zich hebben voorgedaan in dit dienst-
jaar, meer bepaald gedurende het ganse dienstjaar 1995.

Hieruit volgt dat het arrest de artikelen 2 van het Burgerlijk Wetboek en 238 van de 
nieuwe Gemeentewet schendt.

V. Beslissing van het Hof
Middel
Eerste onderdeel
Overwegende dat het bestreden arrest de aanslag vernietigt die ten laste van 

verweerster voor het belastingjaar 1996 is gevestigd op grond van het belasting-
reglement op leegstand en verkrotting, goedgekeurd door de gemeenteraad van 
de Stad Gent op 21 november 1995, omdat dit reglement het niet-retroactiviteits-
beginsel  schendt doordat  het niet  alleen belastbaar stelt  de leegstand die zich 
heeft voorgedaan in het dienstjaar 1996 maar ook de leegstand die zich heeft 
voorgedaan gedurende het volledige voorafgaande kalenderjaar;

Overwegende dat  wanneer  een  belasting  wordt  geheven  op  grond van  een 
voortdurende toestand die nog in het aanslagjaar wordt vastgesteld, het beginsel 
van de niet-retroactiviteit niet wordt geschonden doordat een belasting wordt ge-
heven op wie zich zowel in het voorgaande jaar als in het nieuwe aanslagjaar in 
die toestand bevindt;

Dat het onderdeel gegrond is;
OM DIE REDENEN,
HET HOF,
Vernietigt het bestreden arrest;
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het ver-

nietigde arrest;
Houdt de kosten aan en laat  de beslissing daaromtrent  aan de feitenrechter 

over;
Verwijst de zaak naar het Hof van Beroep te Brussel.

26 september 2002 - 1° kamer – Voorzitter: de h. Verougstraete, voorzitter – Verslag-
gever: de h. Stassijns – Gelijkluidende conclusie van de h. Thijs, advocaat-generaal met 
opdracht – Advocaat: mr. Bützler.



1976 HOF VAN CASSATIE Nr. 484 - 26.9.02 

Nr. 484

1° KAMER - 26 september 2002

AANSPRAKELIJKHEID BUITEN OVEREENKOMST — HERSTELPLICHT — 
ZAKEN - GEBREK VAN DE ZAAK - AANSPRAKELIJKHEID VAN DE BEWAARDER - VERMOEDEN - 
PERSONEN DIE ZICH DAAROP KUNNEN BEROEPEN - GEVOLG.

Het vermoeden van aansprakelijkheid, ex art. 1384, eerste lid B.W. ten laste van de be-
waarder van een gebrekkige zaak, bestaat alleen ten gunste van hen die de schade 
hebben geleden en kan enkel door hen worden aangevoerd1. (Art. 1384, eerste lid B.W.)

(GEMEENSCHAPPELIJK MOTORWAARBORGFONDS T. Z.M. e.a. en t.a.v. GEMEENTE MONTIGNY-LE-TILLEUL)

ARREST (vertaling)

(A.R. C.00.0444.F)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest, op 20 december 1999 gewezen 

door het Hof van Beroep te Bergen.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Paul Mathieu heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal André Henkes heeft geconcludeerd.
III. Middel
Eiser voert een middel aan. 
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 1384, inzonderheid eerste lid, van het Burgerlijk Wetboek;
- artikel 50, inzonderheid § 1, eerste lid, 2°, en laatste lid, van de wet van 9 juli 1975 

betreffende de controle der verzekeringsondernemingen, vóór de wijziging ervan bij het 
koninklijk besluit van 12 augustus 1994 (naar luid van dat koninklijk besluit is artikel 50 
van de wet artikel 80 geworden);

- artikel 19 van het koninklijk besluit van 16 december 1981 houdende inwerkingstel-
ling en uitvoering van de artikelen 49 en 50 van de wet van 9 juli 1975 betreffende de 
controle der verzekeringsondernemingen, vóór de wijziging ervan bij het koninklijk be-
sluit van 6 mei 1991.

Aangevochten beslissingen en redenen
Na zowel in de eigen motivering als met overneming van de gronden van de eerste 

rechter te hebben vastgesteld dat C. D.P. op 20 september 1982 te Montigny-le-Tilleul, in 
de rue de la Montage de controle over het stuur van zijn vrachtwagen verloor en in aanrij-
ding kwam met de wagen, die bestuurd werd door de eerste verweerster en eigendom was 
van verweerder, veroordeelt het arrest eiser tot schadeloosstelling van de eerste verweer-
ster die verwondingen opliet ingevolge het ongeval, verweerder als eigenaar van het bij 
het ongeval beschadigde voertuig en de tweede verweerster als sociaal verzekeraar van de 
eerste verweerster die in de rechten van laatstgenoemd gesubrogeerd is tot beloop van 
haar kosten, op grond dat het ongeval te wijten was aan het "zich voordoen" van een "toe-
vallig feit", wat tot gevolg heeft dat "de schade van de getroffenen door geen enkele ver-
zekeringsonderneming is gedekt".

Teneinde de vordering tot schadeloosstelling, die de verweerders ook hadden gericht te-

1 Cass, 17 jan. 1991, A.R. 8704-8990, nr. 255.
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gen C. D.P. die zij aansprakelijk wilden doen verklaren, te verwerpen, wijst het arrest zo-
wel op eigen gronden als met overneming van de gronden van de eerste rechter erop dat er 
zich op de door C. D.P. gevolgde rijstrook "een blinkende veelkleurige vlek bevond die 
waarschijnlijk afkomstig was van de concentratie van uitlaatgassen op de weg en die ui-
terst glad was geworden door de recente regenval" en dat die "blinkende vlek", die "te 
wijten was aan een natuurlijk fenomeen waarbij zich na lichte regenval op de weg door de 
uitlaatgassen van de voertuigen een film had gevormd", voor D. P. "een onzichtbare en 
niet te voorziene hindernis opleverde, die gelijkstond met overmacht".

De verweerders hadden ook de gemeente Montigny-le-Tilleul gedagvaard daar zij haar 
onder meer op basis van artikel 1384, eerste lid, van het Burgerlijk Wetboek aansprakelijk 
wilden doen verklaren op grond dat zij de weg onder haar bewaring had. Het arrest wijst 
de vordering van de verweerders tot veroordeling van de gemeente Montigny-le-Tilleul af 
op grond dat "de rijbaan op de plaats van het ongeval geen ongewone kenmerken vertoon-
de; dat het slippen niet is veroorzaakt door de staat van de weg maar door het optreden 
van het hierboven omschreven, niet  te voorzien natuurlijk fenomeen,  zodat het 'toe te 
schrijven was aan een natuurlijke samenloop van omstandigheden' en dat artikel 1384, 
eerste lid, van het Burgerlijk Wetboek niet van toepassing is".

Grieven
Naar luid van artikel 50, § 1, eerste lid, 2°, en laatste lid, van de wet van 9 juli 1975, 

vóór de wijziging ervan bij het koninklijk besluit van 12 augustus 1994 en van artikel 19, 
§ 1, van het koninklijk besluit van 16 december 1981, voor de wijziging ervan bij datzelf-
de besluit, is eiser enkel verplicht tot vergoeding van de schade van het slachtoffer van 
een verkeersongeval wanneer geen enkele erkende verzekeringsonderneming tot die ver-
goeding verplicht is hetzij om reden van een toevallig feit waardoor de bestuurder van de 
wagen die het ongeval heeft veroorzaakt vrijuit gaat, hetzij omdat de verzekeringsplicht 
niet werd nageleefd. Het loutere bestaan van een toevallig feit is geen voldoende reden 
om eiser te verplichten tot schadevergoeding. Uit die teksten volgt immers dat het voor de 
verplichting van eiser vereist is dat het toevallig feit de reden is waarom geen enkele er-
kende verzekeringsonderneming tot vergoeding verplicht is. Een gebrek van de rijbaan, 
mits het de oorzaak is van het ongeval, kan eisers verplichting tot vergoeding doen verval-
len, en eiser had in zijn conclusie betoogd dat "de gemeente aansprakelijk is op grond van 
de artikelen 1384 en volgende van het Burgerlijk Wetboek, aangezien zij een ongewoon 
gladde en derhalve gebrekkige weg onder haar bewaring had" en dat, "aangezien de ge-
meente aansprakelijk moet worden verklaard en zij door een verzekering gedekt, (eiser) 
niet gehouden is tot schadeloosstelling van de (verweerders)".

Het gebrek van de zaak waardoor degene die de zaak onder zijn bewaring heeft aan-
sprakelijk is op grond van artikel 1384, eerste lid, van het Burgerlijk Wetboek, hoeft niet 
noodzakelijk een intrinsiek kenmerk van de zaak te zijn. Voor de aansprakelijkheid van de 
gemeente, die de gebrekkige rijbaan onder haar bewaring heeft in de zin van die tekst, is 
het dus niet vereist dat "het gebrek is veroorzaakt door de staat van de rijbaan" en het be-
staan ervan wordt niet uitgesloten door het loutere feit dat het door een natuurlijk feno-
meen is veroorzaakt.

Daaruit volgt dat het arrest niet wettig voor recht heeft kunnen zeggen dat de gemeente 
Montigny-le-Tilleul niet aansprakelijk was voor het ongeval op grond van artikel 1384, 
eerste lid, van het Burgerlijk Wetboek op de enkele grond "dat de rijbaan op de plaats van 
het ongeval geen ongewone kenmerken vertoonde; dat het slippen van de vrachtwagen 
niet is veroorzaakt door de staat van de rijbaan, maar door het optreden van het hierboven 
omschreven, niet te voorzien natuurlijk fenomeen" - namelijk aan het feit dat "zich op de 
weg na lichte regenval door de uitlaatgassen van de voertuigen een 'film' had gevormd" - 
"zodat het 'toe te schrijven was aan een samenloop van natuurlijke omstandigheden' en dat 
artikel 1384, eerste lid, van het Burgerlijk Wetboek niet van toepassing is" (schending van 



1978 HOF VAN CASSATIE 26.9.02 - Nr. 484 

artikel 1384, inzonderheid eerste lid, van het Burgerlijk Wetboek) en, bijgevolg, eiser niet 
kon veroordelen tot schadeloosstelling van de verweerders (schending van de artikelen 50 
van de wet van 9 juli 1975 en 19 van het koninklijk besluit van 16 december 1981).

IV. Beslissing van het Hof
Overwegende dat, krachtens de artikelen 50, § 1, eerste lid, 2°, en laatste lid, 

van de wet van 9 juli 1975 betreffende de controle der verzekeringsondernemin-
gen en 19, § 1, van het koninklijk besluit van 16 december 1981 houdende in-
werkingstelling en uitvoering van de artikelen 49 en 50 van die wet, zoals ze te 
dezen van toepassing waren, eiser enkel verplicht is tot vergoeding van de door 
een motorrijtuig veroorzaakte schade wanneer geen enkele verzekeringsonderne-
ming tot die vergoeding verplicht is hetzij om reden van een toevallig feit waar-
door de bestuurder van dat voertuig vrijuit gaat hetzij omdat de verzekerings-
plicht niet werd nageleefd;

Dat uit die teksten volgt dat, opdat eiser verplicht zou zijn tot schadeloosstel-
ling van de getroffene, vereist is dat voornoemd toevallig feit de reden is waarom 
geen enkele verzekeringsonderneming tot vergoeding verplicht is;

Overwegende dat het arrest vaststelt dat de bestuurder C. D.P. de controle over 
het stuur van zijn vrachtwagen is verloren waardoor hij in aanrijding kwam met 
de door de eerste verweerster bestuurde wagen;

Dat het, bij het onderzoek van de aansprakelijkheid van die bestuurder, oor-
deelt "dat 'de blinkende vlek' waarop de vrachtwagen [...] is geslipt [...] te wijten 
was aan een natuurlijk fenomeen waarbij zich op de weg na lichte regenval door 
de uitlaatgassen van de voertuigen een 'film' had gevormd; dat die film voor de 
bestuurder een onzichtbare en niet te voorziene hindernis opleverde, die gelijks-
tond met overmacht";

Dat het, anderzijds, de gemeente Montigny-le-Tilleul niet aansprakelijk acht 
op grond van de artikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek noch op 
grond van artikel 1384, eerste lid, van dat wetboek; dat het, wat laatstgenoemde 
wetsbepaling betreft, die beslissing grondt op de overweging "dat de rijbaan op 
de plaats van het ongeval geen ongewone kenmerken vertoonde; dat het slippen 
van de vrachtwagen niet is veroorzaakt door de staat van de weg, maar door het 
optreden  van  het  [boven]omschreven  natuurlijk  fenomeen  [...],  zodat  [voor-
noemd] artikel niet van toepassing is";

Dat het beslist dat de schade van de getroffenen wegens dat toevallig feit door 
geen enkele verzekeringsonderneming is gedekt en dat, derhalve, de rechtsvorde-
ring tegen eiser gegrond is;

Overwegende dat het middel betoogt dat het arrest de gemeente Montigny-le-
Tilleul  aansprakelijk  had  moeten  verklaren  op  grond  van  voornoemd artikel 
1384, eerste lid, en dat, nu die aansprakelijkheid door een verzekeringsonderne-
ming was gedekt, eiser niet verplicht was tot schadeloosstelling van de verweer-
ders;

Overwegende dat het bij artikel 1384, eerste lid, ingevoerde vermoeden van 
aansprakelijkheid bedoeld is om een meer efficiënte bescherming te verlenen aan 
degenen die schade lijden ten gevolge van de zaken die men onder zijn bewaring 
heeft; dat het enkel bestaat ten voordele van de personen die rechtstreeks schade 
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hebben geleden en alleen door hen kan worden aangevoerd;
Dat het middel, nu het aanvoert dat genoemd vermoeden van aansprakelijkheid 

eiser ten goede moet komen, niet kan worden aangenomen;
Wat de vordering tot bindendverklaring van het arrest betreft :
Overwegende dat, ten gevolge van de verwerping van het cassatieberoep, de 

vordering tot bindendverklaring van het arrest geen belang meer heeft;
OM DIE REDENEN,
HET HOF
Verwerpt het cassatieberoep en de vordering tot bindendverklaring van het ar-

rest;
Veroordeelt eiser in de kosten.

26 september 2002 - 1° kamer – Voorzitter: de h. Marchal, eerste voorzitter – Verslag-
gever:  de h. Mathieu –  Gelijkluidende conclusie  van de h. Henkes, advocaat-generaal – 
Advocaten: mrs. T'Kint en De Gryse.

Nr. 485

1° KAMER - 26 september 2002

ENERGIE - ELEKTRICITEIT - LEVERING - SCHADE - HERSTELPLICHT - 
CONCESSIEVERLENENDE OVERHEID - CONCESSIEHOUDENDE ONDERNEMING - GEMEENRECHTELIJKE 
AANSPRAKELIJKHEID - ABONNEES EN DERDEN - GEVOLG.

Art. 18 W. 10 maart 1925 op de elektriciteitsvoorziening regelt  de wijze waarop de her-
stelplicht op de concessieverlenende overheid dan wel op de concessiehoudende on-
derneming rust en legt die plicht, met uitsluiting van de concessieverlenende overheid,  
ten laste van de concessiehoudende onderneming, zonder af te wijken van de gemeen-
rechtelijke aansprakelijkheidsregels m.b.t de verhouding van de onderneming met abon-
nees en derden1. (Art. 18, Wet 10 maart 1925 op de elektriciteitsvoorziening)

(IDEG c.v. T. P.)

Conclusie van advocaat-generaal Henkes (vertaling) :
I. Feiten van de zaak en voorafgaande rechtspleging
1. Verweerder en zijn vrouw wonen naast een garage die door de eerste verweerster 

wordt geëxploiteerd.
In de stroomcabine die de woning en de garage van elektriciteit voorziet, gebeurt er een 

ongeval. Daardoor ontstaat er een overspanning die de toestellen beschadigt die op de 
elektrische installatie van de twee gebouwen aangesloten zijn.

De verzekeraar dekt de schade aan de privé-goederen van het echtpaar. Hij keert zich 
vervolgens tegen de c.v.  Ideg,  de  elektriciteitsleverancier.  Tegelijk  vordert  de  b.v.b.a. 
Garage P. vergoeding van de schade die zij heeft geleden.

1 Zie Cass, 29 nov. 1967, A.C., 1968, 454. 
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2. M.b.t tot de beide zaken, wordt de c.v. Ideg in eerste aanleg veroordeeld, waarop zij 
beroep instelt. Het Hof van Beroep te Luik bevestigt de beroepen vonnissen.

De redenering die het hof van beroep voorstaat, kan als volgt worden samengevat: het 
reglement waarin de rechtsverhouding tussen de leverancier en afnemer is vastgelegd, 
bepaalt dat de stroom wordt geleverd binnen een bepaalde marge van elektrisch vermo-
gen. Aldus moet de leverancier een resultaatsverbintenis nakomen.

Indien de geleverde stroom het overeengekomen vermogen overschrijdt en de lever-
ancier  zich  niet  kan  beroepen  op  overmacht,  dan  komt  zijn  aansprakelijkheid  in  het 
gedrang.

Het leveringsreglement bevat evenwel een beding waarbij de aansprakelijkheid wordt 
uitgesloten, namelijk dat de c.v. Ideg enkel dekking verleent met inachtneming van een 
franchise van 250 euro en enkel voor schade die veroorzaakt is aan goederen die niet voor 
beroepsdoeleinden bestemd zijn.

Het hof van beroep weigert evenwel dat exoneratiebeding in aanmerking te nemen. Het 
steunt op art. 18 W. 10 maart 1925 op de elektriciteitsvoorziening. Die tekst luidt als vol-
gt:  "De  vergoedingen  voor  schade  wegens  aanleg  of  exploitatie  van  elek-
triciteitsvoorzieningen vallen geheel ten laste van het betrokken bedrijf, dat aansprakelijk 
blijft voor al de voor de derde personen schadelijke gevolgen".

Volgens de rechters, legt art. 18 van die wet de schade ten laste van stroomleverancier, 
die zich daarvan niet kan vrijstellen.

II. Middel
3. Het middel voert de schending aan van de artt. 18 W. 10 maart 1925, alsook van de 

artt. 6, 1146 tot 1154 en, voor zoveel als nodig, 1382 en 1383 B.W.
In een eerste onderdeel komt eiseres in hoofdzaak op tegen de beslissing van de appèl-

rechters, volgens welke art. 18 W. 10 maart 1925 een bepaling is die afwijkt van de voor-
waarden  m.b.t.  de  aansprakelijkheid,  terwijl  die  tekst,  aldus  eiser,  gewoonweg  de 
aansprakelijkheid wil verdelen tussen de cedent en de concessiehouder en zich daarbij niet 
bekommert over het ontstaan van de aansprakelijkheid; en, in een tweede onderdeel, in 
aanvullende orde, in de veronderstelling dat art. 18 een bepaling bevat die afwijkt van de 
voorwaarden m.b.t. de aansprakelijkheid, dat de appèlrechters geweigerd hebben het ex-
oneratiebeding toe te passen, terwijl de bij art. 18 aangebrachte wijzigingen niet van open-
bare orde zijn en dus in beginsel een andersluidende overeenkomst dulden.

4. Het geschil betreft dus in de eerste plaats de uitlegging van art. 18 W. 10 maart 1925. 
Er kunnen twee stellingen worden verdedigd.

Een eerste stelling is van oordeel dat de wet een afwijking vormt op de algemene werk-
ing van het aansprakelijkheidsrecht. De reikwijdte van de afwijking varieert naar gelang 
van  de  auteurs:  sommigen  zien  daarin  de  invoering  van  een  werkelijke  objectieve 
aansprakelijkheid, wars van elke fout; anderen zijn van oordeel dat er op de leverancier 
geen objectieve aansprakelijkheid rust maar wel een veiligheidsplicht2.

Anderen zijn meer terughoudend: volgens hen regelt art. 18 enkel de verhouding tussen 

2 Over het bestaan van een veiligheidsplicht, zie A. LAGASSE, noot onder Kh. Gent, 19 juni 1947, J.T., 
1948, p. 159; M.A. FLAMME, Législation industrielle, partie théorique, Brussel, P.U.B., 1971, 2e uitg., 
p. 79; over het bestaan van een objectieve aansprakelijkheid, DE PAGE,  Traité, dl. II, uitg. 1964, p. 
921, nr. 934, noot 5 en p. 1043, nr. 1005; Concl. adv.-gen. MAHAUX vóór Cass., 6 april 1960, Pas., 
1960, I, 927; raadpl. ook P. VAN DER WIELEN, "La validité et la force obligatoire des clauses exonéra-
toires de responsabilité contenues dans les conditions générales de distribution de l'électricité à la lu-
mière d'une jurisprudence récente", R.G.D.C., 1993, p. 441; D. PHILIPPE, "La responsabilité civile en 
matière d'énergie", dans Responsabilités, Traité théorique et pratique, Brussel, Story-Scientia, Titel 
III, dossier 32, p. 8; J.L. FAGNART en M. DENEVE, "Chronique de jurisprudence - Responsabilité civile", 
J.T., 1976, p. 611, nr. 114 en noten 189-190.
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de administratieve overheid, die het recht op de distributie van elektriciteit in concessie 
geeft, en de concessiehouder. In die optiek beoogt art. 18 louter, jegens derden, te om-
schrijven dat alleen de concessiehouder aansprakelijk is voor de exploitatie van het dis-
tributienet.

5. Die tweede zienswijze blijkt de meest relevante te zijn. Zij vertoont een vaststaande 
samenhang, met name gelet op de parlementaire voorbereiding. Indien de wetgever een 
geval van objectieve aansprakelijkheid voor ogen had, of indien hij de aansprakelijkheid 
die op de elektriciteitsleveranciers rust, had willen verzwaren, dan zou de parlementaire 
voorbereiding daarvan beslist gewag hebben gemaakt.

Bij het onderzoek van die voorbereiding komt zoiets helemaal niet tot uiting. Integen-
deel, zij laat veeleer uitschijnen dat de tweede interpretatie correct is. In Répertoire pra-
tique du droit belge lezen we daarover: "la ratio legis de l'article 18 se trouve dans le souci 
du législateur de régler les rapports entre l'autorité publique et l'entreprise d'électricité. S'il 
y a dommage dû aux installations de distribution ou à l'exploitation, c'est l'entreprise qui 
en répondra vis-à-vis des tiers, à l'exclusion de l'autorité dont elle tient le droit de dis-
tribuer. Le texte, par contre, n'entend nullement résoudre le lien né du dommage entre 
l'entreprise et le tiers, ni déroger au droit commun en matière de responsabilité. L'article 9 
du cahier des charges-type établi par l'arrêté royal du 11 février 1927 apporte à cette inter-
prétation une confirmation expresse, puisque reproduisant l'article 18 de la loi, il le com-
plète en ajoutant ces mots : ' ...la commune ne pouvant encourir de ce chef aucune respon-
sabilité'"3.

6. Het Hof van Cassatie had die kwestie kunnen beslechten. Het was gevat van een 
voorziening  tegen  een  arrest  van  het  Hof  van  Beroep  te  Brussel  dat  afwijzend  had 
beschikt op de vordering van de verzekeraar die een schadegeval ten gevolge van over-
spanning diende te vergoeden en dat het in het leveringsreglement vervatte exoneratiebed-
ing had toegepast.

Het middel voerde de bijzondere aard aan van de bij art. 18 ingestelde aansprakeli-
jkheid, die, aldus dat middel, op de netbeheerder een vermoeden van fout doet rusten. Het 
Hof heeft die vraag niet willen beslechten. Het heeft namelijk geoordeeld dat het bepaalde 
in art. 18, ongeacht de precieze aard van de aansprakelijkheid die dat artikel op de lever-
ancier doet rusten, niet van openbare orde is en de partijen dus de gelegenheid biedt, bij 
overeenkomst, rechtsgeldig af te wijken van de daarin vervatte regeling4.

In zijn noot onder dat arrest, in de Pasicrisie, neemt adv.-gen. MAHOUX een duidelijk 
standpunt in. Hij schrijft "men kan gemakkelijk begrijpen dat de wet geen wijziging heeft 
gebracht aan de regelen, die voorzien in de aansprakelijkheid van voortbrengers, vervo-
erders en verdelers van elektrische energie jegens de slachtoffers van ongevallen en zich 
heeft bekommerd om de vrijwaring van de aansprakelijkheid van de openbare macht, door 
ze te beschermen tegen elk verhaal van de benadeelden"5.

7. Op grond van al het voorgaande komt het mij voor dat art. 18 een regel bevat die de 
aansprakelijkheid verdeelt tussen de overheid en de elektriciteitsleveranciers. Daarbij mag 
men er niet  van uitgaan dat  die  regel afwijkt  van de algemene beginselen inzake die 
aansprakelijkheid (onder meer dat zij een objectieve aansprakelijkheid, een veiligheid-
splicht, enz... invoert).

Ik meen derhalve dat het middel dat afgeleid is uit de schending van art. 18 W. 10 
maart 1925 gegrond is. Uit het arrest van het hof van beroep blijkt immers dat de rechter 
het exoneratiebeding niet heeft willen toepassen omdat het strijdig is met art. 18, zoals het 

3 M. LOUVEAUX,  R.P.D.B., Compl., dl. IV, trefwoord Energie électrique et gaz, Brussel, Bruylant, 
1972, p. 181, nr. 162.
4 Cass., 29 nov. 1967, A.C., 1968, I, 454.
5 Noot P.M. onder Cass., 29 nov. 1967, A.C., 1968, 457.
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Hof dat artikel begreep.
Art. 18 heeft echter, in tegenstelling tot hetgeen het bestreden arrest lijkt te oordelen, 

niets te maken met de essentie van de werking van de aansprakelijkheid en kan dus geen 
grond opleveren om een exoneratiebeding toe te staan of te verbieden. Het eerste on-
derdeel is dus mijn inziens gegrond.

8. We kunnen ons evenwel afvragen of, ondanks het feit dat het bestreden arrest art. 18 
schendt, dat een andere draagwijdte heeft dan die welke de rechters eraan verlenen, de 
door die rechters gehanteerde oplossing niet gegrond kan worden op andere overwegin-
gen, wat dan een substitutie van motieven zou verantwoorden.

Het kan immers van belang zijn de aard van het reglement betreffende de levering van 
elektriciteit te onderzoeken en na te gaan of het daarin vervatte exoneratiebeding al dan 
niet rechtsgeldig is.

9. De omschrijving van de algemene voorwaarden, in navolging van de uitlegging van 
art. 18 van de wet, roept twee tegenstrijdige standpunten op. Volgens sommigen zijn de 
algemene voorwaarden van reglementaire aard, volgens anderen zijn ze van contractuele 
aard.

Het probleem werd heel helder samengevat in een artikel van P. VAN DER WIELEN dat in 
1993 in Revue générale de droit civil belge verscheen6.

10. Tot staving van de stelling die de reglementaire aard voorstaat,  worden meestal 
kenmerken aangevoerd zoals de omstandigheid dat de verhouding met de gebruikers on-
der de grote openbaredienstbeginselen valt, de omstandigheid dat er geen mogelijkheid tot 
onderhandeling of keuze van de partner bestaat, of nog het bestaan van een monopolie in 
feite of in rechte aan de zijde van de openbare instelling7.

Sommigen zijn evenwel van oordeel dat die "reglementaire stelling" niet voldoende is 
om alles uit te leggen. Zij opteren voor een uitlegging die de reglementaire kenmerken 
met de contractuele kenmerken verzoent: het kader van de verhouding blijft van regle-
mentaire aard, maar de handeling waarbij de klant zich bij dat kader aansluit, is van con-
tractuele aard8.

In de praktijk merkt men dat de rechtspraak van de Raad van State de "reglementaire 
stelling" voorstaat. In verscheidene arresten wordt gezegd dat de algemene leveringsvoor-
waarden van reglementaire aard zijn9.

De beslissingen van de hoven en rechtbanken daarentegen zijn veel heterogener. Som-
mige leggen de nadruk op de reglementaire aard van de algemene aannemingsvoorwaar-
den (om zo het rechtsmiddel van de exceptie van niet-uitvoering uit te sluiten), andere ne-
men de contractuele aard in aanmerking10.

6 P. VAN DER WIELEN, op.cit., R.G.D.C., 1993, p. 429.
7 Ibidem, p. 430; M. LOUVEAUX, R.P.D.B., Compl., dl. IV, trefwoord Energie électrique et gaz, Brus-
sel, Bruylant, 1972, p. 387 e.v., nr. 447-448.
8 D. DEOM,  Le statut juridique des entreprises publiques, Brussel, Story-Scientia, 1990, p. 425, nr. 
270. Die zienswijze is ingegeven door sommige voorbeelden, zoals het spoorvervoer, waar men van 
oordeel is dat de verhouding die de transporteur en de klant bindt, van tweeërlei aard is: een vervoer-
scontract, enerzijds, en een reglement waarin de rechten en de plichten van de partijen nader worden 
omschreven, anderzijds. Zie P. VAN DER WIELEN, op.cit., R.G.D.C., 1993, p. 431. 
9 Ibidem, p. 432. We wijzen evenwel op een arrest van de R.v.St. van 21 nov. 1968, Buffin de Chos-
al, nr. 13.232, Arr. R.v.St., 1968, p. 840, waarin het hoge administratieve rechtscollege van oordeel is 
datde algemene voorwaarden voor de levering van water, die door de gemeente Mont-Saint-Guibert 
zijn opgemaakt, een contractuele waarde hebben. We mogen evenwel niet uit het oog verliezen dat er 
in die zaak sprake was van algemene voorwaarden die gericht waren aan inwoners van een andere 
gemeente en dat de gemeente Mont-Saint-Guibert territoriaal onbevoegd was om op die plaats uit-
spraak te doen. Zie de analyse van P. VAN DER WIELEN, op.cit., R.G.D.C., 1993, p. 432.
10 We zullen hier geen lange en saaie opsomming van de verschillende beslissingen geven. Men ver-
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11. Het Hof kreeg de gelegenheid om expliciet uitspraak te doen over de aard van de al-
gemene voorwaarden voor de levering van elektriciteit11.

De zaak kan als volgt worden samengevat: een vennootschap koopt een pand dat door 
een huurder wordt bewoond. Naderhand verlaat de huurder het goed en er wordt een ver-
huiskaart opgemaakt door de aangestelde van de elektriciteitsleverancier. Achteraf krijgt 
de eigenaar de factuur m.b.t. het elektriciteitsverbruik in het pand.

Hij weigert ze echter te betalen. Eiser is in zijn middel van oordeel dat het bestreden 
vonnis, door te oordelen dat eiseres persoonlijk gehouden was tot betaling van de elek-
triciteitsfacturen,  zonder  daarbij  vast  te  stellen  dat  zij  met  verweerster  een  abon-
nementscontract had gesloten en te kennen had gegeven dat zij instemde met de lever-
ingsvoorwaarden waarin verweersters abonnementscontract voorzag, zijn beslissing niet 
naar recht heeft verantwoord.

De redenering is dus vrij eenvoudig: de eigenaar beweert niet gebonden te zijn door de 
elektriciteitsleverancier, aangezien er tussen hen geen overeenkomst bestaat.

12. In mijn mondelinge conclusie voor het arrest had ik daarover in hoofdzaak het vol-
gende gezegd "Suivant un arrêt du Conseil d'Etat du 27 septembre 1988 (De Leener et 
Ballon, n° 30.876, R.A.C.E. 1988, p. 1 et s.), les conditions générales de fourniture d'élec-
tricité en basse tension revêtent un caractère réglementaire. Elles concernent une mission 
qui, selon la loi du 10 mars 1925 sur les distributions d'énergie électrique, est un service 
public, lui-même érigé en monopole de l'autorité publique, en l'occurrence des communes. 
Elles sont fixées unilatéralement et sont valables à l'égard de tous. Le caractère de service 
public de la fourniture d'électricité exclut que le rapport de droit entre le fournisseur de 
l'électricité et le particulier auquel le service est fourni fasse l'objet d'un contrat d'adhésion 
de droit civil.

Il me paraît que la décision de notre haute juridiction administrative peut se compren-
dre aisément dès lors que l'on distingue bien entre d'une part le rapport primaire qui lie le 
consommateur d'électricité au fournisseur de celle-ci ainsi que la nature de ce rapport et, 
d'autre part, les modalités d'exécution constitutives d'un rapport secondaire, ultérieur, ainsi 
que les règles de droit qu'il convient de lui appliquer.

Ainsi le rapport primaire entre consommateur et fournisseur d'un service public est, en 
règle, comme en l'espèce, de nature réglementaire. Les droits et obligations qui lient les 
deux parties sont déterminés par la loi du service (public) en cause.

Comme le démontre de façon convaincante, me paraît-il, ORIANNE (cité par LOU-
VEAUX, Marc, dans le RPDB, cplt. IV, Ve Energie électrique et gaz, n° 447, p. 264), 
'l'adhésion de l'usager a pour seul objet l'application à cet usager du règlement du service. 
La police d'abonnement n'est qu'un moyen de preuve.'

Mais le règlement qui gouverne le rapport primaire n'épuise pas la réalité juridique. 
Car, une fois 'le contact établi entre le service et l'usager, les relations entre les parties de-
vront être gouvernées par des règles précises que les règlements ne contiennent pas et qui 
feront l'application de la loi du service au cas de l'usager. Où chercher ces règles, sinon 
dans le droit civil et le Code de commerce où l'on trouve la solution des multiples prob-
lèmes qui se posent à propos de l'exécution des obligations? Ce recours au droit privé 
trouve son fondement dans la loi et non dans le contrat. C'est la loi même qui veut que se 
nouent entre le service et l'abonné des relations de droit civil (en ce sens, v° Concession, 
n° 204).'

wijze gewoon naar het onderzoek van P. VAN DER WIELEN, op.cit., R.G.D.C., 1993, p. 435-436, noten 
35 tot 37. Zie ook R. KRUYTHOF, H. BOCKEN, F. DE LY en B. DE TEMMERMAN, "Overzicht van recht-
spraak, 1981-1992, Verbintenissen", T.P.R., 1994, p. 230, nr. 41.
11 Cass., 4 dec. 2000, A.R. C.99.0095.F, nr. 664.
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Ceci dit, commentant une décision de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 14 décem-
bre 1966, aux termes de laquelle 'l'EDF n'a pas à intervenir dans les rapports entre le pro-
priétaire des lieux qui a souscrit un contrat d'abonnement et les occupants desdits lieux' 
(...) et que 'l'abonné est responsable de toutes les consommations effectuées par l'intermé-
diaire de son branchement et enregistrées par son compteur", le RPDB (op. cit. n° 453bis) 
précise que "le contrat d'abonnement est passé non pas en considération de la personne 
mais en vue de l'alimentation d'un bail ou d'un fonds de commerce déterminé'. Bref ce 
contrat d'abonnement est lié à un lieu, mais non à une personne.

Cette opinion recouvre la réalité du lien juridique tel que défini dans le règlement-type 
de fourniture lequel, suivant la défenderesse qui n'est pas contredite quant à ce, prévoit 
que le propriétaire de l'immeuble raccordé aux réseaux de distribution, en tant qu'il a la 
garde du branchement, est 'abonné' au sens dudit règlement.

La défenderesse en déduit que, de ce fait, le propriétaire est 'juridiquement lié envers le 
fournisseur lorsque n'est pas identifiée une personne bénéficiant des fournitures, ce que, 
par contre la demanderesse conteste'."

13. Het Hof is ook van oordeel "dat gelet op het feit dat de elektriciteitsdistributeur een 
openbare dienst verleent, de voorwaarden voor de levering van elektriciteit van reglemen-
taire aard zijn; dat zij dus onmiddellijk kunnen worden tegengeworpen aan de eigenaar 
van een op het distributienet aangesloten gebouw"12.

Waaruit het Hof dan de gevolgen afleidt m.b.t. de gegrondheid van het middel: "dat het 
middel,  nu het betoogt dat die eigenaar zijn wil te kennen moet geven om een lever-
ingsovereenkomst  te  sluiten  en  zich  persoonlijk  jegens  de  elektriciteitsdistributeur  te 
verbinden, faalt naar recht".

14. Zo hebben het Hof van Cassatie en de Raad van Staat zich dus in gelijkluidende be-
woordingen  uitgesproken over  de  aard van  de algemene leveringsvoorwaarden.  Beide 
rechtscolleges zijn van oordeel dat die voorwaarden van louter reglementaire aard zijn. 
Een andere zienswijze valt bijgevolg moeilijk te verantwoorden13.

15. Ik wil nog even terugkomen op het arrest van het Hof van Cassatie van 29 novem-
ber 1967, waarnaar ik verwees bij het onderzoek van de draagwijdte van art. 18 W. 10 
maart 192514.

Dat  arrest  is  van oordeel  dat  "welke  ook  de  grondslag  van  in  artikel  18 vermelde 
aansprakelijkheid van de leverancier zij, deze bepaling de openbare orde niet raakt en de 
partijen dus toestaat bij overeenkomst geldig van de daarin vastgelegde regels af te wi-
jken".

Dit doet toch enkele vragen rijzen. Het lijdt geen twijfel dat art. 18 van de wet een aan-
vullende  bepaling  is.  Het  is  dus  logisch  dat  ervan  bij  overeenkomst  kan  worden 
afgeweken. Dan rijst  wel de vraag of de afwijking wel degelijk uit een overeenkomst 
voortvloeit.

In die zaak blijkt uit de bewoordingen van het middel dat de bodemrechter van oordeel 
was dat de afwijking voorkwam in een reglement op de elektriciteitsdienst. Hoe valt het 
arrest  van  het  Hof,  dat  exoneratiebedingen toestaat,  te  verzoenen met  het  middel  dat 
herinnert aan de reglementaire aard van de verhouding tussen leverancier en gebruiker?

Moeten we uit dat arrest van het Hof afleiden dat het die verhouding impliciet als een 
contractuele verhouding aanmerkt? Dat staat nog te bezien. 

Het Hof diende uit te maken wat de draagwijdte van art. 18 W. 10 maart 1925 was. 

12 Ibidem.
13 Contra B. PEETERS, "De verhouding tussen openbare diensten en hun gebruikers: een contractuele 
of een reglementaire relatie", R.W., 1990-1991, pp. 137 e.v.
14 Cass., 29 nov. 1967, A.C., 1968, 454.
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Vormt het een herinnering aan de gemeenrechtelijke aansprakelijkheidsregeling of betreft 
het een specifieke tekst die de leverancier een automatische aansprakelijkheid oplegt?

Het Hof stelt alleen maar vast dat het bepaalde in art. 18 aanvullend is en dat daarvan 
bij overeenkomst kan worden afgeweken. De bestreden beslissing was in haar vooronder-
stellingen evenwel van oordeel dat het niet om een overeenkomst maar wel om een regle-
ment ging.

Tenslotte is het niet zeker dat het Hof de vraag rechtstreeks heeft beantwoord.
Met het voornoemde, veel recentere, arrest van het Hof van 4 december 2000 wordt 

trouwens alle twijfel weggenomen.
16. Zoals ik in het eerste deel van dit onderzoek heb vermeld, moet art. 18 W. 10 maart 

1925  in  die  zin  worden  uitgelegd  dat  de  elektriciteitsleverancier  met  een  gemeen-
rechtelijke  aansprakelijkheid  wordt  belast  (waarvan  de  administratieve  overheid  dus 
wordt ontheven).

Als we uitgaan van het beginsel dat de verhouding tussen de elektriciteitsleverancier en 
de gebruikers van reglementaire aard is, rijst de vraag of een reglement een exoneratiebe-
ding kan bevatten dat de openbare overheid van haar aansprakelijkheid ontslaat.

Er moeten twee elementen in aanmerking worden genomen: de hiërarchie van de nor-
men en het beginsel van de continuïteit van de openbare dienst.

17. Vooreerst de hiërarchie van de normen en de omstandigheid dat een reglement niet 
kan afwijken van hetgeen de wet voorschrijft: in dat verband zou men hier kunnen stellen 
dat de aansprakelijkheid die de administratieve overheid wordt opgelegd, voortvloeit uit 
de toepassing van de artt. 1382 e.v. B.W. Bijgevolg kan het reglement dat het kader vormt 
van de verhouding tussen de abonnee en de elektriciteitsleverancier enkel een toepassing 
van die hogere norm inhouden en mag het er niet van afwijken.

We moeten dus stellen dat het reglement dat de openbare overheid van haar aansprake-
lijkheid ontslaat, onwettig is omdat het strijdig is met de beginselen van het Burgerlijk 
Wetboek.

Een  aantal  auteurs  en  rechtscolleges  hebben  die  redenering  al  verdedigd  en 
bekrachtigd15.

18. Vervolgens, het beginsel van de continuïteit van de openbare dienst: op grond daar-
van zouden de reglementen van elektriciteitleveranciers geen bedingen mogen bevatten 
waardoor zij ontslagen worden van uitvoering van de verbintenis die hun eigenlijke op-
dracht vormt, namelijk de levering van elektriciteit.

Bijgevolg doet  de  Raad van State  het  beding teniet  met  de  bestreden voorwaarden 
waarbij de leverancier zich vrijstelt van elke aansprakelijkheid jegens de klanten, behalve 
in het geval van een zware fout16.

Als we ons bij die rechtspraak aansluiten, moeten we van oordeel zijn dat "les clauses 
exonérant le distributeur de sa faute légère [...] peuvent être annulées par le Conseil d'Etat, 

15 J.-L. FAGNART, La responsabilité civile - Chronique de jurisprudence (1985-1995), Brussel, Larcier 
1997, p. 40; P. LEWALLE, "La responsabilité des pouvoirs publics en droit belge, antécédents et per-
spectives", in L'administration face à ses juges, Luik, Ed. Jeune Barreau, 1987, p. 25: " nous voyons 
mal comment une autorité publique aurait le pouvoir de se libérer, en vertu de son propre règlement, 
de la responsabilité que la loi civile met à sa charge. La seule considération de la hiérarchie des 
normes rend cette hypothèse très douteuse au plan de la légalité". Zie ook F. MAUSSION, "La respons-
abilité des pouvoirs locaux", in La responsabilité des pouvoirs publics, Brussel, Bruylant, 1991, p. 
107.
Men  raadplege  ook,  i.v.m.  exoneratiebedingen  in  havenreglementen,  E.  VAN HOOYDONCK,  "De 
geldigheid van in havenreglementen opgenomen bevrijdingsbedingen", R.W., 1990-1991, p. 1389.
16 R.v.St.., 27 sept. 1988, De Leener en Ballon, nr. 30.876, J.T., 1989, p. 716.
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et les tribunaux doivent en refuser l'application conformément à l'article 159 de la Consti-
tution parce qu'elles sont contraires au principe de continuité du service public; ceci en-
traîne l'obligation d'indemniser le dommage subi par l'abonné et qui résulte d'interrup-
tions, perturbations ou irrégularités dans la fourniture en raison d'une faute légère du dis-
tributeur"17.

19. Laten we tot slot even samenvatten. Het onderhavige bestreden arrest heeft geen 
toepassing gemaakt van het exoneratiebeding dat het strijdig acht met art. 18 W. 10 maart 
1925. Maar het is óf het een óf het ander: ofwel is het exoneratiebeding van contractuele 
aard, en in dat geval konden de partijen, aangezien art. 18 de openbare orde niet raakt, er-
van rechtsgeldig afwijken bij een overeenkomst; ofwel is het exoneratiebeding vervat in 
een reglement en kan het, met toepassing van art. 159 Gw., niet worden afgewezen door 
aan te voeren dat het strijdig is met art. 18, aangezien laatstgenoemd artikel enkel ertoe 
strekt de verhouding tussen de leverancier en de openbare overheid te regelen.

Bijgevolg is art. 18, welk standpunt men ook inneemt, een ontoereikende grondslag om 
het exoneratiebeding af te wijzen.

We zouden het dus daarbij kunnen laten en stellen, zoals eiser voorhoudt, dat het arrest 
art. 18 W. 10 maart 1925 schendt en dat de voorziening dus moet worden aangenomen.

Dit gezegd zijnde, zou de oplossing die het arrest in aanmerking neemt ook door een 
andere redenering kunnen worden verantwoord.

Als men immers opteert voor de reglementaire aard van de verhouding abonnee-lever-
ancier, moet men vaststellen dat de algemene voorwaarden niet rechtsgeldig een exoner-
atiebeding kunnen bevatten, en wel om twee redenen: enerzijds het beginsel van de con-
tinuïteit van de openbare dienst, anderzijds het beginsel dat een lagere norm niet van de 
wet mag afwijken.

Het bestreden arrest dat het exoneratiebeding afwijst, is naar recht verantwoord, maar 
op een andere reden dan die waarop het is gegrond.

III. Besluit
20. Persoonlijk geef ik de voorkeur aan de eerste stelling, d.w.z. dat op grond van de 

draagwijdte van voornoemd art. 18 het litigieuze beding niet kan worden afgewezen en 
dat de schending van die bepaling, omdat haar een draagwijdte wordt gegeven die zij niet 
heeft, tot vernietiging van de bestreden beslissing moet leiden.

Zodoende zal het Hof op duidelijke wijze een kwestie kunnen beslechten waarover tot 
nu toe betwisting bestond.

ARREST (vertaling)

(A.R. C.00.0585.F)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest dat op 5 mei 2000 door het Hof 

van Beroep te Luik is gewezen.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Paul Mathieu heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal André Henkes heeft geconcludeerd.
III. Middel
Eiseres voert een middel aan.

17 P. VAN DER WIELEN, op.cit., R.G.D.C., 1993, p. 445.
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Het is als volgt gesteld :
Geschonden wetsbepalingen
- artikel 18 van de wet van 10 maart 1925 op de elektriciteitsvoorziening;
- de artikelen 6, 1146, 1147, 1148, 1149, 1150, 1151, 1152, 1153, 1154 en voor zoveel 

als nodig, 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek.
Aangevochten beslissingen
Het bestreden arrest wijst eerst erop dat artikel 18 van de wet van 10 maart 1925 op de 

elektriciteitsvoorziening bepaalt dat "de vergoedingen voor schade wegens aanleg of ex-
ploitatie van elektriciteitsvoorzieningen geheel ten laste vallen van het betrokken bedrijf, 
dat aansprakelijk blijft voor al de voor de derde personen schadelijke gevolgen", dat de 
rechtsverhouding tussen een intercommunale die gas en elektriciteit levert en haar klant 
van reglementaire aard is en dat het beding V2b van het reglement voor de aansluiting, de 
terbeschikkingstelling en het afnemen van elektriciteit in laagspanning bepaalt dat de le-
verancier enkel dekking hoeft te verlenen met inachtneming van een franchise van 10.000 
BEF enkel voor schade die veroorzaakt is aan goederen die uitsluitend voor privé-doelein-
den bestemd zijn en dat de tegenstelbaarheid van dat reglement niet wordt betwist, en be-
slist vervolgens dat "het beding waarbij de vergoeding beperkt wordt tot goederen die uit-
sluitend voor privé-doeleinden bestemd zijn en na aftrek van een franchise van 10.000 
BEF (geïndexeerd bedrag) niet in aanmerking kan worden genomen omdat het strijdig is 
met artikel 18 van de wet van 10 maart 1925" en, bijgevolg eiseres jegens verweerster sub 
3, die in de rechten van de verweerders sub 1 is getreden, zonder aftrek van de bedoelde 
franchise, veroordeelt tot betaling aan verweerster sub 2 van 51.193 BEF meer interest.

Grieven
1. Eerste onderdeel
Artikel 18 van de wet van 10 maart 1925 regelt enkel de vraag wie de last van de her-

stelplicht moet dragen en laat die rusten op de concessiehoudende onderneming, met uit-
sluiting van de concessieverlenende overheid, zonder af te wijken van de gemeenrechtelij-
ke aansprakelijkheids-regels m.b.t de verhouding van de onderneming met de abonnees; 
in het gemene recht belet niets dat een elektriciteitsbedrijf zijn aansprakelijkheid jegens 
zijn abonnees beperkt, voor zover een dergelijk beding niet ertoe strekt het bedrijf vrij te 
stellen van de schadelijke gevolgen van zijn bedrog, voor zover het door geen enkele 
wetsbepaling verboden is en voor zover het niet tot doel of gevolg heeft dat het voorwerp 
zelf van de verbintenis teniet wordt gedaan. 

Daaruit volgt dat het arrest, aangezien het oordeelt dat het exoneratiebeding, dat voor-
komt in artikel V2b het reglement van eiseres voor de aansluiting, de terbeschikkingstel-
ling en het afnemen van elektriciteit in laagspanning, niet kan worden toegepast omdat het 
strijdig is met artikel 18 van de wet van 10 maart 1925, die bepaling, alsook alle andere in 
het middel aangewezen wettelijke bepalingen schendt.

(...)
IV. Beslissing van het Hof
Eerste onderdeel
Overwegende dat luidens artikel 18 van de wet van 10 maart 1925 op de elek-

triciteitsvoorziening, de vergoedingen voor schade ten gevolge van de aanleg of 
de exploitatie van elektriciteitsvoorzieningen geheel ten laste vallen van de be-
trokken onderneming, die aansprakelijk blijft  voor al  de schadelijke gevolgen 
voor derden;

Overwegende dat die bepaling enkel de wijze regelt waarop de herstelplicht op 
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de concessieverlenende overheid dan wel op de concessiehoudende onderneming 
rust en die plicht, met uitsluiting van de concessieverlenende overheid, ten laste 
legt  van de concessiehoudende onderneming, zonder af  te  wijken van de ge-
meenrechtelijke aansprakelijk-heidsregels met betrekking tot de verhouding van 
de onderneming met abonnees en derden;

Overwegende dat het arrest, dat het beding afwijst dat vervat is in het regle-
ment van eiseres "waarbij de vergoeding van de abonnees beperkt wordt tot goe-
deren die uitsluitend voor privé-doeleinden bestemd zijn en na aftrek van een 
franchise van 10.000 BEF (geïndexeerd)" op grond "dat het strijdig is met artikel 
18 van de wet van 10 maart 1925", die wettelijke bepaling schendt;

Dat het onderdeel gegrond is;
OM DIE REDENEN,
HET HOF
Vernietigt het bestreden arrest, behalve in zoverre het de naamloze vennoot-

schap Axa Royale Belge akte verleent van haar hervatting van het geding;
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het ge-

deeltelijk 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 Bergen.

26 september 2002 - 1° kamer – Voorzitter: de h. Marchal, eerste voorzitter – Verslag-
gever:  de h. Mathieu – Gelijkluidende conclusie  van de h. Henkes, advocaat-generaal – 
Advocaat: mr. Gérard.

Nr. 486

1° KAMER - 26 september 2002

AANSPRAKELIJKHEID BUITEN OVEREENKOMST — HERSTELPLICHT — 
ZAKEN - GEBREK VAN DE ZAAK - AANSPRAKELIJKHEID VAN DE BEWAARDER - BEWIJS - BEGRIP.

Het vermoeden van fout dat op de bewaarder rust, kan slechts worden weerlegd zo het be-
wijs wordt geleverd dat de schade niet te wijten is aan een gebrek van de zaak maar aan 
een vreemde oorzaak, overmacht, daad van een derde of van de getroffene zelf1. (Art.  
1384, eerste lid B.W.)

(FORTIS A.G. N.V. T. SOCIETE WALLONNE DES DISTRIBUTIONS D'EAU C.V.B.A. e.a.)

ARREST (vertaling)

(A.R. C.00.0648.F)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 16 juni 2000 gewezen door 

1 Cass, 14 mei 1999, A.R. 98.0241.N, nr. 283; 13 mei 1993, A.R. 9663, nr. 235. 
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het Hof van Beroep te Luik.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Paul Mathieu heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal André Henkes heeft geconcludeerd.
III. Middel
Eiseres voert een middel aan.
Geschonden wetsbepalingen
- artikel 1384, eerste lid, van het Burgerlijk Wetboek.
Aangevochten beslissingen
Eiseres, die in de rechten van haar verzekerden, de [tweede en derde] verweerders is 

gesubrogeerd, steunde op de aansprakelijkheid van de bewaarder van een gebrekkige zaak 
om van de verwerende vennootschap de terugbetaling te eisen van het bedrag van de ver-
goedingen die zij heeft betaald tot vergoeding van de schade aan het gebouw van haar 
verzekerden ten gevolge van een lek in de watermeter waarvan de verwerende vennoot-
schap de bewaarder was. Het bestreden arrest, dat het beroepen vonnis bevestigt, zegt dat 
die vordering niet gegrond is op grond dat het geschil erom gaat te weten of het gebrek 
aan waterdichtheid van de watermeter al dan niet door vorst is veroorzaakt; dat, in het eer-
ste geval, niet wordt betwist dat de schadelijders (hier [de tweede en derde] verweerders) 
een fout hebben begaan, aangezien zij dan hun verplichting niet zijn nagekomen om toe-
zicht te houden over de meter en hem tegen vorst te beschermen; dat de gerechtelijke des-
kundige verschillende mogelijkheden heeft onderzocht om uit te leggen waarom de pak-
king van de wijzerplaat van de meter is verschoven waardoor water is binnengedrongen; 
dat hij de andere mogelijkheden die niets met vorst te maken hadden heeft afgewezen; dat 
de hypothese van vorst zonder enige aarzeling is aangenomen door twee gespecialiseerde 
laboratoria en door andere meningen is bevestigd; dat de deskundige om redenen van ob-
jectiviteit ook de hypothese die vorst uitsluit heeft onderzocht; dat het in dat geval gaat 
om overwegingen die niets met de meter zelf te maken hebben aangezien de deskundige 
rekening houdt met de atmosferische omstandigheden in de kelder, met de temperaturen 
tijdens de winter voor het ongeval in september 1988 en met een door eiseres overgelegd 
verslag; dat dit verslag een theoretische studie is waarvan de beoordelingen de vaststellin-
gen van de onafhankelijke deskundigen niet ontzenuwen; dat het ervan uitgaat dat het ge-
bouw bewoond was en doorlopend werd verwarmd; dat het hof [van beroep] overigens, 
wat  betreft  de  onmogelijke  bevriezing  van de meter,  de  oordeelkundige bemerkingen 
overneemt van de eerste rechter over nachttemperaturen die soms bijna tien graden onder 
nul bedroegen terwijl de verwarmingsketel niet meer werkte en de meter kort bij een kel-
derraam was geplaatst; dat de andere verklaringen [van eiseres en van de tweede en derde 
verweerders] over het bezoek van de aangestelde van verweerster of over het feit dat de 
watertoevoer niet werd onderbroken, niet gestaafde beweringen zijn; dat het geheel van 
die elementen een waaier van vermoedens oplevert die voldoende ernstig, precies en over-
eenstemmend zijn om te besluiten dat het defect aan de meter door vorst is veroorzaakt.

Grieven
Degene die op grond van artikel 1384, eerste lid, van het Burgerlijk Wetboek, schade-

vergoeding vordert  voor schade die veroorzaakt is door de tussenkomst van een zaak, 
moet alleen aantonen dat de bewaarder ervan een gebrekkige zaak onder zijn bewaring 
had, dat eiser schade heeft geleden en dat er een oorzakelijk verband bestaat tussen die 
schade en het gebrek van de zaak; het vermoeden van fout dat dan op de bewaarder rust 
kan door hem alleen worden omgekeerd als hij aantoont dat niet het gebrek van de zaak 
maar de schade te wijten is aan een vreemde oorzaak : toeval, overmacht, daad van een 
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derde of van de getroffene zelf; de omstandigheid dat het gebrek van de zaak dat de scha-
de heeft veroorzaakt aan de getroffene te wijten is, kan daarentegen, op zichzelf, de be-
waarder niet ontslaan van zijn aansprake-lijkheid als bewaarder van een gebrekkige zaak 
die schade heeft teweeggebracht.

Daaruit volgt dat het arrest, door alleen op de vaststelling te steunen dat er vermoedens 
bestaan dat het gebrek van de meter door vorst is veroorzaakt en dus te wijten is aan een 
onachtzaamheid van de verzekerden van eiseres om haar vordering af te wijzen 

waarin de verwerende vennootschap als bewaarder van een gebrekkige zaak aansprake-
lijk wordt gesteld, niet naar recht is verantwoord.

IV. Beslissing van het Hof
Over de door de eerste verweerster tegen het middel opgeworpen grond van 

niet-ontvankelijkheid: het middel is nieuw.
Overwegende dat het arrest vaststelt "dat [eiseres en de tweede en derde ver-

weerders] de eerste rechter verwijten dat hij de regels inzake het bewijs niet juist 
heeft toegepast aangezien het staat aan de bewaarder, wanneer de drie voorwaar-
den van artikel 1384, eerste lid, van het Burgerlijk Wetboek vervuld zijn, te be-
wijzen dat de schade aan een vreemde oorzaak te wijten is, te dezen precies de 
fout van de getroffene, te weten de onachtzaamheid [van de tweede en derde ver-
weerders] die geen voorzorgen hebben genomen om de installatie tegen vorst te 
beschermen";

Dat uit die vaststellingen volgt dat eiseres voor het hof van beroep heeft be-
toogd dat verweerster om het vermoeden ten laste van de bewaarder om te keren, 
diende te bewijzen dat de schade te wijten was aan een vreemde oorzaak, te de-
zen dus aan een fout van de getroffene;

Dat het middel niet nieuw is en de grond van niet ontvankelijkheid dus niet 
kan worden aangenomen;

Over het middel
Overwegende dat het arrest vaststelt dat eiseres en de tweede en derde ver-

weerders "menen [...] dat het gebrek is aangetoond aangezien de [gerechtelijk] 
deskundige heeft verduidelijkt dat de watermeter ten gevolge van het incident 
niet langer waterdicht was, waarbij dat incident bestond in het verschuiven van 
de pakking die de waterdichtheid van de wijzerplaat verzekerde; dat dit gebrek 
de schade heeft veroorzaakt aangezien daardoor het zware lek is ontstaan waar-
door de kelderverdieping is ondergelopen en ingestort; dat de hoedanigheid van 
bewaarder van de meter niet ter discussie staat";

Dat het zegt "dat in de onderstelling van die drievoudige voorwaarde is ver-
vuld - wat [de eerste verweerster] niet werkelijk betwist - het aan laatstgenoemde 
staat aan te tonen dat het gebrek van de meter te wijten is aan vorst, wat een fout 
van de getroffene, te weten de gebruiker, impliceert";

Dat het oordeelt dat er "een waaier van vermoedens bestaat die voldoende ern-
stig, precies en overeenstemmend zijn om te besluiten dat het defect aan de me-
ter door vorst is veroorzaakt" en dus door de fout van de getroffene;

Dat dit oordeel van het hof van beroep de eerste verweerster niet ontheft van 
haar aansprakelijkheid, aangezien het vermoeden van fout dat op de bewaarder 
rust alleen kan worden omgekeerd als hij bewijst dat niet het gebrek van de zaak 



Nr. 486 - 26.9.02 HOF VAN CASSATIE 1991 

maar de schade te wijten is aan een vreemde oorzaak : toeval, overmacht, daad 
van een derde of van de getroffene zelf; 

Dat het hof van beroep bijgevolg zijn beslissing tot verwerping van de vorde-
ring waarin de eerste verweerster als bewaarder van een gebrekkige zaak aan-
sprakelijk wordt gesteld, niet naar recht verantwoordt;

Dat het middel gegrond is;
OM DIE REDENEN,
HET HOF
Vernietigt het bestreden arrest in zoverre het uitspraak doet over de vordering 

van eiseres;
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het ge-

deeltelijk 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 september 2002 - 1° kamer – Voorzitter: de h. Marchal, eerste voorzitter – Verslag-
gever:  de h. Mathieu –  Gelijkluidende conclusie  van de h. Henkes, advocaat-generaal – 
Advocaten: mrs. T'Kint en De Gryse.

Nr. 487

1° KAMER - 26 september 2002

AANSPRAKELIJKHEID BUITEN OVEREENKOMST — OORZAAK — BEGRIP. 
BEOORDELING DOOR DE RECHTER - VERSCHILLENDE FOUTEN - GEVOLG.

Niet naar recht verantwoord is de beslissing dat de overtreding van het Wegverkeersregle-
ment door een bestuurder niet heeft bijgedragen tot het ontstaan van de schade, wan-
neer de rechter die beslissing uitsluitend grondt op redenen die de fout van de andere  
bestuurder betreffen terwijl zij niet impliceren dat zonder de overtreding van de eerste  
bestuurder de schade toch zou zijn ontstaan zoals ze zich heeft voorgedaan1. (Artt. 1382 
en 1383 B.W.)

(S.J. T. G.P. e.a.)

ARREST (vertaling)

(A.R. C.00.0652.F)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen een vonnis, op 22 februari 2000 in hoger 

beroep gewezen door de Rechtbank van Eerste Aanleg te Doornik.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Paul Mathieu heeft verslag uitgebracht.

1 Cass., 3 mei 1966, A.R. C.95.0256.F, nr. 146; 14 juni 1995, A.R. P.95.0094.F, nr. 295. 
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Advocaat-generaal André Henkes heeft geconcludeerd.
III. Middel
Eiseres voert een middel aan.
Geschonden wetsbepalingen
- de artikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek.
Aangevochten beslissingen
Het bestreden vonnis heeft vastgesteld dat op 18 juni 1994 te Ath op de chaussée de 

Mons, een rijbaan die uit twee parallelle rijstroken en een middenberm bestaat, een bot-
sing is gebeurd tussen het voertuig van eiseres die van de rechterzijde van haar rijstrook 
kwam gereden en links wilde afslaan om rechtsomkeer te maken, en de bromfiets van ver-
weerder die eiseres volgde en links op dezelfde rijstrook reed; dat eiseres de artikelen 19.1 
en 19.3 van het Wegverkeersreglement diende na te leven; dat zij "haar bedoeling om de 
rijbaan te verlaten om rechtsomkeer te maken en terug naar Ath te rijden niet ondubbel-
zinnig en tijdig genoeg heeft kenbaar gemaakt; dat zij van de rechterzijde van de rijbaan 
kwam gereden en haar maneuver, te weten een bocht naar links, niet verder mocht zetten 
en (de eerste verweerder) moest laten voorgaan aangezien zij zijn eventuele opdagen gade 
diende te slaan", en vervolgens beslist dat " (eiseres) volledig aansprakelijk is voor het li-
tigieuze ongeval en de schade die daaruit voortvloeit" en haar vordering tot vergoeding 
van de schade aan haar voertuig tegen de eerste verweerder en de tweede verweerster, als 
verzekeraar van de burgerrechtelijke aansprakelijkheid van de eerste, volledig afwijst", op 
grond dat "degene die door zijn rijgedrag de normale verwachtingen van de andere weg-
gebruikers in de war stuurt, volledig aansprakelijk is; daarentegen, elke andere wegge-
bruiker toch een fout begaat wanneer de storing zichtbaar en voorzienbaar is, dat wil zeg-
gen wanneer zij duidelijk, ondubbelzinnig en tijdig is uitgedrukt, en hij niet erin slaagt de 
hindernis te ontwijken; dat hij eveneens volledig aansprakelijk is (...); dat de onregelmati-
ge plaats [van de eerste verweerder] die op de rijbaan reed, terwijl hij op het fietspad 
waarvan het bestaan niet wordt betwist, had moeten rijden, geen oorzakelijk verband met 
het ongeval vertoont (...); dat (de eerste verweerder) immers voor (eiseres) geen onvoor-
zienbare hindernis kon vormen; die bestuurster toont niet aan dat haar terechte verwach-
tingen door het optreden (van de eerste verweerder) werden bedrogen".

Grieven
Wanneer twee bestuurders die betrokken zijn  in  een verkeersongeval beiden fouten 

hebben begaan, kan de rechter niet wettig ieder oorzakelijk verband tussen de fout van 
een van de bestuurders en het ongeval uitluiten tenzij hij vaststelt dat het ongeval zonder 
die fout toch zou zijn gebeurd zoals het zich heeft voorgedaan.

Te dezen voerde eiseres aan in haar conclusie voor de rechtbank van eerste aanleg : 
"(de eerste verweerder) rijdt op een bromfiets klasse A, dat wil zeggen ingevolge artikel 
2. 16.1°, van het Wegverkeersreglement, een twee- of driewielig voertuig uitgerust met 
een motor met inwendige verbranding waarvan de cilinderinhoud ten hoogste 50cm² be-
draagt, of met een elektrische motor en dat naar bouw en motorvermogen, op een horizon-
tale weg, niet sneller kan rijden dan 25km per uur; verder, de rijbaan is begrensd aan de 
rechterzijde - uitgaande van de oorspronkelijke rijrichting van de bij het ongeval betrok-
ken partijen - door een fietspad dat is, ingevolge artikel 2.7 van het Wegverkeersregle-
ment, het deel van de openbare weg dat voor het verkeer is voorbehouden - van onder-
meer tweewielige bromfietsen klasse A; krachtens artikel 9.1.2-1°, van het Wegverkeers-
reglement moeten de bestuurders van tweewielige bromfietsen klasse A, wanneer, zoals 
ten deze, de openbare weg een berijdbaar fietspad omvat, dit fietspad volgen voor zover 
het rechts in hun rijrichting ligt zoals te dezen het geval is; krachtens artikel 9.1.2-3°, van 
het Wegverkeersreglement, a contrario, wanneer de bestuurders van tweewielige brom-
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fietsen klasse A het fietspad moeten volgen, mogen zij het alleen verlaten om : van rich-
ting te veranderen, om in te halen of om omheen een hindernis te rijden, wat in dit geval 
niet het geval is; de onregelmatige plaats (van de eerste verweerder) - die zonder geldige 
reden op de rijbaan rijdt - vormde derhalve een volstrekt onvoorzienbare hindernis voor 
[eiseres], zodat zijn optreden een fout opleverde die een duidelijk oorzakelijk verband met 
de totstandkoming van het schadegeval vertoonde; immers, indien de (eerste verweerder) 
het Wegverkeersreglement had nageleefd, zouden de banen van de voertuigen elkaar niet 
hebben gekruist en zou er geen aanrijding zijn geweest".

Het bestreden vonnis neemt aan dat de eerste verweerder het fietspad had moeten ge-
bruiken en dat hij bijgevolg een "onregelmatige plaats" op de rijbaan innam.

Het bestreden vonnis oordeelt niettemin dat er geen oorzakelijk verband bestaat tussen 
de aldus vastgestelde fout van de eerste verweerder en het ongeval op grond dat de eerste 
verweerder voor eiseres geen onvoorzienbare hindernis vormde en dat zijn opdagen de te-
rechte verwachtingen van eiseres niet heeft bedrogen.

Die redenen verantwoorden weliswaar het bestaan van een fout van eiseres die een oor-
zakelijk verband met het ongeval vertoont, maar impliceren niet noodzakelijk dat het on-
geval zonder de fout van de eerste verweerder op dezelfde wijze zou zijn gebeurd.

Het bestreden vonnis verantwoordt dus niet naar recht zijn beslissing dat de eerste ver-
weerder helemaal niet aansprakelijk is voor het ongeval (schending van de artikelen 1382 
en 1383 van het Burgerlijk Wetboek).

IV. Beslissing van het Hof
Overwegende dat de rechter op onaantastbare wijze de feiten vaststelt waaruit 

hij afleidt of er al dan niet een oorzakelijk verband bestaat tussen fout en schade, 
maar dat het Hof evenwel nagaat of hij uit zijn vaststellingen die beslissing wet-
tig heeft kunnen afleiden;

Overwegende dat  het  bestreden vonnis beslist  "dat  de onregelmatige plaats 
[van verweerder] die op de rijbaan reed, terwijl hij op het fietspad waarvan het 
bestaan niet wordt betwist, had moeten rijden, geen oorzakelijk verband met het 
ongeval vertoont", op grond dat verweerder " immers voor [eiseres] geen on-
voorzienbare hindernis kon vormen; dat die bestuurster niet aantoont dat haar te-
rechte verwachtingen door het optreden [van verweerder] werden bedrogen";

Dat die redenen alleen betrekking hebben op de tegen eiseres bewezen ver-
klaarde fout, maar niet impliceren dat de schade ook zonder verweerders fout 
zou ontstaan zijn, zoals ze zich heeft voorgedaan;

Overwegende dat het bestreden vonnis alleen uit die motieven niet wettig heeft 
kunnen afleiden dat de fout die het tegen verweerder bewezen verklaarde niet 
mede tot het ontstaan van de schade heeft bijgedragen;

Dat het middel gegrond is;
OM DIE REDENEN,
HET HOF
Vernietigt het bestreden vonnis behalve in zoverre het eiseres aansprakelijk 

verklaart;
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het ge-

deeltelijk vernietigde vonnis;
Houdt de kosten aan en laat de beslissing daaromtrent aan de feiten-rechter 
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over;
Verwijst de aldus beperkte zaak naar de Rechtbank van Eerste Aanleg te Ber-

gen, zitting houdende in hoger beroep .

26 september 2002 - 1° kamer – Voorzitter: de h. Marchal, eerste voorzitter – Verslag-
gever:  de h. Mathieu – Gelijkluidende conclusie  van de h. Henkes, advocaat-generaal – 
Advocaat: mr. Kirkpatrick.

Nr. 488

1° KAMER - 26 september 2002

INKOMSTENBELASTINGEN — PERSONENBELASTING — GEZAMENLIJKE AANSLAG 
VAN ECHTGENOTEN EN HUN KINDEREN - N.A.V.O.-VERDRAG - AMBTENAAR - SALARISSEN EN 
EMOLUMENTEN - BELASTING - VRIJSTELLING BIJ OVEREENKOMST - VOORDEEL VAN HET 
HUWELIJKSQUOTIËNT - BEDRAG VAN DE SALARISSEN - GEVOLG.

Artikel 19 van het Verdrag van Ottawa van 20 september 1951 nopens de rechtspositie van  
de Noord-Atlantische Verdragsorganisatie belet niet dat België, wanneer het een belast-
ingverlichting toekent aan gehuwden die maar één inkomen hebben of twee inkomens 
hebben waarvan het tweede lager is dan het geïndexeerde bedrag van 270.000 frank,  
dat voordeel  ontzegt aan de belastingplichtigen wier echtgenoot de hoedanigheid van 
ambtenaar  heeft  bij  de  Noord-Atlantische  Verdragsorganisatie,  wanneer  zijn  wedde 
hoger is dan dat bedrag1. (Art. 19 Verdrag nopens de rechtspositie van de Noord-Atlantis-
che Verdragsorganisatie, ondertekend op 20 sept. 1951 te Ottawa, goedgekeurd bij Wet 
1 feb. 1955; art. 128, 4° W.I.B. 1992)

(R.D. T. BELGISCHE STAAT – Min. van Financiën)

ARREST (vertaling)

(A.R. F.00.0083.F)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 25 mei 2000 gewezen door 

het hof van Beroep te Brussel.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Paul Mathieu heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal André Henkes heeft geconcludeerd.
III. Middel
Eiser voert een middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 104, 105, 128, 4°, en 129 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen, 

zoals zij van toepassing waren op de aanslagjaren 1992, 1993, 1995 en 1996, 71, 72 en 76 
van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen (1964), 1 (gewijzigd bij artikel 21 van de 
wet van 28 december 1990) en 17 van de wet van 7 december 1988 (die van toepassing 

1 Zie Cass., 7 nov. 1961, Bull. en Pas., 1962, I, 281 en concl. adv.-gen. GANSHOF VAN DER MEERSCH, 
inz. p. 287; Arr. H.v.J., 14 okt 1999, Zaak C-229/98, Verz. 1999, I, 7113.
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zijn op het aanslagjaar 1991), 87 en 88 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 
1992 (die van toepassing zijn op de aanslagjaren 1992, 1993, 1995 en 1996), 4, § 1 en § 2, 
van de wet van 7 december 1988 (dat van toepassing is op aanslagjaar 1991), 81 tot 85 
van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992, die van toepassing zijn op het aan-
slagjaar 1992, 145 (1) 2° en 3° 145(17), 1° en 2°, en 516, § 4, van genoemd wetboek, die 
van toepassing zijn vanaf het aanslagjaar 1993;

- artikel 149 van de Grondwet;
- artikel 19 van het Verdrag nopens de rechtspositie van de Noord-Atlantische Ver-

dragsorganisatie, van de nationale vertegenwoordigers en de internationale staf ("het Ver-
drag van Ottawa") van 20 september 1955, goedgekeurd bij de Belgische wet van 1 febru-
ari 1955 en bekengemaakt in het Belgisch Staatsblad van 6 maart 1955, p. 1154.

Aangevochten beslissingen
Het bestreden arrest beslist dat artikel 19 van het Verdrag van Ottawa naar luid waar-

van "functionarissen van de Organisatie (...) zijn vrijgesteld van belasting op het salaris en 
de emolumenten" (...) de Belgische Staat niet verbood om de echtgenoten van internatio-
nale ambtenaren de mogelijkheid te onthouden om de aftrek van het huwelijksquotiënt te 
genieten (zoals die aftrek voor het aanslagjaar 1991 geregeld werd door het vroegere arti-
kel 4, §1 en §2, van de wet van 7 december 1988, en, voor de aanslagjaren 1992, 1993, 
1995 en 1996, door de artikelen 87 en 88 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 
1992) en bijgevolg evenmin om als alleenstaanden aan te merken de echtgenoten van wie 
één "bedrijfsinkomsten heeft van meer dan 270.000 BEF die bij overeenkomst zijn vrijge-
steld en die niet in aanmerking komen voor de berekening van de belasting op de andere 
inkomsten van het gezin" (overeenkomstig artikel 128, 4°, van het Wetboek van de In-
komstenbelastingen 1992 voor de aanslagjaren 1992, 1993, 1995 en 1996, en voor het 
aanslagjaar 1991, overeenkomstig het vroegere artikel 1 van de wet van 7 december 1988 
houdende hervorming van de inkomstenbelastingen, gewijzigd bij artikel 21 van de wet 
van 28 december 1990 betreffende verscheidene fiscale en niet-fiscale bepalingen), en 
verwerpt bijgevolg de voorzieningen van de eisers tegen de beslissingen van de directeur 
van 4 augustus 1997 (voor de aanslagjaren 1991, 1992, 1993 en 1995) en van 14 januari 
1998 (voor het aanslagjaar 1996) waarbij was bevestigd dat de belastingregeling die (met 
toepassing van de voornoemde artikelen 128, 4°, van het Wetboek van de Inkomstenbe-
lastingen 1992 en 1 van de wet van 7 december 1988) voor de alleenstaande belasting-
plichtigen was ingevoerd, wel degelijk van toepassing was op de eisers.

Grieven
Eerste onderdeel
Blijkens de bovenvermelde artikelen 128, 4°, van het Wetboek van de Inkomstenbelas-

tingen 1992 en 1 van de wet van 7 december 1988 (gewijzigd bij artikel 21 van de wet 
van 28 december 1990) worden als "alleenstaanden" en niet als echtgenoten beschouwd 
de echtgenoten van wie één "bedrijfsinkomsten heeft van meer dan 270.000 BEF die bij 
overeenkomst zijn vrijgesteld en die niet in aanmerking komen voor de berekening van de 
belasting op andere inkomsten van het gezin".

Die echtgenoten zijn dus onderworpen aan de voor alleenstaande belastingplichtigen 
geldende regeling voor de berekening van de belasting.

Daaruit volgt met name dat de echtgenoot van een internationale ambtenaar wiens be-
drijfsinkomsten niet onderworpen zijn aan belasting in België, niet in aanmerking komt 
voor de aftrek van het huwelijksquotiënt en evenmin voor de verschillende aftrekken en 
belastingverlagingen die ten voordele van de echtgenoten zijn ingevoerd bij de voornoem-
de artikelen 81 tot 85, 104, 105, 129, 145(1) 2° en 3°, 145 (17) 1° en 2°, en 516, §2 en § 4 
van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992 en de vroegere artikelen 71, 72 en 76 
van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen (1964) en 17 van de voornoemde wet van 
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7 december 1988, welke aftrekken die echtgenoten genoten (of hadden kunnen genieten) 
vóór de wijziging bij de wet van 28 december 1990 (zoals het bestreden arrest bevestigt), 
dat is vooraleer de Belgische wetgever die fictie van "alleenstaande belastingplichtige" 
had ingevoerd voor de echtgenoten van de internationale ambtenaren.

Artikel 19 van het Verdrag van Ottawa volgens hetwelk de wedden van de NAVO-
ambtenaren van belasting zijn vrijgesteld belet de Lidstaten gelijk welke nationale belas-
ting, ongeacht de aard of de wijze van verjaring, in te voeren die tot gevolg zou hebben 
dat de ambtenaren van de Organisatie rechtstreeks of onrechtstreeks zouden worden belast 
wegens het feit dat zij een loon ontvangen van de organisatie, zelfs als de betrokken belas-
ting niet in evenredigheid met het bedrag van dat loon wordt berekend.

Voornoemde artikelen 128, 4°, van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992 en 
1 van de wet van 7 december 1988 hebben dus tot gevolg dat een in vergelijking met de 
andere echtgenoten ongunstige belastingregeling wordt toegepast op de echtgenoten van 
wie één een internationale ambtenaar is wiens wedde van belasting is vrijgesteld, wegens 
het feit van die vrijstelling zelf.

Ze ontzeggen hun aldus de belastingregeling die normaal op hen van toepassing zou 
zijn, indien één van die echtgenoten geen dergelijk vrijgesteld inkomen zou ontvangen.

Dat is - precies - wat artikel 19 van het Verdrag van Ottawa (en meer algemeen de regel 
volgens welke de wedden van de internationale ambtenaren van belasting worden vrijge-
steld) verbiedt.

Artikel 19 van het Verdrag van Ottawa heeft directe werking in de nationale rechtsorde; 
het heeft bijgevolg voorrang op elke wettelijke bepaling in het Belgisch interne recht.

Daaruit volgt dat het bestreden arrest, nu het beslist dat de artikelen 128, 4°, van het 
Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992 en 1 van de wet van 7 december 1988, artikel 
19 van het Verdrag van Ottawa niet schenden en nu het de litigieuze, op die wetsbepalin-
gen gegronde aanslagen bevestigt, die bepaling welke directe werking heeft in de nationa-
le rechtsorde, schendt (schending van alle in het middel vermelde bepalingen en, vooral, 
van artikel 19 van het Verdrag van Ottawa).

(...)
IV. Beslissing van het Hof
Eerste onderdeel 
Overwegende dat artikel 19 van het Verdrag nopens de rechtspositie van de 

Noord-Atlantische-Verdragsorganisatie, van de nationale vertegenwoordigers bij 
haar organen en van haar internationale staf, ondertekend op 20 september 1951 
te Ottawa, goedgekeurd bij de wet van 1 februari 1955, bepaalt dat functionaris-
sen van de Organisatie bedoeld in artikel 17 van dat verdrag, zijn vrijgesteld van 
belasting op het salaris en de emolumenten door de Organisatie aan hen betaald 
in hun hoedanigheid als zodanige functionarissen; dat die bepaling tot doel heeft 
de salarissen en emolumenten die door de Organisatie aan de in dat verdrag be-
doelde ambtenaren worden betaald in alle Staten die het Verdrag hebben onder-
tekend, vrij te stellen van alle belasting;

Overwegende dat, krachtens artikel 1 van de wet van 7 december 1988, gewij-
zigd bij artikel 21 van de wet van 28 december 1990 en artikel 128, 4°, van het 
Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992, voor de toepassing van de regels 
betreffende de belasting van de echtgenoten en hun kinderen, hierna huwelijks-
quotiënt genoemd, als alleenstaanden worden beschouwd de belastingplichtigen 
waarvan de echtgenoot bedrijfsinkomsten heeft van meer dan het geïndexeerde 
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bedrag van 270.000 BEF die bij overeenkomst zijn vrijgesteld en die niet in aan-
merking komen voor de berekening van de belasting op de andere inkomsten van 
het gezin;

Overwegende dat de belastingwet de toekenning van het voordeel van het hu-
welijksquotiënt onderwerpt aan de objectieve voorwaarde dat de echtgenoot van 
de belastingplichtige geen of slechts weinig bedrijfsinkomsten tot beloop van het 
geïndexeerde maximumbedrag van 270.000 BEF heeft; dat in geval van hogere 
bedrijfsinkomsten, het voordeel van het huwelijksquotiënt niet kan worden toe-
gekend en de inkomsten van de echtgenoten afzonderlijk worden belast;

Dat de fictie volgens welke de echtgenoten als alleenstaanden moeten worden 
beschouwd  wanneer  één  van  hen  bedrijfsinkomsten  ontvangt  van  meer  dan 
270.000 BEF, die door het Verdrag van Ottawa zijn vrijgesteld, geen bijkomende 
voorwaarde invoert die in strijd is met artikel 19 van dat verdrag; dat de reden 
voor de ontzegging van het voordeel immers niet moet worden gezocht in het feit 
dat de betrokkene een internationale ambtenaar is die meer dan 270.000 BEF 
verdient, maar voortvloeit uit de algemene voorwaarde, die op niet-discrimina-
toire wijze geldt zowel voor de echtgenoten van wie één internationale ambte-
naar is als voor iedere andere belastingplichtige, betreffende het bedrag van de 
inkomsten dat recht geeft op het betrokken voordeel; dat, indien die voorwaarde 
vervuld is, de echtgenoot van die ambtenaar derhalve, in voorkomend geval, zo-
als iedere andere persoon die aan de Belgische belastingwet onderworpen is, 
aanspraak kan maken op dat belastingvoordeel;

Dat, in strijd met wat het middel betoogt, artikel 19 van voornoemd Verdrag 
van Ottawa derhalve niet belet dat België, ofschoon het een belastingverlichting 
toekent aan de gehuwden met maar één inkomen of met twee inkomens maar 
waarvan het tweede lager is dan het geïndexeerde bedrag van 270.000 BEF, dat 
voordeel  ontzegt  aan de  belastingplichtigen  wier  echtgenoot  de  hoedanigheid 
heeft van ambtenaar van de Noord-Atlantische Verdragsorganisatie wanneer zijn 
wedde hoger ligt dan dat bedrag;

Dat het onderdeel faalt naar recht;
(...)
OM DIE REDENEN,
HET HOF
Verwerpt het cassatieberoep;
Veroordeelt de eisers in de kosten.

26 september 2002 - 1° kamer – Voorzitter: de h. Marchal, eerste voorzitter – Verslag-
gever:  de h. Mathieu –  Gelijkluidende conclusie  van de h. Henkes, advocaat-generaal – 
Advocaten: mrs. T. Afschrift, Brussel en De Bruyn.

Nr. 489

3° KAMER - 30 september 2002
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1º REDENEN VAN DE VONNISSEN EN ARRESTEN — ALGEMEEN - 
BURGERLIJKE ZAKEN (HANDELSZAKEN EN SOCIALE ZAKEN INBEGREPEN) - MOTIVERINGSPLICHT - 
BEGRIP.

2º CASSATIEMIDDELEN — BURGERLIJKE ZAKEN — NIEUW MIDDEL - 
GEGRONDHEID VAN HET MIDDEL - RECHTSREGEL VAN OPENBARE ORDE - DWINGENDE 
RECHTSREGEL - VEREISTE FEITELIJKE GEGEVENS - GEEN VASTSTELLING - GEVOLG.

1º De rechter dient bij ontstentenis van een daartoe strekkende conclusie, niet alle feitelijke  
gegevens  te  vermelden die  zijn  beslissing  naar  recht  verantwoorden.  (Art.  149 G.W. 
1994)

2º  Nieuw  en  derhalve  niet  ontvankelijk  is  het  middel  dat  aan  de  feitenrechter  niet  
voorgelegd is of waarover deze op eigen initiatief niet heeft beslist, ook al is het gegrond  
op wettelijke bepalingen of op een algemeen rechtsbeginsel die de algemene orde raken 
of dwingend zijn, wanneer de feitelijke gegevens die voor de beoordeling ervan noodza-
kelijk zijn, niet blijken uit de bestreden beslissing of uit de stukken waarop het Hof ver-
mag acht te slaan1.

(AXA ROYALE BELGE N.V. T. L.)

ARREST

(A.R. S.02.0020.N)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 17 april 2001 gewezen door 

het Arbeidshof te Antwerpen.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Eric Dirix heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Anne De Raeve heeft geconcludeerd.
III. Middel
Eiseres voert in haar verzoekschrift één middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 149 van de Grondwet;
- de artikelen 1, 6, §3, 12, 13, 34, eerste lid, 35 en 39 van de Arbeidsongevallenwet van 

10 april 1971 (hierna afgekort : de Arbeidsonge-vallenwet).
Aangevochten beslissing
Het bestreden arrest verklaart het hoger beroep van verweerster gegrond in zover het ei-

seres veroordeelt om aan verweerster de bij de Arbeidsongevallenwet bepaalde vergoedin-
gen te betalen, meer bepaald de jaarlijkse rente als bedoeld in de artikelen 12 en 13 van de 
Arbeidsongevallenwet  zowel  voor  haarzelf  als  voor  haar  minderjarige  zoon,  rekening 
houdend met een basisloon van negenhonderdzevenentwintigduizend vijfhonderd veertig 
(927.540) BEF".

Het bestreden arrest bevat geen redenen ter staving van de beslissing nopens de bereke-
ning van de wettelijke rente op grond van een basisloon ten belope van het aangegeven 
bedrag, zijnde het grensloon van kracht op het ogenblik van het ongeval (1995).

Grieven
1. Eerste onderdeel

1 Cass., 27 okt. 2000, A.R. C.98.0407.N, nr. 583. 
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De bestreden beslissing om aan verweerster een vergoeding berekend op basis van een 
basisloon van 927.540 BEF toe tekennen, is niet gemotiveerd; dergelijke afwezigheid van 
redenen houdt een schending in van artikel 149 van de Grondwet, daar het Hof aldus, bij 
gebrek aan de nodige feitelijke vaststellingen in het arrest, in onmogelijkheid is geplaatst 
zijn wettigheidscontrole uit te oefenen.

2. Tweede onderdeel
Indien de rechter een uitspraak doet over de omvang van het recht op een arbeidsonge-

vallenvergoeding, blijft hij op grond van artikel 6, §3, Arbeidsongevallenwet ertoe gehou-
den ambtshalve na te gaan of de wettelijke voorwaarden voor de toekenning van een der-
gelijke vergoeding voorhanden zijn.

Na vastgesteld te hebben dat het ongeval een arbeidsongeval uitmaakte, veroordeelt het 
arrest eiseres tot betaling van de vergoedingen berekend aan het basisloon, zonder even-
wel na te gaan of de wettelijke voorwaarden voor de toekenning van de in de artikelen 12 
en 13 van de Arbeidsongevallenwet bedoelde renten a rato van het in artikel 39 van de Ar-
beidsongevallenwet vastgelegde basisloon vervuld waren.

Zulks is immers enkel het geval indien het jaarloon (te berekenen overeenkomstig arti-
kel 35 van de Arbeidsongevallenwet) een wettelijk bepaalde grens overschrijdt (artikel 39, 
eerste lid, Arbeidsongevallenwet).

Door onverkort aan verweerster de door haar gevorderde bedragen toe te kennen, zon-
der na te gaan of zij wel aan de wettelijke voorwaarden voldeed om recht te hebben op 
een rente a rato van het wettelijk basisloon, schendt het arrest de in het middel aangehaal-
de bepalingen, in het bijzonder artikel 6, §3, van de Arbeidsongevallenwet.

IV. Beslissing van het Hof
1. Eerste onderdeel
Overwegende dat de rechter, bij ontstentenis van een daartoe strekkende con-

clusie, niet alle feitelijke gegevens dient te vermelden die zijn beslissing naar 
recht verantwoorden;

Overwegende  dat  verweerster  de  wettelijke  vergoedingen  voor  haarzelf  en 
haar minderjarig kind, rekening houdend met een basisloon van 927.540 BEF, 
heeft gevorderd;

Dat de partijen voor de feitenrechter niet nader over het bedrag van de rente 
hebben geconcludeerd;

Overwegende verder dat het onderdeel niet aangeeft welke wettigheidsvereis-
ten niet kunnen worden getoetst;

Dat het onderdeel in zoverre onnauwkeurig is;
Dat het onderdeel niet kan worden aangenomen;
2. Tweede onderdeel
Overwegende dat de rechter, bij ontstentenis van een daartoe strekkende con-

clusie, niet alle feitelijke gegevens dient te vermelden die zijn beslissing naar 
recht verantwoorden;

Dat uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan niet blijkt dat de rech-
ter niet alle wettigheidsvereisten heeft onderzocht; dat hij, bij ontstentenis van 
een daartoe strekkende conclusie, niet diende te motiveren omtrent zijn onder-
zoek;

Overwegende dat het onderdeel in zoverre niet kan worden aangenomen;
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Overwegende verder dat het middel dat aan de feitenrechter niet is voorgelegd 
en waarover deze niet op eigen initiatief heeft beslist, wanneer de feitelijke gege-
vens die voor de beoordeling ervan noodzakelijk zijn, niet blijken uit de bestre-
den beslissing of uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan, ook al is 
het gegrond op wettelijke bepalingen of op een algemeen rechtsbeginsel die de 
openbare orde raken of van dwingend recht zijn, niet ontvankelijk is;

Dat uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan niet blijkt dat eiseres 
voor de feitenrechter heeft geconcludeerd over een wettelijk bepaalde grens van 
het in aanmerking te nemen jaarloon en het arrest over een betwisting daarom-
trent geen uitspraak doet;

Dat het onderdeel in zoverre nieuw, mitsdien niet ontvankelijk is;
OM DIE REDENEN,
HET HOF,
Verwerpt de voorziening;
Veroordeelt eiseres in de kosten.

30 september 2002 - 3° kamer – Voorzitter: de h. Boes, afdelingsvoorzitter – Verslag-
gever:  de h. Dirix –  Gelijkluidende conclusie  van mevr. De Raeve, advocaat-generaal – 
Advocaat: mr. De Gryse.

Nr. 490

3° KAMER - 30 september 2002

WERKLOOSHEID — RECHT OP UITKERING - ARBEID - WERKLOZE - ARBEID VOOR 
ZICHZELF VERRICHT - BEGRIP - BESTUURDER VAN EEN HANDELSVENNOOTSCHAP.

De hoedanigheid van bestuurder van een handelsvennootschap waarin de werkloze, zelfs  
onbezoldigd,  houder is van dat  mandaat,  moet  worden beschouwd als arbeid die de  
werkloze  voor  zichzelf  verricht  gedurende  zijn  werkloosheid,  die  kan  worden  in-
geschakeld in het economisch ruilverkeer van goederen en diensten en die niet beperkt  
is tot het gewone beheer van eigen bezit1.  (Art. 45, eerste lid, 2° Werkloosheidsbesluit 
1991; artt. 3, § 1, vierde lid en 13, §3 Sociale-Zekerheidswet Zelfstandigen; art. 2 K.B. 19 
dec. 1967)

(R.V.A. T. V.)

ARREST

(A.R. S.02.0026.N)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 26 november 2001 gewezen 

door het Arbeidshof te Gent.
II. Rechtspleging voor het Hof

1 Cass.,  18 juni 2001, A.R. nr.  S.99.0203.F, nr.374 met concl.  van eerste advocaat-generaal J.F. 
LECLERCQ.
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Raadsheer Ghislain Dhaeyer heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Anne De Raeve heeft geconcludeerd.
III. Middel
Eiser voert in zijn verzoekschrift één middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 149 van de Grondwet;
- de artikelen 1 (voor zover als nodig), 44, 45, eerste lid, 1° en 2°, zevende lid, 48, §1, 

in het bijzonder 1° (artikel 48 zoals van toepassing voor vervanging bij artikel 4 van het 
koninklijk besluit van 23 november 2000, B.S., 30 november 2000, inwerkingtreding : 1 
januari 2001), 142, 153 (zoals van toepassing voor vervanging bij artikel 7 van het ko-
ninklijk besluit van 29 juni 2000, B.S., 13 juli 2000, inwerkingtreding : 1 augustus 2000) 
en 169, eerste lid, van het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de werk-
loosheidsreglementering;

- artikel 3, §1, vierde lid, van het koninklijk besluit nr. 38 houdende inrichting van het 
sociaal statuut der zelfstandigen;

- artikel 2 van het koninklijk besluit van 19 december 1967 houdende algemeen regle-
ment in uitvoering van het koninklijk besluit nr. 38 van 27 juli 1967 houdende inrichting 
van het sociaal statuut der zelfstandigen.

Aangevochten beslissing
Het bestreden arrest  verklaart het hoger beroep van verweerster ontvankelijk en ge-

grond, vernietigt het bestreden vonnis (behalve in zoverre het de vordering ontvankelijk 
verklaarde en eiser in de kosten verwees). Opnieuw wijzende, verklaart het de oorspron-
kelijke vordering van verweerster gegrond, vernietigt het de beslissing van eiser dd. 11 
juni 1999 in al haar onderdelen en zegt voor recht dat verweerster gerechtigd is op gerech-
telijke intrest op de uitkeringen waarop zij in voorkomend geval gerechtigd is.

Het arrest steunt deze beslissing op de volgende overwegingen :
- "(de) bedrijvigheid als bestuurder moet, ..., aangezien worden als arbeid voor een der-

de zoals bedoeld in artikel 45, eerste lid, 2°, van het Werkloosheidsbesluit (...), zijnde een 
activiteit die tot bewijs van het tegendeel geacht wordt een loon of een materieel voordeel 
op te leveren. De CVOHA A.V.M. is inderdaad een rechtspersoon die moet onderschei-
den worden van (eiser sic ! lees : verweerster) zelf;

- (welnu), naar het oordeel van het arbeidshof blijkt uit het dossier op voldoende wijze 
dat de bedrijvigheid van (verweerster) haar geen loon of materieel voordeel heeft opgele-
verd en is het tegenbewijs in artikel 45, 2°, tweede lid, van het Werkloosheidsbesluit gele-
verd;

- (het) feit dat (verweerster) 2 van de 50 aandelen bezat, kan evenmin als een activiteit 
in de zin van artikel 45, 1°, van het Werkloosheidsbesluit worden aangezien. Zij was géén 
werkend vennoot. Er was hoogstens sprake van het gewone beheer van haar eigen bezit;

- (nu) (verweerster) geen arbeid verrichtte in de zin van artikel 45 van het Werkloos-
heidsbesluit, diende zij hiervan geen aangifte te doen. (Eiser) heeft haar ten onrechte uit-
gesloten van het recht op uitkeringen. De terugvordering is niet mogelijk. (Verweerster) 
werd ten onrechte gesanctioneerd" (arrest, pp. 6-7).

Grieven
1. Eerste onderdeel
Om werkloosheidsuitkeringen te kunnen genieten, moet de werkloze wegens omstan-

digheden onafhankelijk van zijn wil zonder arbeid en zonder loon zijn (artikel 44 Werk-
loosheidsbesluit).
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Het begrip "arbeid" wordt gedefinieerd bij artikel 45 van het Werkloosheidsbesluit. De 
wetgever onderscheidt twee soorten activiteit : enerzijds een activiteit verricht voor zich-
zelf die ingeschakeld kan worden in het economische ruilverkeer van goederen en dien-
sten en die niet beperkt is tot het gewone beheer van het eigen bezit (artikel 45, eerste lid, 
1°), anderzijds een activiteit verricht voor een derde, waarvoor de werknemer enig loon of 
materieel voordeel ontvangt dat tot zijn levensonderhoud of dat van zijn gezin kan bijdra-
gen.

Waar bij de activiteit verricht voor een derde, het al dan niet ontvangen van een loon 
een wettelijk criterium is om uit te maken of deze activiteit al dan niet als arbeid in de zin 
van artikel 44 zal beschouwd worden, geldt dit criterium niet inzake de beoordeling van 
een activiteit verricht voor zichzelf : deze laatste wordt op zich beschouwd als arbeid, on-
geacht of hieruit een loon of materieel voordeel voor de werkloze voortvloeit. Een derge-
lijke activiteit verricht voor zichzelf wordt slechts dan niet als arbeid in de zin van artikel 
44 van het Werkloosheidsbesluit beschouwd, wanneer zij beperkt is tot het gewone beheer 
van het eigen bezit, hetgeen slechts het geval is indien gelijktijdig voldaan is aan de voor-
waarden van artikel 45, zevende lid, van het Werkloosheidsbesluit.

Om van werkloosheidsuitkeringen te kunnen genieten moet de werkloze die een activi-
teit in de zin van artikel 45, eerste lid, 1° of 2°, van het Werkloosheidsbesluit uitoefent, de 
voorwaarden vervullen van artikel 48 van het Werkloosheidsbesluit.

Deze voorwaarden houden onder meer in dat hij van die activiteit aangifte dient te doen 
(artikel 48, §1, 1°, Werkloosheidsbesluit).

Overeenkomstig artikel 3, §1, vierde lid, van het koninklijk besluit nr. 38 van 27 juli 
1967 houdende inrichting van het sociaal statuut der zelfstandigen worden personen be-
noemd tot mandataris in een aan de Belgische vennootschapsbelasting (...) onderworpen 
vennootschap (...) op onweerlegbare wijze vermoed in België een zelfstandige beroepsbe-
zigheid uit te oefenen. In uitvoering van deze bepaling wordt volgens artikel 2 van het ko-
ninklijk besluit van 19 december 1967 de uitoefening van een mandaat in een (...) ven-
nootschap naar rechte of in feite die zich met een exploitatie of met verrichtingen van 
winstgevende aard bezighoudt, op onweerlegbare wijze vermoed de uitoefening van een 
bedrijvigheid te zijn die verzekeringsplicht aan het sociaal statuut der zelfstandigen met 
zich brengt.

Een mandaat als bestuurder van een vennootschap maakt derhalve een activiteit ver-
richt voor zichzelf uit in de zin van artikel 45, eerste lid, 1°, van het Werkloosheidsbesluit.

Uit de feitelijke vaststellingen van het arrest blijkt dat verweerster op 25 september 
1996 was aangesteld als "vennoot-bestuurder" van de coöperatieve vennootschap met on-
beperkte hoofdelijke aansprakelijkheid A.V.M., dat zij hierbij alle aandelen (2) van een 
persoon overnam en dat zij van deze activiteit geen aangifte had gedaan bij eiser.

Het bestreden arrest oordeelt evenwel dat zij van deze activiteit geen aangifte diende te 
doen omdat "(de) bedrijvigheid als bestuurder ...,  aangezien (moet) worden als arbeid 
voor een derde zoals bedoeld in artikel 45, eerste lid, 2°, van het Werkloosheidsbesluit" 
(arrest, p. 6) om de reden dat de vennootschap waarvan verweerster bestuurder was "on-
derscheiden (moet) worden van (verweerster) zelf" (arrest, p. 6).

Door de bedrijvigheid als bestuurder te beschouwen als arbeid voor een derde, schendt 
het arrest artikel 45 in het bijzonder eerste lid, 1°, van het Werkloosheidsbesluit. Tevens 
schendt het de overige in het middel aangehaalde bepalingen van het Werkloosheidsbe-
sluit door de beslissing van eiser tot terugvordering van onterecht ontvangen uitkeringen 
en sanctionering van verweerster wegens inbreuk op de aangifte verplichting, op deze on-
wettige grondslag te vernietigen.

Voor zover het arrest aanneemt dat het gaat om een activiteit voor een derde omdat de 
vennootschap een rechtspersoon is die moet onderscheiden worden van verweerster zelf, 
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miskent het het zelfstandig karakter van de activiteit als bestuurder krachtens artikel 3, §1, 
vierde lid, van het koninklijk besluit nr. 38 van 27 juli 1967 evenals artikel 2 van het ko-
ninklijk besluit van 19 december 1967 houdende algemeen reglement in uitvoering van dit 
koninklijk besluit nr. 38.

2. Tweede onderdeel
Om te beslissen dat verweerster geen activiteit in de zin van artikel 45 van het Werk-

loosheidsbesluit uitoefende, had het arrest vooreerst op onwettige wijze (zie eerste onder-
deel) geoordeeld dat haar mandaat als bestuurder van een vennootschap weliswaar een ac-
tiviteit verricht voor een derde uitmaakte in de zin van artikel 45, eerste lid, 2°, van het 
Werkloosheidsbesluit, doch dat deze activiteit niet als arbeid in de zin van artikel 44 van 
het Werkloosheidsbesluit diende te worden beschouwd omdat zij er geen loon of materi-
eel voordeel voor ontving.

Tevens oordeelt het arrest dat "het feit dat zij 2 van de 50 aandelen bezat, (...) evenmin 
als een activiteit in de zin van artikel 5, 1°, van het Werkloosheidsbesluit (kan) worden 
aangezien" omdat zij "geen werkend vennoot" was en er "hoogstens sprake (was) van het 
gewone beheer van haar eigen bezit" (arrest, p. 7).

Voor zover het arrest aldus te kennen geeft dat het bezitten van aandelen (niet) relevant 
is bij de beoordeling van de vraag of verweerster een activiteit in de zin van de artikelen 
44 en 45 van het Werkloosheidsbesluit uitoefent, schendt het andermaal deze bepalingen.

Tevens, voor zover het arrest de activiteit van verweerster (het hebben van een mandaat 
en het bezitten van aandelen in een vennootschap) toetst aan het begrip arbeid in de zin 
van artikel 45, eerste lid, 1°, van het Werkloosheidsbesluit (arbeid voor zichzelf), is deze 
overweging tegenstrijdig met de overweging (zoals bekritiseerd in het eerste onderdeel) 
dat een bestuursmandaat een activiteit voor een derde (artikel 45, eerste lid, 2°, van het 
Werkloosheidsbesluit) uitmaakt.

Het arrest is aldus behept met een motiveringsgebrek van tegenstrijdigheid waar het 
enerzijds oordeelt dat de activiteit van verweerster er een was in de zin van artikel 45, eer-
ste lid, 2°, en anderzijds dat deze activiteit niet als arbeid kan worden beschouwd omdat 
zij "beperkt is tot het gewone beheer van het eigen bezit", welke laatste criterium enkel re-
levant is voor activiteiten in de zin van artikel 45, eerste lid, 1°, van het Werkloosheidsbe-
sluit. Het arrest schendt aldus artikel 149 van de Grondwet.

Tenminste is het niet wettig verantwoord waar het, na geoordeeld te hebben dat de acti-
viteit van verweerster als een activiteit voor een derde (artikel 45, eerste lid, 2°) diende te 
worden beschouwd, deze activiteit toetst aan het criterium van "het gewone beheer van 
het eigen bezit" zoals bepaald in artikel 45, eerste lid, 1°, van het Werkloosheidsbesluit 
(schending van de artikelen 44 en 45, eerste lid, 1° en 2°, van het Werkloosheidsbesluit). 
Door op deze onwettige grondslag de beslissing van eiser tot terugvordering van onrecht-
matig ontvangen uitkeringen en sanctionering van verweerster te vernietigen, schendt het 
arrest eveneens al de overige in het middel aangehaalde bepalingen van het Werkloos-
heidsbesluit.

3. Derde onderdeel
Krachtens artikel 45, zevende lid, wordt een activiteit slechts als het gewone beheer van 

het eigen bezit beschouwd wanneer gelijktijdig voldaan is aan de volgende voorwaarden :
1° de activiteit is niet daadwerkelijk ingeschakeld in het economische ruilverkeer van 

goederen en diensten en wordt niet uitgeoefend met het oog op het verkrijgen van een op-
brengst;

2° door de activiteit wordt de waarde van het bezit in stand gehouden of slechts in be-
perkte mate verhoogd;

3° de activiteit brengt door haar omvang het zoeken naar en het uitoefenen van een 
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dienstbetrekking niet in het gedrang.
Voor zover het arrest te kennen geeft dat de activiteit van verweerster een activiteit 

voor zichzelf uitmaakt, die echter niet als arbeid wordt beschouwd voor de toepassing van 
artikel 44 van het Werkloosheidsbesluit, omdat deze activiteit beperkt is tot het gewone 
beheer van het eigen bezit, zonder evenwel na te gaan of al de wettelijke voorwaarden van 
artikel 45, zevende lid, van het Werkloosheidsbesluit vervuld zijn, schendt het eveneens 
de artikelen 44 en 45, eerste en zevende lid, van het Werkloosheidsbesluit. In de mate dat 
het arrest de beslissing van eiser op onwettige gronden vernietigt, schendt het eveneens de 
overige in het middel aangehaalde bepalingen van het Werkloosheidsbesluit.

IV. Beslissing van het Hof
1. Eerste onderdeel
Overwegende dat artikel 44 van het koninklijk besluit van 25 november 1991 

houdende de werkloosheidsreglementering bepaalt dat de werkloze, om uitkerin-
gen te kunnen genieten, wegens omstandigheden onafhankelijk van zijn wil zon-
der arbeid en zonder loon moet zijn;

Dat, krachtens artikel 45, eerste lid, 1°, van dat besluit, voor de toepassing van 
artikel 44 als arbeid wordt beschouwd, de activiteit verricht voor zichzelf die in-
geschakeld kan worden in het economische ruilverkeer van goederen en diensten 
en die niet beperkt is tot het gewone beheer van het eigen bezit;

Dat artikel 45, eerste lid, 2°, bepaalt dat voor de toepassing van artikel 44 de 
activiteit verricht voor een derde, waarvoor de werknemer enig loon of materieel 
voordeel ontvangt dat tot zijn levensonderhoud of dat van zijn gezin kan bijdra-
gen, als arbeid wordt beschouwd;

Overwegende dat, krachtens artikel 3, §1, vierde lid, van het koninklijk besluit 
nr. 38 van 27 juli 1967 houdende inrichting van het sociaal statuut der zelfstandi-
gen, onverminderd de bepalingen van artikel 13, §3, personen benoemd tot man-
dataris in een aan de Belgische vennootschapsbelasting of belasting der niet-in-
woners onderworpen vennootschap of vereniging, op onweerlegbare wijze ver-
moed worden in België een zelfstandige beroepsbezigheid uit te oefenen;

Overwegende dat, krachtens artikel 2 van het koninklijk besluit van 19 decem-
ber 1967 houdende algemeen reglement in uitvoering van voormeld koninklijk 
besluit nr. 38, voor de toepassing van artikel 3 van het koninklijk besluit nr. 38 
en zonder afbreuk te doen aan de bepalingen van artikel 5bis van hetzelfde be-
sluit,  de uitoefening van een mandaat in een vereniging of vennootschap naar 
rechte of in feite die zich met een exploitatie of met verrichtingen van winstge-
vende aard op onweerlegbare wijze bezighoudt, vermoed wordt de uitoefening te 
zijn van een bedrijvigheid die verzekeringsplicht aan het sociaal statuut der zelf-
standigen met zich brengt;

Overwegende  dat  de  appèlrechters  vaststellen  dat  verweerster  "vennoot-be-
stuurder" is van een coöperatieve vennootschap die tot doel heeft de fabricatie 
van ramen, deuren, veranda's in aluminium en de plaatsing ervan;

Dat  zij  oordelen dat  de  bedrijvigheid  als  bestuurder  van een vennootschap 
geen activiteit voor zichzelf is in de zin van artikel 45, eerste lid, 1°, van het 
Werkloosheidsbesluit 1991, maar arbeid voor een derde is in de zin van voor-
meld artikel 45, eerste lid, 2°, van dit besluit;
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Dat zij door aldus te oordelen voormelde wettelijke bepalingen schenden;
Dat het onderdeel gegrond is;
2. Overige onderdelen
Overwegende dat de overige grieven niet tot ruimere cassatie kunnen leiden;
3. De kosten
Overwegende dat, gelet op artikel 1017, tweede lid, van het Gerechtelijk Wet-

boek, eiser in de kosten dient te worden veroordeeld;
OM DIE REDENEN,
HET HOF,
Vernietigt het bestreden arrest behalve in zoverre dit het hoger beroep ontvan-

kelijk verklaart;
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het ge-

deeltelijk vernietigde arrest;
Veroordeelt eiser in de kosten;
Verwijst de aldus beperkte zaak naar het Arbeidshof te Antwerpen.

30 september 2002 - 3° kamer – Voorzitter: de h. Boes, afdelingsvoorzitter – Verslag-
gever: de h. Dhaeyer – Gelijkluidende conclusie van mevr. De Raeve, advocaat-generaal 
– Advocaat: mr. Simont.
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