
 

ARRESTEN VAN HET 

HOF VAN CASSATIE 

JAARGANG 2002 / NR. 12 

 

 

 

MET DE CONCLUSIES EN ANNOTATIES 

VAN HET OPENBAAR MINISTERIE 

BEZORGD DOOR DE LEDEN  

VAN HET HOF VAN CASSATIE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ARRESTEN DECEMBER 2002 

NRS 646 TOT 693 



Nr. 646 - 2.12.02 HOF VAN CASSATIE 2631 

Nr. 646

3° KAMER - 2 december 2002

1° CASSATIEMIDDELEN – ALGEMEEN – RECHTSSPREUK.

2° RECHTSBEGINSELEN (ALGEMENE) – BEGRIP – RECHTSSPREUK.

3° GRONDWET – GRONDWET 1994 (ART. 100 TOT EINDE) – ARTIKEL 159 –
WETTIGHEID VAN BESLUITEN EN VERORDENINGEN – HOVEN EN RECHTBANKEN – TOETSING.

4° MACHTEN – UITVOERENDE MACHT – INTREKKING – ONWETTIGE

BESTUURSHANDELING.

1°  De  miskenning  van  een  rechtsspreuk  geeft  alleen  dan  aanleiding  tot  cassatie  als
daardoor  een  wets-  of  verordeningsbepaling,  waarin  zij  is  vastgelegd,  wordt
geschonden1.

2°  “Nemo  auditur  suam turpitudinem allegans”  is  een  rechtsspreuk  en  geen  algemeen
rechtsbeginsel2.

3° Artikel 159 van de Grondwet, luidens hetwelk de hoven en rechtbanken de algemene,
provinciale en plaatselijke besluiten en verordeningen alleen toepassen voor zover  zij
met de wetten overeenstemmen, is in algemene bewoordingen gesteld en maakt geen
onderscheid naargelang van de administratieve handelingen die daarin worden bedoeld;
dit artikel is van toepassing op de zelfs niet-reglementaire beslissingen van het bestuur
en op de administratieve handelingen, ook al zijn ze van individuele aard. De regel geldt
ook wanneer de onwettigheid van de beslissing te wijten is aan de overheid3. (Art. 159
Grondwet 1994)

4° De overheid die ambtshalve een handeling intrekt die aangetast is door een klaarblijke-
lijke onwettigheid zoals een kennelijke tegenstrijdigheid tussen de redenen en het dictum
van de beslissing, handelt niet in strijd met haar grondwettelijke en wettelijke opdracht,
ook al zou die handeling ertoe kunnen strekken bepaalde rechten te verlenen.

(BRUTEL N.V. T. VLAAMS GEWEST e.a.)

ARREST

(A.R. C.98.0460.N)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 19 juni 1998 gewezen door

het Hof van Beroep te Brussel.
II. Rechtspleging voor het Hof
Bij beschikking van de Voorzitter van 20 augustus 2002 werd deze zaak naar

de derde kamer verwezen.
Raadsheer Greta Bourgeois heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Anne De Raeve heeft geconcludeerd.

1 Cass., 10 dec. 1993, A.R. C.93.0044.N, nr. 516.
2 Zie Cass., 5 sept. 1996, A.R. C.95.0323.F, nr. 291; Cass., 29 nov. 1951, A.C. 1952, 148.
3 Cass., 22 maart 1993, A.R. 9512, A.C. 1993, nr. 154, met concl. adv.-gen. LECLERCQ in Pas. 1993;
Cass., 10 nov. 1992, A.R. 4655, nr. 725.
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III. Feiten
Het arrest stelt vast:
1. Eiseres heeft op 11 december 1995 een aanvraag bij de gemeente Steenok-

kerzeel ingediend voor het bouwen van een hotel. De aangevraagde vergunning
werd bij besluit van het college van burgemeester van 12 maart 1996 geweigerd.
Het beroep van eiseres werd bij besluit van de bestendige deputatie van de pro-
vincie Vlaams Brabant van 4 juli 1996 ingewilligd. Tegen die bouwvergunning
heeft de gemachtigde ambtenaar op 30 september 1996 een schorsend beroep bij
de Vlaamse minister van ruimtelijke ordening en huisvesting ingesteld.

2. Op 6 mei 1997 heeft de minister een “ministerieel besluit houdende inwilli-
ging van het beroep van de gemachtigde ambtenaar” ondertekend waarbij in het
motiverend gedeelte het beroep van de gemachtigde ambtenaar werd ingewilligd
en in het beschikkend gedeelte het beroep van de gemachtigde ambtenaar werd
verworpen, bijgevolg herneemt de beslissing van 4 juli 1996 van de bestendige
deputatie houdende toekenning van de bouwvergunning aan eiseres haar rechts-
kracht.

3. Op 27 mei 1997 heeft de minister een nieuw besluit genomen waarbij in ar-
tikel 1 het besluit van 6 mei 1997 werd ingetrokken en in artikel 2 het beroep van
de gemachtigde ambtenaar werd ingewilligd en het besluit van de bestendige de-
putatie van de provincie Vlaams Brabant werd vernietigd. Op 3 juni 1997 werd
aan eiseres kennis gegeven van het besluit van 27 mei 1997 zoals bedoeld in arti-
kel 53, §2, vierde lid, van het op 22 oktober 1996 gecoördineerde decreet betref-
fende de ruimtelijke ordening met toevoeging van een kopie van het besluit van
6 mei 1997.

4. Op 26 juni 1997 werd de stopzetting van de werken bevolen daar zij zonder
bouwvergunning werden uitgevoerd. Het stilleggen van de werken werd op 27
juni 1997 bekrachtigd door de gemachtigde adjunct van de Vlaamse minister be-
voegd voor de ruimtelijke ordening.

5. Op 7 juli 1997 heeft eiseres de verweerders in kort geding gedagvaard op
grond van artikel 71, vierde lid, van het gecoördineerd decreet van 22 oktober
1996. Bij beschikking van de voorzitter van de Rechtbank van Eerste Aanleg te
Brussel van 21 augustus 1997 werd het bevel tot staking van de werken opgehe-
ven.

6. Het bestreden arrest heeft het hoger beroep van de verweerders gegrond ver-
klaard.

IV. Middelen
Eiseres voert in haar verzoekschrift een middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 105, 159 en 190 van de Grondwet;
- de artikelen 42, §1 en 53, §2, van het decreet betreffende de ruimtelijke ordening, ge-

coördineerd op 22 oktober 1996;
- het algemeen rechtsbeginsel nemo auditur suam turpitudinem allegans.
Aangevochten beslissingen
Het Hof van Beroep te Brussel stelt in het bestreden arrest vooraf vast dat de Vlaamse
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Minister van Ruimtelijke Ordening op 6 mei 1997 een besluit heeft genomen dat in het
dispositief het beroep verwerpt dat door de gemachtigde ambtenaar was ingesteld tegen de
bouwvergunning die de bestendige deputatie van de provincieraad van Vlaams-Brabant
aan eiseres heeft verleend, en dat de Vlaamse Minister van Ruimtelijke Ordening vervol-
gens op 27 mei 1997 een besluit heeft genomen waarbij voormeld besluit van 6 mei 1997
wordt ingetrokken en het beroep van de gemachtigde ambtenaar wordt ingewilligd. Het
arrest verklaart vervolgens het hoger beroep gegrond en, opnieuw beslissend, wijst de vor-
dering tot opheffing van het bevel tot stopzetting van de werken af, op grond van het oor-
deel dat het besluit van 6 mei 1997 regelmatig was ingetrokken, op grond van de volgende
overwegingen:

(…) dat [eiseres] slechts op wettige wijze bouwwerken kan uitvoeren indien haar voor-
af een uitdrukkelijke en schriftelijke vergunning werd afgeleverd, zoals bepaald in artikel
42, §1, decreet ruimtelijke ordening, behoudens het bepaalde in artikel 53, §2, alinea 5
van hetzelfde decreet in geval van uitblijven van een beslissing wanneer administratief be-
roep werd ingesteld;

(…) dat de bestendige deputatie van Vlaams Brabant op 4 juli 1996 het beroep van [ei-
seres] tegen de weigering van het college van burgemeester en schepenen van de gemeen-
te Steenokkerzeel heeft ingewilligd en de bouwvergunning heeft verleend, maar de ge-
machtigde  ambtenaar  op  30  september  1996  beroep  heeft  ingesteld  bij  de  bevoegde
Vlaamse minister waardoor de uitwerking van het besluit  van de bestendige deputatie
werd geschorst;

(…) dat luidens het dispositief van het ministerieel besluit van 6 mei 1997 het beroep
van de gemachtigde ambtenaar werd verworpen, maar uit de motivering van het besluit
zonder enige twijfel blijkt dat de grieven van de gemachtigde ambtenaar gegrond waren
bevonden;

(…) dat voormeld besluit van 6 mei 1997 werd ingetrokken met het besluit van 27 mei
1997;

dat in deze laatste beslissing de motivering van het besluit van 6 mei 1997 werd over-
genomen en er een dispositief werd geformuleerd dat logisch aansluit bij de motivering;
de formele inwilliging van het administratief beroep en de vernietiging van het besluit van
de bestendige deputatie;

(…) dat een onregelmatige administratieve handeling die geen rechten heeft doen ont-
staan voor derden steeds kan worden ingetrokken;

dat zulks logisch verantwoord voorkomt vermits er bij hypothese mee wordt beoogd
een onregelmatigheid recht te zetten en het aansluit bij de vereiste rechtszekerheid (M.
VAN DAMME & F. DE KEGEL, Intrekking van de administratieve rechtshandeling, Die Keu-
re, 1994, nr. 62, p. 39-40);

(…) dat de handeling waarmee beoogd werd rechten te verlenen aan een derde deze
rechten slechts metterdaad verleent wanneer ze aan de begunstigde is betekend;

dat zolang geen publicatie of kennisgeving aan de betrokkene is gebeurd dergelijke
handeling ongehinderd door de bestuursoverheid die ze heeft gesteld kan worden inge-
trokken (Les Novelles, T. VI, Droit Administratif, Le Conseil d’Etat, Brussel, 1975, nr.
1475, p. 511; R.v.S., 20 december 1983, arrest. nr. 23.832 inzake STEENO; en specifiek in-
zake een bouwvergunning: R.v.S., 29 oktober 1992 arr. nr. 40.885);

(…) dat de bevoegde minister zijn beslissing van 6 mei 1997 heeft ingetrokken op 27
mei 1997 omdat hij ze onregelmatig achtte;

dat omtrent deze onregelmatigheid niet de minste discussie kan bestaan vermits het be-
doelde besluit door de grofste onwettigheid was aangetast, nu het beschikkend gedeelte
ervan volkomen streed met de motivering;
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(…) dat ten tijde van de intrekking van het besluit van 6 mei 1997 van deze laatste be-
slissing geen kennis was gegeven aan [eiseres] –zoals bedoeld in artikel 53, §2, decreet
ruimtelijke ordening- zodat de minister ze volkomen reglementair kon intrekken;

dat de stelling van [eiseres] als zou de overheid zich niet op een begane onwettigheid
kunnen beroepen precies voorbij gaat aan het feit dat van de beslissing nog geen kennis
was gegeven, zodat dit middel moet worden verworpen;

(…) dat [eiseres] inderdaad niet ernstig kan voorhouden dat haar van de beslissing van
6 mei 1997 kennis werd gegeven op 3 juni 1997 zodat ze rechten heeft doen ontstaan;

dat het geen twijfel lijdt dat op 3 juni 1997 kennisgeving werd verricht, zoals bedoeld
in voormeld artikel 53, §2, derde lid, van het besluit van 27 mei 1997 maar niet van het
besluit van 6 mei 1997, ook al was de tekst hiervan in bijlage gevoegd;

dat op het ogenblik van de kennisgeving de beslissing van 6 mei 1997 immers reeds
was ingetrokken, zodat kennisgeving ervan zoals hoger bedoeld zelfs niet meer mogelijk
was, vermits het besluit juridisch als retroactief opgehouden had te bestaan;

dat [eiseres] bijgevolg op 3 juni 1997 enkel heeft kunnen kennis nemen van een reeds
ingetrokken beslissing en de voeging van de tekst ervan in bijlage bij het intrekkingsbe-
sluit –waarin overigens tegelijk ook het beroep van de gemachtigde ambtenaar werd ge-
grond verklaard- trouwens geen andere draagwijdte kon hebben dan duidelijk te maken op
welke akte de intrekking sloeg;

(…) dat [eiseres] verder stelt dat het besluit van 27 mei 1997 niet enkel onwettig is we-
gens de onterechte intrekking, maar eveneens omwille van de schending van het konink-
lijk besluit van 28 december 1972, van het gelijkheidsbeginsel, het redelijkheidsbeginsel
en het verbod van machtsafwending;

(…) dat krachtens artikel 159 van de gecoördineerde Grondwet de hoven en rechtban-
ken de besluiten en verordeningen alleen toepassen voor zover zij met de wetten overeen-
stemmen en zulks ongeacht of die akten een algemene dan wel individuele draagwijdte
bezitten (Cass., 21 april 1988, Arr. Cass., 1987-88, nr. 504; Cass. 24 november 1988, Arr.
Cass., 1988-89, 364);

dat dit voorschrift onverminderd geldt, wanneer de overheid zelf zich op de onwettig-
heid van haar beslissing beroept;

(…) dat uit de toepassing van dit beginsel te dezen evenwel geen nuttige gevolgen kun-
nen voortvloeien voor [eiseres] in het licht van haar stelling dat ze over een bouwvergun-
ning beschikt;

(…) inderdaad dat de van onwettigheid geïncrimineerde beslissing voor [eiseres] louter
negatief is nu ze een administratief beroep tegen een voor haar gunstige beslissing inwil-
ligt;

dat de eventuele vaststelling van een onwettig besliste inwilliging van een administra-
tief beroep –of dus van een weigering gezien vanuit het standpunt van [eiseres]- niet im-
pliceert dat dit beroep niet op wettige gronden zou kunnen worden ingewilligd of dus dat
op [eiseres’] aanvraag tot het verlenen van een bouwvergunning alleen maar gunstig kon
worden beslist;

dat het anderzijds het [hof van beroep] niet toekomt om zich in de plaats te stellen van
de toezichthoudende overheid bij de beoordeling van het ingestelde administratieve be-
roep, maar, na de eventuele verwijdering van de onwettige beslissing uit de rechtsorde,
deze overheid desgevallend de gevoerde procedure zal dienen over te doen ten einde een
wettige beslissing te treffen, althans indien zulks temporeel nog mogelijk is;

dat te dezen voor de overheid geen onmogelijkheid voorhanden is om de procedure op
nuttige wijze over te doen mocht een onwettigheid zijn begaan;
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(…) dat zodoende, zelfs indien het [hof van beroep] tot het besluit zou komen dat het
besluit van 27 mei 1997 onwettig is op grond van de door [eiseres] aangevoerde gronden,
andere dan de intrekking die ze inhoudt, hieruit niet kan volgen dat het administratief be-
roep van de gemachtigde ambtenaar is verworpen;

dat die andere gronden, die de motieven van de inwilliging van het administratief be-
roep betreffen, dus niet dienend zijn om te kunnen aannemen dat [eiseres] spijts de inwil-
liging van het beroep van de gemachtigde ambtenaar niettemin over een bouwvergunning
beschikt;

dat het [hof van beroep] die middelen dus niet nader dient te onderzoeken;
(…) dat het geheel van de bovenstaande beschouwingen derhalve noopt tot de conclu-

sies:
- dat het besluit van 6 mei 1997 regelmatig werd ingetrokken zodat uit dit besluit niet

volgt dat het beroep van de gemachtigde ambtenaar werd verworpen;
- dat anderzijds, zelfs indien zou worden aangenomen dat het besluit van 27 mei 1997

om andere redenen dan de intrekking die ze bevat onwettig is, de desbetreffende middelen
niet dienend zijn ter beoordeling van het geschil, vermits zelfs na een eventuele vaststel-
ling van die onwettigheid het [hof van beroep] niet in de plaats kan treden van de admini-
stratieve overheid om te beslissen dat het administratief beroep van de gemachtigde amb-
tenaar als verworpen geldt;

- dat dus in geen enkele hypothese uit het verloop van de administratieve procedure kan
worden afgeleid dat [eiseres] over een bouwvergunning beschikt;

(…) dat de vordering van [eiseres] tot opheffing van het stilleggingsbevel bijgevolg on-
gegrond is; (bestreden arrest, blz. 7 onderaan t.e.m. 11 bovenaan).

Grieven
1. Eerste onderdeel
Krachtens artikel 190 van de Grondwet zijn enkel de wetten, alsook de besluiten en

verordeningen van algemeen, provinciaal, en gemeentelijk bestuur na bekendmaking ver-
bindend.

Er bestaat geen enkele wettelijke of reglementaire bepaling die het verbindend karakter
van een individuele administratieve rechtshandeling afhankelijk maakt van haar beteke-
ning of bekendmaking.

Artikel 53, §2, van het decreet betreffende de ruimtelijke ordening, gecoördineerd op
22 oktober 1996, dat aan het bestuur de verplichting oplegt om de betrokkene kennis te
geven van de beslissing inzake het bouwberoep, laat geenszins de verbindende kracht van
de krachtens dit artikel verleende vergunning afhangen van deze kennisgeving.

Een administratieve rechtshandeling met individuele draagwijdte, zoals een bouwver-
gunning, bestaat immers en heeft bindende kracht zodra zij is genomen door de daartoe
bevoegde overheid, zelfs als is zij maar uitvoerbaar zodra zij is bekendgemaakt door bete-
kening aan de betrokkene.

De enkele ondertekening van een individuele rechtscheppende administratieve rechts-
handeling maakt deze handeling tegenwerpelijk aan de administratie en schept aan de zij-
de van de geadresseerde een recht tot behoud van de rechten die zij inhoudt.

Het voormelde besluit van 6 mei 1997, dat in het dispositief het beroep van de gemach-
tigde ambtenaar tegen de door de bestendige deputatie verleende vergunning verwerpt,
heeft aldus aan de zijde van eiseres het recht geschapen tot uitvoering van de door dit be-
sluit vergunde bouwwerken.

Hieruit volgt dat het hof van beroep, dat oordeelt dat voormeld besluit van 6 mei 1997
geen  rechten  heeft  verleend  aan  eiseres,  zijn  beslissing  niet  naar  recht  verantwoordt
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(schending van de artikelen 190 van de Grondwet en 53, §2, van het decreet betreffende
de ruimtelijke ordening, gecoördineerd op 22 oktober 1996).

2. Tweede onderdeel
Uit de artikelen 105 en 159 van de Grondwet, 42, §1, van het decreet betreffende ruim-

telijke ordening, gecoördineerd op 22 oktober 1996, en het algemeen rechtsbeginsel nemo
auditur suam turpitudinem allegans vloeit voort dat een rechtsverlenende administratieve
rechtshandeling zoals een bouwvergunning slechts op wettige wijze kan worden ingetrok-
ken door het bestuur dat de handeling stelde wanneer de administratieve rechtshandeling
onwettig is, en de onwettigheid waarvan sprake is niet te wijten is aan de auteur van de
handeling zelf.

De onwettigheid van het voormelde besluit van 6 mei 1997 betreft een motiveringsge-
brek dat erin bestaat dat het beschikkend gedeelte in strijd is met de motieven van het be-
sluit.

Dit motiveringsgebrek is uit de aard zelf te wijten aan de auteur van het besluit, en
geenszins aan eiseres.

Hieruit volgt dat het hof van beroep, dat geen rekening houdt met de omstandigheid dat
de onregelmatigheid van het besluit van 6 mei 1997 te wijten is aan het vergunningverle-
nend bestuur zelf, zijn beslissing niet naar recht verantwoordt (schending van de artikelen
105 en 159 van de Grondwet, 42, §1, van het decreet betreffende de ruimtelijke ordening,
gecoördineerd op 22 oktober  1996,  en van het  algemeen rechtsbeginsel  nemo auditur
suam turpitudinem allegans).

V. Beslissing van het Hof
1. Eerste onderdeel
Overwegende dat het onderdeel aanvoert dat het besluit van 6 mei 1997 rech-

ten heeft toegekend aan eiseres en dat de appèlrechters dit hebben ontkend op de
loutere grond dat de beslissing ingetrokken was vooraleer zij aan eiseres was be-
kend gemaakt;

Overwegende dat het arrest oordeelt dat de beslissing van 6 mei 1997 onwettig
was wegens strijdigheid tussen het motiverend en het beschikkend gedeelte;

Dat de appèlrechters op die gronden vermochten te oordelen dat het besluit
van 6 mei 1997 kon worden ingetrokken door het besluit van 27 mei 1997;

Dat zij aldus hun beslissing naar recht verantwoorden;
Overwegende dat het onderdeel in zoverre het gericht is tegen de redenen die

verband houden met de kennisgeving van de beslissing, niet tot cassatie kan lei-
den;

Dat het onderdeel niet kan worden aangenomen;
2. Tweede onderdeel
Overwegende dat de uitdrukking “nemo auditur suam turpitudinem allegans”

een rechtsspreuk is en geen algemeen rechtsbeginsel;
Dat de miskenning van zodanige rechtsspreuk alleen dan aanleiding geeft tot

cassatie als daardoor een wet of een verordeningsbepaling waarin zij is vastge-
legd, wordt geschonden, wat te dezen niet het geval is ;

Dat het onderdeel in zoverre niet ontvankelijk is ;
Overwegende dat het arrest oordeelt dat het besluit van 6 mei 1997 onwettig
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is;
Overwegende dat,  krachtens artikel  159 van de Grondwet,  de hoven en de

rechtbanken de besluiten alleen toepassen in zover zij met de wetten overeen-
stemmen;

Dat die regel in algemene bewoordingen is gesteld en geen onderscheid maakt
naar gelang van de administratieve handelingen die daarin worden bedoeld;

Dat het artikel toepasselijk is op de zelfs niet-reglementaire beslissingen van
het bestuur en op de administratieve handelingen, ook al zijn zij van individuele
aard;

Dat de regel ook geldt wanneer de onwettigheid van de beslissing te wijten is
aan de overheid;

Overwegende dat de overheid die ambtshalve een handeling intrekt die aange-
tast is door een klaarblijkelijke onwettigheid zoals een kennelijke tegenstrijdig-
heid tussen de redenen en het dictum van de beslissing, ook al zou die handeling
ertoe kunnen strekken bepaalde rechten te verlenen, niet in strijd handelt met
haar grondwettelijke en wettelijke opdracht;

Overwegende dat het arrest vaststelt dat het besluit van 6 mei 1997 “zonder
enige twijfel” uitwijst dat de grieven van de gemachtigde ambtenaar gegrond wa-
ren bevonden maar dat het dictum van die beslissing hiermede in strijd was en
oordeelt dat “omtrent deze onregelmatigheid niet de minste discussie kan bestaan
vermits het bedoelde besluit door de grofste onwettigheid was aangetast”; dat het
oordeelt dat “een onregelmatige administratieve handeling die geen rechten heeft
doen ontstaan voor derden steeds kan worden ingetrokken”;

Dat het arrest dat een onwettig besluit niet toepast, de in het onderdeel aange-
wezen wettelijke bepalingen niet schendt;

Dat het onderdeel in zoverre niet kan worden aangenomen;
OM DIE REDENEN,
HET HOF,
Verwerpt de voorziening;
Veroordeelt eiseres in de kosten.
De kosten begroot op de som van vierhonderd zevenenveertig euro twee cent

jegens de eisende partij.

2 december 2002 - 3° kamer – Voorzitter: de h. Verougstraete, voorzitter – Verslagge-
ver: mevr. Bourgeois – Gelijkluidende conclusie van mevr. De Raeve, advocaat-generaal
– Advocaat: mr. Verbist.

Nr. 647

3° KAMER - 2 december 2002

1º ARBEIDSOVEREENKOMST — VERPLICHTINGEN - WERKGEVER -
HANDELSVERTEGENWOORDIGER - RECHT OP COMMISSIELOON - DRAAGWIJDTE.

2º LOON — RECHT OP LOON - HANDELSVERTEGENWOORDIGER - RECHT OP
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COMMISSIELOON - DRAAGWIJDTE.

3º ARBEIDSOVEREENKOMST — VERPLICHTINGEN - WERKGEVER -
HANDELSVERTEGENWOORDIGER - OVEREENGEKOMEN COMMISSIELOON - BEREKENING -
FRANCHISEBEDING - GELDIGHEID.

4º LOON — RECHT OP LOON - HANDELSVERTEGENWOORDIGER - OVEREENGEKOMEN

COMMISSIELOON - BEREKENING - FRANCHISEBEDING - GELDIGHEID.

5º ARBEIDSOVEREENKOMST — VERPLICHTINGEN - WERKNEMERSVERPLICHTING -
ARBEIDSPRESTATIE - RECHT OP LOON - HANDELSVERTEGENWOORDIGER - COMMISSIELOON -
BEREKENING - FRANCHISEBEDING - ARBEIDSVERBINTENIS - AARD.

1º en 2° De regel dat het commissieloon verschuldigd is voor ieder order die door de werk-
gever wordt aanvaard, zelfs indien op die order geen uitvoering volgt, behalve in geval
van niet uitvoering door de schuld van de handelsvertegenwoordiger, heeft enkel betrek-
king op het in de overeenkomst overeengekomen commissieloon en houdt  in dat het
commissieloon, van zodra dit in beginsel voor elke aanvaarde order is overeengekomen,
niet mag worden beperkt1. (Artt. 89 en 90, eerste lid Arbeidsovereenkomstenwet)

3º en 4° De vaststelling van het verschuldigd commissieloon of de wijze van berekening er-
van wordt door de arbeidsovereenkomstenwet niet geregeld. Partijen kunnen bedingen
dat een vaste wedde wordt toegekend met daarbovenop commissieloon waarvan het be-
drag in verhouding staat tot een omzet die een vooraf overeengekomen omvang over-
stijgt; hierdoor wordt geen overeengekomen commissieloon op een aanvaard order uitge-
sloten2. (Artt. 6, 89 en 90, eerste lid Arbeidsovereenkomstenwet)

5º Het beding dat het recht op commissieloon van de handelsvertegenwoordiger uitsluit
wanneer de omzet beneden een bepaalde grens blijft, legt aan de handelsvertegenwoor-
diger geen resultaatsverbintenis op waarbij  gevolgen verbonden worden aan een con-
tractuele tekortkoming. (Art. 6 Arbeidswet; art. 1134 B.W.)

(C.V. METALUNION T. S.)

ARREST

(A.R. S.01.0116.N)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 8 november 2000 gewezen

door het Arbeidshof te Gent.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Ghislain Dhaeyer heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Anne De Raeve heeft geconcludeerd.
III. Middelen
Eiseres voert in haar verzoekschrift een middel aan. 
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 4, 6, 20, 3°, 89 en 90, eerste lid, van de wet van 3 juli 1978 betreffende de

arbeidsovereenkomsten; 
- artikel 1134 van het Burgerlijk Wetboek.
Aangevochten beslissingen

1 Zie Cass., 27 nov. 1995, A.R. nr. S.95.0042.F, nr. 509.
2 Zie Cass., 30 sept. 1991, A.R. nr. 7454, nr. 56.
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Het arbeidshof verklaart in de bestreden beslissing, recht sprekend over de vordering
van verweerder,  het  hoger beroep van eiseres ontvankelijk en ongegrond en bevestigt
dienvolgens  het  vonnis  van  de  eerste  rechter  dat  eiseres  veroordeelt  aan  verweerder
328.647 BEF te betalen, dat alles op grond van de volgende motieven :

"4.1 De [verweerder] was met [eiseres] verbonden door een arbeidsovereenkomst voor
handelsvertegenwoordiger.

De geschreven arbeidsovereenkomst bepaalt in artikel 2.1 dat het totale brutoloon be-
staat uit een vast gedeelte (basismaandloon) en een veranderlijk gedeelte (provisie). Het
totale  brutoloon is  de vergoeding voor  alle  diensten die [verweerder]  levert,  inclusief
overuren en speciale opdrachten.

Artikel 2.2 bepaalt het bruto maandloon op 55.000 BEF per maand. In artikel 2.3 wordt
de brutoprovisie behandeld, namelijk :

2.3.1 minimum zakencijfer.
Onder zakencijfer wordt verstaan alle verkopen excl. BTW die door X rechtstreeks of

onrechtstreeks voor rekening van Y werden afgesloten, en door Y werden aanvaard en een
verhaalbare vordering vormen, min alle kredietnota's excl. BTW die betrekking hebben op
deze verkopen, met uitzondering van de sub 2.3.4 vermelde verkopen.

Vertrokken wordt van een minimum zakencijfer van 20.000.000 BEF per jaar, waarbij
dit bedrag jaarlijks met 10 pct. wordt verhoogd (...).

3.2. Provisie
Enkel op het zakencijfer dat boven dit minimum zakencijfer wordt gerealiseerd, zal een

bruto provisie toegekend worden van :
* 0,50 pct. voor het gedeelte (min zc x 1.50) - min. zc.
0,75 pct. voor het gedeelte (min zc. X 2.00) - (min zc.x 1.50)
1.00 pct. voor het gedeelte dat boven min zc. x 2.00 wordt gerealiseerd
2.3. 3 uitbetaling
Per maand zal een voorlopige berekening gemaakt worden van de brutoprovisie. De

uitbetaling volgt op het einde van de maand na de fakturatiemaand. Jaarlijks wordt een
definitieve afrekening gemaakt, en het positief (of negatief) saldo bij (of van) het maand-
loon opgeteld (of afgetrokken).

3.6. Delcredere - beding
(...) in geval van niet-betaling door een klant (bv. onvermogen van de klant/faillisse-

ment) X hiervoor aansprakelijk is ten belope van zijn provisie op deze onverhaalbare vor-
dering. (...)

4.2. Het loon van [verweerder] bestond gedeeltelijk uit een vast loon en gedeeltelijk uit
commissieloon. In artikel 2.3 van de arbeidsovereenkomst werd het vast loon op 55.000
BEF bruto per maand vastgesteld. Het commissieloon werd toegekend enkel op het za-
kencijfer dat boven het minimum zakencijfer (omzet) van 20.000.000 BEF wordt gereali-
seerd (artikel 2.3.1 van de overeenkomst).

4.3. Artikel 89 van de van de Arbeidsovereenkomstenwet bepaalt dat het loon van de
handelsvertegenwoordiger bestaat hetzij uit een vaste wedde, hetzij uit commissieloon,
hetzij gedeeltelijk uit een vaste wedde en gedeeltelijk uit commissieloon.

Artikel 90 van de van de Arbeidsovereenkomstenwet bepaalt dat het commissieloon
verschuldigd is voor iedere order die door de werkgever wordt aanvaard zelfs indien op
die order geen uitvoering volgt...".

De toekenning van commissies is een loonsysteem dat niet verplicht kan opgelegd wor-
den. Bij toepassing van artikel 89 van de Arbeidsovereenkomstenwet hebben de partijen
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de keuze tussen drie mogelijkheden. Volkomen wettig zijn partijen overeengekomen dat
het loon gedeeltelijk bestond uit een vaste wedde en gedeeltelijk uit commissieloon. Het
vast loon is forfaitair en uiteraard begrensd.

Daarentegen is de clausule waarbij overeengekomen wordt dat de werknemer geen aan-
spraak kan maken op commissieloon voor de orders beneden een bepaald gerealiseerd za-
kencijfer of omzet strijdig met artikel 90 van de Arbeidsovereenkomstenwet. Zelfs indien
overeengekomen wordt dat het loon slechts gedeeltelijk of voor een deel uit commissie-
loon bestaat, is er geen enkele begrenzing mogelijk. Het commissieloon is namelijk ver-
schuldigd op ieder aanvaard order. De beperking van het commissieloon (niet toekenning
op ieder aanvaard order) is in strijd met de imperatieve bepalingen van de van de Arbeids-
overeenkomstenwet (cfr. Cass. 27 november 1995, Arr. Cass. 1995, 1038; Arbh. Gent, 14
oktober 1991, Soc Kron. 1992, 416; Arbh. Gent, 10 april 2000, A.R. 428/98, onuitgeg.).
Terecht heeft de eerste rechter erop gewezen dat de arbeidsovereenkomst geen resultaats-
verbintenis is, zodat de clausule waarbij het recht op commissieloon afhankelijk wordt ge-
steld van het bereiken van een bepaald zakencijfer van de arbeidsovereenkomst een resul-
taatverbintenis maakt en dan ook nietig is.

Stellen dat artikel 90 enkel toepasselijk is op het gedeelte van het loon dat met commis-
sies betaald wordt, is aan dit artikel een bepaling of een beperking toevoegen die niet
voorzien is. Artikel 90 heeft namelijk geen enkele beperking of begrenzing ingevoerd en
is dus niet alleen van toepassing wanneer het loon uitsluitend uit commissieloon bestaat,
maar ook als het slechts gedeeltelijk uit commissieloon bestaat.

Het kwestieuze beding in de arbeidsovereenkomst schendt de artikelen 6 en 90 van de
Arbeidsovereenkomstenwet, zodat de eerste rechter zeer terecht de oorspronkelijke vorde-
ring gegrond verklaarde."

Grieven
Krachtens artikel 89 van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten

bestaat het loon van de handelsvertegenwoordiger uit hetzij een vaste wedde, hetzij uit
commissieloon, hetzij gedeeltelijk uit een vaste wedde en gedeeltelijk uit commissieloon.

Naar luid van het eerste lid van artikel 90 van die wet is het commissieloon in de regel
verschuldigd voor iedere order die door de werkgever wordt aanvaard, zelfs indien op die
order geen uitvoering volgt, behalve in geval van niet-uitvoering door de schuld van de
handelsvertegenwoordiger.

Indien, zoals te dezen, het loon van de handelsvertegenwoordiger gedeeltelijk uit een
vaste wedde en gedeeltelijk uit commissieloon bestaat, is de bepaling van het eerste lid
van artikel 90 van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten uit haar
aard slechts toepasselijk op het gedeelte van het loon dat als commissieloon is overeenge-
komen.

De wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten bepaalt niet hoe het ver-
schuldigde commissieloon moet worden vastgesteld en op welke wijze het moet worden
berekend.

De werkgever is luidens artikel 20, 3°, van die wet verplicht het loon te betalen op de
wijze, tijd en plaats zoals is overeengekomen.

Het  staat  de partijen derhalve vrij,  met  inachtneming van de  ter  zake toepasselijke
dwingende normen, de wijze van berekening en de hoogte van het commissieloon overeen
te komen.

De overeenkomst die voorziet in een vast loon en in een commissieloon op het zaken-
cijfer dat een bepaald bedrag te boven gaat, maakt dat commissieloon verschuldigd voor
iedere order dat recht geeft op commissieloon en is dan ook niet strijdig met artikel 90 van
de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten.
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Het feit dat een bepaald loonbestanddeel, zoals een commissieloon, slechts verschul-
digd is vanaf het ogenblik dat een bepaald zakencijfer wordt bereikt, bepaalt de vaststel-
ling en de berekeningswijze van dat loonbestanddeel en maakt van de arbeidsovereen-
komst geen resultaatsverbintenis, aangezien het niet behalen van dat zakencijfer niet als
een tekortkoming van de werknemer kan worden beschouwd.

Hieruit volgt dat het arbeidshof niet wettig kon beslissen dat het beding van de tussen
de partijen gesloten arbeidsovereenkomst dat betrekking heeft op het commissieloon, de
artikelen  6  en  90  van  de  wet  van  3  juli  1978  betreffende  de  arbeidsovereenkomsten
schendt en nietig is (schending van alle in de aanhef van het middel aangehaalde bepalin-
gen).

IV. Beslissing van het Hof
Overwegende dat artikel 89 van de Arbeidsovereenkomstenwet bepaalt dat het

loon van de handelsvertegenwoordiger hetzij uit een vaste wedde, hetzij uit com-
missieloon, hetzij gedeeltelijk uit een vaste wedde en gedeeltelijk uit commissie-
loon bestaat;

Dat artikel 90, eerste lid, van die wet bepaalt dat het commissieloon verschul-
digd is voor ieder order die door de werkgever wordt aanvaard, zelfs indien op
die order geen uitvoering volgt,  behalve in  geval  van niet-uitvoering door de
schuld van de handelsvertegenwoordiger;

Dat laatstgenoemde wetsbepaling enkel betrekking heeft op het in de overeen-
komst overeengekomen commissieloon en inhoudt dat het commissieloon, van
zodra dit in beginsel voor elke aanvaarde order is overeengekomen, niet mag
worden beperkt;

Dat de Arbeidsovereenkomstenwet de vaststelling van het verschuldigde com-
missieloon of de wijze van berekening ervan niet regelt;

Dat artikel 90, eerste lid, van die wet niet belet dat een vaste wedde wordt toe-
gekend met daarbovenop commissieloon waarvan het bedrag in verhouding staat
tot een omzet die een vooraf overeengekomen omvang overstijgt;

Dat  hierdoor  geen  overeengekomen  commissieloon  op  een  aanvaard  order
wordt uitgesloten;

Overwegende dat het arrest vaststelt dat volgens de arbeidsovereen-komst het
overeengekomen loon van verweerder als handelsvertegenwoordiger gedeeltelijk
uit een vaste wedde en gedeeltelijk uit commissielonen bestaat en dat enkel com-
missieloon wordt toegekend op het jaarlijks door verweerder gerealiseerd zaken-
cijfer boven een bepaald minimum; dat het arrest oordeelt dat dit beding het be-
drag van het in het loon begrepen commissieloon begrenst;

Overwegende dat het arrest de artikelen 6 en 90, eerste lid, van de Arbeids-
overeenkomst schendt;

Overwegende dat voormeld beding geen resultaatsverbintenis aan de handels-
vertegenwoordiger oplegt waarbij gevolgen verbonden worden aan een contrac-
tuele tekortkoming;

Dat het arrest, door te oordelen dat dit beding wel een resultaatsverbintenis in-
hield, artikel 1134 van het Burgerlijk Wetboek schendt;

Dat het middel gegrond is;
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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 Arbeidshof te Brussel.

2 december 2002 - 3° kamer – Voorzitter: de h. Verougstraete, voorzitter – Verslagge-
ver: de h. Dhaeyer – Gelijkluidende conclusie van mevr. De Raeve, advocaat-generaal –
Advocaat: mr. van Eeckhoutte.

Nr. 648

3° KAMER - 2 december 2002

1º LOON — BESCHERMING - BEGRIP - VAKANTIEGELD.

2º SOCIALE ZEKERHEID — WERKNEMERS - BIJDRAGEN - LOON - AANVULLENDE

BETALING VAN VAKANTIEGELD - WETTELIJK VERSCHULDIGDE BEDRAGEN - GEEN AANVULLEND

VAKANTIEGELD.

1º Voor de toepassing van de Wet Bescherming Loon wordt elk door de werkgever als va-
kantiegeld betaald bedrag zonder enige beperking uit het loonbegrip gesloten; niet alleen
het vakantiegeld verschuldigd op grond van een specifieke wettelijke vakantieregeling
maar elk als vakantiegeld berekend bedrag derhalve ook elke aanvulling van vakantie-
geld1. (Art. 2, derde lid, 1° Loonbeschermingswet)

2º Zo in beginsel elke aanvullende betaling van vakantiegeld, boven het wettelijk verschul-
digd vakantiegeld, als loon wordt beschouwd voor de berekening van sociale zekerheids-
bijdragen en in die zin afwijkt van art. 2, derde lid, 1° Loonbeschermingswet, moet even-
wel niet als aanvullend vakantiegeld worden aangezien maar als een vakantiegeld, de
betaling van bedragen ingevolge een wettelijke bepaling om voor de werknemer hetzelf-
de voordeel te behouden als in een vorige regeling van het vakantiegeld2.  (Art. 19, §1,
eerste en vierde lid K.B. 28 nov. 1969; art. 2, derde lid, 1° Loonbeschermingswet)

(RIJKSDIENST VOOR SOCIALE ZEKERHEID T. UNIVERSITAIR ZIEKENHUIS GENT)

ARREST

(A.R. S.02.0043.N)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 13 december 2001 op verwij-

zing gewezen door het Arbeidshof te Brussel.
II. Rechtspleging voor het Hof

1 Zie Cass., 16 jan. 1989, A.R. nr. 6384, nr. 287.
2 Ibid.
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Gelet op het arrest van dit Hof van 29 april 1996.
Afdelingsvoorzitter Robert Boes heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Anne De Raeve heeft geconcludeerd.
III. Middelen
Eiser voert in zijn verzoekschrift een middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 2 en 14, §1 en §2, van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de be-

sluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders;
- de artikelen 2, §1, en 23, eerste en tweede lid, van de wet van 29 juni 1981 houdende

de algemene beginselen van de sociale zekerheid voor werknemers;
- de artikelen 2, 11 en 19, §1, inzonderheid lid 4, van het koninklijk besluit van 28 no-

vember 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet
van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders, artikel
11, §1, vóór zijn wijziging bij koninklijk besluit van 18 oktober 1996, §2, na zijn wijzi-
ging bij koninklijk besluit van 3 oktober 1985 en vóór zijn wijziging bij koninklijk besluit
van 26 februari 1991, §3, zoals vervangen bij koninklijk besluit van 3 oktober 1985 en
vóór zijn wijziging bij koninklijk besluit van 18 oktober 1996 en bij koninklijk besluit van
2 juni 1998, artikel 19, §1, vierde lid, na zijn wijziging bij koninklijk besluit van 30 maart
1982 en vóór zijn wijziging bij koninklijk besluit van 15 maart 1995;

- artikel 2, meer bepaald, eerste lid, 1° en 3° en derde lid, 1° en 3° van de wet van 12
april 1965 betreffende de bescherming van het loon der werknemers;

- artikel 1, §1, 1°, van de wet van 27 juni 1963 tot vaststelling van het vakantiegeld
voor de personeelsleden van sommige instellingen van openbaar nut;

- de artikelen 1, 3 tot 11 van het koninklijk besluit van 30 januari 1979 betreffende de
toekenning van een vakantiegeld aan het personeel van 's lands algemeen bestuur;

- artikel 19 van het koninklijk besluit nr. 542 van 31 maart 1987, houdende de organisa-
tie, de werking en het beheer van de rijksuniversitaire ziekenhuizen van Gent en Luik;

- artikel 7 van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 32bis van 7 juni 1985 betreffende
het behoud van de rechten van de werknemers bij wijziging van werkgever ingevolge de
overgang van ondernemingen krachtens overeenkomst en tot regeling van de rechten van
de werknemers die overgenomen worden bij overname van activa na faillissement of ge-
rechtelijk akkoord door boedelafstand, algemeen verbindend verklaard bij koninklijk be-
sluit van 25 juli 1985.

Aangevochten beslissing
Het arbeidshof verklaart in de bestreden beslissing het hoger beroep van eiser ontvan-

kelijk maar niet gegrond en bevestigt dienvolgens het vonnis van de eerste rechter waarin
de oorspronkelijke vordering van eiser tot betaling van bijdragen, bijdrage-opslagen en in-
tresten,  uit hoofde van de betaling door verweerder aan zijn contractuele werknemers,
overgenomen van de Rijksuniversiteit Gent ingevolge het koninklijk besluit nr. 542 van
31 maart 1987, van vergoedingen boven op de vakantiegelden verschuldigd in de publieke
sector, wordt afgewezen en waarin eiser wordt veroordeeld tot terugbetaling aan verweer-
der van wat door deze reeds was betaald, evenals tot de kosten, op grond dat :

"Er bestaat geen discussie over het feit dat het vakantiegeld uitbetaald door (verweer-
der) geen normaal loon is voor de vakantiedagen en geen aanvulling bij het wettelijk dub-
bel vakantiegeld (afwijkingen voorzien bij artikel 19, §1, van het koninklijk besluit van 28
november 1969 waarbij vakantiegeld toch als loon wordt beschouwd).

Artikel 1, §1, van de wet van 27 juni 1963 tot vaststelling van het vakantiegeld voor de
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personeelsleden van sommige instellingen van openbaar nut bepaalt: 'van 1 januari 1962
genieten, met uitsluiting van enige andere regeling, het vakantiegeld, zoals dit aan het per-
soneel van 's lands algemeen bestuur wordt toegekend: 1° de leden van het personeel van
de instellingen van openbaar nut, die ingedeeld zijn bij categorieën A, B en C van artikel
1 van de wet van 16 maart 1954 betreffende de controle op sommige instellingen van
openbaar nut ...'.

Hierdoor wordt enkel de verplichte automatische toepassing van een andere regeling
uitgesloten, niet dat nog ander vakantiegeld aan bedoelde personeelsleden wordt betaald.

De woorden 'met uitsluiting van enige andere regeling' betekenen dat de personeelsle-
den van openbare instellingen wettelijk uitsluitend vallen onder de vakantieregeling van
de publieke sector, maar niet dat de betaling van bedragen buiten of boven het vakantie-
geld van de regeling voor rijksambtenaren, geen vakantiegelden zouden zijn.

Aan het contractueel personeel dat (verweerder) overnam moet worden betaald :
- een vakantiegeld met toepassing van artikel 1, §1, van de wet van 27 juni 1963 voor-

meld;
- het verschil tussen dat vakantiegeld en het vakantiegeld van de particuliere sector ge-

zien het in het vroeger Academisch Ziekenhuis tewerkgesteld personeel van het Eigen
Vermogen van de Rijksuniversiteit Gent naar (verweerder) overging met behoud van zijn
contractuele rechten,  waaronder het  recht  op vakantiegeld berekend volgens de bij  de
overgang geldende sommen in de particuliere sector (artikel 19 van het koninklijk besluit
nr. 542 van 31 maart 1987 'met naleving van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 32bis
van 7 juni 1985, algemeen verbindend verklaard door het koninklijk besluit van 25 juli
1985').

Het (arbeidshof) is dan ook van oordeel dat het uitbetaalde bedrag zijnde het verschil
tussen het bedrag van het dubbel vakantiegeld van de particuliere sector en het vakantie-
geld van de publieke sector, vakantiegeld is in de zin van artikel 2, lid 3, 1°, van de wet
van 12 april 1965 betreffende de bescherming van het loon der werknemers en niet als
loon dient te worden beschouwd waarop bijgevolg geen sociale zekerheidsbijdragen ver-
schuldigd zijn.

Het middel van (eiser) dat het vakantiegeld in de publieke sector niet kan worden be-
schouwd als een tak van de sociale zekerheid en dus niet kan worden aangemerkt als een
aanvullend voordeel sui generis zoals voorzien door artikel 2, lid 3, 3°, van voormelde
wet van 12 april 1965 is terzake niet dienend, nu de rechtsgrond voor het niet verschul-
digd zijn van de sociale zekerheidsbijdragen artikel 2, lid 3, 1°, van de wet van 12 april
1965 is, terecht gesteld door (verweerder).

Grieven
Overeenkomstig artikel 14 van de R.S.Z.-wet van 27 juni 1969 en artikel 23, eerste en

tweede lid, van de algemene beginselenwet sociale zekerheid van 29 juni 1981, moeten de
bijdragen voor de sociale zekerheid worden berekend op basis van het loon van de werk-
nemer zoals omschreven in artikel 2 van de wet van 12 april 1965 betreffende de bescher-
ming van het loon der werknemers. 

Luidens artikel 2 van deze laatste wet wordt onder loon verstaan, het loon in geld en de
in geld waardeerbare voordelen waarop de werknemer ingevolge zijn dienstbetrekking
recht heeft ten laste van de werkgever.

Voor de toepassing van de Loonbeschermingswet van 12 april 1965 worden evenwel
niet  als  loon beschouwd de  vergoedingen door de  werkgever  rechtstreeks of  onrecht-
streeks betaald als vakantiegeld (artikel 2, derde lid, 1°) of die moeten beschouwd worden
als een aanvulling van de voordelen toegekend voor de verschillende takken van de socia-
le zekerheid (artikel 2, derde lid, 3°), waaruit volgt dat deze vergoedingen krachtens de ar-
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tikelen 14 van de R.S.Z.-wet van 27 juni 1969 en 23 van de wet van 29 juni 1981 niet on-
derworpen zijn aan sociale zekerheidsbijdragen.

Eerste onderdeel
Het bestreden arrest stelt vast dat verweerder, als openbare instelling van de categorie B

in de zin van de wet van 16 maart 1954, gelet op artikel 1, §1, 1°, van de wet van 27 juni
1963 tot vaststelling van het vakantiegeld voor de personeelsleden van sommige instellin-
gen van openbaar nut, de vakantieregeling van de publieke sector dient toe te passen, zo-
wel op zijn statutair als op zijn contractueel personeel (p. 6, zesde en zevende alinea).

Het arrest stelt tevens vast dat, gelet op artikel 11, §3, van het koninklijk besluit van 28
november 1969, het contractueel personeel in dienst van een openbare instelling niet valt
onder de vakantieregeling van de particuliere sector (p. 6, zesde alinea, eerste zin) vermits
deze bepaling de toepassing van de R.S.Z.-wet beperkt tot de regelingen opgesomd in §2,
eerste lid, eerste volzin, zijnde de regeling inzake de verplichte verzekering tegen ziekte
en invaliditeit, de kinderbijslagregeling voor werknemers, de regeling voor rust- en over-
levingspensioenen voor werknemers en de regeling inzake arbeidsvoorziening en werk-
loosheid voor werknemers.

Hieruit volgt dat verweerder het vakantiegeld aan zijn contractueel personeel niet kan
betalen met toepassing van de bepalingen inzake jaarlijkse vakantie en vakantiegeld van
de werknemers (zie de gecoördineerde wetten van 28 juni 1971 betreffende de jaarlijkse
vakantie van de werknemers) maar enkel in uitvoering van de artikelen 1 en 3 van het ko-
ninklijk besluit van 30 januari 1979 betreffende de toekenning van een vakantiegeld aan
het personeel van 's lands algemeen bestuur.

Het bedrag dat verweerder supplementair als "vakantiegeld" betaalt aan zijn contractu-
eel personeel, overgenomen van de Rijksuniversiteit Gent ingevolge het koninklijk besluit
nr. 542 van 31 maart 1987, en dat gelijk is aan het verschil tussen het vakantiegeld ver-
schuldigd krachtens het koninklijk besluit van 30 januari 1979 en het dubbel vakantiegeld
van de particuliere sector, is bijgevolg noodzakelijk een loon dat onderworpen is aan de
heffing van sociale zekerheidsbijdragen, nu dit bedrag, enerzijds, niet verschuldigd is op
grond van de wetten op de jaarlijkse vakantie van de werknemers, waarvan de toepassing
is uitgesloten door artikel 11, §3, van het koninklijk besluit van 28 november 1969 en 1
van de wet van 27 juni 1963, anderzijds, niet beschouwd kan worden als vakantiegeld dat
verschuldigd is op grond van het koninklijk besluit van 30 januari 1979.

In de vakantieregeling van de rijksambtenaren kan immers enkel van vakantiegeld spra-
ke zijn wanneer dit binnen het strikt wettelijk kader van het koninklijk besluit van 30 ja-
nuari 1979 wordt toegekend.

Elke aanvullende betaling van "vakantiegeld" die buiten dit dwingend wettelijk kader
wordt gedaan kan bijgevolg evenmin als vakantiegeld worden beschouwd in de zin van
artikel 2, derde lid, 1°, van de Loonbeschermingswet van 12 april 1965 en dient als loon
te worden aangemerkt voor de berekening van de sociale zekerheidsbijdragen.

De omstandigheid dat de betwiste aanvullende betalingen in casu gebeurden teneinde
verworven rechten op vakantiegeld te vrijwaren in hoofde van de naar verweerder overge-
hevelde werknemers brengt niet met zich mee dat deze betalingen verder de kwalificatie
van vakantiegeld kunnen behouden.

Het behoud van de rechten van de werknemers, zoals voorgeschreven bij artikel 19 van
het koninklijk besluit nr. 542 van 31 maart 1987 met verwijzing naar artikel 7 van de Col-
lectieve Arbeidsovereenkomst nr. 32bis van 7 juni 1985, hield in casu enkel in dat de
overgehevelde werknemers aanspraak kunnen maken op het verschil tussen het bedrag
van het dubbel vakantiegeld van de particuliere sector en het vakantiegeld van de publieke
sector doch betekende niet dat dit verschil als vakantiegeld kan worden uitbetaald.
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De artikelen 19 van het koninklijk besluit nr. 542 van 31 maart 1987 en 7 van de Col-
lectieve Arbeidsovereenkomst  nr.  32bis van 7 juni  1985 onderwerpen deze betalingen
geenszins aan de toepassing van het koninklijk besluit van 30 januari 1979, noch aan de
toepassing van de vakantieregeling van de particuliere sector, doch bevestigen daarente-
gen dat het contractueel personeel in kwestie aanspraak kan maken op de toekenning van
deze bedragen tengevolge van hun dienstbetrekking.

Hieruit volgt dat het bestreden arrest niet wettig heeft kunnen oordelen, eensdeels, dat
artikel 1, §1, van de wet van 27 juni 1963 niet uitsluit dat nog ander vakantiegeld, buiten
of boven de regeling van het vakantiegeld voor de publieke sector, wordt toegekend aan
de personeelsleden van openbare instellingen, anderdeels, dat de bedragen die het overge-
nomen, contractueel personeel in casu ontving van verweerder boven de vakantiegelden
van de publieke sector niet als loon moeten worden beschouwd maar als vakantiegeld in
de zin van artikel 2, derde lid, 1°, van de Loonbeschermingswet, zodat het arbeidshof ten
onrechte  heeft  beslist  dat  hierop  geen  sociale  zekerheidsbijdragen  zijn  verschuldigd
(schending van alle in de aanhef van het middel aangehaalde bepalingen, artikel 19, §1,
vierde lid, van het koninklijk besluit van 28 november 1969 uitgezonderd).

Hieruit volgt tevens dat het bestreden arrest eisers verweer, ten betoge dat het vakantie-
geld in de publieke sector niet kan worden beschouwd als een tak van de sociale zeker-
heid en dus niet als een aanvullend voordeel zoals voorzien in artikel 2, derde lid, 3°, van
de Loonbeschermingswet, niet wettig als niet terzake dienend heeft verworpen op grond
dat de rechtsgrond voor het niet verschuldigd zijn van sociale zekerheidsbijdragen in casu
artikel 2, derde lid, 1°, is (schending van alle in de aanhef van het middel aangehaalde be-
palingen, artikel 19, §1, vierde lid, van het koninklijk besluit van 28 november 1969 uit-
gezonderd).

Tweede onderdeel
Artikel 19, §1, vierde lid, van het koninklijk besluit van 28 november 1969 bepaalt dat

met afwijking van artikel 2, derde lid, 3°, van de Loonbeschermingswet eveneens als loon
wordt beschouwd, de als aanvulling bij het wettelijk dubbel vakantiegeld uitbetaalde be-
dragen, met uitzondering van de aanvullende bedragen die bepaald zijn bij nationale col-
lectieve arbeidsovereenkomsten die vóór 31 december 1974 in paritair comité zijn geslo-
ten.

Deze bepaling beschouwt op algemene wijze elke aanvullende betaling van vakantie-
geld die de werkgever toekent aan zijn werknemers boven het wettelijk verschuldigde va-
kantiegeld als loon en wijkt in die zin eveneens af van artikel 2, derde lid, 1°, van de
Loonbeschermingswet.

Wanneer, zoals in casu, de werknemers onderworpen zijn aan de vakantieregeling ver-
vat in het koninklijk besluit van 30 januari 1979 en, naast de doorbetaling van het loon tij-
dens de vakantiedagen, een vakantiegeld ontvangen dat bestaat uit een forfaitair gedeelte
en een wijzigbaar gedeelte, vastgesteld overeenkomstig de artikelen 4 tot 11 van bedoeld
koninklijk besluit, dan wordt elke aanvulling op dit wettelijk verschuldigd vakantiegeld
bijgevolg krachtens artikel 19, §1, vierde lid, van het koninklijk besluit van 28 november
1969 eveneens als loon beschouwd en als zodanig onderworpen aan de berekening van de
sociale zekerheidsbijdragen.

Hieruit volgt dat het bestreden arrest, voor zover het door verweerder betaalde verschil
tussen het bedrag van het dubbel vakantiegeld van de particuliere sector en het vakantie-
geld van de publieke sector in casu als vakantiegeld kan worden beschouwd, alsdan niet
wettig heeft kunnen oordelen dat deze aanvullende betalingen van vakantiegeld geen loon
zijn en niet aan de heffing van sociale zekerheidsbijdragen zijn onderworpen (schending
van de artikelen 19, §1, vierde lid, van het koninklijk besluit van 28 november 1969, 14,
§§1 en 2 van de wet van 27 juni 1969, 23, eerste en tweede lid, van de wet van 29 juni
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1981 en 2, eerste lid, 1° en 3°, en derde lid, 1° en 3°, van de Loonbeschermingswet).
IV. Beslissing van het Hof
Het middel in zijn geheel :
Overwegende dat, overeenkomstig artikel 14 van de R.S.Z.-wet van 27 juni

1969 en artikel 23, eerste en tweede lid, van de wet houdende algemene beginse-
len sociale zekerheid van 29 juni 1981, de bijdragen voor de sociale zekerheid
berekend worden op basis van het loon van de werknemer zoals omschreven in
artikel 2 van de Loonbeschermingswet van 12 april 1965;

Overwegende dat, krachtens artikel 2, derde lid, 1°, van de Loonbeschermings-
wet, niet als loon worden beschouwd voor de toepassing van deze wet, de ver-
goedingen door de werkgever rechtstreeks of onrechtstreeks betaald als vakantie-
geld;

Dat  deze bepaling het  door  de werkgever  als  vakantiegeld betaalde bedrag
zonder enige beperking uit het loonbegrip uitsluit;

Dat onder deze bepaling niet alleen het vakantiegeld valt dat op grond van een
specifieke  wettelijke  vakantiegeldregeling  verschuldigd  is,  maar  elk  door  de
werkgever als vakantiegeld toegekend bedrag, derhalve ook elke aanvulling van
het vakantiegeld;

Overwegende evenwel dat artikel 19, §1, eerste en vierde lid, van het konink-
lijk besluit van 28 november 1969, met afwijking van artikel 2, derde lid, 1° en
3°, van de Loonbeschermingswet, voor de berekening van de sociale zekerheids-
bijdragen als loon beschouwt "het gedeelte van het loon dat overeenstemt met
het normaal loon voor de vakantiedagen" en "de als aanvulling bij het wettelijk
dubbel vakantiegeld uitbetaalde bedragen";

Dat laatstgenoemde bepaling in beginsel elke aanvullende betaling van vakan-
tiegeld, boven het wettelijk verschuldigde vakantiegeld, als loon beschouwt en in
die zin eveneens afwijkt van artikel 2, derde lid, 1°, van de Loonbeschermings-
wet;

Overwegende evenwel dat, wanneer ingevolge een wettelijke bepaling die de
betaling van een bedrag oplegt om voor de werknemer hetzelfde voordeel te be-
houden als in een vorige regeling van het vakantiegeld, dit als een vakantiegeld
en niet als een aanvullend vakantiegeld moet aangezien worden;

Overwegende dat het arrest vaststelt dat :
1. verweerder vanaf 1 april 1987 aan de contractuele personeelsleden die hij

overnam van de Rijksuniversiteit Gent, het verschil betaalde tussen het bedrag
van het vroeger betaalde dubbel vakantiegeld in de particuliere sector en het va-
kantiegeld van de publieke sector;

2. verweerder dit verschil betaalde omdat het contractueel personeel naar ver-
weerder werd overgedragen met behoud van zijn contractuele rechten, waaron-
der het recht op vakantiegeld,  berekend volgens de bij de overgang geldende
sommen in de particuliere sector, dit op grond van artikel 19 van het koninklijk
besluit nr. 542 van 31 maart 1987, dat de overdracht naar verweerder vooropstelt
"met naleving van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 32bis";
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3. er geen discussie bestaat over het feit dat het vakantiegeld (voormeld ver-
schil) uitbetaald door verweerder geen normaal loon is voor de vakantiedagen en
geen aanvulling bij het wettelijk dubbel vakantiegeld;

Overwegende dat het arrest oordeelt dat artikel 1 van de wet van 27 juni 1963
tot vaststelling van het vakantiegeld voor de personeelsleden van sommige in-
stellingen van openbaar nut, dat bepaalt dat vanaf 1 januari 1962 het personeel
van de instellingen van openbaar nut van de categorie B, waartoe verweerder
volgens het arrest behoort, met uitsluiting van enige andere regeling, vakantie-
geld geniet zoals dit aan het personeel van 's lands algemeen bestuur wordt toe-
gekend, enkel de verplichte automatische toepassing van een andere regeling uit-
sluit,  maar niet verhindert dat nog ander vakantiegeld aan de bedoelde perso-
neelsleden wordt uitbetaald;

Overwegende dat het arrest oordeelt dat verweerder het verschil tussen het va-
kantiegeld van de publieke sector en het wettelijk dubbel vakantiegeld van de
particuliere sector verplicht was te betalen ingevolge artikel 19 van het konink-
lijk besluit nr. 542 van 31 maart 1987 om de overgenomen contractuele perso-
neelsleden van de Rijksuniversiteit te Gent het behoud te verzekeren van hun
rechten op het vlak van het vakantiegeld;

Overwegende dat, gelet op die wettelijke verplichting tot het betalen van het
bedoeld verschil, alhoewel het door verweerder betaalde supplementaire bedrag
niet verschuldigd is op grond van de wetten op de jaarlijkse vakantie van de
werknemers, noch op grond van de vakantieregeling van de publieke sector, het
arrest dit als vakantiegeld betaald bedrag als wettelijk verschuldigd vakantiegeld
in de zin van artikel 2, derde lid, 1°, van de Loonbeschermingswet vermocht te
beschouwen en alle argumentatie omtrent artikel 2, derde lid, 3°, van de Loonbe-
schermingswet als niet dienend vermocht te verwerpen ,

Dat het arrest, gelet op de wettelijke verplichting tot het betalen van dit bedrag,
hoewel  het toegekend is  boven het  vakantiegeld van de publieke sector,  ver-
mocht te oordelen dat het bedoeld bedrag geen aanvulling is van het aan de be-
doelde personeelsleden wettelijk  verschuldigde vakantiegeld,  maar  ervan deel
uitmaakt;

Dat het arrest aldus, zonder schending van de aangewezen wettelijke bepalin-
gen, vermocht te oordelen dat het bedoeld bedrag geen loon is dat onderworpen
is aan de heffing van sociale-zekerheidsbijdragen;

Dat het middel niet kan worden aangenomen;
OM DIE REDENEN,
HET HOF,
Verwerpt het cassatieberoep;
Veroordeelt eiser in de kosten.

2 december 2002 - 3° kamer – Voorzitter en Verslaggever: de h. Boes, afdelingsvoor-
zitter –  Gelijkluidende conclusie  van mevr. De Raeve, advocaat-generaal –  Advocaten:
mrs. De Bruyn en van Eeckhoutte.
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Nr. 649

3° KAMER - 2 december 2002

1º CASSATIE — ALGEMEEN. OPDRACHT EN BESTAANSREDEN VAN HET
HOF. AARD VAN HET CASSATIEGEDING - AANVULLING VAN RECHTSGRONDEN VAN DE

BESTREDEN BESLISSING WAARDOOR HET BESCHIKKEND GEDEELTE WORDT VERANTWOORD.

2º CASSATIEMIDDELEN — BURGERLIJKE ZAKEN — ALGEMEEN -
ONDOELTREFFEND MIDDEL - NIET-ONTVANKELIJKHEID - BEVOEGDHEID VAN HET HOF - AANVULLING

VAN RECHTSGRONDEN VAN DE BESTREDEN BESLISSING WAARDOOR HET BESCHIKKEND GEDEELTE

WORDT VERANTWOORD.

3º ARBEIDSOVEREENKOMST — ALGEMEEN - OPEENVOLGENDE OVEREENKOMSTEN -
BEPAALDE TIJD - ONDERBREKING - OORZAAK - SANCTIE - WETTELIJK VERMOEDEN INGESTELD IN
VOORDEEL VAN WERKNEMER - WEERLEGGING VAN VERMOEDEN DOOR WERKGEVER.

4º ARBEIDSOVEREENKOMST — EINDE — OPZEGGING - OVEREENKOMST VOOR

BEPAALDE TIJD - WERKGEVER - VROEGTIJDIGE BEËINDIGING - HOGERE BEDIENDE -
OPZEGGINGSTERMIJN - ANCIËNNITEIT.

1º Wanneer een bestreden beslissing haar beschikkende gedeelte op een door het cassa-
tieberoep bekritiseerde reden laat steunen, kan het Hof een rechtsgrond in de plaats stel-
len waardoor het beschikkende gedeelte van die beslissing wettelijk wordt verantwoord1.

2º Wanneer het Hof een rechtsgrond aanvult, waardoor het beschikkend gedeelte van de
bestreden beslissing wettelijk wordt verantwoord, kan het middel, al  was het gegrond,
niet tot cassatie leiden en is het mitsdien niet ontvankelijk2.

3º De regel waaruit  volgt,  dat partijen die verscheidene opeenvolgende arbeidsovereen-
komsten voor een bepaalde tijd hebben afgesloten zonder dat er een onderbreking is, toe
te schrijven aan de werknemer, verondersteld worden een overeenkomst voor onbepaal-
de tijd te hebben aangegaan, behalve wanneer de werkgever het bewijs levert dat deze
overeenkomsten gerechtvaardigd waren wegens de aard van het werk of wegens andere
wettige reden, stelt een wettelijk vermoeden in in het voordeel van de werknemer en kan
derhalve enkel door hem worden ingeroepen; de werkgever kan het bedoelde vermoe-
den, wanneer het in zijn nadeel wordt aangevoerd, weerleggen op de door de wet be-
paalde wijze. (Art. 10, eerste lid Arbeidsovereenkomstenwet)

4º De rechter die een opzeggingstermijn moet vaststellen die de werkgever moet in acht
nemen, ingevolge de onregelmatige beëindiging van een overeenkomst voor bepaalde
tijd, moet rekening houden met de kans van de bediende om spoedig een aangepaste en
evenwaardige betrekking te vinden, gelet op zijn leeftijd, zijn functie en zijn loon en anci-
ënniteit, naar gelang van de elementen eigen aan de zaak; de rechter moet de anciënni-
teit berekenen op grond van de jaren tijdens welke de werknemer in die hoedanigheid
ononderbroken in dienst was bij dezelfde werkgever, op het ogenblik dat de opzegging
ingaat. (Artt. 40, §1 en 82, §3 Arbeidsovereenkomstenwet)

(KATHOLIEKE UNIVERSITEIT LEUVEN T. S.)

ARREST

(A.R. S.02.0060.N)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest,  op 11 januari 2002 gewezen

1 Cass., 20 juni 2001, A.R. P.00.1309.F, nr. 381. 
2 Cass., 31 jan. 1992, A.R. nr. 7580, nr. 287. 
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door het Arbeidshof te Brussel.
II. Rechtspleging voor het Hof
Afdelingsvoorzitter Robert Boes heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Anne De Raeve heeft geconcludeerd.
III. Feiten
De feiten kunnen blijkens het arrest als volgt samengevat worden :
1. Verweerster werd met drie opeenvolgende arbeidsovereenkomsten van twee

jaar door eiseres tewerkgesteld als assistent.  De derde overeenkomst nam een
einde op 12 november 1998;

2. Met ingang van 1 januari 1999 sloten de partijen opnieuw een arbeidsover-
eenkomst voor een bepaalde duur van twee jaar, in het kader van een weten-
schappelijk project;

3. Deze laatste overeenkomst werd door eiseres bij aangetekende brief van 26
november 1999 beëindigd, met een opzeggingstermijn van 6 maanden, ingaand
op 1 december 1999;

4. Verweerster dagvaardde eiseres voor de Arbeidsrechtbank te Leuven. Zij
voerde aan dat de eenzijdige beëindiging door eiseres onwettig was omdat de
overeenkomst gesloten was voor een bepaalde tijd en vorderde onder andere een
ontslagvergoeding overeenkomstig  artikel  40  van  de  Arbeidsovereenkomsten-
wet;

5. De arbeidsrechtbank verklaarde de vordering van verweerster ontvankelijk
en gegrond en veroordeelde eiseres tot betaling aan verweerster van een opzeg-
gingsvergoeding overeenstemmend met één jaar loon. Het arbeidshof bevestigt
deze beslissing.

IV Middelen
Eiseres voert in haar verzoekschrift twee middelen aan.
1. Eerste middel
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 10, eerste lid, 39, §1 en 40 van de wet van 3 juli 1978 betreffende de ar-

beidsovereenkomsten.
Aangevochten beslissing
In de bestreden beslissing verklaart het arbeidshof, recht sprekend over de hoofdvorde-

ring van verweerster, het hoger beroep van eiseres slechts zeer gedeeltelijk gegrond en be-
vestigt het het vonnis van de eerste rechter onder meer in zoverre het eiseres veroordeelt
tot betaling aan verweerster van een vergoeding overeenkomstig artikel 40 van de wet van
3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten. Het verklaart de oorspronkelijke te-
genvordering van eiseres ontvankelijk en gegrond. Dat alles gebeurt op grond van de vol-
gende motieven :

"(...) dat vaststaat dat [verweerster] werd tewerkgesteld met 3 opeenvolgende contrac-
ten van bepaalde duur, namelijk 2 jaar ( 12 november 1992 - 12 november 1998) overeen-
komstig de bepalingen van het onderwijsdecreet van 12 juni 1991 (BS 4 juli 1991) dat be-
paalt (artikel 92) dat assistenten worden aangesteld voor een termijn van 2 jaar die 2 maal
kan worden hernieuwd. Zoals [eiseres] in een arrest van 16 november 1998, bestemd voor
de RVA zelf verklaart, vormt dit een wettelijke basis voor het afsluiten van opeenvolgen-
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de arbeidsovereenkomsten van bepaalde duur.
Na deze onderbreking van 6 weken sluiten partijen in duidelijke en ondubbelzinnige

bewoordingen een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd (2 jaar - vanaf 1 januari 1999)
die kadert in een tijdelijke wetenschappelijke project (2 jaar), eveneens vanaf 1 januari
1999  gefinancierd  door  een  buitenstaander  (onderzoekscontract  met  Janssen  Research
Foundation, artikel 1, 3).

Uit stukken 6 en 7 bundel [verweerster] blijkt  dat [eiseres] de arbeidsovereenkomst
eenzijdig beëindigde met een schrijven van 26 november 1999 met een te presteren op-
zeggingstermijn van 6 maanden ingaande op 1 december 1999, nadat [verweerster] een
voorstel  van 21 oktober 1999 van [eiseres] tot minnelijke beëindiging met dezelfde te
presteren opzeggingstermijn schriftelijk had geweigerd om reden dat zij meende recht te
hebben op een verbrekingsvergoeding gelijk aan het dubbele van de bezoldiging overeen-
komstig de duur van de opzeggingstermijn voor een arbeidsovereenkomst van onbepaalde
duur of 12 maanden.

(...) dat [eiseres] ten onrechte aanvoert dat [verweerster] zelf zou hebben aanvaard en
verklaard in haar schrijven van 22 oktober 1999 dat de arbeidsovereenkomst als een ar-
beidsovereenkomst  voor onbepaalde duur moet worden beschouwd. Uit  haar schrijven
blijkt ondubbelzinnig het tegenovergestelde.

(...) dat artikel 10 van de Arbeidsovereenkomstenwet in casu geen toepassing kan vin-
den eerst en vooral omdat er een onderbreking is geweest tussen de arbeidsovereenkom-
sten voor bepaalde duur en dat niet bewezen is deze onderbreking enkel toe te schrijven
was aan de werkgever, tweedens en ten overvloede omdat bewezen is dat de verscheidene
arbeidsovereenkomsten voor bepaalde duur gerechtvaardigd waren door enerzijds het sta-
tuut van assistenten geregeld bij het onderwijsdecreet, vervolgens door de tijdelijke aard
van het  werk  (tijdelijk  wetenschappelijk  project  van  1  januari  1999 tot  31  december
2000), zoals [verweerster] terecht aanvoert.

De Arbeidsovereenkomstenwet sluit de beëindiging van een arbeidsovereenkomst voor
bepaalde duur door middel van opzegging uitdrukkelijk uit.

[...]
Aangezien [eiseres] met haar aangetekende brief van 26 november 1999 duidelijk, on-

dubbelzinnig en onherroepelijk haar wil te kennen gaf de arbeidsovereenkomst te beëindi-
gen vóór het verstrijken van de overeengekomen vaste duur, is deze beëinding onregelma-
tig.

[...]
[Verweerster] heeft vanaf dit ontslag recht op de verbrekingsvergoeding overeenkom-

stig artikel 40 van de Arbeidsovereen-komstenwet gelijk aan het loon tot en met 31 de-
cember 2000" (7de - 9de blad van het arrest).

Grieven
1.1. Eerste onderdeel
Het eerste lid van artikel 10 van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereen-

komsten  bepaalt  dat  wanneer  de  partijen verscheidene opeenvolgende  arbeidsovereen-
komsten voor een bepaalde tijd hebben afgesloten zonder dat er een onderbreking is, toe
te schrijven aan de werknemer, zij verondersteld worden een overeenkomst voor onbe-
paalde tijd te hebben aangegaan, behalve wanneer de werkgever het bewijs levert dat deze
overeenkomsten gerechtvaardigd waren wegens de aard van het werk of wegens andere
wettige redenen.

De partijen die opeenvolgende arbeidsovereenkomsten voor een bepaalde tijd met een
onderbreking sloten, worden derhalve op grond van de wet in beginsel verondersteld een
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arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd te hebben aangegaan telkens de onderbreking
in geen enkele mate toe te schrijven is aan de werknemer.

Ook wanneer de partijen opeenvolgende arbeidsovereenkomsten voor een bepaalde tijd
hebben gesloten met een onderbreking die niet aan de werknemer, maar evenmin aan de
werkgever toe te schrijven is, worden zij op grond van die bepaling geacht een overeen-
komst voor onbepaalde tijd te hebben aangegaan, behoudens wanneer de werkgever het in
de wet vermelde bewijs levert.

Het arbeidshof stelt vast dat verweerster van november 1992 tot november 1998 werd
tewerkgesteld met drie opeenvolgende contracten van bepaalde duur en dat na een onder-
breking van zes weken de partijen opnieuw een arbeidsovereenkomst voor een bepaalde
tijd sloten (7de blad, vierde en vijfde alinea, van het arrest).

Het arbeidshof oordeelt dat artikel 10 van de wet van 3 juli 1978 betreffende de ar-
beidsovereenkomsten, niettemin geen toepassing kan vinden omdat niet bewezen is dat de
hierboven bedoelde onderbreking enkel toe te schrijven was aan de werkgever.

Het arbeidshof stelt derhalve als voorwaarde voor de toepassing van artikel 10 op op-
eenvolgende arbeidsovereenkomsten voor een bepaalde tijd gescheiden door een onder-
breking dat de onderbreking enkel toe te schrijven is aan de werkgever, terwijl die bepa-
ling vereist dat de onderbreking niet toe te schrijven is aan de werknemer.

De vaststelling van het arbeidshof dat in deze zaak niet bewezen is dat de onderbreking
enkel toe te schrijven was aan de werkgever, sluit niet uit dat de onderbreking evenmin
toe te schrijven is aan de werknemer, in welk geval het vermoeden van artikel 10 van de
wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten toepasselijk is op de arbeids-
overeenkomsten voor een bepaalde tijd die door die onderbreking van elkaar worden ge-
scheiden.

Hieruit volgt dat het arbeidshof niet wettig kon beslissen dat artikel 10 van de wet van 3
juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten in deze zaak geen toepassing kan vinden
omdat er een onderbreking is geweest tussen de arbeidsovereenkomsten voor een bepaal-
de tijd en niet bewezen is dat de onderbreking enkel toe te schrijven was aan de werkge-
ver (schending van alle in de aanhef van het middel vermelde wettelijke bepalingen).

1.2. Tweede onderdeel
Krachtens het eerste lid van artikel 10 van de wet van 3 juli 1978 betreffende de ar-

beidsovereenkomsten worden de partijen die verscheidene opeenvolgende arbeidsover-
eenkomsten voor een bepaalde tijd hebben afgesloten zonder dat er een onderbreking is,
toe te schrijven aan de werknemer, verondersteld een overeenkomst voor onbepaalde tijd
te hebben aangegaan, behalve wanneer de werkgever het bewijs levert dat deze overeen-
komsten gerechtvaardigd waren wegens de aard van het werk of wegens andere wettige
redenen.

Artikel  10  van de  Arbeidsovereenkomstenwet  bevat  aldus  een  wettelijk  vermoeden
waarvan de werkgever het tegenbewijs kan leveren door te bewijzen dat de opeenvolgen-
de arbeidsovereenkomsten gerechtvaardigd waren wegens de aard van het werk of wegens
andere wettige redenen.

Uit zowel de bewoordingen van die bepaling als uit de wetsgeschiedenis blijkt dat al-
leen de werkgever het wettelijk vermoeden mag weerleggen dat de partijen die verschei-
dene opeenvolgende arbeidsovereenkomsten voor een bepaalde tijd hebben gesloten zon-
der dat er een onderbreking is, toe te schrijven aan de werknemer, een overeenkomst voor
onbepaalde tijd hebben aangegaan.

Het arbeidshof stelt vast dat verweerster werd tewerkgesteld met drie opeenvolgende
contracten van bepaalde duur,  namelijk  twee jaar  (12 november  1992 -  12 november
1998) en dat na een onderbreking van zes weken de partijen in duidelijke en ondubbelzin-
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nige bewoordingen een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd sloten (2 jaar vanaf 1 ja-
nuari 1999).

Het stelt eveneens vast dat de eerstgenoemde drie opeenvolgende contracten werden
gesloten overeenkomstig de bepalingen van het onderwijsdecreet van 12 juni 1991 dat in
artikel 92 bepaalt dat assistenten worden aangesteld voor een termijn van twee jaar die
twee maal worden hernieuwd en dat eiseres in een attest bestemd voor de RVA zelf ver-
klaart dat dit een wettelijke basis vormt voor het afsluiten van opeenvolgende arbeids-
overeenkomsten van bepaalde duur.

Het arbeidshof overweegt voorts dat bewezen is dat de verscheidene arbeidsovereen-
komsten voor bepaalde duur gerechtvaardigd waren door enerzijds het statuut van assis-
tenten geregeld bij het onderwijsdecreet, daarmee doelend op de eerste drie overeenkom-
sten, vervolgens door de tijdelijke aard van het werk, daarmee doelend op de arbeidsover-
eenkomst voor de  uitvoering van een tijdelijk wetenschappelijk project,  van 1 januari
1999 tot 31 december 2000 (8ste blad, tweede volledige alinea, van het arrest).

Het arbeidshof stelt evenwel nergens vast en uit de beroepsakte en de conclusies van ei-
seres blijkt niet dat eiseres ooit heeft aangevoerd dat de bepaalde tijd van de arbeidsover-
eenkomst voor twee jaar die inging op 1 januari 1999, gerechtvaardigd was door de aard
van het werk of een andere wettige reden.

Door, zonder dat zulks door eiseres, de werkgever, werd aangevoerd, te oordelen dat
bewezen is dat de arbeidsovereenkomst voor een bepaalde tijd gesloten voor de periode
van 1 januari 1999 tot 31 december 2000 gerechtvaardigd was door de tijdelijke aard van
het werk (tijdelijk wetenschappelijk project van 1 januari 1999 tot 31 december 2000),
miskent het arbeidshof de bewijslastregeling van artikel 10, eerste lid, van de Arbeids-
overeenkomstenwet.

Hieruit volgt dat het arbeidshof niet wettig kon beslissen dat artikel 10 van de Arbeids-
overeenkomstenwet in deze zaak geen toepassing kan vinden omdat er een onderbreking
is geweest tussen de arbeidsovereenkomsten voor bepaalde duur en dat niet bewezen is
dat deze onderbreking enkel toe te schrijven was aan de werkgever (schending van alle in
de aanhef van het middel vermelde wettelijke bepalingen).

2. Tweede middel
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 10, eerste lid, 32, 3°, 37, §1, 40, §1 en 82, §2, §3 en §4 van de wet van 3

juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten;
- artikel 1356, tweede lid, van het Burgerlijk Wetboek.
Aangevochten beslissing
In de bestreden beslissing verklaart het arbeidshof, recht sprekend over de hoofdvorde-

ring van verweerster, het hoger beroep van eiseres slechts zeer gedeeltelijk gegrond. Het
arbeidshof bevestigt het vonnis van de eerste rechter onder meer in zoverre het eiseres
veroordeelt tot betaling aan verweerster van de door deze laatste gevorderde vergoeding
overeenkomstig artikel 40 van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkom-
sten, die blijkens de dagvaarding overeenstemt met twaalf maanden loon. Het doet dat op
grond van de volgende motieven :

"(...) dat vaststaat dat [verweerster] werd tewerkgesteld met 3 opeenvolgende contrac-
ten van bepaalde duur, namelijk 2 jaar ( 12 november 1992 - 12 november 1998) overeen-
komstig de bepalingen van het onderwijsdecreet van 12 juni 1991 (BS 4 juli 1991) dat be-
paalt (artikel 92) dat assistenten worden aangesteld voor een termijn van 2 jaar die 2 maal
kan worden hernieuwd. Zoals [eiseres] in een attest van 16 november 1998, bestemd voor
de RVA zelf verklaart, vormt dit een wettelijke basis voor het afsluiten van opeenvolgen-
de arbeidsovereenkomsten van bepaalde duur.
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Na deze onderbreking van 6 weken sluiten partijen in duidelijke en ondubbelzinnige
bewoordingen een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd (2 jaar - vanaf 1 januari 1999)
die kadert  in een tijdelijke wetenschappelijk project (2 jaar),  eveneens vanaf 1 januari
1999  gefinancierd  door  een  buitenstaander  (onderzoekscontract  met  Janssen  Research
Foundation, artikel 1, 3).

Uit stukken 6 en 7 bundel [verweerster] blijkt  dat [eiseres] de arbeidsovereenkomst
eenzijdig beëindigde met een schrijven van 26 november 1999 met een te presteren op-
zeggingstermijn van zes maanden ingaande op 1 december 1999, nadat [verweerster] een
voorstel  van 21 oktober 1999 van [eiseres] tot minnelijke beëindiging met dezelfde te
presteren opzeggingstermijn schriftelijk had geweigerd om reden dat zij meende recht te
hebben op een verbrekingsvergoeding gelijk aan het dubbele van de bezoldiging overeen-
komstig de duur van de opzeggingstermijn voor een arbeidsovereenkomst van onbepaalde
duur of twaalf maanden.

[...]
Aangezien [eiseres] met haar aangetekende brief van 26 november 1999 duidelijk, on-

dubbelzinnig en onherroepelijk haar wil te kennen gaf de arbeidsovereenkomst te beëindi-
gen vóór het verstrijken van de overeengekomen vaste duur, is deze beëindiging onregel-
matig.

[...]
[Verweerster] heeft vanaf dit ontslag recht op de verbrekingsvergoeding overeenkom-

stig artikel 40 van de Arbeidsovereenkomstenwet gelijk aan het loon tot en met 31 decem-
ber 2000.

Deze termijn van dertien maanden loon, is echter begrensd door het plafond voorzien in
ditzelfde artikel 40 van de Arbeidsovereenkomstenwet, zijnde het dubbele van de opzeg-
gingstermijn, 'die in acht had moeten genomen worden indien de overeenkomst zonder
tijdsbepaling was gesloten'.

Aangezien  het  basisjaarloon  van  [verweerster]  1.509.719  BEF  37.424,96)  bedroeg,
dient de opzeggingstermijn op grond van artikel 82, §3, van de Arbeidsovereenkomsten-
wet begroot te worden.

[Eiseres] erkent meermaals en onder andere uitdrukkelijk in de ontslagbrief dat een pas-
sende opzeggingstermijn van zes maanden verschuldigd is uit hoofde van de anciënniteit
van [verweerster] (stuk 7 [verweerster]). 'Rekening houdende met de door u opgebouwde
anciënniteit, bedraagt uw opzeggingstermijn zes maanden'.

[Verweerster] vordert een vergoeding gelijk aan twaalf maanden loon, zijnde het dub-
bel van de opzeggingstermijn van zes maanden.

(...) dat het (arbeidshof) meent dat de eerste rechter terecht de passende opzeggingster-
mijn, opdat de bediende spoedig een gelijkaardige betrekking zou vinden (Cass. 8 septem-
ber 1980, Arr. Cass. 1980-81, 71), rekening houdende met haar anciënniteit (6 jaar), leef-
tijd (32 jaar 9 maand), de belangrijkheid van haar functie (wetenschappelijk vorser) en het
bedrag van haar loon (1.509.719 BEF) volgens de gegevens eigen aan de zaak (Cass. 17
september 1975, Cass. 3 februari 1986, Cass. 4 februari 1991) bepaalde op de door de
werkgever betekende opzeggingstermijn van 6 maanden.

De eerste rechter bepaalde derhalve de verbrekingsvergoeding terecht op het overigens
niet betwiste bedrag van 1 jaar loon op 1.509.719 BEF (37.424,96)." (9de en 10de blad
van het arrest).

Grieven
2.1. Eerste onderdeel
De opzeggingstermijn wordt vastgesteld volgens de jaren ononderbroken dienst bij de-
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zelfde werkgever op het ogenblik dat de opzegging aangaat.
In geval van onderbreking van het dienstverband bij dezelfde werkgever wordt de peri-

ode vóór de onderbreking derhalve in beginsel niet in rekening gebracht voor het vaststel-
len van de opzeggingstermijn.

Het arbeidshof stelt vast dat er in deze zaak tussen de drie opeenvolgende contracten
gesloten voor een bepaalde duur van twee jaar, voor een totale periode lopende van 12 no-
vember 1992 tot 12 november 1998, en de arbeidsovereenkomst voor twee jaar die de par-
tijen sloten vanaf 1 januari 1999, een onderbreking is geweest van zes weken (7de blad,
onder IV, vierde alinea, van het arrest; zie ook 8ste blad, tweede volledige alinea).

Het arbeidshof stelt eveneens vast dat eiseres de arbeidsovereenkomst van 1 januari
1999 op 26 november 1999 onregelmatig beëindigde en beslist dat verweerster recht heeft
op een verbrekingsvergoeding overeenkomstig artikel 40 van de wet van 3 juli 1978 be-
treffende de arbeidsovereenkomsten gelijk aan het loon tot en met 31 december 2000 (9de
blad, derde, vierde en zesde alinea, van het arrest).

Overeenkomstig artikel 40, §1, van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsover-
eenkomsten is de partij die de arbeidsovereenkomst voor een bepaalde tijd beëindigt vóór
het verstrijken van de termijn en zonder dringende reden, gehouden de andere partij een
vergoeding te betalen gelijk aan het bedrag van het loon dat verschuldigd zou zijn tot het
bereiken van die termijn, zonder echter het dubbel te mogen overtreffen van het loon dat
overeenstemt met de duur van de opzeggingstermijn die in acht had moeten genomen
worden indien de overeenkomst zonder tijdsbepaling was gesloten.

Om het maximum te bepalen van de vergoeding die verschuldigd is op grond van arti-
kel 40 van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten, dient dus de op-
zeggingstermijn te worden bepaald die had moeten worden in acht genomen indien de ar-
beidsovereenkomst voor onbepaalde tijd was gesloten.

Volgens de vaststellingen van het arbeidshof diende de opzeggingstermijn in deze zaak
op grond van artikel 82, §3, van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereen-
komsten te worden begroot, gelet op de hoogte van het jaarloon van verweerster (10de
blad, eerste alinea, van het arrest).

Krachtens artikel 82, §3, van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkom-
sten worden de opzeggingstermijnen in acht te nemen ten aanzien van of door de in die
paragraaf bedoelde bedienden vastgesteld hetzij bij overeenkomst, hetzij door de rechter.

De rechter die, zoals in deze zaak, de opzeggingstermijn moet vaststellen die de werk-
gever moet in acht nemen ten aanzien van een in artikel 82, §3, bedoelde bediende, moet
dat doen met inachtneming van de op het tijdstip van de kennisgeving van de opzegging
voor de bediende bestaande kans om spoedig een gelijkwaardige en passende dienstbe-
trekking te vinden, rekening houdende met zijn anciënniteit, leeftijd, functie en loon op
dat ogenblik, volgens de gegevens eigen aan de zaak.

In deze zaak neemt het arbeidshof voor het bepalen van de opzeggingstermijn wegens
de verbreking, door eiseres, op 26 november 1999, van de arbeidsovereenkomst van 1 ja-
nuari 1999, op basis waarvan het de verbrekingsvergoeding bepaalt die het aan de ver-
weerster toekent met toepassing van artikel 40 van de wet van 3 juli 1978 betreffende de
arbeidsovereenkomsten, een anciënniteit van zes jaar in aanmerking (10de blad, vierde
alinea, van het arrest).

Hieruit volgt dat het arbeidshof aldus op onwettige wijze rekening houdt met een perio-
de van dienst van de verweerster bij dezelfde werkgever waarop nog vóór de beëindiging
van de arbeidsovereenkomst een onderbreking is gevolgd.

Na te hebben vastgesteld dat de arbeidsovereenkomst tussen partijen die op 1 januari
1999 inging en die werd gesloten na een onderbreking van zes weken volgend op een vo-
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rige arbeidsovereenkomst met eiseres, door eiseres werd beëindigd op 26 november 1999,
kon het arbeidshof niet wettig rekening houden met een anciënniteit van zes jaar voor de
vaststelling van de opzeggingstermijn die het in aanmerking neemt voor de berekening
van de aan verweerster met toepassing van artikel 40 van de wet van 3 juli 1978 betreffen-
de de arbeidsovereenkomsten toegekende verbrekingsvergoeding (schending van de arti-
kelen 10, eerste lid, 40, §1, en 82, §2, §3 en §4, van de wet van 3 juli 1978 betreffende de
arbeidsovereenkomsten).

2.2. Tweede onderdeel
Het arbeidshof stelt vast dat eiseres meermaals en onder andere uitdrukkelijk in de ont-

slagbrief erkent dat een passende opzeggingstermijn van zes maanden verschuldigd is "uit
hoofde van de anciënniteit" van verweerster (10de blad, tweede alinea, van het arrest).

Voor zijn beslissing dat de eerste rechter terecht de passende opzeggingstermijn bepaal-
de op de door de werkgever betekende opzeggingstermijn van zes maanden, houdt het ar-
beidshof rekening met een anciënniteit van zes jaar (10de blad, derde alinea, van het ar-
rest).

Naar luid van artikel 1356, derde lid, van het Burgerlijk Wetboek mag een bekentenis
niet worden gesplitst ten nadele van degene die ze heeft gedaan.

Daaruit volgt dat wanneer een bekentenis uit verschillende onderdelen bestaat, het in de
regel niet mogelijk is dat de rechter bepaalde onderdelen gebruikt en andere buiten aan-
merking laat.

Het arbeidshof stelt vast dat van eiseres meermaals een erkenning is uitgegaan waarbij
eiseres naar de anciënniteit van verweerster verwees voor het bepalen van de door haar in
acht te nemen opzeggingstermijn, die ze op zes maanden vaststelde;

Het arbeidshof stelt eveneens vast dat eiseres de arbeidsovereenkomst met een schrij-
ven van 26 november 1999 met een te presteren opzeggingstermijn van zes maanden in-
gaande op 1 december 1999 eenzijdig beëindigde, nadat eiseres op 21 oktober 1999 aan
verweerster een voorstel tot minnelijke beëindiging had gedaan met dezelfde te presteren
opzeggingstermijn (7de blad, laatste alinea, van het arrest).

Krachtens de artikelen 32, 3° en 37, §1, eerste lid, van de wet van 3 juli 1978 betreffen-
de de arbeidsovereenkomsten kan een arbeidsovereenkomst alleen door opzegging wor-
den beëindigd indien zij voor onbepaalde tijd is gesloten.

In haar bekentenis koppelde eiseres dus, blijkens de vaststellingen van het arbeidshof,
de anciënniteit van verweerster aan het in acht nemen van een opzeggingstermijn.

Door de bekentenis van eiseres te splitsen, namelijk door de erkenning van een zekere
anciënniteit wel in aanmerking te nemen, maar het feit dat zulks gebeurde met het oog op
het bepalen van de opzeggingstermijn niet, wordt die bekentenis ten nadele van eiseres
verdraaid, aangezien eiseres de anciënniteit slechts erkende in zoverre ze ervan uitging dat
het om een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd ging.

Hieruit volgt dat het arbeidshof niet wettig, zonder de regel van de onsplitsbaarheid van
bekentenissen te miskennen, enerzijds kon beslissen dat eiseres op 26 november 1999 on-
regelmatig een met verweerster gesloten arbeidsovereenkomst voor een bepaalde tijd ver-
brak en derhalve aan verweerster een vergoeding verschuldigd is op grond van artikel 40
van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten, anderzijds voor de be-
paling van die vergoeding rekening houden met een anciënniteit van zes jaar op basis van
een erkenning van verweerster die uitgaat van de inachtneming van een opzeggingster-
mijn na te leven bij het beëindigen van een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd
(schending van de artikelen 10, eerste lid, 32, 3°, 37, §1, 40, §1 en 82, §2, §3 en §4, van
de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten en van artikel 1356, tweede
lid, van het Burgerlijk Wetboek).
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V. Beslissing van het Hof
1. Eerste middel
Eerste en tweede onderdeel 
Overwegende dat, krachtens artikel 10, eerste lid, van de Arbeidsovereenkom-

stenwet van 3 juli 1978, de partijen die verscheidene opeenvolgende arbeidsover-
eenkomsten voor een bepaalde tijd hebben afgesloten zonder dat er een onder-
breking is, toe te schrijven aan de werknemer, verondersteld worden een over-
eenkomst voor onbepaalde tijd te hebben aangegaan, behalve wanneer de werk-
gever het bewijs levert dat deze overeenkomsten gerechtvaardigd waren wegens
de aard van het werk of wegens andere wettige redenen;

Dat  deze  bepaling  een  wettelijk  vermoeden  instelt  in  het  voordeel  van  de
werknemer en derhalve enkel door hem kan worden ingeroepen; dat de werkge-
ver het bedoelde vermoeden, wanneer het in zijn nadeel wordt aangevoerd, kan
weerleggen op de in artikel 10, eerste lid, bepaalde wijze;

Overwegende dat uit het bestreden arrest blijkt dat eiseres voor de appèlrech-
ters aanvoerde dat de arbeidsrechtbank ten onrechte ervan was uitgegaan dat ver-
weerster een overeenkomst voor bepaalde duur had gesloten en ten onrechte niet
aanvaard had dat, op grond van artikel 10 van de Arbeidsovereenkomstenwet,
een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde duur moet worden aangenomen;

Dat het arrest tevens vaststelt  dat "(eiseres) ten onrechte aanvoert dat (ver-
weerster) zelf zou hebben aanvaard en verklaard in haar schrijven van 22 oktober
1999 dat de arbeidsovereenkomst als een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde
duur moet worden beschouwd. Uit haar schrijven blijkt ondubbelzinnig het te-
genovergestelde";

Dat aldus uit de vaststellingen van het arrest blijkt dat niet verweerster, maar
eiseres, als werkgever van verweerster, het vermoeden neergelegd in artikel 10
van de Arbeidsovereenkomstenwet heeft ingeroepen;

Dat op grond van die vaststellingen artikel 10 van de Arbeidsovereenkomsten-
wet geen toepassing vindt;

Dat die in de plaats gestelde reden de beslissing van het arrest dat artikel 10
geen toepassing vindt, naar recht verantwoordt;

Dat het middel, al was het gegrond, niet tot cassatie kan leiden, mitsdien niet
ontvankelijk is;

2. Tweede middel
Eerste onderdeel
Overwegende dat, overeenkomstig artikel 40, §1, van de Arbeidsovereenkom-

stenwet, wanneer een arbeidsovereenkomst voor bedienden aangegaan voor be-
paalde tijd voor het verstrijken van de termijn en zonder dringende reden wordt
beëindigd, de benadeelde partij recht heeft op een vergoeding die gelijk is aan
het bedrag van het loon dat verschuldigd zou zijn tot het bereiken van die ter-
mijn, zonder echter het dubbel te mogen overtreffen van het loon dat overeen-
stemt met de duur van de opzeggingstermijn, die in acht had moeten worden ge-
nomen, indien de overeenkomst zonder tijdsbepaling was gesloten;
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Overwegende dat de rechter, die krachtens artikel 82, §3, van de Arbeidsover-
eenkomstenwet de duur van de opzeggingstermijn vaststelt, rekening moet hou-
den met de kans voor de bediende om spoedig een aangepaste en evenwaardige
betrekking te vinden, gelet op zijn anciënniteit, zijn leeftijd, zijn functie en zijn
loon, naargelang van de elementen eigen aan de zaak;

Dat de rechter de anciënniteit moet berekenen op grond van de jaren tijdens
welke de werknemer in die hoedanigheid ononderbroken in dienst was bij dezelf-
de werkgever, op het ogenblik dat de opzegging ingaat;

Overwegende dat het arrest beslist dat verweerster recht heeft op een "verbre-
kingsvergoeding" overeenkomstig artikel 40 van de Arbeidsovereenkomstenwet,
gelijk aan één jaar loon, zijnde het loon overeenstemmend met het dubbele van
de opzeggingstermijn die in acht had moeten genomen worden indien de over-
eenkomst zonder tijdsbepaling was gesloten;

Dat het vaststelt dat tussen de drie opeenvolgende contracten gesloten voor een
bepaalde duur van twee jaar, voor een totale periode van 12 november 1992 tot
12 november 1998, en de arbeidsovereenkomst die de partijen sloten voor twee
jaar met ingang van 1 januari 1999, er een onderbreking is geweest van zes we-
ken;

Dat het arrest vervolgens, voor de berekening van de opzeggingstermijn op ba-
sis waarvan het de aan verweerster verschuldigde vergoeding bepaalt, een anci-
ënniteit in aanmerking neemt van zes jaar;

Dat het arrest, door bij de vaststelling van de anciënniteit rekening te houden
met een periode van tewerkstelling voorafgaand aan een onderbreking van de te-
werkstelling, de in het onderdeel aangewezen wetsbepalingen schendt;

Dat het onderdeel gegrond is;
3. Overige grieven
Overwegende dat de overige grieven niet tot ruimere cassatie kunnen leiden;
OM DIE REDENEN,
HET HOF,
Vernietigt het bestreden arrest in zoverre dit eiseres veroordeelt tot betaling

aan verweerster van een vergoeding overeenstemmend met één jaar loon met in-
terest en tot afgifte van hiermede overeenstemmende sociale- en fiscale docu-
menten en uitspraak doet over de kosten;

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

deeltelijk vernietigde arrest;
Veroordeelt eiseres in de helft van de kosten;
Houdt de overige kosten aan en laat de beslissing daaromtrent aan de feiten-

rechter over;
Verwijst de aldus beperkte zaak naar het Arbeidshof te Antwerpen.

2 december 2002 - 3° kamer – Voorzitter en Verslaggever: de h. Boes, afdelingsvoor-
zitter –  Gelijkluidende conclusie  van mevr. De Raeve, advocaat-generaal –  Advocaten:
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mrs. van Eeckhoutte en Geinger.

Nr. 650

2° KAMER - 3 december 2002

STRAFVORDERING - VERVAL VOOR BEPAALDE MISDRIJVEN DOOR
BETALING VAN EEN GELDSOM - VERVOLGING EN VEROORDELING WEGENS ANDERE

MISDRIJVEN - WETTIGHEID.

De betaling van een door het parket aangeboden minnelijke schikking ten aanzien van een
bepaald misdrijf doet de strafvordering niet vervallen voor andere misdrijven die tegelij-
kertijd zijn vastgesteld en waarvoor geen minnelijke schikking werd aangeboden1.  (Art.
216bis Sv.)

(D.)

ARREST

(A.R. P.02.0191.N)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen een vonnis, op 3 januari 2002 in hoger be-

roep gewezen door de Correctionele Rechtbank te Antwerpen.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Dirk Debruyne heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Marc Timperman heeft geconcludeerd.
III. Cassatiemiddelen
Eiser stelt in een verzoekschrift één middel voor. Die memorie is aan dit arrest

gehecht en maakt daarvan deel uit.
IV. Beslissing van het Hof
A. Onderzoek van het middel
Overwegende dat de betaling van een door het parket aangeboden minnelijke

schikking voor één misdrijf  de strafvordering niet doet vervallen voor andere
misdrijven die tegelijkertijd zijn vastgesteld en waarvoor geen minnelijke schik-
king werd aangeboden;

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,

1 Cass., 30 sept. 1987, A.R. nr. 5811, A.C. 1987-88, nr. 69.
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Verwerpt het cassatieberoep;
Veroordeelt eiser in de kosten.

3 december 2002 - 2° kamer – Voorzitter: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter – Verslag-
gever: de h. Debruyne – Gelijkluidende conclusie van de h. Timperman, advocaat-gene-
raal – Advocaat: mr. P. Vercraeye, Antwerpen.

Nr. 651

2° KAMER - 4 december 2002

1º RECHTEN VAN DE MENS — VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS —
ARTIKEL 6 — ARTIKEL 6.3 - STRAFZAKEN - ADVOCAAT - RECHT OP BIJSTAND - DRAAGWIJDTE -
VOORLOPIGE HECHTENIS - AANHOUDINGSBEVEL - ONDERZOEKSRECHTER - VERHOOR VAN DE

INVERDENKINGGESTELDE.

2º ADVOCAAT - RECHT OP BIJSTAND - DRAAGWIJDTE - VOORLOPIGE HECHTENIS -
AANHOUDINGSBEVEL - ONDERZOEKSRECHTER - VERHOOR VAN DE INVERDENKINGGESTELDE.

3º VOORLOPIGE HECHTENIS — BEVEL TOT AANHOUDING -
ONDERZOEKSRECHTER - VERHOOR VAN DE INVERDENKINGGESTELDE - ADVOCAAT - RECHT OP

BIJSTAND - DRAAGWIJDTE.

4º ONDERZOEKSRECHTER - VOORLOPIGE HECHTENIS - AANHOUDINGSBEVEL -
VERHOOR VAN DE INVERDENKINGGESTELDE - ADVOCAAT - RECHT OP BIJSTAND - DRAAGWIJDTE.

5º RECHTEN VAN DE MENS — VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS —
ARTIKEL 6 — ARTIKEL 6.1 - STRAFZAKEN - VRIJHEIDSBEROVING - VOORLOPIGE HECHTENIS -
AANHOUDINGSBEVEL - ONDERZOEKSRECHTER - VERHOOR VAN DE INVERDENKINGGESTELDE -
ADVOCAAT - GEEN BIJSTAND - EERLIJK PROCES - RECHT VAN VERDEDIGING - GEVOLG.

6º RECHTEN VAN DE MENS — VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS —
ARTIKEL 5 — ARTIKEL 5.3 - STRAFZAKEN - VRIJHEIDSBEROVING - VOORLOPIGE HECHTENIS -
AANHOUDINGSBEVEL - ONDERZOEKSRECHTER - VERHOOR VAN DE INVERDENKINGGESTELDE -
ADVOCAAT - GEEN BIJSTAND - EERLIJK PROCES - RECHT VAN VERDEDIGING - GEVOLG.

7º RECHT VAN VERDEDIGING — STRAFZAKEN - VRIJHEIDSBEROVING - VOORLOPIGE

HECHTENIS - AANHOUDINGSBEVEL - ONDERZOEKSRECHTER - VERHOOR VAN DE

INVERDENKINGGESTELDE - ADVOCAAT - GEEN BIJSTAND - EERLIJK PROCES - RECHT VAN

VERDEDIGING - GEVOLG.

8º ADVOCAAT - VRIJHEIDSBEROVING - VOORLOPIGE HECHTENIS - AANHOUDINGSBEVEL

- ONDERZOEKSRECHTER - VERHOOR VAN DE INVERDENKINGGESTELDE - ADVOCAAT - GEEN

BIJSTAND - EERLIJK PROCES - RECHT VAN VERDEDIGING - GEVOLG.

9º ONDERZOEKSRECHTER - VRIJHEIDSBEROVING - VOORLOPIGE HECHTENIS -
AANHOUDINGSBEVEL - VERHOOR VAN DE INVERDENKINGGESTELDE - ADVOCAAT - GEEN BIJSTAND -
EERLIJK PROCES - RECHT VAN VERDEDIGING - GEVOLG.

1º, 2°, 3° en 4° Het in art. 6, §3, c E.V.R.M. bedoelde recht van elke beschuldigde om zich-
zelf te verdedigen of de bijstand te hebben van een raadsman van zijn keuze en, indien
hij  niet  over voldoende middelen beschikt om een raadsman te bekostigen, kosteloos
door een toegevoegd advocaat te kunnen worden bijgestaan, indien het belang van de
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rechtspraak dit vereist, is van toepassing voor de rechter die uitspraak moet doen over
de gegrondheid van de strafvordering1; die bepaling is niet van toepassing op het bij art.
16, §3 Wet Voorlopige Hechtenis, bepaalde verhoor dat de onderzoeksrechter, vóór het
verlenen van het aanhoudingsbevel, van de inverdenkinggestelde afneemt. (Art. 6, §3, c
E.V.R.M.; art. 16, §2 Wet Voorlopige Hechtenis 1990)

5º, 6°, 7, 8° en 9° Alleen uit het feit dat noch art. 16, §2 Wet Voorlopige Hechtenis, noch
enig andere wettelijke bepaling voorschrijven dat een advocaat de inverdenkinggestelde
moet bijstaan tijdens het verhoor dat de onderzoeksrechter, vóór het verlenen van het
aanhoudingsbevel, van hem afneemt, kan niet worden afgeleid dat zijn recht op een eer-
lijk proces voor het vonnisgerecht, vastgelegd in art. 6.1 E.V.R.M., ernstig in het gedrang
kan worden gebracht, of dat de uitoefening van zijn recht van verdediging, zowel voor de
onderzoeksgerechten als voor de vonnisgerechten, kan worden belemmerd; hieruit vloeit
evenmin een schending van art. 5 E.V.R.M. voort. (Artt. 5, §3 en 6 E.V.R.M.; art. 16, §2
Wet Voorlopige Hechtenis 1990)

(B.)

ARREST (vertaling)

(A.R. P.02.1553.F)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 21 november 2002 gewezen

door het Hof van Beroep te Luik, kamer van inbeschuldigingstelling.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Francis Fischer heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Jean Spreutels heeft geconcludeerd.
III. Cassatiemiddelen
Eiseres stelt een middel voor.
Geschonden wettelijke bepalingen
- algemeen beginsel van het recht van verdediging
Met aanneming van de beroepen beschikking bevestigt het Hof van Beroep te Luik, ka-

mer van inbeschuldigingstelling, de beroepen beschikking en verwerpt ze de argumenten
van eiseres.

Grieven
Artikel 16, §2, van de wet betreffende de voorlopige hechtenis miskent het recht van

verdediging, alsook de artikelen 5 en 6 van het Europees Verdrag tot bescherming van de
rechten van de mens en de fundamentele vrijheden, in zoverre het de persoon, die onder-
vraagd wordt en vervolgens door een onderzoeksrechter in verdenking wordt gesteld, niet
toestaat door een advocaat te worden bijgestaan.

Gelet op, enerzijds, de recente ontwikkeling van, met name, het Wetboek van Strafvor-
dering, zoals het is gewijzigd bij de wet van 12 maart 1998, en gelet op, anderzijds, de
rechtspraak van het Europees Hof met betrekking tot het recht van verdediging en de in de
artikelen 5 en 6 van het Europees Verdrag bedoelde rechten, meent eiseres dat artikel 16,
§2, van de wet betreffende de voorlopige hechtenis, zoals het in deze zaak is toegepast, de
voormelde rechten miskent.

IV. Beslissing van het Hof

1 Cass., 14 dec. 1999, A.R. P.99.1585.N, nr. 678.
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Over het middel :
Overwegende dat het in artikel 6.3.c van het Verdrag tot bescherming van de

rechten van de mens en de fundamentele vrijheden bedoelde recht van elke be-
schuldigde om zichzelf te verdedigen of de bijstand te hebben van een raadsman
van zijn  keuze en,  indien hij  niet  over  voldoende middelen beschikt  om een
raadsman te bekostigen, kosteloos door een toegevoegd advocaat te kunnen wor-
den bijgestaan, indien de belangen van een behoorlijke rechtspleging dit eisen,
van toepassing is voor de rechter die uitspraak moet doen over de gegrondheid
van de strafvordering; dat die bepaling evenwel niet van toepassing is op het ver-
hoor, bepaald bij artikel 16, §3, van de wet van 20 juli 1990 betreffende de voor-
lopige hechtenis, dat de onderzoeksrechter, vóór het verlenen van het aanhou-
dingsbevel, van de inverdenkinggestelde afneemt;

Overwegende dat, daarenboven, alleen uit het feit dat noch het voormelde arti-
kel 16, §2, noch enig andere wettelijke bepaling voorschrijven dat een advocaat
de inverdenkinggestelde moet bijstaan tijdens dat verhoor, niet kan worden afge-
leid dat zijn recht op een eerlijk proces voor het vonnisgerecht, vastgelegd in ar-
tikel 6.1 van het Verdrag, ernstig in het gedrang kan worden gebracht, of dat de
uitoefening van zijn recht van verdediging, zowel voor de onderzoeksgerechten
als voor de vonnisgerechten, kan worden belemmerd; dat hieruit evenmin een
schending van artikel 5 van het Verdrag voortvloeit;

Dat het middel 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;

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

4 december 2002 - 2° kamer –  Voorzitter: de h. Lahousse, afdelingsvoorzitter –  Ver-
slaggever: de h. Fischer – Gelijkluidende conclusie van de h. Spreutels, advocaat-generaal
– Advocaten: mrs. M. Nève en S. Berbuto, Luik.

Nr. 652

1° KAMER - 5 december 2002

1º HUUR VAN DIENSTEN - CONTRACTUELE AANSPRAKELIJKHEID -
AANNEMINGSOVEREENKOMST - VERBORGEN GEBREK - KENNIS - VERMOEDEN.

2º HUUR VAN DIENSTEN - CONTRACTUELE AANSPRAKELIJKHEID -
AANNEMINGSOVEREENKOMST - VOORWAARDEN.

3º OVEREENKOMST — VERBINDENDE KRACHT (NIET-UITVOERING) -
AANNEMINGSOVEREENKOMST - CONTRACTUELE AANSPRAKELIJKHEID - VOORWAARDEN.
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1º Uit geen enkele wetsbepaling blijkt dat wordt vermoed dat een gespecialiseerd aanne-
mer op de hoogte was van het verborgen gebrek van de zaak die hem voor onderhoud is
toevertrouwd en dat ook na de uitvoering van zijn werk is blijven bestaan. 

2º en 3° De aannemer is enkel contractueel aansprakelijk als hij tekortkomt aan een van de
verbintenissen uit de overeenkomst; de feitenrechter dient na te gaan of de verbintenis
waarvan de aannemer wanuitvoering wordt verweten een resultaats- dan wel een inspan-
ningsverbintenis is. (Artt. 1134, 1135, 1147 tot 1151, en 1779, 3° B.W.)

(BRUSSELS TRUCK CENTER N.V. T. SILIDUR BENELUX N.V. e.a.)

ARREST (vertaling)

(A.R. C.01.0316.F)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen het vonnis, op 21 maart 2001 in hoger be-

roep gewezen door de Rechtbank van Eerste Aanleg te Luik.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Sylviane Velu heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Thierry Werquin heeft geconcludeerd.
III. Cassatiemiddelen
De eiseressen voeren twee middelen aan :
1. Eerste middel
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 1134, 1135, 1137, 1142, 1147 tot 1151, 1302, 1315, 1641, 1643, 1645,

1646, 1779, 3°, 1787, 1789, 1791 en 1792 van het Burgerlijk Wetboek;
- artikel 870 van het Gerechtelijk Wetboek;
- artikel 149 van de gecoördineerde Grondwet.
Aangevochten beslissingen en redenen
Het bestreden vonnis beslist dat de eerste eiseres aansprakelijk is voor het ongeval op

grond dat zij een gebrek aan de reminrichting van de vrachtwagen van de eerste verweer-
ster, met het onderhoud waarvan zij was belast, niet heeft opgemerkt, ofschoon zij als be-
roepsgaragist vermoed werd dat gebrek te kennen.

Het bestreden vonnis beslist aldus met name op de volgende gronden :
"Terecht is de deskundige P. tot de bevinding gekomen dat de oorzaak van het ongeval

moest worden gezocht in de slechte werking van de remmen van de vrachtwagen waar-
door de bestuurder de controle over zijn voertuig verloor.

De rechtbank sluit zich bij die bevinding aan en is van oordeel dat de bestuurder geen
enkele schuld treft.

Uit het voorgaande volgt dat de vrachtwagen op het ogenblik van het ongeval een ver-
borgen kenmerk vertoonde waardoor deze niet alleen ongeschikt was voor het gebruik
waartoe hij was bestemd, maar bovendien gevaarlijk was, met andere woorden dat hij be-
hept was met een verborgen gebrek.

De weinige kilometers die de vrachtwagen had afgelegd nadat hij uit de garage van [de
eerste eiseres] was opgehaald en de omstandigheid dat de deskundige geen enkele aanwij-
zing heeft gevonden van een voorval op de weg waardoor de reminrichting schade zou
hebben opgelopen, wettigen met een voldoende graad van zekerheid de conclusie dat het
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gebrek bestond op het ogenblik dat de vrachtwagen de garage van [de eerste eiseres] ver-
liet.

Het staat evenwel vast dat [de eerste verweerster], indien zij dat gebrek zou hebben ge-
kend of had kunnen kennen toen zij stilzwijgend met het door [de eerste eiseres] gedane
onderhoud instemde door haar vrachtwagen terug te halen, die onderhoudswerkzaamhe-
den niet zou hebben goedgekeurd. Het valt evenmin te betwisten dat genoemd gebrek, zo-
lang het niet tot uiting kwam door het ongewone rijgedrag van de vrachtwagen dat aan de
basis lag van het ongeval, door de [eerste verweerster] niet kon worden ontdekt.

Te dezen vloeit de rechtsverhouding waarop de [eerste verweerster] zich ten aanzien
van [de eerste eiseres] beroept, voort uit een aannemings-contract.

Niettemin wordt al lang aanvaard dat de aannemer gehouden is tot vrijwaring voor de
verborgen gebreken en dat de omstandigheid dat de werkzaamheden waarmee [de eerste
eiseres]  was  belast,  te  dezen  stilzwijgend  zijn  goedgekeurd  door  het  ophalen  van  de
vrachtwagen, laatstgenoemde niet ontslaat van haar verplichting tot vrijwaring voor de
verborgen gebreken, zowel de intrinsieke als de functionele gebreken.

Tevens moet [de eerste eiseres] in haar hoedanigheid van beroepsgaragist en vakspecia-
list vermoed worden in dezelfde mate op de hoogte zijn van het verborgen gebrek als in-
dien zij verkoper zou zijn. [De eerste eiseres], die belast was met het onderhoud van de
vrachtwagen en dus met het nazicht van de remmen, diende, zo zij vakkundig was, bij de
uitvoering van het werk alle onvolkomenheden van haar werk nog beter te beoordelen dan
een verkoper.

De tekortkoming van [de eerste eiseres] dient bovendien met des te meer gestrengheid
te worden beoordeeld, daar het hier een onderdeel betreft dat essentieel is niet alleen voor
de werking van de vrachtwagen maar ook voor de veiligheid van de personen en de goe-
deren.

[De eerste eiseres] bewijst niet dat het defect niet kon worden ontdekt, daar bij de be-
oordeling van dat bewijs gelet moet worden op haar hoedanigheid van vakspecialist. De
[eerste verweerster] bewijst de tekortkoming van [de eerste eiseres] afdoende door aan te
tonen, enerzijds, dat het defect aan de reminrichting niet buiten de opdracht viel van [de
eerste eiseres] (die tot tweemaal toe gewaarschuwd was door ongewone geluiden bij het
remmen) en, anderzijds, dat het defect voor de [eerste verweerster] niet zichtbaar was toen
zij de vrachtwagen kwam terughalen.

Daar de verbintenis van [de eerste eiseres] gegrond is op het vermoeden dat zij op de
hoogte was van het gebrek van de vrachtwagen, hoeft er voor het overige niet te worden
nagegaan, zoals [de eerste eiseres] suggereert, of haar verbintenissen tot behoorlijke uit-
voering van het onderhoud behoren tot de categorie van de inspannings- dan wel tot die
van de resultaatsverbintenissen".

Grieven
Het bestreden vonnis beslist aldus dat "de rechtsverhouding waarop de [eerste verweer-

ster] zich ten aanzien van [de eerste eiseres] beroept voortvloeit uit een aannemingscon-
tract" en dat "[de eerste eiseres] in haar hoedanigheid van beroepsgaragist en vakspecialist
moet worden vermoed in dezelfde mate op de hoogte te zijn van het verborgen gebrek als
indien [zij] verkoper zou zijn. [De eerste eiseres], die belast was met het onderhoud van
de vrachtwagen en dus met het nazicht van de remmen, diende, zo zij vakkundig was, bij
de uitvoering van het werk alle onvolkomenheden van haar werk nog beter te beoordelen
dan een verkoper".

Het bestreden vonnis stelt aldus als algemene regel dat de eerste eiseres wordt vermoed
het gebrek van de vrachtwagen die voor onderhoud aan haar was toevertrouwd, te hebben
gekend en bijgevolg op de hoogte te zijn geweest van de slechte uitvoering van haar on-
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derhoudswerkzaamheden die dat gebrek niet hadden verholpen.
Nochtans kan de eerste eiseres uiteraard niet aansprakelijk zijn voor het bestaan van

een gebrek van een vrachtwagen die zij noch vervaardigd noch verkocht heeft (artikelen
1641, 1643, 1645 en 1646 van het Burgerlijk Wetboek).

De eerste eiseres had maar een fout kunnen begaan door het defect aan de reminrichting
van de vrachtwagen niet te verhelpen indien zij dat gebrek had ontdekt of had moeten ont-
dekken.

Het bestreden vonnis leidt het feit dat de eerste eiseres van dat gebrek op de hoogte was
niet af uit een beoordeling "in specie" van de omstandigheden, eigen aan de zaak, maar uit
de toepassing van een niet bestaande algemene regel volgens welke de gespecialiseerde
aannemer wordt vermoed de verborgen gebreken te kennen van de zaken voor het onder-
houd waarvan hij instaat.

Daaruit volgt dat het bestreden vonnis :
1° ten onrechte op de eerste eiseres, die noch verkoper-fabrikant, noch handelaar in der-

gelijke zaken is, toepassing maakt van een vermoeden van kennis van de verborgen gebre-
ken dat  alleen op die beroepsverkopers  van toepassing is  (schending van de artikelen
1641, 1643, 1645 en 1646 van het Burgerlijk Wetboek);

2°  de regels  inzake contractuele aansprakelijkheid in  het  algemeen (artikelen 1134,
1135, 1137, 1142, 1147 tot 1151 van het burgerlijk Wetboek) alsook, inzonderheid, de re-
gels inzake de aansprakelijkheid van de aannemer (artikelen 1779, 3°, 1787, 1791 en 1792
van het Burgerlijk Wetboek) miskent door te beslissen dat de eerste eiseres een fout heeft
begaan omdat zij in haar hoedanigheid van gespecialiseerd beroepsgaragist vermoed werd
op de hoogte te zijn van het gebrek van de vrachtwagen met het onderhoud waarvan zij
was belast, alsook bijgevolg van de slechte uitvoering van haar onderhouds-werkzaamhe-
den die dat gebrek niet hadden verholpen, ofschoon geen enkele regel betreffende de con-
tractuele aansprakelijkheid in het algemeen of betreffende die van de gespecialiseerde
aannemer in het bijzonder ten aanzien van laatstgenoemde het algemene vermoeden in-
voert dat hij op de hoogte moet zijn van het gebrek van de hem voor onderhoud toever-
trouwde  zaak  alsook  van  de  slechte  uitvoering  van  zijn  onderhoudswerkzaamheden
(schending van de artikelen 1134, 1135, 1137, 1142, 1145 tot 1151, 1779, 3°, 1787, 1789,
1791 en 1792 van het Burgerlijk Wetboek);

3° ten onrechte beslist dat "er niet hoeft te worden nagegaan, zoals [de eerste eiseres]
suggereert, of haar verbintenissen tot behoorlijke uitvoering van het onderhoud tot de ca-
tegorie van de inspannings- dan wel tot die van de resultaatsverbintenissen behoren" (arti-
kelen 1134, 1135, 1137, 1142, 1147, 1148, 1302 en 1789 van het Burgerlijk Wetboek);
zoals uit de sub 1° en 2° hierboven vermelde grieven volgt had het bestreden vonnis im-
mers, bij ontstentenis van het vermoeden dat de beroepsgaragist op de hoogte is van het
gebrek, alleen wettig kunnen beslissen dat de eerste eiseres een fout had begaan indien het
had vastgesteld ofwel dat het bewijs van die fout geleverd was door de verweersters (arti-
kelen 1315, eerste lid, van het Burgerlijk Wetboek en 870 van het Gerechtelijk Wetboek)
- quod non -, ofwel dat eiseres gebonden was door een resultaatsverbintenis; daar het be-
streden vonnis niet nagaat, ofschoon de eiseressen hierom in hun conclusie hadden ver-
zocht, of de verbintenis van de eerste eiseres een inspannings- dan wel een resultaatsver-
bintenis was, kan het Hof onmogelijk de wettigheid van de beslissing nagaan en is het bij-
gevolg niet regelmatig met redenen omkleed (schending van artikel 149 van de gecoördi-
neerde Grondwet) en niet naar recht verantwoord (schending van de in het middel vermel-
de artikelen van het Burgerlijk Wetboek, met uitzondering van de artikelen 1315, 1641,
1643, 1645 en 1646);

4° ten gevolge van alle sub 1°, 2° en 3° aangeklaagde onwettigheden de verweersters in
strijd met de wet ontslaat van de bewijslast die op hen rustte in hun hoedanigheid van oor-
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spronkelijke eiseressen (schending van de artikelen 1315, eerste lid, van het Burgerlijk
Wetboek en 870 van het Gerechtelijk Wetboek) en op onwettige wijze de bewijslast om-
keert door te beslissen dat de eerste eiseres "het bewijs diende te leveren dat het gebrek
niet kon worden ontdekt" (schending van de artikelen 1315, eerste en tweede lid, van het
Burgerlijk Wetboek en 870 van het Gerechtelijk Wetboek).

(...)
IV. Beslissing van het Hof
Over het eerste middel :
Over de door de verweersters  aangevoerde grond van niet-ontvankelijkheid

volgens welke het middel nieuw is :
Overwegende dat het middel opkomt tegen de grond van het bestreden vonnis

waarin de eerste eiseres aansprakelijk wordt verklaard om reden dat "[de eerste
eiseres] in haar hoedanigheid van beroepsgaragist en vakspecialist, in dezelfde
mate moet worden vermoed op de hoogte te zijn van het verborgen gebrek als in-
dien zij verkoper zou zijn";

Overwegende dat in de regel niet nieuw is het middel, ook al houdt het geen
verband met een bepaling van openbare orde of van dwingend recht, waarin kri-
tiek wordt  geoefend op een grond waarmee de rechter zijn  beslissing verant-
woordt;

Dat de grond van niet-ontvankelijkheid niet kan worden aangenomen;
Over het middel :
Overwegende dat uit geen enkele wetsbepaling blijkt dat een gespecialiseerd

aannemer wordt vermoed op de hoogte te zijn van het verborgen gebrek van de
zaak die hem van onderhoud is toevertrouwd en dat ook na de uitvoering van
zijn werk is blijven bestaan;

Overwegende dat de aannemer overeenkomstig het gemeen recht alleen con-
tractueel aansprakelijk is als hij tekortkomt aan een van de verbintenissen uit de
overeenkomst; dat de feitenrechter dient na te gaan of de verbintenis waarvan de
aannemer  wanuitvoering wordt  verweten  een resultaats-  dan wel  een  inspan-
ningsverbintenis is;

Overwegende dat het bestreden vonnis beslist dat "[de eerste eiseres] in haar
hoedanigheid van beroepsgaragist en vakspecialist [...] moet worden vermoed in
dezelfde mate op de hoogte te zijn van het verborgen gebrek dan indien [zij] ver-
koper zou zijn geweest", dat de eerste eiseres, "die belast was met het onderhoud
van de vrachtwagen [van de eerste verweerster], en dus met het nazicht van de
remmen, zo zij vakkundig was, bij de uitvoering van het werk, alle onvolkomen-
heden van haar werk nog beter diende te beoordelen dan een verkoper" en dat
"aangezien de verbintenis van [de eerste eiseres] gegrond is op het vermoeden
dat zij op de hoogte was van het defect van de vrachtwagen, er voor het overige
niet hoeft te worden nagegaan, zoals [de eerste eiseres] suggereert, of haar ver-
bintenissen tot behoorlijke uitvoering van het onderhoud behoren tot de categorie
van de inspannings- dan wel tot die van de resultaatsverbintenissen";

Dat het bestreden vonnis aldus de beslissing waarbij de eerste eiseres contrac-
tueel aansprakelijk wordt verklaard niet naar recht verantwoordt;
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Dat het middel gegrond is;
Over de overige grieven :
Overwegende dat er geen grond bestaat tot onderzoek van het tweede middel,

dat niet tot ruimere cassatie kan leiden;
OM DIE REDENEN,
HET HOF
Vernietigt het bestreden vonnis, behalve in zoverre het aan de naamloze ven-

nootschap Axa Royale Belge akte verleent van haar vrijwillige tussenkomst en
het tegenberoep ontvankelijk verklaart;

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

Houdt de kosten aan en laat de uitspraak daaromtrent over aan de feitenrech-
ter;

Verwijst de aldus beperkte zaak naar de Rechtbank van Eerste Aanleg te Hoei,
zitting houdende in hoger beroep.

5 december 2002 - 1° kamer – Voorzitter: de h. Parmentier, afdelingsvoorzitter – Ver-
slaggever: mevr. Velu – Gelijkluidende conclusie van de h. Werquin, advocaat-generaal –
Advocaten: mrs. Simont en De Bruyn.

Nr. 653

1° KAMER - 5 december 2002

1º SCHULDVERNIEUWING - HUUR VAN GOEDEREN - ANDERE SCHULDENAAR -
VERSCHILLENDE RECHTEN EN VERPLICHTINGEN - WIL TOT SCHULDVERNIEUWING.

2º HUUR VAN GOEDEREN — ALLERLEI - ANDERE SCHULDENAAR - VERSCHILLENDE

RECHTEN EN VERPLICHTINGEN - WIL TOT SCHULDVERNIEUWING.

3º RECHTSBEGINSELEN (ALGEMENE) - BEGINSEL LUIDENS HETWELK
AFSTAND VAN RECHT STRIKT MOET WORDEN GEÏNTERPRETEERD EN
NIET WORDT VERMOED - HUUR VAN GOEDEREN - ANDERE SCHULDENAAR -
VERSCHILLENDE RECHTEN EN VERPLICHTINGEN - WIL TOT SCHULDVERNIEUWING.

1º, 2° en 3° Wanneer uit de vergelijking van de contractuele verhouding zoals zij werkelijk
bestond tussen de verhuurder en de huurder en zoals zij  vermeld staat in de notariële
akte, blijkt dat de overeengekomen rechten en verplichtingen die de nieuwe schuldenaar
worden opgelegd fundamenteel verschillend zijn, dan geeft de tekst van de notariële akte
blijk van de duidelijke wil van de verhuurder om met de nieuwe schuldenaar een nieuwe
huurovereenkomst aan te gaan onder andere voorwaarden dat die welke golden voor de
contractuele verhouding die tussen hem en de huurder bestond; uit  die feiten kan de
rechter afleiden dat er geen sprake is van een huuroverdracht maar wel van een schuld-
vernieuwing die de bevrijding van de huurder impliceert1.  (Artt. 1271, 3°, 1273 en 1275
B.W.; algemeen rechtsbeginsel luidens hetwelk afstand van recht strikt moet worden ge-
ïnterpreteerd en niet wordt vermoed)

1 Zie Cass., 20 sept. 1984, A.R. 7074 (A.C. 1984-85, nr. 57).
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(SOGOVER N.V. T. LA FILIERE B.V.B.A. e.a.)

ARREST (vertaling)

(A.R. C.02.0049.F)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen het vonnis, op 19 juni 2001 in hoger beroep

gewezen door de Rechtbank van Koophandel te Bergen.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Sylviane Velu heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Thierry Werquin heeft geconcludeerd.
III. Cassatiemiddel
Eiseres voert een middel aan :
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 1200, 1271, 3°, 1273, 1275, 1319, 1320 en 1322 van het Burgerlijk Wet-

boek;
- algemeen rechtsbeginsel volgens hetwelk de afstand op beperkende wijze moet wor-

den uitgelegd en alleen kan worden afgeleid uit gegevens die niet vatbaar zijn voor een
andere uitlegging.

Aangevochten beslissingen en redenen
Het bestreden vonnis doet de hoofdelijke veroordeling die ten laste van de eerste ver-

weerster en ten gunste van eiseres is uitgesproken teniet en veroordeelt laatstgenoemde
om aan de verweersters de kosten van beide instanties te betalen. Het beslist aldus op alle
gronden die hier geacht worden volledig weergegeven te zijn en inzonderheid op de vol-
gende gronden :

"uit de vergelijking van de contractuele verhoudingen, zoals ze werkelijk tussen de ver-
huurder en (eerstgenoemde verweerster) hebben bestaan, met die welke in de notariële
akte van 7 augustus 1998 worden omschreven blijkt dat de met de b.v.b.a. Chado overeen-
gekomen rechten en verplichtingen fundamenteel verschilden van die welke met (eerste
verweerster) waren overeengekomen;

die verschillen worden door (eiseres) niet betwist;
uit de bewoordingen van de notariële akte blijkt overduidelijk de wil van de verhuurder

om met de b.v.b.a. Chado een nieuwe huurovereenkomst te sluiten onder andere voor-
waarden dan die welke golden voor de contractuele verhouding die tussen de verhuurder
en (eerste verweerster) bestond;

de bewoordingen van die akte vormen het afdoende bewijs van de wil van (eiseres) om
de schuld te vernieuwen;

de hoofdelijkheid waarvan sprake betreft enkel de b.v.b.a. Chado".
Grieven
Krachtens artikel 1275 van het Burgerlijk Wetboek brengt een delegatie, waarbij een

schuldenaar aan de schuldeiser een andere schuldenaar geeft die zich tegenover de schuld-
eiser verbindt, geen schuldvernieuwing teweeg, indien de schuldeiser niet uitdrukkelijk
heeft verklaard dat hij zijn schuldenaar die de delegatie gedaan heeft, van zijn verbintenis
wilde ontslaan. Naar luid van artikel 1273 van het Burgerlijk Wetboek en volgens het al-
gemeen rechtsbeginsel volgens hetwelk de afstand van recht - dat is te dezen het recht op
behoud van de vroegere schuldenaar in de contractuele verhouding - op beperkende wijze
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moet worden uitgelegd; de schuldvernieuwing die, overeenkomstig artikel 1271 van het
Burgerlijk Wetboek, tot stand komt wanneer een nieuwe schuldenaar gesteld wordt in de
plaats van de vorige, die door de schuldeiser van zijn verbintenis ontslagen wordt, kan
niet worden vermoed, maar veronderstelt dat de wil om ze tot stand te brengen duidelijk
uit de akte blijkt.

In de notariële akte van 7 augustus 1998 wordt eiseres aangewezen als "de verhuurder",
de b.v.b.a. Chado als "de huurder en overnemer" en eerstgenoemde verweerster als "de
huurder en overdrager"; die akte bepaalt dat laatstgenoemde "verklaard heeft, zonder eni-
ge waarborg, voor de tijd die nog moet lopen na 3 maart 1995, al (haar) rechten op de
hierboven vermelde  huur  die  geen verbod op onderhuur  bevat,  over  te  dragen op de
b.v.b.a Chado, die huurder en overnemer in tweede orde is en haar toestemming geeft", en
voegt er onder de titel "Overdracht" aan toe dat eiseres "verklaard heeft in te stemmen met
de overdracht van de vorige huurovereenkomst en ze als betekend te beschouwen", alvo-
rens in artikel 21 te preciseren dat "de verbintenissen van deze huurovereenkomst ondeel-
baar en hoofdelijk zijn ten aanzien van de huurders, hun erfgenamen of hun rechtverkrij-
genden, uit welke hoofde ook". De akte vermeldt nergens dat eiseres de eerste verweerster
uitdrukkelijk van haar verbintenissen ontslaat en evenmin blijkt hieruit dat zij de duidelij-
ke wil heeft een schuldvernieuwing tot stand te brengen; hij bevat daarentegen wel de uit-
drukkelijke vermelding dat de partijen de bedoeling hadden de huur over te dragen en dat
eerstgenoemde verweerster, die in de akte als "huurder en overdrager" aangewezen werd,
de verbintenissen van de huurovereenkomst moet blijven nakomen.

1. Eerste onderdeel
Daar het bestreden vonnis beslist dat "de bewoordingen van (de) akte (van 7 augustus

1998) het afdoende bewijs vormen van de wil van (eiseres) om de schuld te vernieuwen,
miskent het de bewijskracht van die akte door de wil van de partijen om de huurovereen-
komst over te dragen, waarbij de overdrager gebonden blijft door de verbintenissen van de
huurovereenkomst, te ontkennen (schending van de artikelen 1319, 1320 en 1322 van het
Burgerlijk Wetboek).

Bovendien miskent het vonnis het wettelijk begrip schuldvernieuwing door verandering
van schuldenaar, dat het behoud van de verbintenis van de vorige schuldenaar uitsluit
(schending van de artikelen 1271, 3°, 1273 en 1275 van het Burgerlijk Wetboek en mis-
kenning van het in het middel vermelde algemeen rechtsbeginsel).

(...)
IV. Beslissing van het Hof
Wat het eerste onderdeel betreft :
Overwegende dat het bestreden vonnis beslist dat "uit de vergelijking van de

contractuele verhoudingen, zoals ze werkelijk tussen de verhuurder en [eerste
verweerster] hebben bestaan, met die welke in de notariële akte van 7 augustus
1998 worden omschreven blijkt dat de met de b.v.b.a. Chado overeengekomen
rechten en verplichten fundamenteel verschilden van die welke met [eerste ver-
weerster] waren overeengekomen; dat die verschillen door [eiseres] niet worden
betwist; dat uit de bewoordingen van de notariële akte overduidelijk de wil van
de verhuurder blijkt om met de b.v.b.a. Chado een nieuwe huurovereenkomst te
sluiten onder andere voorwaarden dan die welke golden voor de contractuele
verhouding die tussen de verhuurder en [eerste verweerster] bestond";

Overwegende, enerzijds, dat het bestreden vonnis door die motivering niet ont-
kent dat de notariële akte van 7 augustus 1998 de vermeldingen bevat die het
middel aanwijst en die het vonnis daarentegen uitdrukkelijk aanhaalt, maar dat
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het, op grond van de gegevens die het aangeeft, beslist dat de benaming over-
dracht van huur die de partijen hebben gegeven aan de verrichting die genoemde
akte vaststelt, niet de juiste is;

Overwegende, anderzijds, dat het bestreden vonnis, zonder de artikelen 1271,
3°, 1273 en 1275 van het Burgerlijk Wetboek te schenden en zonder het in het
middel vermelde algemeen rechtsbeginsel te miskennen, uit die feitelijke gege-
vens het bestaan heeft kunnen afleiden van een schuldvernieuwing die de bevrij-
ding van eerstgenoemde verweerster impliceert;

(...)
OM DIE REDENEN,
HET HOF
Verwerpt het cassatieberoep en de vordering tot bindendverklaring van het ar-

rest;
Veroordeelt eiseres in de kosten.

5 december 2002 - 1° kamer – Voorzitter: de h. Parmentier, afdelingsvoorzitter – Ver-
slaggever: mevr. Velu – Gelijkluidende conclusie van de h. Werquin, advocaat-generaal –
Advocaat: mr. Draps.

Nr. 654

1° KAMER - 6 december 2002

BEWIJS — BURGERLIJKE ZAKEN — GETUIGEN - BETALING VAN EEN GELDSOM.

De betaling van een geldsom is een rechtshandeling waarop de bewijsregel van art. 1341
B.W. van toepassing is1.

(D. T. L.)

ARREST

(A.R. C.00.0099.N)

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

het Hof van Beroep te Gent.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Eric Stassijns heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Guido Bresseleers heeft geconcludeerd.
III. Middelen
Eiser voert in zijn verzoekschrift twee middelen aan.
1. Eerste middel

1 AUBRY & RAU, Droit civil français, XII, Paris 1958, 249; G. BAUDRY-LACANTINERIE,  Traité de droit
civil, XV, Paris 1908, nr. 2520. 
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Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 1315, 1316, 1341 en 1348 van het Burgerlijk Wetboek;
- artikel 915 van het Gerechtelijk Wetboek;
- het algemeen rechtsbeginsel van het recht van verdediging.
Aangevochten beslissingen
Het bestreden arrest verklaart het hoger beroep van eiser ontvankelijk doch ongegrond

en, bij, bevestiging van het vonnis a quo, zegt voor recht dat de revindicatie van de spaar-
bons uitgegeven door de Bacob met nrs. 06101-2779962-55 en 05101-2624165-88 van
waarde is en verweerster in het bezit moet worden gesteld van deze spaarbons, met aange-
hechte coupons, binnen de acht dagen vanaf de betekening van het vonnis, eiser veroor-
deelt tot betaling aan verweerster van de som van 107.000 BEF, meer de wettelijke rente
vanaf 29 mei 1996 en de gerechtelijke rente tot de datum der betaling, en daarenboven
oordeelt dat verweerster recht heeft om over de spaarbons 06101-2779962-55 en 05101-
2624195-88 te beschikken en ze op te eisen ten overstaan van degene die er de feitelijke
heerschappij over heeft, en eiser veroordeelt tot de kosten van de aanleg in hoger beroep,
op volgende gronden :

"De betwisting over het bedrag van 107.000 BEF is zeer eenvoudig. De veroordeling
van de eerste rechter om dat bedrag te betalen aan (verweerster) is volkomen terecht.

(Eiser) stelt zelf dat hij een aan (verweerster) toebehorende spaarbon (Bacob, 3 jaar,
aankoop 1 april 1996) nr. 06101-2787425-49 op haar verzoek heeft verkocht en dat hij de
opbrengst van dat bedrag aan haar heeft uitbetaald. Uit stukken 1 ter a en b blijkt dat de
verzilvering gebeurde op 29 mei 1996. (Verweerster) betwist dat ze opdracht heeft gege-
ven om deze spaarbon te verzilveren. Ze betwist dat (eiser) haar die opbrengst heeft uitbe-
taald: ze beweert dat (eiser) die gelden voor eigen gebruik heeft aangewend. Een persoon-
lijke verschijning van (verweerster) bevelen om te horen dat ze daarin volhardt, zoals door
haar raadsman bevestigd op de terechtzitting van 10 september 1999, is totaal overbodig
en omwille van de leeftijd van betrokkene, die 88 jaar is geworden, ook niet geraadzaam.

Hij die beweert bevrijd te zijn van een verbintenis over een zaak die de som of de waar-
de van 3.000 BEF te boven gaat, moet door een geschrift het bewijs leveren van de beta-
ling of van het feit dat het tenietgaan van zijn verbintenis heeft teweeggebracht; daarvan is
hij echter vrijgesteld o.m. indien hij bewijst dat het hem materieel of moreel onmogelijk is
geweest zich een schriftelijk bewijs te verschaffen en in dit geval kan hij door getuigen of
vermoedens het bewijs leveren dat de verbintenis is tenietgegaan. De eerste rechter oor-
deelde terecht dat deze onmogelijkheid ten onrechte wordt ingeroepen door (eiser). Zeer
terecht overwoog de eerste rechter het volgende: 'Hij kon de opbrengst van de kasbons op
de zichtrekening van (verweerster) hebben laten crediteren. De voorzichtigheid gebood
hem ook - als beheerder die gebeurlijk rekening en verantwoording zou moeten afleggen -
zich kwijting te laten opmaken, hetgeen in die omstandigheden dan ook niet ongebruike-
lijk en ongewoon is.' Deze overweging is in de beroepsakte zelfs niet aangevochten".

Grieven
Krachtens artikel 1315, lid 2, van het Burgerlijk Wetboek, moet hij die beweert bevrijd

te zijn, het bewijs leveren van de betaling of van het feit dat het tenietgaan van zijn ver-
bintenis heeft teweeggebracht, (te weten) overeenkomstig artikel 1316 van het Burgerlijk
Wetboek  de  regels  betreffende  de  bewijsmiddelen  bepaald  in  de  eerste  afdeling  van
Hoofdstuk VI van Titel III van Boek III van het Burgerlijk Wetboek.

Overeenkomstig artikel 915 van het Gerechtelijk Wetboek, kan de rechter indien een
partij aanbiedt het bewijs van een bepaald en ter zake dienend feit te leveren door één of
meer getuigen, die bewijslevering toestaan indien het bewijs toelaatbaar is.

Het bewijs door middel van getuigen en vermoedens is toelaatbaar wanneer de wet het
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niet verbiedt.
Krachtens artikel 1341 van het Burgerlijk Wetboek moet een akte voor een notaris of

een onderhandse akte worden opgemaakt van alle zaken die de som of de waarde van vijf-
tienduizend frank te boven gaan.

Overeenkomstig artikel 1348 van het Burgerlijk Wetboek lijdt deze regel uitzondering
in alle gevallen waarin het de schuldeiser niet mogelijk is geweest zich een schriftelijk be-
wijs te verschaffen van de verbintenis die jegens hem is aangegaan.

De vereiste van een schriftelijk bewijs overeenkomstig artikel 1341 van het Burgerlijk
Wetboek geldt enkel voor rechtshandelingen doch niet voor rechtsfeiten of materiële fei-
ten.

Dergelijke feiten mogen steeds worden bewezen met alle middelen, waaronder getui-
gen en vermoedens.

Eiser bood aan (beroepsvoorschrift, p. 5 en 8) te bewijzen met alle middelen van recht,
inclusief het getuigenbewijs en/of de persoonlijke verschijning dat de spaarbon nr. 06101-
2787425-49 op verzoek van (verweerster) werd verzilverd, en dat de waarde van deze
kasbon (ad. 107.000 BEF) aan (verweerster) werd terugbetaald.

Eiser liet in zijn beroepsverzoekschrift ter griffie neergelegd op 11 augustus 1998, gel-
den dat hij minstens recht had deze rechtsfeiten te mogen bewijzen met alle middelen van
recht.

Het door eiser aangeboden getuigenbewijs had dus geen betrekking op een rechtshan-
deling, doch wel op feiten, zodat de vereiste van een schriftelijk bewijs zoals gesteld in ar-
tikel 1341 van het Burgerlijk Wetboek niet van toepassing was.

Het bestreden arrest kon derhalve het aanbod om met getuigen te bewijzen niet afwij-
zen om reden dat het getuigenbewijs op grond van artikel 1341 van het Burgerlijk Wet-
boek niet toelaatbaar zou zijn.

Het bestreden arrest dat in die omstandigheden het aanbod om te bewijzen met alle
middelen van recht afwijst, miskent het principieel recht om zodanig bewijs te leveren en
schendt de in het middel aangehaalde wetsbepalingen en het ingeroepen algemeen rechts-
beginsel.

(...)
IV. Beslissing van het Hof
1. Eerste middel
Overwegende dat eiser voor de appèlrechter aanvoerde dat hij de kasbon nr.

06101-2787425-49 bij de BACOB-bank op verzoek van verweerster heeft verzil-
verd en dat hij haar het bedrag van 107.000 BEF heeft terugbetaald; dat hij heeft
aangeboden door alle middelen te bewijzen dat bedoelde spaarbon op verzoek
van verweerster werd verzilverd en dat de waarde van deze kasbon (ad 107.000
BEF) aan verweerster werd terugbetaald;

Overwegende dat de appèlrechter met de redengeving vermeld in het middel
oordeelt dat het bewijs van de terugbetaling van 107.000 BEF moet blijken uit
een geschrift, zodat het bewijs van bedoelde betaling door alle middelen niet is
toegelaten; 

Dat de betaling van een geldsom een rechtshandeling is waarop de bewijsregel
van artikel 1341 van het Burgerlijk Wetboek van toepassing is;

Overwegende dat door het tevergeefs bekritiseerde oordeel dat het bewijs van
de terugbetaling van 107.000 BEF enkel door een geschrift kan bewezen worden
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en het oordeel dat eiser ten onrechte inroept dat het hem materieel of moreel on-
mogelijk was zich dergelijk bewijs te verschaffen, het aanbod van eiser om door
alle middelen van recht het bewijs te leveren dat hij de bewuste kasbon heeft ver-
zilverd in opdracht van verweerster, voor de appèlrechter niet meer dienstig was;

Dat het middel in zoverre niet kan worden aangenomen;
(...)
OM DIE REDENEN,
HET HOF,
Verwerpt het cassatieberoep;
Veroordeelt eiser in de kosten.

6 december 2002 - 1° kamer – Voorzitter: de h. Waûters, waarnemend voorzitter – Ver-
slaggever: de h. Stassijns – Gelijkluidende conclusie van de h. Bresseleers, advocaat-ge-
neraal – Advocaat: mr. De Gryse.

Nr. 655

1° KAMER - 6 december 2002

1º WETTEN. DECRETEN. ORDONNANTIES. BESLUITEN — WERKING IN DE
TIJD EN IN DE RUIMTE - WERKING IN DE TIJD - DRAAGWIJDTE - ARTIKEL 1231 B.W.

2º OVEREENKOMST — ALGEMENE BEGRIPPEN - ARTIKEL 1231 B.W. - WERKING

IN DE TIJD.

3º OVEREENKOMST — RECHTEN EN VERPLICHTINGEN VAN PARTIJEN —
TUSSEN PARTIJEN - NIET-UITVOERING - STRAFBEDING - BEVOEGDHEID VAN DE RECHTER.

1º en 2° De wet van 23 november 1998 die art. 1231 B.W. heeft ingevoerd, is ook van toe-
passing op de voor haar inwerkingtreding gesloten overeenkomsten1.

3º De rechter kan een strafbeding niet vernietigen omdat het bedrag ervan hoger is dan dat
van de potentiële schade2. (Artt. 1226, 1231, §1 B.W.)

(JAMARI B.V.B.A. T. M. e.a.)

ARREST

(A.R. C.00.0176.N)

1 Zie  Cass.,  14  feb.  2002,  A.R.  C.00.0350.N,  nr.  108;  C.  DELFORGE,  "Entre  prudence et  audace
...Réflexions sur la récente modification des dispositions du Code civil relatives à la clause pénale et
aux intérêts moratoires", Rev. not. b., 1999 (594) 615; I. DEMUYNCK, "De nieuwe wet op de strafbedin-
gen: het matigingsrecht gelegaliseerd", R.W. 1666-2000, 105, nr. 1; P.WÉRY, "La loi du 23 novembre
1998 modifiant le Code civil en ce qui concerne la clause pénale et les intérêts moratoires: fin de la
crise  de  la  clause  pénale  ou  début  de  nouvelles  incertitudes?", T.B.B.R.  1999  (222)  225;  B.
WYLLEMAN, "De nieuwe wetgeving inzake strafbedingen en moratoire intrest", A.J.T. 1998-99, (701),
nr. 15. 
2 CHR. BIQUET-MATHIEU, "La loi du 23 novembre 1998 et le nouveau régime des clauses pénales", J.T.
1999 (709), 711 nr. 7; P. WÉRY, "Les pouvoirs du juge dans la nouvelle loi relative aux clauses péna-
les", J.T. 2000 (615) 616, nr. 4.
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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 Guido Bresseleers heeft geconcludeerd.
III. Middel
Eiser voert in zijn verzoekschrift een middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 149 van de Grondwet;
- de artikelen 1226, 1229 en 1231 van het Burgerlijk Wetboek (de artikelen 1226 en

1231 gewijzigd bij de wet van 23 november 1998).
Aangevochten beslissingen
Het bestreden arrest van bevestiging verklaart de tussenvordering van eiseres om eerste

verweerder te veroordelen tot een provisionele schadevergoeding van 500.000 BEF onge-
grond op grond dat artikel 5 van de overeenkomst tot overdracht der handelszaak volgend
beding bevatte: "de verkoper staat er jegens de koper voor in dat de bij deze overeenkomst
verkochte handelszaak zijn eigendom is en er geen enkel beletsel bestaat dat de vrije over-
dracht zou kunnen verhinderen zo bijvoorbeeld enig pandrecht of retentierecht. Indien zou
komen vast te staan dat zulks niet het geval is, verbindt de koper zich vanaf heden reeds in
de betaling van een schadevergoeding aan de koper van 500.000 BEF en zulks ten titel
van forfaitair en onherroepelijk schadebeding, onverminderd de mogelijkheid in hoofde
van de koper om hogere schade aan te tonen en te vorderen". Eerste verweerder stelt te-
recht dat dergelijk schadebeding dat minimaal 25 pct. vertegenwoordigt van de bedongen
verkoopprijs nietig is nu het meer dekt dan de potentiële schade in overweging genomen
ten tijde van de totstandkoming der overeenkomst die een prijs stipuleerde van 2.000.000
BEF.

Grieven
1. Eerste onderdeel
Eiseres hield in haar syntheseconclusie uitdrukkelijk staande dat het schadebeding niet

alleen dient beoordeeld in functie van de verkoopprijs van 2.000.000 BEF. Immers naast
de koopprijs dienden ook nog de stocks vergoed. Eiseres de binnenhuisinrichting voor
haar rekening zou nemen en zij bovendien een maandelijkse huur van 40.000 BEF zou be-
talen zodat de vergoeding in het kader van het globale pakket veel lager ligt dan 25 pct.
Eiseres heeft daarenboven ook wel degelijk een aanzienlijke schade geleden bestaande
uit: -aanwerving van gekwalificeerd personeel dat moest ontslagen worden doch waarvan
de opzegtermijnen dienden gerespecteerd, - contacten met aannemers om de ten hare laste
vallende infrastructuur en inrichtingswerken te verzorgen, -verlies op rente voor de aange-
gane lening, nutsvoorzieningen zoals telefoon, telefax, elektriciteit, gas en andere, -afslui-
ten van de nodige verzekeringscontracten, - aankopen van audiovisueel materiaal bij de
importeurs van Panasonic, Technics, Yamaha, JBL plus allerlei kleine audiovisueel mate-
riaal, namelijk "eenseizoensmateriaal" dat snel veroudert en in waarde vermindert, - ver-
lies van de "hausse" die normaal in de verkoop van september tot en met eindejaar plaats-
grijpt en dat het feit dat eiseres de gedwongen uitvoering nastreefde eveneens aantoont dat
het schadebeding lager was dan de werkelijke schade (zie de laatste syntheseconclusie van
eiseres die werd neergelegd met schrijven van 20 april 1999, pag. 22, 25, 26 en 27). Het
bestreden  arrest  heeft  op  dit  uitdrukkelijk  en  gemotiveerd  verweer  niet  geantwoord
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(schending van artikel 149 van de Grondwet).
2. Tweede onderdeel
De rechter kan ingevolge het artikel 1231, §1, van het Burgerlijk Wetboek ambtshalve

of op verzoek van de schuldenaar, de straf die bestaat in het betalen van een bepaalde
geldsom verminderen wanneer die som kennelijk het bedrag te boven gaat dat de partijen
konden vaststellen om de schade wegens de niet-uitvoering van de overeenkomst te ver-
goeden. De rechter kan het strafbeding derhalve niet vernietigen louter omdat het bedrag
ervan meer dekt dan de potentiële schade vermits hij het bedrag van het strafbeding in dat
geval desnoods ambtshalve zal verminderen. Het bestreden arrest heeft dan ook ten on-
rechte beslist dat het schadebeding nietig is louter omdat het meer dekt dan de potentiële
schade (schending van de artikelen 1226, 1229 en 1231 van het Burgerlijk Wetboek). 

IV. Beslissing van het Hof
1. Tweede onderdeel
Overwegende dat,  krachtens artikel 1231,  §1,  eerste lid,  van het Burgerlijk

Wetboek, de rechter ambtshalve of op verzoek van de schuldenaar de straf die
bestaat in het betalen van een bepaalde geldsom kan verminderen, wanneer die
som kennelijk het bedrag te boven gaat dat de partijen konden vaststellen om de
schade wegens de niet-uitvoering van de overeenkomst te vergoeden; 

Dat luidens het tweede lid van die bepaling de rechter de schuldenaar niet kan
veroordelen dan tot een kleinere geldsom dan bij gebrek aan strafbeding ver-
schuldigd zou zijn; 

Dat de rechter derhalve een strafbeding niet kan vernietigen omdat het bedrag
ervan hoger is dan dat van de potentiële schade;

Overwegende dat voormeld artikel 1231 werd ingevoerd door de wet van 23
november 1998 die in werking is getreden op 23 januari 1999; dat deze wet die
van dwingend recht is, ook van toepassing is op de voor haar inwerkingtreding
gesloten overeenkomsten;

Overwegende dat de appèlrechters door te oordelen dat het in artikel 5 van de
overeenkomst tot overdracht van de handelszaak bedongen schadebeding "nietig
is nu het meer dekt dan de potentiële schade", artikel 1231, §1, eerste lid, van het
Burgerlijk Wetboek schenden;

Dat het onderdeel gegrond is;
2. Overige grieven
Overwegende dat de overige grieven niet tot ruimere cassatie kunnen leiden;
OM DIE REDENEN,
HET HOF,
Vernietigt het bestreden arrest, in zoverre het uitspraak heeft gedaan over de

vordering tot schadevergoeding van eiseres ten overstaan van eerste verweerder;
Verklaart dit arrest bindend aan de tot bindendverklaring opgeroepen partij;
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;
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Verwijst de aldus beperkte zaak naar het Hof van Beroep te Gent.

6 december 2002 - 1° kamer – Voorzitter: de h. Waûters, waarnemend voorzitter – Ver-
slaggever: de h. Dirix – Gelijkluidende conclusie van de h. Bresseleers, advocaat-generaal
– Advocaat: mr. Houtekier.

Nr. 656

1° KAMER - 6 december 2002

1º KORT GEDING - BEVOEGDHEID VAN DE RECHTER IN KORT GEDING -
OVEREENKOMST - BEVEL TOT VOORLOPIGE UITVOERING - VOORWAARDE.

2º REDENEN VAN DE VONNISSEN EN ARRESTEN — GEEN CONCLUSIE —
BURGERLIJKE ZAKEN (HANDELSZAKEN EN SOCIALE ZAKEN INBEGREPEN) - OMVANG VAN DE

MOTIVERINGSPLICHT - PUNT DAT GEEN BELANG VERTOONT.

3º DWANGSOM - VORDERING - MEERDERE PARTIJEN MET UITEENLOPENDE BELANGEN -
VEROORDELING VAN WEDERPARTIJ - VOORWAARDE.

1º De kortgedingrechter die bij voorraad uitspraak doet in een geval dat hij spoedeisend
acht en daarbij de voorlopige uitvoering van een overeenkomst beveelt, is niet verplicht
die maatregel in de tijd te beperken, noch moet hij beslissen dat het bevel slechts geldt
voor zover de partij die de maatregel gevraagd heeft een vordering ten gronde inleidt1.
(Art. 584, eerste lid Ger. W.)

2º Met betrekking tot een punt dat in zijn redenering geen belang vertoont kan aan de rech-
ter geen gebrek in de motivering worden verweten2. (Art. 149 G.W. 1994)

3º  De  rechter  die,  op  vordering  van meerdere  partijen  die  uiteenlopende  belangen  en
rechtsposities hebben, een wederpartij veroordeelt tot betaling van een geldsom voor het
geval aan de hoofdveroordeling niet wordt voldaan, moet bepalen aan wie de dwangsom
moet worden betaald indien aan de hoofdveroordeling niet wordt voldaan.  (Art. 1385bis
Ger.W.)

(BANKSYS N.V. T. AGENTUREN DECLERCQ B.V.B.A. e.a.)

ARREST

(A.R. C.02.0171.N)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 12 februari 2002 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. Middelen

1 Cass., 15 nov. 1923, Bull. en Pas. 1924, 28; S. BEERNAERT, "Algemene principes van het civiele kort
geding", R.W. 2001-2002, (1341) nr. 25.
2 Zie Cass., 17 maart 1995, A.R. C.93.0204.N, nr. 156; 4 febr. 2000, A.R. C.98.0522.N, nr. 92. 
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Eiseres voert in haar verzoekschrift drie middelen aan.
1. Eerste middel
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 10 en 11 van de Grondwet;
- artikel 1165 van het Burgerlijk Wetboek;
- de artikelen 17, 18, 584 en 1385bis van het Gerechtelijk Wetboek;
- artikel 1 van de wet van 27 juni 1921 waarbij aan de verenigingen zonder winstge-

vend doel en aan de instellingen van openbaar nut rechtspersoonlijkheid wordt verleend;
- de algemene rechtsbeginselen inzake gelijkheid en proportionaliteit.
Aangevochten beslissingen
Na de hierna volgende vaststellingen te hebben gedaan, die door eiseres in het raam van

onderhavige voorziening niet worden bekritiseerd :
(1) "(Eiseres) presteert haar diensten op grond van een overeenkomt voor het ter be-

schikking stellen van ... (een nader omschreven elektronische betaalterminal)" (p. 5). "(Ei-
seres) heeft op het Belgische grondgebied een monopolie inzake dienstverlening op het
vlak van het elektronisch betalingsverkeer. De structuur van het betalingssysteem is hier-
op gebaseerd dat bij de handelaren toestellen C/zam of C/zam Smash worden geïnstal-
leerd, die verbonden zijn met het computersysteem van Banksys, dat eveneens verbonden
is met de computersystemen van de financiële instellingen. Om het systeem te gebruiken
benut de betaler een betaalkaart (Bancontact of Mister Cash) waarmee de overdracht van
de fondsen wordt verricht door directe debitering van diens financiële rekening. De termi-
nals worden door (eiseres) verhuurd of verkocht aan de handelaren, die verder een abon-
nementsprijs dienen te betalen en voor de apparatuur maandelijks ook een onderhouds-
beurt genieten" (p. 9). "Op de keerzijde van het voorgedrukte exemplaar van de overeen-
komst staan uitgebreide algemene voorwaarden afgedrukt. In een artikel 4 betreffende de
uitvoering van de opdrachten tot overdracht, wordt in het eerste lid gestipuleerd dat 'zowel
Banksys als de op zijn netwerk aangesloten banken verbinden zich ertoe de overdrachten
correct en tijdig uit te voeren'" (p. 5). 

(2) "In de inleidende dagvaarding wordt door de eerste en tweede (verweersters), die
zelfstandige ondernemers zijn, als grondslag van de vordering aangevoerd dat (eiseres) in
gebreke blijft de continue dienstverlening te verzekeren waartoe deze gehouden is krach-
tens een aangegane overeenkomst" (p. 6).

(3) "(Derde verweerster) is een VZW die zich tot doel heeft gesteld de zelfstandige on-
dernemers uit Vlaanderen en Brussel te verenigen, hun belangen te behartigen en te be-
vorderen en om aangepaste sociale en bedrijfseconomische dienstverlening uit te bouwen.

Krachtens haar statuten mag zij hiertoe alle handelingen verrichten die rechtstreeks of
onrechtstreeks met de verwezenlijking van haar doel te maken hebben. (Vierde verweer-
ster) vormt als VZW een organisatie voor zelfstandige voedingswinkeliers. Ze heeft tot
doel de verdediging van de beroeps- en syndicale belangen van haar leden met al de door
de wet toegelaten middelen" (p. 6).

(4) "Op 30 april 2001 stuurde (eiseres), die de organisatie achter Bancontact en Mister
Cash is, aan haar klanten een rondschrijven waarbij ze meedeelde dat naar aanleiding van
de omschakeling naar de Euro sinds geruime tijd aanpassingen werden doorgevoerd die
tijdelijke ongemakken hadden veroorzaakt. Hiervoor bood zij haar verontschuldigingen
aan en tegelijk deelde ze mee dat niet uit te sluiten viel dat zich in de toekomst nog derge-
lijke storingen konden voordoen. Naar haar zeggen stelden specialisten alles in het werk
om de storingen tot een minimum te beperken en de aanpassingen zo snel mogelijk te be-
ëindigen. In persberichten die dateren van april en mei 2001 wordt melding gemaakt van
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de 'vertraging' bij de uitvoering van betaalopdrachten aan de kassa's van warenhuizen en
van weigering van de betaalkaarten door de terminals. In een pagina-grote advertentie in
kranten van 20 mei 2001 vraagt (eiseres) om begrip voor de moeilijkheden bij het euro-
compatibel maken van haar systeem. Ze wijst er op dat de problemen zich het vaakst
voordoen tijdens het weekend en dat ze samen met de handelaars werk maakt van de
overgang naar de euro. In een andere pagina-grote advertentie die dateert van einde juni
2001 geeft (eiseres) aan de consumenten de raad om tijdens de koopjesperiode ook hun
proton op te laden of zich te voorzien van contant geld. De vermelding 'samen met de
handelaars maken we werk van de overgang naar de euro' wordt er hernomen. Hangende
het geding, tijdens het weekend van 16 en 17 juni 2001 en op 9 juli 2001, viel het netwerk
van (eiseres) lokaal zelfs helemaal uit" (p. 4 en 5),

verklaart het bestreden arrest de originele vordering van de vier verweersters ontvanke-
lijk; "zegt dat de vordering als volgt gegrond is: beveelt (eiseres) voorlopig om in uitvoe-
ring van artikel 4.1 van de algemene voorwaarden uit de overeenkomst die haar met de
nemers verbindt, en voor de duur hiervan, om alle orders tot overdracht correct en tijdig
uit te voeren, en derhalve de continue werking van haar elektronisch betaalsysteem te le-
veren, behoudens het geval van een vreemde oorzaak; zegt dat in geval van inbreuk op dit
bevel ten laste van (eiseres) een dwangsom wordt verbeurd van 200.000 Euro per dag
waarop een voorval van discontinuïteit zich voordoet; zegt dat dit bevel het recht van (ei-
seres) onverlet laat om op technische gronden te beslissen de werking van haar systeem
aangekondigd en voor korte tijd uit te schakelen (...); veroordeelt (eiseres) in de geding-
kosten, zowel in eerste aanleg als in hoger beroep" (p. 13 en 14).

Die beslissing baseert zich op volgende redenen wat betreft de ontvankelijkheid van de
vordering van de verweersters :

(a) "In de inleidende dagvaarding wordt door de eerste en tweede (verweersters) (...) als
grondslag van de vordering aangevoerd dat (eiseres) in gebreke blijft de continue dienst-
verlening  te  verzekeren  waartoe  deze  gehouden  is  krachtens  een  aangegane  overeen-
komst. Aangezien deze partijen vorderen dat (eiseres) een bevel zou worden gegeven dat
in de lijn ligt van hun beweerde rechten uit genoemde overeenkomst, hebben zij hoeda-
nigheid en een rechtstreeks persoonlijk belang bij het instellen van hun vordering. Hun
vordering is dan ook ontvankelijk" (p. 6).

(b) "De derde en vierde (verweersters) hebben de hoedanigheid en een belang zoals be-
doeld in artikel 17 Gerechtelijk Wetboek om op te komen voor de verdediging van hun
materiële en morele belangen die onderscheiden zijn van die van hun aangesloten leden.
In de tweede geciteerde pagina-grote advertenties wordt door (eiseres) in het verlengde
van de problemen waarvan zij gewag maakt aangegeven dat zij 'samen met de handelaars'
werk maakt van de overgang naar de euro. Hierdoor wordt op zijn minst de indruk gewekt
dat (eiseres) de oplossing van het probleem overlegt met diegenen die er langs haar cliën-
tenzijde (verkopers - contractueel 'nemers') mee geconfronteerd worden, en vermits voor
de hand ligt dat zulk overleg geen individueel karakter kan hebben, kon het overleg alleen
maar met de belangenverenigingen gebeuren. In het voorliggend geval betroffen de storin-
gen in het betaalnetwerk vooral de zelfstandige kleinhandelaars in het algemeen, waarvan
derde en vierde (verweersters) een belangenvereniging vormen. Gelet op het feit dat de in-
druk werd gewekt - overigens zonder enige grond - dat het probleem 'met de handelaars',
in feite met hun belangenvereniging, werd opgelost, werd de belangenvertegenwoordiging
door (derde en vierde verweersters) bij het gebeuren betrokken. Derhalve, zelfs indien de
storingen in het netwerk ten aanzien van (derde en vierde verweersters) niet het aspect van
een mogelijke contractuele tekortkoming inhouden, kunnen deze verenigingen wel dege-
lijk in hun persoonlijke belangen worden geschaad door het feit dat een gesuggereerd
overleg inzake een, zowel voor de vereniging zelf als voor haar leden, belangrijke aange-
legenheid blijkbaar niet het gewenste resultaat kon opleveren, waaruit door derden kan
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worden afgeleid dat zij hun statutair doel niet optimaal wisten te behartigen. Het is dan
ook zonder belang dat (derde en vierde verweersters) zelf geen nadeel van de beweerde
contractuele tekortkoming zouden ondervinden, hetgeen niet eens vaststaat mocht blijken
dat zij zelf gebruiker zijn van Bancontact en Mister Cash. In de gegeven omstandigheden
hebben zij er belang bij dat, gesteld dat de overeenkomst tussen (eiseres) en de handelaars
de door dezen voorgehouden verbintenis inhoudt, (eiseres) voorlopig zou worden genoopt
om deze na te leven. Ook de derde en vierde (verweersters) doen aldus van de nodige hoe-
danigheid en het rechtstreeks persoonlijk belang blijken om het aangespannen proces te
voeren. De vordering is ook wat hen betreft ontvankelijk" (p. 5 tot 8).

c) "Het door (verweersters) gevorderde strekt er toe om de naleving te bekomen van
hetgeen door hen als een contractuele verbintenis van (eiseres) wordt beschouwd. Een
maatregel waarmee voorlopig wordt verzekerd dat door (eiseres) zou worden gepresteerd
hetgeen op het eerste gezicht tot haar contractuele verplichting behoort, gaat niet verder
dan hetgeen in de vermoedelijke lijn van de rechten van partijen ligt" (p. 9, met betrek-
king tot het voorlopige karakter).

Grieven
1.1. Eerste onderdeel
Krachtens artikel 1385bis van het Gerechtelijk Wetboek, kan de rechter, en onder meer

de kortgedingrechter, op vordering van één der partijen, de wederpartij veroordelen tot be-
taling van een dwangsom voor het geval dat aan de hoofdveroordeling niet wordt voldaan.

De hoofdveroordeling, uitgesproken door het bestreden arrest ten gunste van de vier
verweersters, bestaat erin eiseres te veroordelen om "voorlopig (...) in uitvoering van arti-
kel 4.1 van de algemene voorwaarden uit de overeenkomst die haar met de nemers ver-
bindt, en voor de duur hiervan, (...) alle orders tot overdracht correct en tijdig uit te voe-
ren, en derhalve de continue werking van haar elektronisch betaalsysteem te leveren, be-
houdens het geval van een vreemde oorzaak".

Welnu blijkt uit voormelde vaststellingen en redenen van het arrest dat de derde en
vierde verweersters  geen overeenkomst  hebben afgesloten met  eiseres  voor  het  terbe-
schikkingstellen van een elektronische betaalterminal en dat zijzelf geen nadeel ondervin-
den van een mogelijke contractuele tekortkoming van eiseres.

Bijgevolg, krachtens artikel 1165 van het Burgerlijk Wetboek, konden derde en vierde
verweersters, die vereniging zonder winstgevend doel zijn,  bekleed met een rechtsper-
soonlijkheid die verschilt van die van hun leden (voornoemde wet van 27 juni 1921, art.
1), en die derden zijn ten opzichte van de door hun leden met eiseres afgesloten overeen-
komsten, niet ontvankelijk worden verklaard in hun vordering tot veroordeling van eiseres
om die overeenkomsten (uit te voeren) onder verbeurte van een dwangsom. In dat opzicht,
zouden de hierboven sub (b) aangehaalde redenen, het rechtmatige belang van derde en
vierde verweersters kunnen hebben verantwoord om in de procedure tussen te komen ter
ondersteuning van de vordering eerste en tweede verweersters, maar kunnen ze onmoge-
lijk wettelijk verantwoorden dat derde en vierde verweersters in hun eigen voordeel de
veroordeling bekomen van eiseres tot uitvoering, onder verbeurte van een dwangsom, van
de door hun leden of door eerste en tweede verweersters afgesloten overeenkomsten.

Door de vordering van derde en vierde verweersters ontvankelijk te verklaren die ertoe
strekte eiseres te laten veroordelen om onder verbeurte van een dwangsom de tussen,
enerzijds, eiseres en, anderzijds, eerste en tweede verweersters of de leden van derde en
vierde verweersters afgesloten overeenkomsten uit te voeren, en door eiseres te veroorde-
len tot betaling aan verweersters, en dus onder meer aan derde en vierde verweersters, van
een dwangsom in geval van niet-uitvoering van die overeenkomsten, schendt het bestre-
den arrest bijgevolg (de) artikelen 1165 van het Burgerlijk Wetboek, 1 van voornoemde
wet van 27 juni 1921, 17, 18 en 1385bis van het Gerechtelijk Wetboek en overschrijdt het
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de grenzen van de bevoegdheid van de rechter die uitspraak doet bij voorraad (schending
van artikel 584 van het Gerechtelijk Wetboek).

1.2. Tweede onderdeel
A. Wanneer de wet hem de macht toekent om op discretionnaire wijze het bedrag te be-

palen van een veroordeling, zoals een dwangsom, dient de rechter, ten opzichte van de
partijen, de in artikelen 10 en 11 van de Grondwet vervatte gelijkheids- en non-discrimi-
natiebeginselen na te leven. Hij kan bijgevolg niet, zonder redelijke verantwoording, ver-
oordelingen uitspreken die buiten elke verhouding staan tot het doel dat de wet eraan toe-
wijst, noch identieke veroordelingen uitspreken die zouden worden opgelopen in gevallen
die fundamenteel verschillen.

B. In onderhavig geval, beveelt het arrest eiseres "om in uitvoering van artikel 4.1 van
de algemene voorwaarden uit de overeenkomst die haar met de nemers verbindt, en voor
de duur hiervan, om alle orders tot overdracht correct en tijdig uit te voeren, en derhalve
de continue werking van haar elektronisch betaalsysteem te leveren, behoudens het geval
van een vreemde oorzaak" en "zegt dat in geval van inbreuk op dit bevel ten laste van (ei-
seres) een dwangsom wordt verbeurd van 200.000 Euro per dag waarop een voorval van
discontinuïteit zich voordoet", zonder nader te bepalen aan wie eiseres veroordeeld wordt
die dwangsom te betalen in de vooropgestelde hypothese.

Wat elk van de twee eerste verweersters betreft, kan de hoofdelijke veroordeling slechts
slaan op de overeenkomst die elk van die "nemers" verbindt jegens eiseres.

Bijgevolg, wanneer het hof van beroep "zegt dat in geval van inbreuk op dit bevel ten
laste van (eiseres) een dwangsom wordt verbeurd van 200.000 Euro per dag waarop een
voorval van discontinuïteit zich voordoet", betekent dit noodzakelijk dat die dwangsom,
die ten opzichte van de hoofdveroordeling accessoir is, voor het geheel verschuldigd is
aan elk van de twee eerste verweersters, terwijl er uit de redenen van het arrest voortvloeit
dat het bedrag van een dwangsom bepaald werd met inachtneming van de nadelen die de
gevallen van discontinuïteit in het elektronisch betaalsysteem van eiseres kunnen veroor-
zaken, niet alleen aan eerste en tweede verweersters, maar aan het geheel der "nemers" die
leden zijn van derde en vierde verweersters en aan eerste en tweede verweersters.

Bijgevolg kent het arrest aan de twee eerste verweersters een veroordeling toe die bui-
ten elke verhouding staat tot de maat van hun belang (schending van de artikelen 10 en 11
van de Grondwet, van de in deze artikelen vervatte gelijkheids- en proportionaliteitsbegin-
selen en van artikel 1385bis van het Gerechtelijk Wetboek) en overschrijdt de grenzen
van de bevoegdheid van de rechter die uitspraak doet bij voorraad (schending van artikel
584 van het Gerechtelijk Wetboek).

Indien het arrest die draagwijdte niet heeft, dient er te worden vastgesteld dat het niet
het bedrag van de dwangsom bepaalt dat elke verweerster het recht heeft van eiseres te
verkrijgen in uitvoering van het arrest. In dat geval, schendt het arrest het wettelijke be-
grip van dwangsom, geldsom dat de rechter een partij veroordeelt te betalen aan de andere
partij (schending van artikel 1385bis van het Gerechtelijk Wetboek) en overschrijdt het de
grenzen van de bevoegdheid van de rechter die uitspraak doet bij voorraad (schending van
artikel 584 van het Gerechtelijk Wetboek).

C. Gelet op de algemene bewoordingen van de bestreden beslissing, wordt de dwang-
som van 200.000 Euro per dag overigens zelfs opgelopen in geval van lokale discontinuï-
teit van het betaalsysteem, zoals de gevallen die, volgens een vaststelling van het arrest,
zich hebben voorgedaan "tijdens het weekend van 16 en 17 juni 2001 en op 9 juli 2001",
en zelfs indien, bijgevolg de discontinuïteit slechts sommigen van de nemers raakt die met
eiseres een overeenkomst hebben afgesloten, met uitsluiting, bijvoorbeeld, van de twee
eerste verweersters, of van de leden van derde en vierde verweersters.

Door eiseres ten opzichte van alle verweersters tot een zelfde dwangsom te veroorde-
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len, zelfs in geval van lokale discontinuïteit van haar elektronische betaalsysteem, zonder
een onderscheid te maken naargelang die discontinuïteit al dan niet de twee eerste ver-
weersters of de leden van derde en vierde verweersters raakt, behandelt het arrest even-
eens situaties die in fundamenteel verschillen en schendt het aldus een tweede keer de ar-
tikelen 10 en 11 van de Grondwet en de daarin vervatte gelijkheids- en non-discriminatie-
beginselen, en overschrijdt het de grenzen van de bevoegdheid van de rechter die uit-
spraak doet bij voorraad (schending van artikel 584 van het Gerechtelijk Wetboek).

2. Tweede middel
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 1385bis van het Gerechtelijk Wetboek.
Aangevochten beslissingen
Na de hierna volgende vaststellingen te hebben gedaan, die door eiseres in het raam van

onderhavige voorziening niet worden bekritiseerd :
(1) "(Eiseres) presteert haar diensten op grond van een overeenkomst 'voor het ter be-

schikking stellen van ...(een nader omschreven elektronische betaalterminal)'" (p. 5). "(Ei-
seres) heeft op het Belgische grondgebied een monopolie inzake dienstverlening op het
vlak van het elektronisch betalingsverkeer. De structuur van het betalingsysteem is hierop
gebaseerd dat bij de handelaren toestellen C/zam of C/zam Smash worden geïnstalleerd,
die verbonden zijn met het computersysteem van Banksys, dat eveneens verbonden is met
de computersystemen van de financiële instellingen. Om het systeem te gebruiken benut
de betaler een betaalkaart (Bancontact of Mister Cash) waarmee de overdracht van de
fondsen wordt verricht door directe debitering van diens financiële rekening. De terminals
worden door (eiseres) verhuurd of verkocht aan de handelaren, die verder een abonne-
mentsprijs dienen te betalen en voor de apparatuur maandelijks ook een onderhoudsbeurt
genieten" (p. 9). "Op de keerzijde van het voorgedrukte exemplaar van de overeenkomst
staan uitgebreide algemene voorwaarden afgedrukt. In een artikel 4 betreffende de uitvoe-
ring van de opdrachten tot  overdracht,  wordt  in het  eerste  lid gestipuleerd dat  'zowel
Banksys als de op zijn netwerk aangesloten banken verbinden zich ertoe de overdrachten
correct en tijdig uit te voeren'" (p. 5). 

(2) "In de inleidende dagvaarding wordt door de eerste en tweede (verweersters), die
zelfstandige ondernemers zijn, als grondslag van de vordering aangevoerd dat (eiseres) in
gebreke blijft de continue dienstverlening te verzekeren waartoe deze gehouden is krach-
tens een aangegane overeenkomst" (p. 6).

(3) "(Derde verweerster) is een VZW de zich tot doel heeft gesteld de zelfstandige on-
dernemers uit Vlaanderen en Brussel te verenigen, hun belangen te behartigen en te be-
vorderen en om aangepaste sociale en bedrijfseconomische dienstverlening uit te bouwen.
Krachtens haar statuten mag zij hiertoe alle handelingen verrichten die rechtstreeks of on-
rechtstreeks met de verwezenlijking van haar doel te maken hebben. (Vierde verweerster)
vormt als VZW een organisatie voor zelfstandige voedingswinkeliers. Ze heeft tot doel de
verdediging van de beroeps- en syndicale belangen van haar leden met al de door de wet
toegelaten middelen." (p. 6).

(4) "Op 30 april 2001 stuurde (eiseres), die de organisatie achter Bancontact en Mister
Cash is, aan haar klanten een rondschrijven waarbij ze meedeelde dat naar aanleiding van
de omschakeling naar de Euro sinds geruime tijd aanpassingen werden doorgevoerd die
tijdelijke ongemakken hadden veroorzaakt. Hiervoor bood zij haar verontschuldigingen
aan en tegelijk deelde ze mee dat niet uit te sluiten viel dat zich in de toekomst nog derge-
lijke storingen konden voordoen. Naar haar zeggen stelden specialisten alles in het werk
om de storingen tot een minimum te beperken en de aanpassingen zo snel mogelijk te be-
ëindigen. In persberichten die dateren van april en mei 2001 wordt melding gemaakt van
de 'vertraging' bij de uitvoering van betaalopdrachten aan de kassa's van warenhuizen en
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van weigering van de betaalkaarten door de terminals. In een pagina-grote advertentie in
kranten van 20 mei 2001 vraagt (eiseres) om begrip voor de moeilijkheden bij het euro-
compatibel maken van haar systeem. Ze wijst er op dat de problemen zich het vaakst
voordoen tijdens het weekend en dat ze samen met de handelaars werk maakt van de
overgang naar de euro. In een andere pagina-grote advertentie die dateert van einde juni
2001 geeft (eiseres) aan de consumenten de raad om tijdens de koopjesperiode ook hun
proton op te laden of zich te voorzien van contant geld. De vermelding 'samen met de
handelaars maken we werk van de overgang naar de euro' wordt er hernomen. Hangende
het geding, tijdens het weekend van 16 en 17 juni 2001 en op 9 juli 2001 viel het netwerk
van (eiseres) lokaal zelfs helemaal uit" (p. 4 en 5),

verklaart het bestreden arrest de originele vordering van de vier verweersters ontvanke-
lijk; "zegt dat de vordering als volgt gegrond is: beveelt (eiseres) voorlopig om in uitvoe-
ring van artikel 4.1 van de algemene voorwaarden uit de overeenkomst die haar met de
nemers verbindt, en voor de duur hiervan, om alle orders tot overdracht correct en tijdig
uit te voeren, en derhalve de continue werking van haar elektronisch betaalsysteem te le-
veren, behoudens het geval van een vreemde oorzaak; zegt dat in geval van inbreuk op dit
bevel ten laste van (eiseres) een dwangsom wordt verbeurd van 200.000 Euro per dag
waarop een voorval van discontinuïteit zich voordoet; zegt dat dit bevel het recht van (ei-
seres) onverlet laat om op technische gronden te beslissen de werking van haar systeem
aangekondigd en voor korte tijd uit te schakelen (...); veroordeelt (eiseres) in de geding-
kosten, zowel in eerste aanleg als in hoger beroep" (p. 13 en 14).

Die beslissing baseert zich onder meer op volgende redenen :
"(Eiseres) verbindt er zich in artikel 4.1 van haar algemene contractvoorwaarden ten

overstaan van haar contractpartners (de 'nemers') toe om de overdrachten 'correct en tijdig'
uit te voeren. Het correct uitvoeren wordt nader toegelicht in artikel 4.2 van de algemene
voorwaarden van de overeenkomst tussen Banksys en de handelaren: 'zodra het computer-
centrum van Banksys de opdracht tot elektronische opdracht ontvangt, wordt de nemer
gecrediteerd met het bedrag van de transacties die op zijn terminal uitgevoerd werden'.
Voorbehoud hierbij wordt gemaakt voor eventuele afhouding van sommen die door de ne-
mer aan (eiseres) zijn verschuldigd en zijn vervallen op de datum van de opdracht tot
overdracht.

Het 'tijdig' uitvoeren wordt als zodanig niet nader gepreciseerd, maar het lijdt geen twij-
fel dat hiermee wordt bedoeld dat de overdracht prompt, dit wil zeggen meteen na het in-
tikken van de geheime code van de betaalkaart, wordt uitgevoerd. Dit vormt immers de
enige mogelijkheid om effectief te betalen en betaling te laten ontvangen.

Met het ter beschikking stellen van de mogelijkheid om elektronisch te betalen, als al-
ternatief voor het betalen met chartaal geld, verbindt (eiseres) zich er toe dat een order tot
overdracht van fondsen op dezelfde wijze effectief zal zijn met het oog op betalen als een
manuele overdracht van chartaal geld. De contractant van (eiseres), die het gebruik van de
betaalterminal als alternatieve wijze tot overdracht van fondsen aanbiedt, dient er dan ook
in alle omstandigheden te kunnen op rekenen dat de terminaal operationeel zal blijven.
Met het ter beschikking stellen van haar computerinfrastructuur verbindt Banksys zich zo-
doende tot een toegezegd resultaat: een order tot overdracht van fondsen zal via haar sys-
teem steeds kunnen worden ontvangen en doorgegeven ten gunste van de te crediteren re-
kening van de handelaar. Onder voorbehoud van behoorlijk vooraf aangekondigde nood-
zakelijke pauzes in de werking van het betaalsysteem, geldt als enige uitzondering op haar
continue operationaliteit, het geval van een vreemde oorzaak.

Waar de vordering van de (verweersters) er toe strekt te horen bevelen dat (eiseres) de
continue werking van haar betaalsysteem dient te verzekeren, blijven zij binnen de perken
van hetgeen op het eerste gezicht tot de verbintenissen van (eiseres) behoort.
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Nu uit de conclusie van (eiseres) blijkt dat zij zich desbetreffend tot niet meer dan een
inspanningsverbintenis  gebonden acht,  hetgeen inhoudt  dat  zij  tijdelijke discontinuïteit
van het systeem tot de ongewilde mogelijke ongemakken van haar systeem blijft rekenen,
dient de vordering te worden toegewezen zoals hierna bepaald.

Dit geldt des te meer dat (eiseres) als monopolist geen mededinging heeft te vrezen zo-
dat, zelfs indien zij wanprestatie pleegt, haar contractpartner zich niet eens tot een ander
verschaffer van een soortgelijke dienstverlening kan wenden" (p. 10 en 11).

Grieven
Krachtens artikel 1385bis van het Gerechtelijk Wetboek, kan de rechter, en onder meer

de kortgedingrechter, op vordering van één der partijen, de wederpartij veroordelen tot be-
taling van een dwangsom voor het geval dat aan de hoofdveroordeling niet wordt voldaan,
onverminderd het recht, in voorkomend geval, op schadevergoeding.

In tegenstelling tot een schadevergoeding, die ertoe strekt de door een persoon aan een
andere veroorzaakte schade te vergoeden en die verschuldigd kan zijn in geval van om het
even welke fout, zelfs onopzettelijk, zelfs wettelijk vermoed, heeft de dwangsom tot doel
een persoon aan te zetten tot naleving van de tegen hem door de rechter uitgesproken
hoofdveroordeling. De dwangsom veronderstelt bijgevolg dat het van de wil van de partij
afhangt, die tot betaling ervan wordt veroordeeld, hetzij om de daad of de daden te stellen
waartoe de rechter haar veroordeelt, hetzij om de daad of de daden niet te stellen die de
rechter haar verbiedt.

In onderhavig geval, veroordeelt het bestreden arrest eiseres, voor de hele duur van de
overeenkomsten, "om alle orders tot overdracht correct en tijdig uit te voeren, en derhalve
de continue werking van haar elektronisch betaalsysteem te leveren, behoudens het geval
van een vreemde oorzaak", en "zegt dat in geval van inbreuk op dit bevel ten laste van (ei-
seres) een dwangsom wordt verbeurd van 200.000 Euro per dag waarop een voorval van
discontinuïteit zich voordoet". De dwangsom waartoe eiseres is veroordeeld is dus ver-
schuldigd voor elke slechte werking van het betaalsysteem die voortvloeit uit om het even
welke misstap van één van haar arbeiders of bedienden voor wie eiseres ter verantwoor-
ding kan worden geroepen of zelfs uit een niet nader bepaald oorzaak waarvan eiseres niet
zou kunnen aantonen dat het om een geval van overmacht gaat.

Door eiseres te veroordelen tot een dwangsom voor contractuele tekortkomingen waar-
voor eiseres niet de mogelijkheden heeft om ze te voorkomen, schendt het bestreden arrest
het wettelijk begrip van dwangsom.

3. Derde middel
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 149 van de Grondwet;
- artikel 584 van het Gerechtelijk Wetboek.
Aangevochten beslissingen
Gevat door de conclusie van de verweersters volgens dewelke onder meer: "overeen-

komstig de artikelen 584 en 1039 van het Gerechtelijk Wetboek (is) het geenszins vereist
dat de gevorderde maatregelen in de tijd beperkt zouden zijn, evenmin dat de procedure
ten gronde reeds zou zijn ingeleid vooraleer de kort geding rechter uitspraak doet (...);
subsidiair vorderen (de verweersters) trouwens maatregelen tot 31 maart 2002 met name
tot één maand nadat de Belgische valuta hun betaalkracht zullen hebben verloren; de be-
perking in de tijd impliceert het voorlopig karakter van de maatregel",

verklaart het hof van beroep de originele vordering van de vier verweersters ontvanke-
lijk; "zegt dat de vordering als volgt gegrond is: beveelt (eiseres) voorlopig om in uitvoe-
ring van artikel 4.1. van de algemene voorwaarden uit de overeenkomst die haar met de
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nemers verbindt, en voor de duur hiervan, om alle orders tot overdracht correct en tijdig
uit te voeren, en derhalve de continue werking van haar elektronisch betaalsysteem te le-
veren, behoudens het geval van een vreemde oorzaak; zegt dat in geval van inbreuk op dit
bevel ten laste van (eiseres) een dwangsom wordt verbeurd van 200.000 Euro per dag
waarop een voorval van discontinuïteit zich voordoet; zegt dat dit bevel het recht van (ei-
seres) onverlet laat om op technische gronden te beslissen de werking van haar systeem
aangekondigd en voor korte tijd uit te schakelen (...); veroordeelt (eiseres) in de geding-
kosten, zowel in eerste aanleg als in hoger beroep".

Die beslissing baseert zich onder meer op volgende redenen :
"Het door (de verweersters) gevorderde strekt er toe om de naleving te bekomen van

hetgeen door hen als een contractuele verbintenis van (eiseres) wordt beschouwd. Een
maatregel waarmee voorlopig wordt verzekerd dat door (eiseres) zou worden gepresteerd
hetgeen op het eerste gezicht tot haar contractuele verplichting behoort, gaat niet verder
dan hetgeen in de vermoedelijke lijn van de rechten van partijen ligt. De discussie ten
gronde over de rechten van partijen uit de overeenkomst blijft hiermee onbeslecht zodat
de thans gevraagde beslissing dan ook geen nadeel toebrengt aan de zaak zelf. In subsidi-
aire orde wordt door (de verweersters) overigens voorgesteld de opgelegde maatregel in
de tijd te beperken tot 31 maart 2002".

Grieven
Krachtens artikel 584 van het Gerechtelijk Wetboek, beperkt de rechtsmacht van de

kortgedingrechter zich ertoe "bij voorraad" uitspraak te doen, hetgeen vereist dat de maat-
regel die hij beveelt in de tijd zou beperkt zijn. Indien een procedure ten gronde is inge-
leid op het ogenblik waar de kortgedingrechter uitspraak doet, geldt de in kort geding be-
volen maatregel, bij gebreke aan een andersluidende beslissing van de kortgedingrechter,
tot op het einde van het geding ten gronde.

In onderhavig geval vloeit uit de voormelde conclusie in hoger beroep van de verweer-
sters echter voort dat laatstgenoemden tegen eiseres geen rechtspleging ten gronde hadden
ingeleid op het ogenblik waar die conclusie werd neergelegd. Er blijkt trouwens niet uit
de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan dat de verweersters sindsdien zo een vor-
dering zouden hebben ingeleid.

In die omstandigheden, om aan de bevolen maatregel het karakter van een beslissing
"bij voorraad" te verlenen, zoals vereist door artikel 584 van het Gerechtelijk Wetboek,
diende het hof van beroep de uitwerking ervan te beperken tot een periode dat te verzoe-
nen was met het karakter van een maatregel "bij voorraad", zoals de verweersters het zelf
hadden aangevoeld door te vorderen, in subsidiaire orde, dat de door hen gevraagde maat-
regelen zouden worden bevolen tot 31 maart 2002.

Na aan die ondergeschikte eis te hebben herinnerd in voornoemde redenen, die bestemd
zijn om te verantwoorden dat de gevorderde maatregelen de aard hebben van maatregelen
bij voorraad, veroordeelt het bestreden arrest nochtans eiseres voor de duur van de over-
eenkomsten die haar met de nemers verbinden, "om alle orders tot overdracht correct en
tijdig uit te voeren, en derhalve de continue werking van haar elektronisch betaalsysteem
te leveren" en dit onder verbeurte van een dwangsom "van 200.000 Euro per dag waarop
een voorval van discontinuïteit zich voordoet".

Noch uit de vaststellingen van het arrest noch uit de stukken waarop het Hof vermag
acht te slaan, vloeit voort dat de overeenkomsten, die eiseres met eerste en tweede ver-
weersters en met de handelaars die leden zijn van derde en vierde verweersters heeft aan-
gegaan, van korte duur zouden zijn.

Bijgevolg, vertoont de door het hof van beroep uitgesproken veroordeling niet het wet-
telijk, vereiste karakter van een maatregel bij voorraad, zodat het bestreden arrest artikel
584 van het Gerechtelijk Wetboek schendt.
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Op zijn minst, bij gebreke aan elke aanwijzing met betrekking tot de duur van de over-
eenkomsten waardoor eiseres verbonden is met de twee eerste verweersters en met de le-
den van derde en vierde verweersters, stelt het bestreden arrest het Hof in de onmogelijk-
heid om het karakter van maatregel bij voorraad, en bijgevolg de wettelijkheid van het be-
streden arrest na te gaan (schending van artikel 149 van de Grondwet).

IV. Beslissing van het Hof
1. Derde middel
Overwegende dat, krachtens artikel 584, eerste lid, van het Gerechtelijk Wet-

boek, de voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg, in gevallen die hij spoed-
eisend acht, bij voorraad uitspraak doet in alle zaken, behalve die welke de wet
aan de rechterlijke macht onttrekt;

Dat de rechter hierbij geen declaratoir van rechten mag doen, noch de rechts-
positie van de partijen definitief mag regelen;

Dat de kortgedingrechter, wanneer hij daarbij de voorlopige uitvoering van een
overeenkomst beveelt, niet verplicht is die maatregel in de tijd te beperken, noch
moet beslissen dat het bevel slechts geldt voor zover de partij die de maatregel
gevraagd heeft een vordering ten gronde inleidt; 

Overwegende dat het arrest de NV Banksys beveelt om voorlopig in uitvoering
van artikel 4.1 van de algemene voorwaarden uit de overeenkomst die haar met
de nemers verbindt, en voor de duur hiervan, alle orders tot overdracht correct en
tijdig uit te voeren, en derhalve de continue werking van haar elektronisch be-
taalsysteem te leveren, behoudens het geval van een vreemde oorzaak, en zegt
dat in geval van inbreuk op dit bevel ten laste van Banksys een dwangsom wordt
verbeurd van 200.000 Euro per dag waarop een voorval van discontinuïteit zich
voordoet;

Dat, de appèlrechters, door aldus te beslissen, de in het middel aangewezen
wetsbepalingen niet schenden;

Overwegende verder dat uit het voorgaande volgt dat de duur van de overeen-
komsten gesloten tussen eiseres en de verweersters sub 1 en 2 en de leden van de
verweersters sub 3 en sub 4 geen punt is dat belang vertoont in de redenering van
de appèlrechters en dat derhalve aan deze laatste geen gebrek in de motivering
kan worden verweten;

Dat het middel niet kan worden aangenomen;
2. Eerste middel
2.1. Eerste onderdeel 
Overwegende dat anders dan het onderdeel aanvoert, de vordering van de ver-

weersters sub 3 en sub 4 niet ertoe strekt dat die partijen "in hun eigen voordeel
de veroordeling bekomen van eiseres tot  uitvoering,  onder  verbeurte van een
dwangsom, van de door hun leden of door eerste en tweede verweersters afgeslo-
ten overeenkomsten", en het arrest geen veroordeling inhoudt van eiseres om die
overeenkomst in het voordeel van de verweersters sub 3 en sub 4 uit te voeren;

Dat het arrest immers zelf vermeldt dat de storingen in het netwerk ten aanzien
van de verweersters sub 3 en sub 4 "niet het aspect van een mogelijke contractu-
ele tekortkoming inhouden";
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Dat het onderdeel feitelijke grondslag mist;
2.2. Tweede onderdeel
Overwegende dat gelet op de vereiste spoed, het Hof geen prejudiciële vraag

over het onderdeel stelt aan het Beneluxgerechtshof;
Overwegende dat, krachtens artikel 1385bis van het Gerechtelijk Wetboek, de

rechter op vordering van één der partijen de wederpartij kan veroordelen tot be-
taling van een geldsom, dwangsom genaamd, voor het geval dat aan de hoofd-
veroordeling niet wordt voldaan, onverminderd het recht op schadevergoeding
indien daartoe gronden zijn;

Dat de rechter die op vordering van meerdere partijen die uiteenlopende belan-
gen en rechtsposities hebben een wederpartij  veroordeelt  tot betaling van een
geldsom, moet bepalen aan wie de dwangsom moet worden betaald indien aan de
hoofdveroordeling niet wordt voldaan;

Overwegende dat het arrest de NV Banksys beveelt om voorlopig in uitvoering
van artikel 4.1 van de algemene voorwaarden uit de overeenkomst die haar met
de nemers verbindt, en voor de duur hiervan, om alle orders tot overdracht cor-
rect en tijdig uit te voeren, en derhalve de continue werking van haar elektro-
nisch betaalsysteem te leveren, behoudens het geval van een vreemde oorzaak,
en zegt dat in geval van inbreuk op dit bevel ten laste van Banksys een dwang-
som wordt verbeurd van 200.000 Euro per dag waarop een voorval van disconti-
nuïteit zich voordoet;

Dat de vaststelling van de dwangsom niet toelaat, gelet op de uiteenlopende
belangen en rechtsposities van de verwerende partijen, met zekerheid uit te ma-
ken aan wie eiseres wordt veroordeeld de dwangsom te betalen indien ze het be-
vel niet opvolgt;

Dat de appèlrechters, door aldus te beslissen, artikel 1385bis van het Gerechte-
lijk Wetboek schenden;

Dat het onderdeel gegrond is;
3. Overige grieven
Overwegende dat de overige grieven niet tot ruimere cassatie kunnen leiden;
OM DIE REDENEN,
HET HOF,
Vernietigt het bestreden arrest, in zoverre het uitspraak doet met betrekking tot

de dwangsom;
Verwerpt de voorziening voor het overige;
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het ge-

deeltelijk vernietigde arrest;
Veroordeelt eiseres in twee derden van de kosten;
Houdt de overige kosten aan en laat de beslissing daaromtrent aan de feiten-

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

6 december 2002 - 1° kamer – Voorzitter en Verslaggever: de h. Verougstraete, voor-
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zitter –  Gelijkluidende conclusie  van de h. Bresseleers, advocaat-generaal –  Advocaten:
mrs. Kirkpatrick en van Eeckhoutte.

Nr. 657

3° KAMER - 9 december 2002

SOCIALE ZEKERHEID — WERKNEMERS - TOEPASSINGSGEBIED - VERVOERDERS VAN

GOEDEREN - BEGRIP - EXPLOITANT.

Artikel 3, 5° van het koninklijk besluit van 28 november 1969 stelt de voorwaarden vast
waaronder de vervoerders van goederen onderworpen zijn aan de sociale zekerheid voor
werknemers; één van die voorwaarden in dat artikel is dat het vervoer moet opgedragen
zijn aan de personen die het verrichten1.  (Art. 2, §1, 1° Sociale-Zekerheidswet Werkne-
mers 1969; art. 3, 5° K.B. 28 nov. 1969)

(R.S.Z. T. CARMA TRANSPORT B.V.B.A.)

Eerste advocaat-generaal J.F. Leclercq heeft in hoofdzaak gezegd (vertaling):
1. Ik ben van mening dat het enige middel ten dele gegrond is.
2. De door verweerster ten dele tegen het middel aangevoerde grond van niet-ontvanke-

lijkheid is m.i. vooreerst gegrond om de reden die in de memorie van antwoord wordt uit-
eengezet.

3. Er moet dus nog worden onderzocht of het bestreden arrest de in het middel vermel-
de bepalingen van de wet van 27 juni 1969 en van het koninklijk besluit van 28 november
1969 al dan niet schendt.

Naar luid van artikel 3, 5°, van het K.B. van 28 november 1969 wordt de toepassing
van de wet van 27 juni 1969 verruimd tot de personen die vervoer van goederen verrich-
ten dat hun door een onderneming opgedragen wordt, door middel van voertuigen waar-
van zij geen eigenaar zijn of waarvan de aankoop gefinancierd of de financiering gewaar-
borgd wordt door de ondernemer, alsook tot die ondernemer.

Die bepaling maakt dus een onderscheid tussen, enerzijds, de personen die goederen-
vervoer verrichten en, anderzijds, de ondernemer die dat goederenvervoer opdraagt. Die
ondernemer is de persoon die de Koning aanwijst als degene die als werkgever moet wor-
den beschouwd in de zin van artikel 2, §1, 1°, van de wet van 27 juni 1969. Artikel 2, §1,
1°, in fine, van de wet van 27 juni 1969 bepaalt immers dat "de Koning de persoon aan-
wijst die als werkgever wordt beschouwd".

De ondernemer kan dus niet tegelijkertijd worden beschouwd als werkgever en als een
aan de sociale zekerheid van de werknemers onderworpen persoon die goederenvervoer
verricht. Hij is het ene of het andere. Volgens de tekst van de verordening is de onderne-
mer evenmin de onderneming. Hij is de exploitant van de onderneming; hij is in feite "de
baas" volgens de meer gangbare formule. De Nederlandse tekst maakt eveneens een on-
derscheid tussen "onderneming" en "ondernemer" en hij gebruikt de term "bedrijvigheid"
niet in plaats van de term "onderneming".

De eigenlijke regel is m.i. dus de volgende: artikel 3, 5°, van het koninklijk besluit van
28 november 1969, waarin de voorwaarden worden vastgesteld waaronder de vervoerders
van goederen onderworpen zijn aan de sociale zekerheid voor werknemers, bepaalt niet
dat de ondernemer van een vervoeronderneming onderworpen is aan de sociale zekerheid

1 Zie concl. O.M.
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voor werknemers2.  (Art.  2,  §1,  1°,  Sociale-Zekerheidswet  Werknemers 1969;  art.  3.5°
K.B. van 28 nov. 1969).

4. Te dezen beslist het bestreden arrest op grond van een feitelijke beoordeling "dat de
heren P.B. en B.K. sedert februari 1995, dus nu sedert meer dan vijf jaar, zaakvoerder zijn
in wat uitsluitend hun vennootschap is geworden; aangezien zij die functie vervulden in
een vennootschap waarvan zij thans alle deelbewijzen bezitten, konden zij van die ven-
nootschap geen 'opdrachten' voor goederenvervoer krijgen in de zin van artikel 3, 5° van
het koninklijk besluit van 28 november 1969".

Het bestreden arrest beslist aldus dat de heren P.B. en B.K., die de zaakvoerders van
verweerster zijn, haar ondernemers zijn. Als ondernemers van verweerster kunnen zij toch
moeilijk aan zichzelf opdrachten geven voor goederenvervoer. Het bestreden arrest moet
m.i. in die zin worden verstaan waar het vermeldt dat de heren P.B. en B.K , die de functie
van zaakvoerder vervullen onder de omschreven voorwaarden "van (verweerster) geen
'opdrachten' voor goederenvervoer konden krijgen in de zin van artikel 3, 5°, van het ko-
ninklijk besluit van 28 november 1969".

Derhalve verantwoordt het bestreden arrest m.i. naar recht zijn beslissing dat de heren
P.B. en B.K. niet dienen onderworpen worden aan de sociale zekerheid voor werknemers
voor het tijdvak na 31 januari 1995. Het middel kan dus in zoverre niet worden aangeno-
men.

5. Daarentegen is het bestreden arrest m.i. niet naar recht verantwoord, in zoverre het
de vordering die ertoe strekt verweerster te doen veroordelen tot betaling van de bijdra-
gen, bijdrageopslagen en kosten voor het tijdvak van 1 juli 1993 tot 31 januari 1995 ver-
werpt en is het middel dus in dat opzicht gegrond. De grond, zoals te dezen, volgens wel-
ke "het bepaalde in artikel 3, 5°, van het koninklijk besluit van 28 november 1969 niet van
toepassing is wanneer de betrokkene zich kan beroepen op een interne band met de ver-
voeronderneming" verantwoordt een dergelijke beslissing niet naar recht. Die grond als
zodanig vindt geen enkele steun in de vermelde verordenende bepaling.

6. Er is geen reden om de in de memorie van antwoord gestelde prejudiciële vraag te
stellen aan het Arbitragehof, aangezien de uitlegging van artikel 3, 5°, van het koninklijk
besluit van 28 november 1969 waarop de prejudiciële vraag is gegrond, onjuist is. In strijd
met wat de memorie van antwoord in dat verband aanvoert, bepaalt het bovenvermelde ar-
tikel 3, 5° immers niet , zoals we hebben vastgesteld, dat de sociale zekerheid voor de
werknemers automatisch "wordt verruimd" tot eenieder die vervoeractiviteiten verricht in
opdracht van een vennootschap. Bovendien heeft de prejudiciële vraag, ongeacht de be-
woordingen ervan, in werkelijkheid betrekking op een verordenende bepaling en niet op
een wettelijke bepaling. De bevoegdheid zelf van het Arbitragehof is bijgevolg aan twijfel
onderhevig.

7. Ik vat samen. Enerzijds moet het bestreden arrest worden vernietigd, behalve in zo-
verre het de vordering die ertoe strekt verweerster te doen veroordelen tot betaling van de
bijdragen, bijdrageopslagen en kosten voor het tijdvak na 31 januari 1995, verwerpt en,
anderzijds, moet de voorziening voor het overige worden verworpen.

8. Het Hof zal oordelen of eiser reeds nu moet worden veroordeeld in een gedeelte van
de kosten van het cassatiegeding.

Besluit: gedeeltelijke cassatie en verwerping voor het overige.

ARREST (vertaling)

2 Zie Cass., 10 okt. 1988, A.R. 6243, nr. 81. Zie ook K.B. van 19 dec. 1967 houdende algemeen re-
glement in uitvoering van het K.B. nr. 38 van 27 juli 1967 houdende inrichting van het sociaal statuut
der zelfstandigen, art. 2.
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(A.R. S.01.0096.F)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest, op 21 december 2000 gewezen

door het Arbeidshof te Luik.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Daniel Plas heeft verslag uitgebracht.
Eerste advocaat-generaal Jean-François Leclercq heeft geconcludeerd.
III. Cassatiemiddel
Eiser voert een middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 1, §1, en 2, §1, 1°, van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de be-

sluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders;
- artikel 3, 5°, van het koninklijk besluit van 28 november 1969 tot uitvoering van de

wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende
de maatschappelijke zekerheid der arbeiders, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 15
juni 1970, artikel 1, 2°;

- de artikelen 1, 2°, 70, 129, 130 en 136 van de gecoördineerde wetten van 30 novem-
ber 1935 op de handelsvennootschappen (boek I, titel IX, van het Wetboek van Koophan-
del);

- artikel 1857 van het Burgerlijk Wetboek voor de opheffing ervan bij de wet van 7 mei
1999 (thans artikel 34 van de nieuwe vennootschapswet van 7 mei 1999).

Aangevochten beslissingen en redenen
Het arrest wijst, met bevestiging van de beslissing van de eerste rechter, de door eiser

tegen verweerster ingestelde rechtsvordering tot betaling van de hoofdsom van 5.436.606
BEF, vermeerderd met de interest en de kosten, zijnde de sociale zekerheidsbijdragen, bij-
drageopslagen en kosten die voor de tewerkstelling van de heren B.P. en K.B. verschul-
digd zijn voor het tijdvak van het derde kwartaal 1993 tot het eerste kwartaal 1998, af op
de volgende gronden :

"De toepassing van de wet (van 27 juni 1969 betreffende de maatschappelijke zeker-
heid der arbeiders) is uitgebreid 'tot de personen die vervoer van goederen verrichten dat
hun door een onderneming wordt opgedragen, door middel van voertuigen waarvan zij
geen eigenaar zijn of waarvan de aankoop gefinancierd of de financiering gewaarborgd
wordt door de ondernemers, alsmede tot die ondernemer';

Zowel wat het goederenvervoer als wat het personenvervoer betreft sluit de omstandig-
heid dat een chauffeur deelbewijzen in de vervoeronderneming heeft in beginsel de toe-
passing van het bepaalde in artikel 3, 5° of 5°bis, van het koninklijk besluit van 28 no-
vember 1969 niet uit (...);

Die rechtspraak is ingegeven door de gewettigde zorg bedrog te voorkomen waarbij de
vervoerders in het bezit zouden worden gesteld van deelbewijzen teneinde van hen venno-
ten te maken, zonder dat hun bedrijvigheid voortvloeit uit een werkelijke affectio societa-
tis in de zin waarin het Hof van Cassatie dat opvat (2 februari 1981, A.C., 1980-81, nr.
330);

Uit de memorie van toelichting bij de wet van 27 juni 1969 blijkt dat de in artikel 2, §1,
bedoelde uitbreiding 'de personen bedoelt welke men schematisch 'marginale werknemers'
heeft genoemd, want, wegens een enkel theoretische onafhankelijkheid zijn ze wederrech-
telijk aan de regeling voor de sociale zekerheid onttrokken terwijl ze in feite op dezelfde



2690 HOF VAN CASSATIE 9.12.02 - Nr. 657 

wijze hun arbeid verrichten als de werknemers' (...);
Dat is zeer zeker het geval met vervoerders die slechts een onaanzienlijk aantal deelbe-

wijzen bezitten in de onderneming waarvoor zij arbeidsprestaties verrichten;
Te dezen hadden de vervoerders op wie (eiser) het bepaalde in artikel 3, 5°, van het ko-

ninklijk besluit van 28 november 1969 heeft willen toepassen, reeds bij de oprichting van
de vennootschap een deelneming - 180 tot 570 van de 750 deelbewijzen - in handen waar-
door zij, nog voor zij zaakvoerder werden, in een positie verkeerden die elk bedrog dat
bedoeld zou zijn om zich te onttrekken aan de sociale zekerheidsregeling voor werkne-
mers uitsloot [...];

Het bepaalde in artikel 3, 5°, van het koninklijk besluit van 28 november 1969 is ten
slotte niet van toepassing wanneer de betrokkene zich kan beroepen op een interne band
met de vervoeronderneming (...);

Sedert februari 1995, dat is thans al meer dan vijf jaar, zijn de heren P.B. en B.K. zaak-
voerder in wat uitsluitend hun vennootschap is geworden;

Aangezien zij die functie vervulden in een vennootschap waarvan zij thans alle deelbe-
wijzen bezitten, konden zij van die vennootschap geen 'opdrachten' voor goederenvervoer
krijgen in de zin van artikel 3, 5°, van het koninklijk besluit van 28 januari 1969".

Grieven
Het arrest herinnert eraan dat de toepassing van de wet van 27 juni 1969 door artikel 3,

5°, van voornoemd koninklijk besluit van 28 november 1969 is uitgebreid tot allen die
vervoer van goederen verrichten voor rekening van een onderneming en door middel van
voertuigen waarvan zij geen eigenaar zijn of waarvan de aankoop door die onderneming
gefinancierd is.

Het wordt niet betwist dat zulks wel degelijk het geval is met de heren B. en K.
In strijd met wat het arrest zegt sluit de omstandigheid dat de heren B. en K. mettertijd

meerderheidsaandeelhouders geworden zijn, ja zelfs alle aandelen in handen hebben ge-
kregen, de toepassing van artikel 3, 5°, van het koninklijk besluit van 28 november 1969
niet uit, daar vaststaat dat de heren B. en K. zijn doorgegaan met het verrichten van ver-
voer in opdracht van verweerster en door middel van haar vrachtwagens.

Het kan niet worden betwist dat het vervoer door verweerster was "opgedragen", aange-
zien, zoals het arrest heeft vastgesteld, de heren B. en K. tot februari 1995 geen enkele
functie als zaakvoerder vervulden in de vennootschap, verweerster, en dat zij na februari
1995 hun activiteiten als vervoerder hebben voortgezet, ofschoon zij intussen zaakvoerder
waren geworden.

Artikel 3, 5°, van het koninklijk besluit van 28 november 1969 is een bepaling die het
toepassingsgebied van de wet van 27 juni 1969 heeft verruimd tot personen die [niet] door
een arbeidsovereenkomst met een ander verbonden zijn en die niet noodzakelijk arbeid
verrichten onder het gezag van die andere persoon (artikel 2, §1, 1°, van de wet van 27
juni 1969).

Bijgevolg heeft het feit dat de heren B. en K. vanaf februari 1995 benoemd zijn tot
zaakvoerders van verweerster geen invloed op de toepassing van het bovenaangehaalde
artikel 3, 5°, van het koninklijk besluit van 28 november 1969.

Verweerster is een rechtspersoon die te onderscheiden is zowel van haar aandeelhou-
ders als van haar zaakvoerders (cf. onder meer de artikelen 70, 129, 130 en 136 van boek
I, titel IX van het Wetboek van Koophandel, gecoördineerde wetten van 30 november
1935 en artikel 1857 van het Burgerlijk Wetboek).

Voor de toepasselijkheid van artikel 3, 5°, van het koninklijk besluit van 28 november
1969 doet de vraag of de heren B. en K. in hun hoedanigheid van aandeelhouders en zaak-
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voerders van de vennootschap, verweerster, "een interne band" met die vennootschap heb-
ben niet terzake, aangezien zij niet samenvielen met verweerster en zij voor haar rekening
goederenvervoer deden met voertuigen die hun niet toebehoorden.

Het arrest ontkent het trouwens niet maar betoogt alleen - en ten onrechte - dat, aange-
zien de heren B. en K. meerderheidsaandeelhouders en zaakvoerders waren, verweerster
hun niet kon "opdragen" vervoer voor haar te verrichten. Dat bezwaar treft geen doel, aan-
gezien de toepassing van artikel 3, 5°, het bestaan van een gezagsverhouding niet vereist.

Het woord "opdragen" van vervoer betekent hier overigens niet "zijn gezag uitoefenen
over iemand en hem zijn gedrag voorschrijven", maar iets "kopen" in de zin van een meu-
bel of een taxi bestellen (cf. het woordenboek Robert).

Bijgevolg is de beslissing waarbij de rechtsvordering van eiser tegen verweerster werd
verworpen op grond dat de heren B. en K. wegens hun hoedanigheid van aandeelhouders
en zaakvoerders een "interne band" hebben met verweerster waardoor zij hun niet kon
"opdragen" vervoer te doen, niet naar recht verantwoord (schending van alle in de aanhef
van het middel vermelde wettelijke bepalingen).

IV. Beslissing van het Hof
Overwegende dat artikel 2, §1, 1°, van de wet van 27 juni 1969 tot herziening

van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zeker-
heid der arbeiders bepaalt dat de Koning, bij in Ministerraad overlegd besluit, en
na  het  advies  van de Nationale  Adviesraad te  hebben ingewonnen,  onder  de
voorwaarden die hij bepaalt, de toepassing van deze wet kan uitbreiden tot de
personen die,  zonder  door  een  arbeidsovereenkomst  te  zijn  verbonden,  tegen
loon arbeidsprestaties onder het gezag van een ander persoon verrichten of die
een arbeid verrichten in gelijkaardige voorwaarden, als die van een arbeidsover-
eenkomst;

Overwegende dat artikel 3, 5°, van het koninklijk besluit van 28 november
1969 ter uitvoering van die bepaling, de toepassing van de wet verruimt tot de
personen die vervoer van goederen verrichten dat hun door een onderneming op-
gedragen wordt, door middel van voertuigen waarvan zij geen eigenaar zijn of
waarvan de aankoop gefinancierd of de financiering gewaarborgd wordt door de
ondernemer, alsook tot die ondernemer; 

Overwegende dat de aldus in artikel 3, 5°, van het koninklijk besluit aangewe-
zen personen, onder de voorwaarden die het bepaalt, worden vermoed personen
te zijn die tegen loon arbeidsprestaties onder het gezag van een ander persoon
verrichten of die een arbeid verrichten in gelijkaardige voorwaarden als die van
een arbeidsovereenkomst; dat één van de in dat artikel genoemde voorwaarden is
dat het vervoer moet zijn opgedragen aan de personen die het verrichten;

Overwegende dat het arrest, na te hebben vastgesteld dat P.B. en B.K. ieder,
bij de oprichting van de vennootschap, verweerster, op 17 mei 1993 in het bezit
waren van 180 van de 750 deelbewijzen die overeenkomen met het kapitaal van
de vennootschap en dat zij vanaf februari 1995 de functie van zaakvoerder uitoe-
fenden in die vennootschap, vermeldt "dat, aangezien (de heren B. en K.) die
functie vervullen in een vennootschap waarvan zij thans alle deelbewijzen bezit-
ten, die vennootschap hun het goederenvervoer niet kon 'opdragen' in de zin van
artikel 3, 5°, van het koninklijk besluit van 28 november 1969";

Dat de appèlrechters op grond van die overweging gerechtigd waren de vorde-
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ring die ertoe strekte verweerster te doen veroordelen tot betaling van de bijdra-
gen, bijdrageopslagen en kosten voor de periode na 31 januari 1995 te verwer-
pen;

Dat, in zoverre, het middel niet kan worden aangenomen;
Overwegende daarentegen dat de appèlrechters hun beslissing waarbij de vor-

dering voor de periode van het  derde kwartaal  van 1993 tot  31 januari  1995
wordt verworpen, niet naar recht hebben verantwoord met de overweging dat de
heren B. en K. reeds bij de oprichting van de vennootschap en zelfs nog alvorens
zaakvoerders ervan te worden, in het bezit waren van een deelneming waardoor
"zij in een positie verkeerden die elk bedrog, dat bedoeld zou zijn om zich te ont-
trekken aan de sociale zekerheidsregeling voor werknemers uitsloot" en dat arti-
kel 3, 5°, "niet van toepassing is wanneer de betrokkene zich kan beroepen op
een interne band met de vervoeronderneming";

Dat, in zoverre, het middel gegrond is;
Overwegende dat verweerster betoogt dat, indien ervan moet worden uitge-

gaan dat artikel 3, 5°, van het koninklijk besluit van 28 november 1969 een on-
weerlegbaar vermoeden van onderwerping aan de sociale zekerheid invoert, de
personen die vervoeractiviteiten verrichten in een vennootschap, ten gevolge van
dat vermoeden, automatisch en zonder uitzondering onderworpen zijn aan de so-
ciale zekerheid en hen belet het bewijs te leveren dat zij die activiteiten verrich-
ten in de hoedanigheid van werkend vennoot of van zelfstandige; dat zij daarin
een discriminatie ziet en aan het Hof vraagt aan het Arbitragehof een prejudiciële
vraag te stellen over dat artikel alsook over artikel 2, §1, eerste lid, van de wet
van 27 juni 1969 krachtens hetwelk de Koning de toepassing van die wet mag
verruimen tot personen die niet door een arbeidsovereenkomst verbonden zijn of
die een arbeid verrichten in gelijkaardige voorwaarden als die van een arbeids-
overeenkomst;

Overwegende dat de aangeklaagde discriminatie uitsluitend volgt uit het feit
dat verweerster het in artikel 3, 5°, van het koninklijk besluit van 28 november
1969 vervatte vermoeden als onweerlegbaar beschouwt; dat genoemd artikel niet
vermeld wordt in artikel 26, §1, 3°, van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op
het Arbitragehof;

Dat er geen grond bestaat tot het stellen van de prejudiciële vraag;
OM DIE REDENEN,
HET HOF
Vernietigt het bestreden arrest, behalve in zoverre het uitspraak doet over de

vordering tot betaling van de bijdragen, bijdrageopslagen en kosten voor de peri-
ode na 31 januari 1995;

Verwerpt de voorziening voor het overige;
Beveelt dat van het arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het ge-

deeltelijk vernietigde arrest;
Veroordeelt eiser in de helft van de kosten; houdt de overige helft aan en laat

de beslissing daaromtrent aan de feitenrechter over;
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Verwijst de aldus beperkte zaak naar het Arbeidshof te Brussel.

9 december 2002 - 3° kamer – Voorzitter: de h. Marchal, eerste voorzitter – Verslagge-
ver: de h. Plas – Gelijkluidende conclusie van de h. Leclercq, eerste advocaat-generaal –
Advocaten: mrs. De Bruyn en Bützler.

Nr. 658

3° KAMER - 9 december 2002

1º ARBEIDSONGEVAL — RECHTSPLEGING — VERJARING - TERMIJN - DUUR -
AANPASSINGSBIJSLAGEN - VORDERING IN RECHTE.

2º BEVOEGDHEID EN AANLEG — BURGERLIJKE ZAKEN — BEVOEGDHEID —
VOLSTREKTE BEVOEGDHEID (MATERIËLE. PERSOONLIJKE) - ARBEIDSHOVEN EN -RECHTBANKEN -
FONDS VOOR ARBEIDSONGEVALLEN - FOUT - AANSPRAKELIJKHEID BUITEN OVEREENKOMST -
HERSTELPLICHT - ARBEIDSONGEVAL - GETROFFENE - SCHADE - AANPASSINGSBIJSLAGEN - NIET

ONTVANGEN VAN DIE BIJSLAGEN - VORDERING IN RECHTE - HOOFDVORDERING.

3º BEVOEGDHEID EN AANLEG — BURGERLIJKE ZAKEN — SOCIAAL

PROCESRECHT (BIJZONDERE REGELS) - BEVOEGDHEID - VOLSTREKTE BEVOEGDHEID -
ARBEIDSHOVEN EN -RECHTBANKEN - FONDS VOOR ARBEIDSONGEVALLEN - FOUT -
AANSPRAKELIJKHEID BUITEN OVEREENKOMST - HERSTELPLICHT - ARBEIDSONGEVAL - GETROFFENE

- SCHADE - AANPASSINGSBIJSLAGEN - NIET ONTVANGEN VAN DIE BIJSLAGEN - VORDERING IN
RECHTE - HOOFDVORDERING.

4º AANSPRAKELIJKHEID BUITEN OVEREENKOMST — HERSTELPLICHT —
STAAT. OVERHEID - FONDS VOOR ARBEIDSONGEVALLEN - FOUT - ARBEIDSONGEVAL -
GETROFFENE - SCHADE - AANPASSINGSBIJSLAGEN - NIET ONTVANGEN VAN DIE BIJSLAGEN -
VORDERING IN RECHTE - HOOFDVORDERING - RECHTBANKEN - BEVOEGDHEID - VOLSTREKTE

BEVOEGDHEID - ARBEIDSHOVEN EN -RECHTBANKEN.

1º De regel volgens welke de rechtsvordering tot betaling van de inzake arbeidsongevallen
verschuldigde vergoedingen verjaart na verloop van drie jaar is van toepassing op de
aanpassingsbijslagen1. (Artt. 58bis, §1, 2° en 69, eerste lid Arbeidsongevallenwet; art. 6
K.B. 21 dec. 1971 (II))

2º, 3° en 4° De arbeidshoven en -rechtbanken zijn niet bevoegd om kennis te nemen van
een op de artikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek gegronde hoofdvordering
die strekt tot vergoeding, door het Fonds voor arbeidsongevallen, van de schade die de
getroffene van een arbeidsongeval beweert te hebben geleden ten gevolge van het niet
ontvangen van de aanpassingsbijslagen2. (Artt. 9 en 579, 3° Ger.W.)

(FONDS VOOR ARBEIDSONGEVALLEN T. T.)

Conclusie van eerste advocaat-generaal J.F. Leclercq (vertaling): 
1.Ik ben van mening dat het eerste onderdeel van het enige middel gegrond is.
Ik verantwoord de oplossing persoonlijk als volgt:
Artikel 6 van het koninklijk besluit van 21 december 1971 (II) betreffende de bijslagen

en de sociale bijstand verleend door het Fonds voor arbeidsongevallen is een verordenen-

1 Zie concl. O.M.; Cass., 25 nov. 2002, A.R. S.00.0036.F, nr.623, met concl. O.M.
2 Ibid.
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de bepaling die betrekking heeft op de aanpassingsbijslag. M.i. is de wettelijke grondslag
ervan thans, wat betreft, zoals te dezen, degenen die voor 1 januari 1988 door een arbeids-
ongeval getroffen zijn terug te vinden in artikel 58bis, §1, 2°, van de Arbeidsongevallen-
wet van 10 april 1971.

Artikel 58bis, §1, 2°, bepaalt dat voor de ongevallen overkomen voor 1 januari 1988,
het Fonds voor arbeidsongevallen tot taak heeft bijslagen, waarvan het bedrag en de toe-
kenningsvoorwaarden worden bepaald door de Koning, te verlenen aan sommige catego-
rieën van getroffenen of aan hun rechthebbenden.

Genoemd artikel 58bis, §1, 2°, is in voornoemde wet van 10 april 1971 ingevoegd bij
artikel 19 van het koninklijk besluit nr. 530 van 31 maart 1987. Dat artikel 58bis, §1, 2°
beperkte zich toentertijd evenwel ertoe de toen vigerende tekst van artikel 58, §1, 7°, van
de wet van 10 april 1971 over te nemen.

Voornoemd artikel 58, §1, 7°, van de wet van 10 april 1971, zoals het van toepassing
was voor het koninklijk besluit nr. 530 van 31 maart 1987, bepaalde immers reeds dat het
Fonds voor arbeidsongevallen tot taak heeft bijslagen, waarvan het bedrag en de toeken-
ningsvoorwaarden worden bepaald door de Koning, te verlenen aan sommige categorieën
van getroffenen of aan hun rechthebbenden.

Maar:
1) de aanhef van het koninklijk besluit van 21 december 1971 betreffende de bijslagen

en de sociale bijstand verleend door het Fonds voor arbeidsongevallen verwijst uitdrukke-
lijk naar artikel 58, §1, 7° en 8°, van de wet van 10 april 1971, zoals het toen van toepas-
sing was, dat is, wat artikel 6 van dat koninklijk besluit betreft, naar artikel 58, §1, 7°, van
de wet van 10 april 19713; de aanpassingsbijslag, bedoeld in artikel 6 van het koninklijk
besluit van 21 december 1971 is dus een bijslag in de zin van het oud artikel 58, §1, 7°,
van de wet van 10 april 1971 (en, derhalve, in de zin van het nieuwe artikel 58bis, §1, 2°,
van die wet);

2) in zijn arrest van 30 januari 1995 beslist het Hof precies dat de bijslagen, bedoeld in
artikel 58, §1, 7°, van de wet van 10 april 1971, zoals die bepaling op dat ogenblik van
toepassing was, "uitkeringen zijn bedoeld in de Arbeidsongevallenwet waarop krachtens
artikel 42, derde lid, (van die wet) van rechtswege interest verschuldigd is vanaf het ogen-
blik dat ze eisbaar worden"4;

3) ik zie geen enkele reden om aan te nemen dat de term "vergoedingen" een andere be-
tekenis zou hebben in de artikelen 42, derde lid, en 69, eerste lid, van de Arbeidsongeval-
lenwet van 10 april 1971.

Derhalve is de aanpassingsbijslag, waarvan sprake is in artikel 6 van het koninklijk be-
sluit van 21 december 1971 (II) en die een bijslag is als bedoeld in het vroegere artikel 58,
§1, 7°, en in het huidige artikel 58bis, §1, 2°, van de wet van 10 april 1971, een vergoe-
ding in de zin van artikel 69, eerste lid, van die wet.

De rechtsvordering tot betaling van die aanpassingsbijslag verjaart dus na verloop van
drie jaar.

Aangezien het bestreden arrest beslist "dat de aanpassingsbijslagen (...) geen deel uit-
maken van de vergoedingen,  als bedoeld in  artikel  69 van de Arbeidsongevallenwet",
schendt het die bepaling.

Ik vat samen. De regel volgens welke de rechtsvordering tot betaling van de vergoedin-
gen verjaart na verloop van drie jaar, is van toepassing op de aanpassingsbijslagen. (Artt.
58bis, §1, 2°, en 69, eerste lid, Arbeidsongevallenwet; art. 6 K.B. van 21 dec. 1971 (II).

3 B.S. 31 dec. 1971, p. 15576.
4 Cass., 30 jan. 1995, A.R. S.94.0010.N - S.94.0116.N, nr. 53; zie Cass., 22 mei 1989, A.R. 8432, nr.
539; 8 feb. 1993, A.R. 8189, nr. 80.
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2. Ik ben van mening dat de eerste grond van niet-ontvankelijkheid die tegen het twee-
de onderdeel van het middel wordt aangevoerd, niet kan worden aangenomen.

De eerste grond van niet-ontvankelijkheid gaat er immers van uit dat "over de ontvan-
kelijkheid van de vordering (tot schadeloosstelling) van verweerder in cassatie definitief
uitspraak is gedaan door de eerste rechter en dat eiser daartegen geen hoger beroep heeft
ingesteld" (memorie van antwoord, p. 4).

De arbeidsrechtbank heeft evenwel geen uitspraak gedaan over een vordering tot scha-
deloosstelling  van  verweerder.  Het  beroepen  vonnis  heeft  vastgesteld  dat  verweerder
"subsidiair aanvoerde dat het Fonds voor arbeidsongevallen, dat is eiser, een onrechtmati-
ge daad had gepleegd", en beslist dan dat, "aangezien de (arbeids)rechtbank oordeelde dat
de verjaring van artikel 69 van de (Arbeidsongevallen)wet van 10 april 1971 te dezen niet
kan worden toegepast, daar alleen artikel 60bis (van die wet) van toepassing is op de bij-
slagen, vergoedingen etc. die ambtshalve worden toegekend door het Fonds voor arbeids-
ongevallen, de overige, subsidiair door (verweerder) uiteengezette middelen niet dienen te
worden onderzocht" (beroepen vonnis, pp. 3en 8).

3. De tweede grond van niet-ontvankelijkheid die verweerder aanvoert tegen het tweede
onderdeel van het middel en die hieruit is afgeleid dat genoemd onderdeel de schending
niet aanvoert van de artikelen 640 en 643 van het Gerechtelijk Wetboek, kan al evenmin
worden aangenomen.

Enerzijds immers kan de tegen een middel aangevoerde grond van niet-ontvankelijk-
heid niet worden aangenomen, wanneer, zoals te dezen, het onderzoek ervan onlosmake-
lijk verbonden is met dat van het middel5.

Anderzijds volstaat hoe dan ook dat wordt vermeld dat de door eiser aangewezen bepa-
lingen geschonden zijn, om tot cassatie te leiden, indien dit onderdeel van het middel ge-
grond is, aangezien het aan het arbeidshof verwijt dat het zich bevoegd heeft geacht om
uitspraak te doen over een hoofdvordering tot vergoeding van de door een onrechtmatige
daad van eiser veroorzaakte schade, die verweerder had geleden ten gevolge van het niet
ontvangen van de aanpassingsbijslagen. Ik herinner er immers meer in het bijzonder aan
dat naar luid van artikel 9, tweede lid, van het Gerechtelijk Wetboek de volstrekte be-
voegdheid van de rechter niet kan worden uitgebreid, tenzij de wet anders bepaalt6, en dat,
krachtens artikel 579, 3°, van dat wetboek, de arbeidsrechtbank, inzake door het Fonds
voor arbeidsongevallen toegekende toelagen, enkel kennis neemt van vorderingen betref-
fende die toelagen.

4. Dit gezegd zijnde, lijkt het tweede onderdeel mij trouwens gegrond.
In strijd met wat de memorie van antwoord te verstaan geeft, doet het bestreden arrest

geen uitspraak over een eventuele samenhang van vorderingen en evenmin over het "bij-
komstig" karakter van de hoofdvordering tot vergoeding van door een onrechtmatige daad
van eiser  veroorzaakte  schade.  Het  bestreden arrest  beperkt  zich ertoe laatstgenoemde
vordering "ten overvloede" te onderzoeken.

Uit geen enkele wettelijke bepaling volgt echter dat de arbeidshoven en -rechtbanken
bevoegd zijn om uitspraak te doen over een hoofdvordering tot vergoeding van schade,
die is veroorzaakt door de zogezegde onrechtmatige daad van het Fonds voor arbeidson-
gevallen  en  die  overeenkomt  met  het  niet-betaalde  bedrag  van  aanpassingsbijslagen7.
(Artt. 9 en 579, 3° Ger.W.)

Door in een andere zin te beslissen schendt het bestreden arrest derhalve de in het twee-

5 Cass., 10 nov. 1997, A.R. S.97.0050.F, nr. 465.
6 Eiser had weliswaar ook de schending van art. 556 Ger.W. kunnen aanvoeren.
7 Zie Cass., 13 okt. 1997, A.R. S.96.0157.F, nr. 401; 17 april 2000, A.R. C.99.0363.N, nr. 259. Vgl.
schriftelijke concl. O.M., die is neergelegd in de zaak A.R. S.00.0036.F waarvoor de rechtsdag is be-
paald op de terechtzitting van de 3e F. kamer van 25 nov. 2002.
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de onderdeel aangegeven bepalingen.
5. Indien het Hof zich aansluit bij mijn conclusie, zal de vernietiging van het bestreden

arrest ook leiden tot de vernietiging van het arrest van 25 juni 2001 dat er het gevolg van
is.

6. Eiser moet worden veroordeeld in de kosten van het cassatiegeding (Art. 68 Arbeids-
ongevallenwet).

Besluit: vernietiging.

ARREST (vertaling)

(A.R. S.01.0104.F)

I. Bestreden beslissing 
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest, op 13 november 2000 gewezen

door het Arbeidshof te Brussel.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Daniel Plas heeft verslag uitgebracht.
Eerste advocaat-generaal Jean-François Leclercq heeft geconcludeerd.
III. Cassatiemiddel
Eiser voert een middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 69 van de Arbeidsongevallenwet van 10 april 1971;
- artikel 6 van het koninklijk besluit van 21 december 1971 betreffende de bijslagen en

de sociale bijstand verleend door het Fonds voor Arbeidsongevallen;
- de artikelen 8, 9 en 579, enig lid, 3°, van het Gerechtelijk Wetboek;
en voor zoveel als nodig :
- de artikelen 58, §1, 8° en 9° (zoals het van toepassing was voor en na de wijziging er-

van bij het koninklijk besluit nr. 530 van 31 maart 1987), 60bis (ingevoegd bij de wet van
24 december 1976, zoals het van toepassing was voor en na de wijziging ervan bij de wet
van 29 december 1990) en 70 (zoals het van toepassing was voor en na de wijziging ervan
bij de wet van 1 augustus 1985) van de wet van 10 april 1971;

- de artikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek;
- artikel 563 van het Gerechtelijk Wetboek.
Aangevochten beslissingen en redenen
Het Arbeidshof te Brussel, dat het beroepen vonnis in beginsel bevestigt, veroordeelt

eiser om aan verweerder het provisionele bedrag van 300.000 BEF te betalen, vermeer-
derd met de gerechtelijke interest met ingang van 26 januari 1998 tot de dag van de volle-
dige betaling, en beveelt de heropening van het debat teneinde de partijen de gelegenheid
te geven verweer te voeren over het totaal verschuldigde bedrag. Het beslist aldus op de
volgende gronden :

"Het [arbeids]hof sluit zich volledig aan bij het arrest van het Hof te Luik waarnaar
[verweerder] en de eerste rechter verwijzen en waarvan de bespreking hieronder wordt
weergegeven :

'1°) Uit de studie van de historische evolutie zowel van de verjaringsregels bij arbeids-
ongevallen als van het recht op de aanvullende bijslag volgt dat, in strijd met wat de eerste
rechter heeft beweerd, de verjaringstermijn van drie jaar niet van toepassing is op alle ver-
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goedingen, ongeacht de benaming (bijslag, rente, vergoeding), die bedoeld worden in de
wet van 10 april 1971 en de uitvoeringsbesluiten ervan.

Wanneer het Fonds voor Arbeidsongevallen (hierna: F.A.O.) optreedt als gemeenschap-
pelijk waarborgfonds, treedt het op in de plaats van de ontbrekende arbeidsongevallenver-
zekeraar en in dat geval zijn de verjaringsregels van toepassing op de vergoedingen en
renten, bedoeld in de opeenvolgende wetten betreffende de vergoeding van arbeidsonge-
vallen.

De  regeling  betreffende  de  aanvullende  bijslagen  en  andere  bijslagen  die  door  het
F.A.O. worden toegekend is een van de bijzondere taken die het  Fonds overgenomen
heeft van de voorzorgs- en bijstandskas, en is nooit onderworpen geweest aan verjaring,
ofwel omdat die bijslagen krachtens een wettelijke of verordenende bepaling ambtshalve
van rechtswege werden toegekend vanaf een bepaalde datum na de inwerkingtreding er-
van, of vanaf de datum van de aanvraag ervan.

Indien de wetgever van 1971 de bijslagen aan dezelfde verjaringsregels had willen on-
derwerpen als de vergoedingen, zou hij dat uitdrukkelijk hebben bepaald.

2°) Artikel 9 van het koninklijk besluit van 21 december 1971 maakt een onderscheid
tussen, enerzijds, de aanvullende en aanpassingsbijslagen die ambtshalve worden toege-
kend, anderzijds, de speciale bijslagen, wegens verergering en overlijden die worden toe-
gekend vanaf ... de dag waarop de aanvraag wordt ingediend.

Daaruit volgt dat de aanvullende bijslagen niet dienen te worden aangevraagd en dat ze
worden toegekend zonder dat een aanvangsdatum wordt bepaald; die aanvullende bijsla-
gen gaan dus in vanaf de dag waarop de rente, voor elke betaling in kapitaal, lager is of
wordt dan de minimumbedragen, die vermeld staan in artikel 2, §1, 2°, van het koninklijk
besluit van 21 december 1971.

3°) Toen de Koning bepaalde dat de bijslagen ambtshalve zouden worden toegekend,
kon Hij zich onmogelijk voorstellen dat het F.A.O. de hem toevertrouwde taak niet zou
vervullen en dat een korte verjaringstermijn nodig zou zijn die genoemde nalatigheid al-
leen maar kon aanmoedigen.

Aan de geïntimeerden kan niet het verwijt worden gemaakt dat ze geen niet-bestaande
aanvraag hebben ingediend binnen een zeer korte termijn en nog minder dat zij vertrouw-
den op de goede werking van de diensten van het F.A.O.

De wetgever heeft niet willen wachten tot de getroffenen en hun rechthebbenden zou-
den klagen over de waardevermindering van hun rente om hun de aanvullende bijslag op
aanvraag toe te kennen, zoals het Regentsbesluit van 1944 had bepaald. Daarentegen heeft
de Koning, door een onderscheid te maken tussen de bijslagen die ambtshalve worden
toegekend en de bijslagen die op aanvraag worden toegekend, de in het Regentsbesluit
vervatte regel van de toekenning op aanvraag verzaakt.

Het arrest, dat het Arbeidshof te Brussel op 2 maart 1987 in de zaak F.A.O. tegen Z.,
A.R.. 18.843, op het andersluidend advies van de substituut-generaal gewezen had, heeft,
enerzijds, geen uitspraak gedaan over de verjaring en houdt, anderzijds, verband met een
aanvraag tot toekenning van een bijslag wegens verergering waaromtrent artikel 7 van het
koninklijk besluit van 21 december 1971 bepaalt dat zij slechts ingaat vanaf de eerste dag
van de maand volgend op de indiening van de aanvraag.

4°) Het is ondenkbaar dat het F.A.O., dat krachtens de artikelen 58, 8°, van de wet en
15 van het koninklijk besluit is belast met de toekenning van bijstand aan de getroffene of
aan de rechthebbenden met het oog op de vrijwaring van hun rechten die rechtstreeks of
onrechtstreeks voortvloeien uit het arbeidsongeval, met beroep op zijn nalatigheid de ver-
jaring zou kunnen tegenwerpen van een bijslag die onrechtstreeks uit het ongeval voort-
vloeit en die het zelf dient te betalen.
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5°) Het koninklijk besluit van 21 december 1971 houdende uitvoering van sommige be-
palingen van de arbeidsongevallenwet van 10 april 1971 bepaalt in artikel 48 van hoofd-
stuk V betreffende het Fonds voor Arbeidsongevallen, bovendien dat het bij het F.A.O.
opgerichte technisch comité voor bijzondere uitkeringen advies uitbrengt over de door het
Fonds krachtens artikel 58, §1, 7°, van de wet toegekende bijslagen, voor zover die bijsla-
gen niet ambtshalve worden toegekend.

Het algemeen verslag van het F.A.O.voor het dienstjaar 1993 vermeldt trouwens dat het
technisch comité voor bijzondere uitkeringen 383 dienstnota's heeft onderzocht waarvan
geen enkele betrekking had op de aanvullende of de aanpassingsbijslag.

6°) Krachtens artikel 58, §1, 9°, heeft het Fonds tevens tot taak toezicht uit te oefenen
op de naleving van de wettelijke en verordenende bepalingen waarvan de toepassing tot
zijn opdracht behoort.

De inspecteurs en controleurs van het Fonds voor Arbeidsongevallen zijn belast met het
toezicht op de uitvoering van de wet van 10 april 1971 en de uitvoeringsbesluiten ervan.

De beginselen die gelden voor het toezicht op de afwikkeling van de schadegevallen
worden uiteengezet in de Novelles onder de nrs. 1817 tot 1825. Een van die beginselen is
dat het toezicht geschiedt naar aanleiding van verificaties op de zetel van de gemachtigde
instellingen. Bijzondere aandacht wordt besteed aan de zware schadegevallen, namelijk
overlijden en blijvende arbeidsongeschiktheid ... waarvan een slechte afhandeling ernstige
schade zou berokkenen aan de rechtverkrijgenden (nr. 1817).

De controledienst aanvaardt niet dat de verzekeraar in geval van een ongeval waarvan
hij het bestaan niet betwist, een afwachtende houding aanneemt en wacht op een formele
klacht vanwege de betrokkenen alvorens een onderzoek in te stellen in de zaak.

In dezelfde zin is, in geval van vertraging bij de afhandeling, het excuus dat gezocht
wordt in het feit dat de werkgever zou hebben verzuimd de nodige inlichtingen te ver-
strekken in het algemeen onaanvaardbaar.

Daaruit volgt dat het F.A.O. de toestand van verweerder kende of moest kennen, al-
thans via zijn controledienst en dat de hierboven vermelde regels die de controledienst
van eiser toepast op de arbeidsongevallenverzekeraars tevens en a fortiori gelden voor de
naleving van zijn eigen verplichtingen.

Uit de bovenstaande overwegingen volgt dat de bijkomende en aanpassingsbijslagen
geen deel uitmaken van de in artikel 69 van de Arbeidsongevallenwet bedoelde vergoe-
dingen.

Het hoofdberoep is niet gegrond terwijl het incidenteel hoger beroep in beginsel ge-
grond is'.

Die visie en de erop gebaseerde argumenten vinden daarenboven een aanvullende steun
in artikel 60bis van de wet van 10 april 1971, aangezien de aanpassingsuitkeringen aldaar
wel degelijk niet worden vermeld.

Bovendien en ten overvloede oordeelt het [arbeids]hof dat het F.A.O. bij het beheer van
dat dossier op een onverantwoorde wijze te werk is gegaan, te meer daar het tot taak had
de aanpassingsuitkeringen te doen toekomen bij de getroffene van een arbeidsongeval en
het hier een onbetwist en onbetwistbaar recht betreft.

Het F.A.O. diende al het mogelijke te doen opdat de getroffene de hem verschuldigde
uitkering zou krijgen.

In plaats daarvan wendde het zich alleen tot het gemeentebestuur van Limal in plaats
van dat van Waver (eerste vergissing).

Het beging de ene fout na de andere :
1. In plaats van zich te wenden tot de stad Waver, deed het navraag naar de woonplaats
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van de getroffene bij de gemeente Limal die sedert 1 januari 1977 ingevolge de fusie van
de gemeenten als gemeentebestuur niet meer bestond.

Nochtans verspreidden de gemeentebesturen maar ook de Post, de R.T.T. en tal van in-
stellingen informatie, aanbevelingen en waarschuwingen. Het kan niet worden geduld dat
een instelling zoals het F.A.O. met die fusie geen rekening heeft gehouden, te meer daar
zij de wijziging van sommige postcodes tot gevolg had.

2. Het antwoord op de op 17 januari 1977 aan Limal gerichte brief draagt de stempel
van 'Gemeentebestuur Waver' en een andere, 'Nieuwe gemeente Waver'. Hoe dan ook, het
F.A.O. deed niets met die informatie en beperkte zich ertoe de postassignaties te verzen-
den.

3. Het ondernam al evenmin iets bij de terugkeer van die postassignaties en liet het dos-
sier jarenlang slingeren. Het is ondenkbaar dat het niet ook maar het minste heeft gedaan
om die toestand op te helderen en dat het de verschuldigde bedragen voor zich heeft ge-
houden.

En nochtans - gesteld dat de assignaties bij het Fonds zouden zijn teruggekeerd met de
vermelding 'Vertrokken zonder adres achter te laten' - dan zou een kleine stap, zoals een
vraag om informatie bij de burgemeester of de politie al voldoende zijn geweest. Zij zou-
den ongetwijfeld een voorafgaand onderzoek verricht hebben en eventueel de betrokkene
geschrapt hebben uit het bevolkingsregister.  Zelfs had het F.A.O., dat immers over in-
specteurs en controleurs beschikt, met wat meer inspanning, een van hen naar de woon-
plaats [van verweerder] kunnen sturen. Maar niets van dit alles gebeurde.

Het Fonds mag nog zo beweren dat alles de schuld is van het gemeentebestuur of van
de Post en zelfs van de getroffene, hoewel laatstgenoemde zeker van die zaken niet veel
afwist, dan nog was het Fonds de eerste verantwoordelijke die alles diende te doen wat in
zijn macht lag om zijn taak te vervullen. Er dient te worden vastgesteld dat het maar een-
maal inlichtingen heeft ingewonnen maar overigens geen conclusie trok uit het antwoord,
ofschoon dit een zeer belangrijke aanwijzing bevatte, daar het geen enkel oog had voor de
problemen die waren ontstaan door de invoering van de postcodes en de fusie van de ge-
meenten, wat toch ondenkbaar is.

Bijgevolg oordeelt het [arbeids]hof zowel in rechte als ten overvloede in feite dat het
F.A.O. een fout heeft begaan waarvoor het vergoeding verschuldigd is en dat de veroor-
zaakte schade overeenkomt met het achtergehouden bedrag.

Het [arbeids]hof veroordeelt het F.A.O. om het provisionele bedrag van 300.000 BEF
te betalen, vermeerderd met de gerechtelijke interest vanaf 26 januari 1998, dag waarop
het gedinginleidende exploot werd betekend, en beveelt de heropening van het debat ten-
einde de partijen in staat te stellen verweer te voeren over het verschuldigde totaalbedrag".

Grieven
Artikel 24 van de Arbeidsongevallenwet van 10 april 1971 bepaalt dat, indien de ar-

beidsongeschiktheid blijvend is of wordt, een jaarlijkse vergoeding, berekend op het ba-
sisloon en de graad van de ongeschiktheid, de dagelijkse vergoeding vervangt vanaf de
dag waarop de ongeschiktheid een bestendig karakter vertoont. Bij het verstrijken van de
herzieningstermijn wordt de jaarlijkse vergoeding door een lijfrente vervangen.

Artikel 6 van het koninklijk besluit van 21 december 1971 betreffende de bijslagen en
de sociale bijstand verleend door het Fonds voor Arbeidsongevallen, bepaalt dat een aan-
passingsbijslag wordt toegekend, onder meer, aan de getroffene van een arbeidsongeval
die een jaarlijkse bijslag of een rente voor een arbeidsongeschiktheid van ten minste 10
pct. geniet en die geen aanspraak kan maken op de aanvullende bijslag, bedoeld in artikel
2, waarvan het bedrag hoger is dan de aanpassingsbijslag die overeenkomstig artikel 6 kan
worden toegekend.
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Verweerder, aan wie op 2 februari 1962 een arbeidsongeval is overkomen, heeft de
aanpassingsbijslag gekregen vanaf 1970 tot juni 1977, en vanaf 1 oktober 1991. Hij vor-
derde de betaling van de aanpassingsbijslagen voor de periode van de eerste juni 1977 tot
de eerste oktober 1991.

Het Arbeidshof te Brussel heeft de eis in beginsel gegrond verklaard en eiser veroor-
deeld tot betaling van een provisioneel bedrag van 300.000 BEF; tevens heeft het de hero-
pening van het debat bevolen teneinde de partijen de gelegenheid te geven verweer te voe-
ren over het verschuldigde totaalbedrag.

Het arbeidshof verwerpt het verweermiddel, dat eiser had gesteund op de verjaring van
de bij dagvaarding van 26 januari 1998 ingestelde rechtsvordering op grond, enerzijds, dat
de aanpassingsbijslagen geen deel uitmaken van de in artikel 69 van de Arbeidsongeval-
lenwet bedoelde vergoedingen, wat hierdoor wordt bevestigd dat de aanpassingsbijslagen
niet worden vermeld in artikel 60bis van de Arbeidsongevallenwet en, anderzijds, dat ei-
ser een fout heeft begaan waarvoor hij vergoeding verschuldigd is.

1. Eerste onderdeel
Volgens artikel 69, eerste lid, van de Arbeidsongevallenwet van 10 april 1971 verjaart

de rechtsvordering tot betaling van de vergoedingen na drie jaar.
Die bepaling, welke in algemene bewoordingen is gesteld, raakt de openbare orde en

maakt geen onderscheid tussen een vergoeding die wordt toegekend door de arbeidsonge-
vallenverzekeraar of door het Fonds voor Arbeidsongevallen, en een vergoeding die op
aanvraag van de getroffene of ambtshalve wordt toegekend.

Derhalve verjaren alle vergoedingen waarop de getroffene, op zijn aanvraag of ambts-
halve, aanspraak kan maken, na drie jaar. Die verjaringstermijn kan evenwel volgens arti-
kel 70 van genoemde wet op de gewone wijze worden gestuit of geschorst, of gestuit door
een ter post aangetekende brief of door een rechtsvordering tot betaling wegens het ar-
beidsongeval, gesteund op een andere rechtsgrond.

Eiser kan niet van het recht om zich op die verjaring te beroepen worden uitgesloten op
grond dat hij, blijkens artikel 58, §1, 8°, van genoemde wet tot taak heeft sociale bijstand
te verlenen aan de getroffenen of hun rechthebbenden, onder de voorwaarden door de Ko-
ning bepaald, en dat hij, blijkens 9° van die wetsbepaling, het technisch, medisch en fi-
nancieel toezicht moet uitoefenen op de uitvoering door de gemachtigde verzekeraars van
deze wet en de uitvoeringsbesluiten ervan.

Het doet al evenmin terzake dat, volgens artikel 60bis, §2, van die wet, de verjaringster-
mijnen voor de rechtsvordering tot terugvordering van de vergoedingen, renten, rentekapi-
talen, bijslagen en alle kosten voor geneeskundige verzorging, die door het Fonds voor
Arbeidsongevallen onverschuldigd werd betaald of die door bedrieglijke handelingen of
door valse of opzettelijk onvolledige verklaringen werden verkregen, dezelfde zijn als die
bepaald in artikel 69. Niet alleen heeft die bepaling betrekking op de terugvordering van
de onverschuldigd betaalde uitkeringen, terwijl het te dezen een rechtsvordering betreft tot
het verkrijgen van een uitkering, maar bovendien dekt het in artikel 60bis, §2, vermelde
begrip "bijslagen" evengoed de aanpassingsbijslag.

Door te beslissen dat de in artikel 69 van de Arbeidsongevallenwet van 10 april 1971
bedoelde verjaringstermijn te dezen niet kon worden toegepast, schendt het arbeidshof de
in het middel vermelde wettelijke bepalingen, en met name de artikelen 69 van de Ar-
beidsongevallenwet van 10 april 1971 en artikel 6 van het koninklijk besluit van 21 de-
cember 1971 betreffende de bijslagen en de sociale bijstand verleend door het Fonds voor
Arbeidsongevallen, en voor zoveel nodig, de artikelen 58, §1, 8° en 9° (zoals het van toe-
passing was voor en na de wijziging ervan bij het koninklijk besluit nr. 530 van 31 maart
1987), 60bis (ingevoegd bij de wet van 24 december 1976, zoals het van toepassing was
voor en na de wijziging ervan bij de wet van 29 december 1990) en 70 (zoals het van toe-
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passing was voor en na de wijziging ervan bij de wet van 1 augustus 1985) van voor-
noemde wet van 10 april 1971.

2. Tweede onderdeel
Volgens artikel 8 van het Gerechtelijk Wetboek is bevoegdheid de macht van de rechter

om kennis te nemen van een vordering die voor hem is gebracht.
Volgens artikel 9 van dat wetboek is volstrekte bevoegdheid de rechtsmacht bepaald

naar het onderwerp, de waarde en in voorkomend geval het spoedeisend karakter van de
vordering of de hoedanigheid van de partijen. Zij kan niet worden uitgebreid, tenzij de
wet anders bepaalt.

Volgens artikel 579, enig lid, 3°, van het Gerechtelijk Wetboek, neemt de arbeidsrecht-
bank kennis van de vorderingen betreffende de toelagen toegekend door het Fonds voor
Arbeidsongevallen en het Fonds voor de Beroepsziekten.

De arbeidsrechtbank neemt geen kennis van de vorderingen, die gegrond zijn op de ar-
tikelen 1382 en volgende van het Burgerlijk Wetboek en die strekken tot vergoeding van
de  door  een  oneigenlijk  misdrijf  veroorzaakte  schade,  behalve  indien  een  dergelijke
rechtsvordering tot schadevergoeding wordt ingesteld als een tegenvordering in de zin van
artikel 563 van het Gerechtelijk Wetboek, wat te dezen niet het geval was.

De regels waarbij de naar het onderwerp bepaalde bevoegdheid van de hoven en recht-
banken wordt afgebakend raken de openbare orde.

In zoverre het arbeidshof aan verweerder het provisionele bedrag tot vergoeding van de
door het oneigenlijk misdrijf van eiser veroorzaakte schade heeft toegekend, schendt [het]
de in het middel aangevoerde wettelijke bepalingen, meer in het bijzonder de artikelen 8,
9 en 579, enig lid, 3°, van het Gerechtelijk Wetboek en, voor zoveel nodig, de artikelen
1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek en 563 van het Gerechtelijk Wetboek.

IV. Beslissing van het Hof
1. Eerste onderdeel
Overwegende dat artikel 69, eerste lid, van de Arbeidsongevallenwet van 10

april 1971 bepaalt dat de rechtsvordering tot betaling van de vergoedingen ver-
jaart na drie jaar;

Dat die bepaling, ongeacht de benaming of de wijze van toekenning ervan, van
toepassing is op elke vergoeding die krachtens die wet of de uitvoeringsbesluiten
ervan verschuldigd is door een verzekeraar of door het Fonds voor Arbeidsonge-
vallen;

Overwegende dat het arrest dat beslist dat de aanpassingsbijslagen "geen deel
uitmaken van de vergoedingen bedoeld in artikel 69 van de Arbeidsongevallen-
wet", die bepaling schendt;

2. Tweede onderdeel
2.1. Grond van niet-ontvankelijkheid
Over de door verweerder tegen het onderdeel aangevoerde grond van niet-ont-

vankelijkheid volgens welke de beslissing waarbij de eerste rechter zich bevoegd
had verklaard, een eindbeslissing is geworden :

Overwegende dat, in strijd met wat de grond van niet-ontvankelijkheid veron-
derstelt, de eerste rechter door achterstallige aanpassingsbijslagen toe te kennen,
geen uitspraak heeft gedaan over de vordering, in zoverre ze strekte tot het ver-
krijgen van schadevergoeding op grond van de artikelen 1382 en 1383 van het
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Burgerlijk Wetboek, en zich dus niet bevoegd heeft verklaard om daarvan kennis
te nemen;

Dat de grond van niet-ontvankelijkheid niet kan worden aangenomen; 
2.2. Gegrondheid van het onderdeel
Overwegende dat de volstrekte bevoegdheid, die wordt bepaald naar het on-

derwerp van de vordering, van openbare orde is;
Overwegende dat geen enkele wetsbepaling de arbeidsgerechten het recht toe-

kent om kennis te nemen van een op de artikelen 1382 en 1383 van het Burger-
lijk Wetboek gegronde hoofdvordering die strekt tot vergoeding van de schade
die de getroffene van een arbeidsongeval beweert te hebben geleden ten gevolge
van het niet ontvangen van de aanpassingsbijslagen;

Overwegende dat het arbeidshof derhalve, door te beslissen dat eiser een fout
heeft begaan waardoor hij vergoeding verschuldigd is en dat de schade overeen-
komt met het bedrag van de niet betaalde bijslagen, artikel 9 van het Gerechtelijk
Wetboek schendt;

Dat het middel gegrond is;
Overwegende dat de vernietiging van het bestreden arrest de nietigverklaring

tot gevolg van het arrest van 25 juni 2001 dat er het gevolg van is;

OM DIE REDENEN,

HET HOF

Vernietigt het bestreden arrest alsook het arrest van 25 juni 2001;
Beveelt dat van het arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het ver-

nietigde arrest en van het nietigverklaarde arrest;
Gelet op artikel 68 van de wet van 10 april 1971, veroordeelt eiser in de kos-

ten;
Verwijst de zaak naar het Arbeidshof te Bergen.

9 december 2002 - 3° kamer – Voorzitter: de h. Marchal, eerste voorzitter – Verslagge-
ver: de h. Plas – Gelijkluidende conclusie van de h. Leclercq, eerste advocaat-generaal –
Advocaten: mrs. Bützler en Simont.

Nr. 659

3° KAMER - 9 december 2002

1º SOCIALE ZEKERHEID — ZELFSTANDIGEN - BIJDRAGEN INZAKE MATIGING DER

INKOMSTEN - NALATIGHEIDSINTERESTEN - VERJARING.

2º VERJARING — BURGERLIJKE ZAKEN — ALGEMEEN - ZELFSTANDIGEN - BIJDRAGEN

INZAKE MATIGING DER INKOMSTEN - NALATIGHEIDSINTERESTEN.

3º INTERESTEN — MORATOIRE INTERESTEN - VERJARING - ZELFSTANDIGEN -
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BIJDRAGEN INZAKE MATIGING DER INKOMSTEN.

1º, 2° en 3° De nalatigheidsinteresten op de bijdragen inzake matiging der inkomsten van
de zelfstandigen zijn aan dezelfde verjaringsregels onderworpen als die welke van toe-
passing zijn op die bijdragen1. (Art. 2, §1 Wet 12 nov. 1987; artt. 2, 3 en 4 K.B. nr. 289
van 31 maart 1984)

(H. T. R.S.V.Z.)

ARREST (vertaling)

(A.R. S.01.0110.F)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest, op 9 januari 2001 gewezen door

het Arbeidshof te Luik.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Daniel Plas heeft verslag uitgebracht.
Eerste advocaat-generaal Jean-François Leclercq heeft geconcludeerd.
III. Cassatiemiddelen
Eiser voert twee middelen aan :
1. Eerste middel
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 1, 2 en 3 van de wet van 12 november 1987 houdende bepalingen inzake

de solidariteits-, matigings- en bijzondere bijdragen ten laste van de zelfstandigen;
- de artikelen 2, 3 en 4 van het koninklijk besluit nr. 289 van 31 maart 1984 - bekrach-

tigd door de wet van 6 december 1984 tot bekrachtiging van de koninklijke besluiten vast-
gesteld ter uitvoering van artikel 1, 1° en 2°, van de wet van 6 juli 1983 tot toekenning
van bepaalde bijzondere machten aan de Koning - houdende tijdelijke maatregelen inzake
matiging van de inkomsten der zelfstandigen met het oog op de vermindering van de
openbare lasten en het financieel evenwicht van het sociaal statuut van de zelfstandigen,
zoals het van toepassing was voor de jaren 1985 en 1986 verschuldigde bijdragen;

- artikel 2277 van het Burgerlijk Wetboek.
Aangevochten beslissingen en redenen
Het arrest beslist dat eiser, benevens de bijdragen die hij in hoofdsom verschuldigd is

voor de jaren 1985 en 1986, op de bijdrage voor 1985 een bedrag van 52.375 BEF aan in-
terest verschuldigd is berekend tegen 1 pct. per maand tot 31 december 1984 (lees: 1994),
welk bedrag moet worden verhoogd met de gerechtelijke interest tegen dezelfde rentevoet
van 1 pct. per maand, op het bedrag van 58.848 BEF vanaf 1 januari 1995 tot en met de
maand van betaling en dat hij tevens op de bijdrage voor 1986 een bedrag van 28.076
BEF aan interest verschuldigd is, berekend tegen 0,85 pct. per maand tot 31 december
1984 (lees: 1994), welk bedrag moet worden verhoogd met de gerechtelijke interest tegen
dezelfde rentevoet van 0,85 pct. per maand op het bedrag van 40.281 BEF vanaf 1 januari
1995 tot en met de maand van betaling. Het beslist aldus op de volgende gronden :

"De verjaringstermijn die voor de inwerkingtreding van de wet van 12 november 1987
van toepassing was,  werd, bij ontstentenis van andere bijzondere bepalingen, geregeld
door artikel 2277 van het Burgerlijk Wetboek, namelijk een termijn van vijf jaar.

1 Zie Cass., 15 sept. 1980 (twee arresten), A.R. 6010 en 5863 (A.C. 1980-81, nr. 33), tweede zaak.
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De interesten die verjaard waren op 5 december 1987, dag van de inwerkingtreding van
de in het Belgisch Staatsblad van 25 november 1987 bekendgemaakte wet van 12 novem-
ber 1987, zijn definitief verjaard. Te dezen zijn de interesten niet verjaard voor die datum.

Onder bijdragen in de zin van artikel 1 (artikel 2 van de wet van 12 november 1987),
moet worden verstaan niet alleen de bijdragen sensu stricto maar ook de wettelijk daarop
verschuldigde interesten zodat de verjaringstermijn dezelfde is voor de eigenlijke bijdrage
als voor de nalatigheidsinteresten. Vanaf de inwerkingtreding van de wet van 12 novem-
ber 1987 wordt de toepasselijke termijn voor de niet verjaarde interesten en voor de inte-
resten die pas achteraf vervallen, zoals voor de bijdragen, dus gebracht op een termijn van
5 jaar die ingaat vanaf het derde jaar volgend op het jaar waarvoor de bijdrage verschul-
digd is (cf. artikel 2, §1, van voormelde wet). Aldus heeft elke verjaringstuitende daad die
dagtekent van voor 31 december 1992 tot gevolg dat de schuldenaar de interesten op de
bijdrage voor het jaar 1985 moet betalen vanaf de aanvangsdatum. Elke na 31 december
1992 verrichte verjaringstuitende daad stuit de verjaring van de interesten enkel binnen de
vijfjarige termijn die ingaat vanaf die daad, tenzij binnen die termijn van 5 jaar een andere
verjaringstuitende daad is verricht waardoor nog verder in de tijd kan worden terugge-
gaan. In dezelfde zin heeft elke verjaringstuitende daad die dagtekent van voor 31 decem-
ber 1993 tot gevolg dat de schuldenaar de interest op de bijdrage voor het jaar 1986 moet
betalen vanaf de aanvangsdatum.

De verjaringstuitende daden zijn maar geldig wanneer ze voldoen aan de in het Burger-
lijk Wetboek voor de inwerkingtreding van de wet van 12 november 1987 bepaalde voor-
waarden, indien zij zijn verricht voor 5 december 1987, en aan de voorwaarden zowel van
het Burgerlijk Wetboek als van voormelde wet vanaf de inwerkingtreding ervan, indien
zij zijn verricht na 5 december 1987.

Uit de neergelegde stukken volgt dat de aangetekende brieven van 14 mei 1992 en van
13 november 1992 te dezen de verjaring rechtsgeldig hebben gestuit en dat derhalve de in-
teresten verschuldigd zijn".

Grieven
Krachtens artikel 2, §1, van de wet van 12 november 1987 houdende bepalingen inzake

de solidariteits-, matigings- en bijzondere bijdragen ten laste van de zelfstandigen, ver-
jaart de invordering van de in artikel 1 van die wet bedoelde bijdragen na vijf jaar te reke-
nen vanaf de 1e januari van het derde jaar volgende op dat waarvoor de bijdragen ver-
schuldigd zijn. Volgens artikel 1, 1°, doelt de wet van 12 november 1987 op de "bijdra-
gen" die verschuldigd zijn onder meer (1°, c) krachtens het koninklijk besluit nr. 289 van
31 maart 1984 houdende tijdelijke maatregelen inzake matiging van de inkomsten der
zelfstandigen met het oog op de vermindering van de openbare lasten en het financieel
evenwicht van het sociaal statuut van de zelfstandigen. Krachtens artikel 3 van voornoem-
de wet bepaalt de Koning de gevallen waarin het Rijksinstituut voor sociale verzekeringen
der zelfstandigen de betaling van de nalatigheidsinteresten kan verzaken "wat betreft de in
artikel 1, 1°, bedoelde bijdragen".

Krachtens artikel 3 van het koninklijk besluit nr. 289 van 31 maart 1984 houdende tij-
delijke maatregelen inzake matiging van de inkomsten der zelfstandigen met het oog op
de vermindering van de openbare lasten en het financieel evenwicht van het sociaal sta-
tuut van de zelfstandigen waren de zelfstandigen ertoe gehouden om per kwartaal voorlo-
pige bijdragen inzake matiging der inkomsten te betalen voor de jaren 1985 en 1986 in af-
wachting dat de definitief verschuldigde bijdrage kon worden vastgesteld krachtens artikel
2 van genoemd besluit. Krachtens artikel 4, §1, van dat koninklijk besluit werd de defini-
tieve bijdrage geacht verschuldigd te zijn geweest bij driemaandelijkse vierden voor het
jaar 1985 en 1986, en was de zelfstandige, afhankelijk van de door hem verrichte betalin-
gen van de voorlopige bijdragen, nalatigheidsinteresten verschuldigd per kalendermaand
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met ingang van de maand die volgde op het einde van het betrokken kwartaal. Die interes-
ten vormden aldus een schadeloosstelling voor het feit dat de bijdrage te laat was betaald.
Die interesten stonden dus los van de bijdrage zelf.

Daaruit volgt dat de wet van 12 november 1987 met de "bijdragen" die verschuldigd
zijn krachtens het koninklijk besluit nr. 289 van 31 december 1984, alleen maar de eigen-
lijke bijdragen kon bedoelen en niet de daarop verschuldigde interesten, die los staan van
de bijdrage zelf. De wet van 12 november 1987 maakt trouwens zelf in artikel 3 een on-
derscheid tussen de nalatigheidsinteresten en "de in artikel 1, 1°, bedoelde bijdragen".

Aangezien het bestreden arrest derhalve beslist dat artikel 2 van de wet van 12 novem-
ber 1987 onder de in artikel 1 bedoelde "bijdragen" niet alleen de bijdragen sensu stricto
verstaat, maar ook de daarop wettelijk verschuldigde interesten, en daaruit vervolgens af-
leidt dat de verjaringstermijn dezelfde is voor de eigenlijke bijdrage als voor de nalatig-
heidsinteresten, en aangezien het aldus weigert de vijfjarige verjaringstermijn van artikel
2277 van het Burgerlijk Wetboek op die interesten toe te passen, een schending inhoudt
van de artikelen 1, 2 en 3 van de wet van 12 november 1987 houdende bepalingen inzake
de solidariteits-, matigings- en bijzondere bijdragen ten laste van de zelfstandigen, 2, 3 en
4 van het koninklijk besluit nr. 289 van 31 maart 1984 - bekrachtigd door de wet van 6
december 1984 tot bekrachtiging van de koninklijke besluiten vastgesteld ter uitvoering
van artikel 1, 1° en 2°, van de wet van 6 juli 1983 tot toekenning van bepaalde machten
aan de Koning - houdende tijdelijke maatregelen inzake matiging van de inkomsten der
zelfstandigen met het oog op de vermindering van de openbare lasten en het financieel
evenwicht van het sociaal statuut van de zelfstandigen, zoals het van toepassing was voor
de jaren 1985 en 1986 verschuldigde bijdragen, en tevens artikel 2277 van het Burgerlijk
Wetboek schendt.

...
IV. Beslissing van het Hof
Over het eerste middel :
Overwegende dat artikel 3, §1, eerste lid, van het koninklijk besluit nr. 289 van

31 maart 1984 houdende tijdelijke maatregelen inzake matiging van de inkom-
sten der zelfstandigen met het oog op de vermindering van de openbare lasten en
het financieel evenwicht van het sociaal statuut van de zelfstandigen bepaalt dat
in afwachting dat de in artikel 2 bedoelde bijdrage kan worden vastgesteld, de
zelfstandigen ertoe gehouden zijn voorlopige bijdragen inzake matiging der in-
komsten te betalen voor elk der laatste drie kwartalen van het jaar 1984, voor elk
der kwartalen van het jaar 1985 en voor elk der eerste drie kwartalen van het jaar
1986;

Overwegende dat, krachtens §2 van dat artikel, de voorlopige bijdragen moe-
ten worden betaald uiterlijk de laatste dag van het kwartaal waarop ze betrekking
hebben; dat echter de bijdrage die betrekking heeft op het laatste kwartaal van
elk der beoogde jaren uiterlijk op 15 december dient betaald te zijn;

Dat artikel 4, §1, eerste en tweede lid, van genoemd besluit bepaalt dat de bij-
drage  inzake  matiging  der  inkomsten,  vastgesteld  overeenkomstig  artikel  2,
wordt geacht verschuldigd te zijn geweest bij driemaandelijkse derden voor het
jaar 1984 en 1986 en bij driemaandelijkse vierden voor het jaar 1985; dat de
zelfstandige, in functie van de door hem verrichte betalingen, bedoeld in artikel
3, per kalendermaand nalatigheidsinteresten verschuldigd is met ingang van de
maand die volgt op het einde van het betrokken kwartaal tot en met de maand in
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de loop waarvan hij de kwartaalbijdrage die hij verschuldigd was in de zin van
het eerste lid heeft betaald, of moratoriuminteresten bekomt met ingang van de
maand van betaling tot en met de maand waarin de teruggave plaatsgrijpt;

Overwegende dat uit die bepalingen volgt dat nalatigheidsinteresten verschul-
digd zijn door de zelfstandige, wanneer hij de in artikel 2 van het koninklijk be-
sluit nr. 289 van 31 maart 1984 bedoelde bijdrage inzake matiging der inkomsten
verschuldigd is en dat het bedrag van de reeds voor een jaar betaalde voorlopige
bijdragen lager ligt dan het bedrag van de definitieve bijdrage;

Overwegende dat, ook al bestaan er bijzondere bepalingen betreffende de nala-
tigheidsinteresten, geen enkele ervan de beslissing wettigt dat de nalatigheidsin-
teresten, vanuit het oogpunt van de verjaring, onderworpen zouden zijn aan re-
gels die verschillen van die welke van toepassing zijn op de bijdragen inzake ma-
tiging der inkomsten;

Dat het middel faalt naar recht;
(...)
OM DIE REDENEN,
HET HOF
Verwerpt de voorziening;
Veroordeelt eiser in de kosten.

9 december 2002 - 3° kamer – Voorzitter: de h. Marchal, eerste voorzitter – Verslagge-
ver: de h. Plas – Gelijkluidende conclusie van de h. Leclercq, eerste advocaat-generaal –
Advocaat: mr. De Gryse.

Nr. 660

2° KAMER - 10 december 2002

1º ARBEID — SOCIALE DOCUMENTEN - ARTIKEL 11BIS SOCIALE DOCUMENTENWET -
VEROORDELING TOT VERGOEDING AAN DE RIJKSDIENST VOOR SOCIALE ZEKERHEID - AARD.

2º SOCIALE ZEKERHEID — WERKNEMERS - SOCIALE DOCUMENTEN - ARTIKEL 11BIS

SOCIALE DOCUMENTENWET - VEROORDELING TOT VERGOEDING AAN DE RIJKSDIENST VOOR

SOCIALE ZEKERHEID - AARD.

3º STRAF — ALGEMEEN. STRAF EN MAATREGEL. WETTIGHEID - SOCIALE

ZEKERHEID - SOCIALE DOCUMENTEN - ARTIKEL 11BIS SOCIALE DOCUMENTENWET -
VEROORDELING TOT VERGOEDING AAN DE RIJKSDIENST VOOR SOCIALE ZEKERHEID - AARD.

4º STRAF — ALGEMEEN. STRAF EN MAATREGEL. WETTIGHEID -
VEROORDELING BIJ EENVOUDIGE SCHULDIGVERKLARING - GEVOLG.

5º STRAF — ALGEMEEN. STRAF EN MAATREGEL. WETTIGHEID -
VEROORDELING BIJ EENVOUDIGE SCHULDIGVERKLARING - ARTIKEL 11BIS SOCIALE

DOCUMENTENWET - VEROORDELING TOT VERGOEDING AAN DE RIJKSDIENST VOOR SOCIALE

ZEKERHEID - AARD - GEVOLG.
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6º VEROORDELING MET UITSTEL EN OPSCHORTING VAN DE
VEROORDELING — ALGEMEEN - ARTIKEL 8, §1 PROBATIEWET -
TOEPASSINGSGEBIED.

7º STRAF — ALGEMEEN. STRAF EN MAATREGEL. WETTIGHEID - ARTIKEL

11BIS SOCIALE DOCUMENTENWET - VEROORDELING TOT VERGOEDING AAN DE RIJKSDIENST VOOR

SOCIALE ZEKERHEID - AARD - GEVOLG.

8º ARBITRAGEHOF - PREJUDICIËLE VRAAG - VERPLICHTING VAN HET HOF VAN

CASSATIE - GRENZEN - MISKENNING VAN HET GELIJKHEIDSBEGINSEL - VOORWAARDE.

9º SOCIALE ZEKERHEID — WERKNEMERS - WERKGEVER - SOCIALE-
DOCUMENTENWET - ARTIKEL 11BIS SOCIALE DOCUMENTENWET - STRAFRECHTER -
VEROORDELING TOT VERGOEDING AAN DE RIJKSDIENST VOOR SOCIALE ZEKERHEID - AARD.

10º SOCIALE ZEKERHEID — WERKNEMERS - WERKGEVER - STRAFRECHTER -
VERSCHULDIGDE R.S.Z.-BIJDRAGEN - VEROORDELING TOT BETALING VAN DEZE BIJDRAGEN AAN DE

RIJKSDIENST VOOR SOCIALE ZEKERHEID - AARD.

11º HOOFDELIJKHEID - MEERDERE DADERS - VEROORDELING WEGENS EENZELFDE

MISDRIJF - TERUGGAVE EN SCHADEVERGOEDING.

12º HOOFDELIJKHEID - MEERDERE RECHTSSUBJECTEN -
GEMEENSCHAPPELIJKE FOUT - TERUGGAVE EN SCHADEVERGOEDING.

13º AANSPRAKELIJKHEID BUITEN OVEREENKOMST — HERSTELPLICHT —
VERSCHEIDENE DADERS. HOOFDELIJKHEID - GEMEENSCHAPPELIJKE FOUT - TERUGGAVE EN

SCHADEVERGOEDING - GEVOLG.

1º, 2° en 3° De veroordeling tot de vergoeding bedoeld in artikel 11bis Sociale Documen-
tenwet, is geen straf, maar een door de strafrechter, wanneer hij de feiten bewezen acht,
uit te spreken forfaitaire herstelvergoeding, die ertoe strekt de nadelige gevolgen van de
bedoelde feiten te vergoeden ten aanzien van Rijksdienst voor Sociale Zekerheid, die
een openbare dienst is en waarvan de financiering in het gedrang komt door de niet-be-
taling van de sociale-zekerheidsbijdragen1 2. (Art. 11bis Sociale Documentenwet)

4º en 5° De veroordeling bij eenvoudige schuldigverklaring, in toepassing van artikel 21ter
Wetboek van Strafvordering, staat niet in de weg aan veroordelingen die geen straf uit-
maken, zoals de veroordeling tot betaling van de in het artikel 11bis Sociale Documen-
tenwet bedoelde vergoeding3. (Art. 21ter Sv.; art. 11bis Sociale Documentenwet)

6º en 7° Veroordelingen die geen straf uitmaken, zoals de veroordeling tot betaling van de
in het artikel 11bis Sociale Documentenwet bedoelde vergoeding, vallen buiten het toe-
passingsgebied van het uitstel van de tenuitvoerlegging van de straffen, zoals geregeld
door artikel 8, §1 Probatiewet4 5. (Art. 8, §1 Probatiewet; art. 11bis Sociale Documenten-

1 Het geannoteerde arrest had betrekking op het artikel 11bis Sociale Documentenwet in de versie
zoals het bestond na de wet van 26 juni 1992 houdende sociale en diverse bepalingen en vóór de op-
heffing ervan bij de wet van 23 maart 1994 houdende bepaalde maatregelen op arbeidsrechtelijk vlak
tegen het zwartwerk. Het artikel 11bis Sociale Documentenwet bleef krachtens artikel 29, §2 van de
wet van 23 maart 1994 van toepassing op feiten gepleegd vóór 1 april 1994. 
2 Cass., 16 feb. 1993, A.R. 6631, nr. 97; 25 jan. 1994, A.R. 7126, nr. 47; 15 maart 1994, A.R. 7260,
nr. 123; 30 mei 2000, A.R. P.98.0405.N, nr. 329; M. DE SWAEF, "Het wel en wee van artikel 11bis So-
ciale Documentenwet", R.W. 1993-94, p. 1393.
3 Zie voetnoot 1.
4 Zie voetnoot 1.
5 Zie, voor wat de opschorting van de veroordeling betreft, Cass., 16 feb. 1993, A.R. 6624,  Soc.
Kron. 1994, 198.
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wet)

8º  De miskenning  van het  gelijkheidsbeginsel,  vervat  in  de  artikelen 10 en 11 van de
Grondwet, houdt in dat gelijke toestanden ongelijk worden behandeld of ongelijke toe-
standen  gelijk  worden  behandeld;  wanneer  de  aangevoerde  discriminatie  betrekking
heeft op ongelijke toestanden die ook verschillend worden behandeld is er geen misken-
ning van het gelijkheidsbeginsel en is er geen reden om het Arbitragehof een prejudiciële
vraag te stellen6. (Artt. 10 en 11 G.W. 1994)

9º en 10° Zowel artikel 11bis Sociale Documentenwet, als artikel 35, tweede lid Sociale Ze-
kerheidswet Werknemers 1969, leggen een bijzondere herstelwijze op in het algemeen
belang van de financiering van de sociale zekerheid7 8. (Art. 11bis Sociale Documenten-
wet; art. 35, tweede lid Sociale-Zekerheidswet Werknemers 1969)

11º, 12° en 13° Zowel de veroordeling wegens eenzelfde misdrijf als de gemeenschappelij-
ke fout, die gezamenlijk werd begaan door verscheidene rechtssubjecten die wetens bij-
gedragen hebben tot het ontstaan van de schade, geven aanleiding tot hoofdelijke aan-
sprakelijkheid voor de teruggave en de schadevergoeding9. (Art. 50 Sw.)

(V.O. e.a.)

ARREST

(A.R. P.01.1090.N)

I. Bestreden beslissing
De cassatieberoepen zijn gericht tegen het arrest,  op 14 juni 2001 gewezen

door het Hof van Beroep te Antwerpen, correctionele kamer.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Ghislain Dhaeyer heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Patrick Duinslaeger heeft geconcludeerd.
III. Cassatiemiddelen
De eisers stellen in een memorie drie middelen voor.
Deze middelen zijn gesteld als volgt:
1. Eerste middel
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikelen 10 en 11 van de Grondwet;
- artikel 11bis van het koninklijk besluit nr. 5 van 23 oktober 1978 betreffende het bij-

houden van sociale documenten, zoals ingevoegd bij artikel 30 van de Programmawet van
6 juli 1989 en gewijzigd bij artikel 112 van de wet van 26 juni 1992 houdende sociale en
diverse bepalingen en zoals van toepassing krachtens artikel 29, §2 van de wet van 23
maart 1994 houdende bepaalde maatregelen op arbeidsrechtelijk vlak tegen het zwart-
werk;

6 Cass., 11 april 2000, A.R. P.99.1117.N, nr. 245.
7 Zie voetnoot 1.
8 Zie Cass., 8 sept. 1999, A.R. P.99.0360.F, nr. 441; 21 feb. 2000, A.R. S.98.0097.N, nr. 137; TH.
WERQUIN, "La condamnation au paiement à l'O.N.S.S. d'une indemnité égale au triple des cotisations",
R.D.P. 1993, p. 541.
9 Zie  Cass.,  15  feb.  1974,  A.C. 1974,  632,  9  dec.  1993,  A.C.  1993,  nr.  512;  3  mei  1996,  A.R.
C.95.0016.F, nr. 145; S. STIJNS, "Over passieve hoofdelijkheid en in solidum-gehoudenheid, over ge-
meenschappelijke fouten en samenlopende fouten", noot bij Cass., 9 dec. 1993, R. Cass., 1994, p. 54,
nr. 16; L. CORNELIS, Algemene theorie van de verbintenis, nr. 135.
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- artikel 21ter van de wet van 17 april 1878 houdende de voorafgaande titel van het
Wetboek van Strafvordering, zoals ingevoegd door de wet van 30 juni 2000;

- artikel 8, §1 van de wet van 29 juni 1964 betreffende de opschorting, het uitstel en de
probatie.

Aangevochten beslissing
De appèlrechters veroordelen in de bestreden beslissing, na tenlastelegging C bewezen

te hebben verklaard t.a.v. 40 werknemers, eerste en tweede eisers solidair met de heer V.
tot het betalen van een forfaitaire vergoeding aan de R.S.Z. ten bedrage van 2.513.280,-
frank, op grond van de volgende overwegingen:

"(...) dat de eerste rechter terecht, bij toepassing van artikel 11bis van het koninklijk be-
sluit nummer 5 van 23 oktober 1978, beklaagden ambtshalve, solidair heeft veroordeeld
tot betaling aan de R.S.Z. van een forfaitaire vergoeding ten bedrage van 2.513.280,- fr.
(40 x 62.832,- fr.);

(...) dat (eerste en tweede eisers) opwerpen dat het opleggen van een eenvoudige schul-
digverklaring niet kan gepaard gaan met voormelde ambtshalve veroordeling;

(...) dat, ingevolge de bij artikel 112 van de wet van 26 juni 1992, houdende sociale en
diverse bepalingen, aangebrachte wijzigingen in de oorspronkelijke tekst, als voorwaarde
voor de bijkomende veroordeling tot vergoeding aan de R.S.Z. werd vereist dat de feiten
die strafrechtelijk werden beteugeld, het ontwijken van de juiste aangifte van de prestaties
toegelaten moesten hebben;

(...) dat voormelde nieuwe bepalingen, in werking getreden op 1 juli 1992, ook van toe-
passing zijn op de feiten, gepleegd vóór die datum, omdat het in artikel 2 lid 2 van het
Strafwetboek vastgelegde beginsel volgens hetwelk de minst strenge strafwet terugwer-
kende kracht heeft, geldt voor alles wat de toestand van de beklaagde verbetert, als niet
blijkt dat de bescherming van de maatschappij, ter vrijwaring waarvan bepaalde feiten ge-
durende een welbepaalde periode moesten worden gestraft, nog langer de bestraffing van
gelijksoortige feiten vereist  wanneer die zich tijdens de daaropvolgende periode voor-
doen;

dat de veroordeling tot een forfaitaire vergoeding weliswaar geen straf is, maar toch
nauw verbonden is met het preventief en intimiderend karakter van de eigenlijke straf;

(...) dat te dezen, de sub C., zoals aangehouden, aan beklaagden ten laste gelegde feiten,
het ontwijken van de juiste aangifte van de prestaties hebben toegelaten;

(...) dat weliswaar artikel 11bis van de Sociale Documentenwet werd opgeheven met
ingang van 1 april 1994 door de artikelen 5 en 7 van de wet van 23 maart 1994 houdende
bepaalde maatregelen op arbeidsrechtelijk vlak tegen zwartwerk, doch deze bepaling bij
wijze van overgangsmaatregel, blijft bestaan voor feiten gepleegd vóór 1 april 1994 (arti-
kel 29 §2 Wet 23 maart 1994);

(...) dat noch artikel 2 lid 2 van het Strafwetboek, noch artikel 15 lid 1 BUPO (IVBPR)
een beletsel vormen om, na de opheffing van voormeld artikel 11bis, deze ambtshalve
veroordeling in casu uit te spreken;

(...) dat, zoals voormeld, de ambtshalve veroordeling bedoeld in artikel 11bis, geen straf
is , maar een door de strafrechter, wanneer hij de feiten bewezen acht, uit te spreken for-
faitaire herstelvergoeding, ertoe strekkende de nadelige gevolgen van de vastgestelde fei-
ten te vergoeden ten aanzien van de R.S.Z., die een openbare dienst is en waarvan de fi-
nanciering in het gedrang komt door de niet-betaling van de sociale-zekerheidsbijdragen;

(...) dat het derhalve om een burgerlijke sanctie gaat;
(...) dat aldus, ook wanneer voor de bewezen verklaarde strafrechtelijke feiten, de op-

schorting van de uitspraak van de veroordeling (wettig) wordt gelast of, zoals te dezen, de
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veroordeling bij eenvoudige schuldigverklaring wordt uitgesproken, niettemin de veroor-
deling tot  betaling van de vergoeding ex artikel  11bis ambtshalve dient  uitgesproken,
wanneer deze feiten, zoals te dezen, het ontwijken van de juiste aangifte van de prestaties
hebben toegelaten;

(...) dat aldus, waar de vergoeding van artikel 11bis niet als straf kan worden aange-
merkt, dit tevens tot gevolg heeft dat desbetreffende geen opschorting van de uitspraak
van de veroordeling, noch uitstel van de tenuitvoerlegging, hetzij geheel of gedeeltelijk,
kan worden verleend;

(...) dat de verwijzing door (eerste en tweede eisers) in beroepsconclusie naar de arres-
ten van het Arbitragehof 15 september 1999 en 13 juli 2000 te dezen irrelevant is;

dat de redenering gevolgd door het Arbitragehof in verband met de ambtshalve veroor-
deling ex artikel 35 lid 4 R.S.Z.-Wet, niet bij analogie kan doorgetrokken worden naar de
ambtshalve veroordeling voorzien in artikel 11bis van de Sociale Documentenwet;

dat de aan de ambtshalve veroordeling, bedoeld in artikel 11bis Sociale Documenten-
wet ten grondslag liggende ratio legis niet congruent is aan deze die aan de grondslag ligt
van de ambtshalve veroordeling bedoeld in artikel 35 lid 4 R.S.Z.-Wet;

(...) dat ook de overige door voormelde beklaagden in beroepsconclusie aangehaalde ar-
gumenten niet van aard zijn om op enigerlei wijze afbreuk te doen aan voormelde besluit-
vorming;

(...) dat er te dezen, gelet op de voorafgaande overwegingen, dan ook geen aanleiding
toe bestaat, alvorens recht te doen, de door (eerste en tweede eisers) in beroepsconclusie
voorgestelde prejudiciële vraag te stellen aan het Arbitragehof;

dat het antwoord op de voorgestelde prejudiciële vraag niet onontbeerlijk is om te de-
zen uitspraak te doen" (pp. 17-19 van het bestreden arrest),

Grieven
1.1. Eerste onderdeel
De strafrechter die bij toepassing van artikel 21ter van de voorafgaande titel van het

Wetboek van Strafvordering een veroordeling "bij  eenvoudige schuldigverklaring" uit-
spreekt, kan de beklaagde veroordelen tot de kosten en gebeurlijk de teruggave en de bij-
zondere verbeurdverklaring kan opleggen.

Artikel 21ter van de voorafgaande titel van het Wetboek van Strafvordering laat aldus
niet toe om bij een eenvoudige schuldigverklaring de beklaagde tevens te veroordelen tot
de forfaitaire vergoeding, bedoeld in artikel 11bis van het koninklijk besluit nr. 5 van 23
oktober 1978, zoals ingevoegd bij artikel 30 van de Programmawet van 6 juli 1989 en ge-
wijzigd bij artikel 112 van de wet van 26 juni 1992 en zoals krachtens artikel 29, §2 van
de wet van 23 maart 1994 van toepassing op feiten die werden gepleegd vóór 1 april
1994.

Daaruit volgt dat de appèlrechters, door eerste en tweede eisers solidair met de heer V.
te veroordelen tot het betalen van een forfaitaire vergoeding aan de R.S.Z. ten bedrage
van 2.513.280,- frank niettegenstaande de veroordeling slechts "bij eenvoudige schuldig-
verklaring" werd uitgesproken, hun beslissing niet naar recht verantwoorden (schending
van artikel 21ter van de wet van 17 april 1878 houdende de voorafgaande titel van het
Wetboek van Strafvordering, zoals ingevoegd door de wet van 30 juni 2000 en van artikel
11bis van het koninklijk besluit nr. 5 van 23 oktober 1978 betreffende het bijhouden van
sociale documenten, zoals ingevoegd bij artikel 30 van de Programmawet van 6 juli 1989
en gewijzigd bij artikel 112 van de wet van 26 juni 1992 houdende sociale en diverse be-
palingen en zoals van toepassing krachtens artikel 29, §2 van de wet van 23 maart 1994
houdende bepaalde maatregelen op arbeidsrechtelijk vlak tegen het zwartwerk).
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1.2. Tweede onderdeel
De appèlrechters oordelen niet wettig "dat (...) waar de vergoeding van artikel 11bis

niet als straf kan worden aangemerkt, dit tevens tot gevolg heeft dat desbetreffend geen
opschorting van de uitspraak van de veroordeling, noch uitstel van de tenuitvoerlegging,
hetzij geheel of gedeeltelijk kan worden verleend".

Het hof van beroep verwerpt aldus niet wettig het door eerste en tweede eisers gefor-
muleerde verzoek om hen minstens uitstel van de tenuitvoerlegging van de forfaitaire ver-
goeding toe te staan (p. 11 in fine e.v. van de namens eisers op de terechtzitting van 26
april 2001 neergelegde appèlconclusie), aangezien niet alleen een straf in de strikte zin
van het woord doch ook een forfaitaire veroordeling in de zin van artikel 11bis van het
koninklijk besluit nr. 5 van 23 oktober 1978 vatbaar is voor uitstel van de tenuitvoerleg-
ging in de zin van artikel 8, §1 van de wet van 29 juni 1964 betreffende de opschorting,
het uitstel en de probatie.

Daaruit volgt dat de appèlrechters, door ervan uit te gaan dat m.b.t. de forfaitaire ver-
oordeling geen uitstel van de tenuitvoerlegging kan worden toegestaan, hun beslissing niet
naar recht verantwoorden (schending van artikel 8, §1 van de wet van 29 juni 1964 betref-
fende de opschorting, het uitstel en de probatie en van artikel 11bis van het koninklijk be-
sluit nr. 5 van 23 oktober 1978 betreffende het bijhouden van sociale documenten, zoals
ingevoegd bij artikel 30 van de Programmawet van 6 juli 1989 en gewijzigd bij artikel
112 van de wet van 26 juni 1992 houdende sociale en diverse bepalingen en zoals van toe-
passing krachtens artikel 29, §2 van de wet van 23 maart 1994 houdende bepaalde maatre-
gelen op arbeidsrechtelijk vlak tegen het zwartwerk).

In zoverre Uw Hof zou oordelen dat de in het tweede onderdeel van het middel aange-
voerde kritiek in de huidige stand van de procedure niet zou kunnen worden aangenomen,
verzoeken eisers Uw Hof de in het dispositief van onderhavige memorie geformuleerde
prejudiciële vraag aan het Arbitragehof te stellen.

Artikel 8, §1 van de wet van 29 juni 1964 betreffende de opschorting, het uitstel en de
probatie is immers strijdig met het in de artikelen 10 en 11 van de Grondwet neergelegde
gelijkheidsbeginsel in zoverre deze bepaling aldus zou moeten worden geïnterpreteerd dat
slechts de tenuitvoerlegging van straffen in de strikte zin van het woord, zoals gevange-
nisstraffen en geldboeten, door de strafrechter kunnen worden uitgesteld doch niet bepaal-
de bijkomende veroordelingen die, ongeacht hun aard, door de strafrechter moeten wor-
den opgelegd, zoals te dezen de in artikel 11bis van het koninklijk besluit nr. 5 van 23 ok-
tober 1978 bedoelde forfaitaire vergoeding.

Daaruit volgt dat de appèlrechters, door artikel 8, §1 van de wet van 29 juni 1964 toe te
passen in strijd met het gelijkheidsbeginsel en door meer in het bijzonder te oordelen dat
slechts de tenuitvoerlegging van straffen in de strikte zin van het woord voor uitstel in
aanmerking kunnen komen doch niet de in artikel 11bis van het koninklijk besluit nr. 5
van 23 oktober 1978 bedoelde forfaitaire vergoeding, hun beslissing niet naar recht ver-
antwoorden (schending van artikelen 10 en 11 van de Grondwet, van artikel 11bis van het
koninklijk besluit nr. 5 van 23 oktober 1978 betreffende het bijhouden van sociale docu-
menten, zoals ingevoegd bij artikel 30 van de Programmawet van 6 juli 1989 en gewijzigd
bij artikel 112 van de wet van 26 juni 1992 houdende sociale en diverse bepalingen en zo-
als van toepassing krachtens artikel 29, §2 van de wet van 23 maart 1994 houdende be-
paalde maatregelen op arbeidsrechtelijk vlak tegen het zwartwerk, en van artikel 8, §1 van
de wet van 29 juni 1964 betreffende de opschorting, het uitstel en de probatie).

2. Tweede middel
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 35, tweede lid, van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet

van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders.
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Aangevochten beslissing
De appèlrechters veroordelen in de bestreden beslissing, na tenlastelegging D bewezen

te hebben verklaard t.a.v. 40 werknemers, derde en vierde eiseressen en de C.V. "Ever-
green" ambtshalve solidair tot betaling aan de R.S.Z. van de verschuldigde bijdragen over
het tweede kwartaal 1988 tot en met het eerste kwartaal 1992, ten bedrage van één frank
provisioneel, te vermeerderen met de bijdrageopslagen en verwijlintresten, op grond van
de volgende overwegingen:

"(...) dat het Hof (...) vaststelt dat de eerste rechter heeft nagelaten gedaagden de C.V.
Evergreen, (derde eiseres) en (vierde eiseres) ambtshalve solidair te veroordelen tot beta-
ling aan de R.S.Z. van de verschuldigde bijdragen ten belope van 1,- fr. provisioneel, bij
toepassing van artikel 35 lid 2 R.S.Z.-Wet" (p. 19 van het bestreden arrest).

Grieven
Artikel 35, tweede lid, van de wet van 27 juni 1969 schrijft voor dat de rechter die straf

uitspreekt  ten laste  van de  werkgever,  zijn  aangestelden of  lasthebbers,  de  werkgever
ambtshalve veroordeelt tot betaling aan de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid van de bij-
dragen, bijdrageopslagen en verwijlintresten die niet aan de Rijksdienst werden gestort.

Geen enkele wettelijke of verordenende bepaling schrijft voor dat de rechtspersoon die
burgerrechtelijk aansprakelijk is voor zijn orgaan, aangestelde of lasthebber, kan worden
gelijkgesteld met de strafrechtelijk veroordeelde persoon die wordt bedoeld in het voor-
melde artikel 35, tweede lid, en die door de strafrechter moet worden veroordeeld tot beta-
ling van de bijdragen, bijdrageopslagen en verwijlintresten.

Derde en vierde eiseressen waren te dezen slechts als civielrechtelijk aansprakelijke
partijen in de procedure betrokken en werden in het bestreden arrest niet strafrechtelijk
veroordeeld, en konden bijgevolg niet ambtshalve worden veroordeeld tot betaling aan de
Rijksdienst voor Sociale Zekerheid van de bijdragen, bijdrageopslagen en verwijlintresten
bij toepassing van artikel 35, tweede lid, van de wet van 27 juni 1969. 

Daaruit volgt dat de appèlrechters, door derde en vierde eiseressen ambtshalve en soli-
dair met de C.V. Evergreen te veroordelen tot betaling aan de R.S.Z. van de verschuldigde
bijdragen over het tweede kwartaal 1988 tot en met het eerste kwartaal 1992, ten bedrage
van één frank provisioneel, te vermeerderen met de bijdrageopslagen en verwijlintresten,
hun beslissing niet naar recht verantwoorden (schending van artikel 35, tweede lid, van de
wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende
de maatschappelijke zekerheid der arbeiders).

3. Derde middel
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 1202 van het Burgerlijk Wetboek;
- artikel 11bis van het koninklijk besluit nr. 5 van 23 oktober 1978 betreffende het bij-

houden van sociale documenten, zoals ingevoegd bij artikel 30 van de Programmawet van
6 juli 1989 en gewijzigd bij artikel 112 van de wet van 26 juni 1992 houdende sociale en
diverse bepalingen en zoals van toepassing krachtens artikel 29, §2 van de wet van 23
maart 1994 houdende bepaalde maatregelen op arbeidsrechtelijk vlak tegen het zwart-
werk;

- artikel 35, tweede lid, van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet
van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders.

Aangevochten beslissing
De appèlrechters veroordelen in de bestreden beslissing eerste en tweede eisers en me-

debeklaagde V. solidair tot het betalen van een forfaitaire vergoeding aan de R.S.Z. ten
bedrage van 2.513.280,- frank en voorts veroordelen derde en vierde eiseressen en de
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C.V. "Evergreen" solidair tot betaling aan de R.S.Z. van de verschuldigde bijdragen over
het tweede kwartaal 1988 tot en met het eerste kwartaal 1992, ten bedrage van één frank
provisioneel, te vermeerderen met de bijdrageopslagen en verwijlintresten.

Grieven
Hoofdelijkheid wordt niet vermoed en kan slechts voortvloeien uit een uitdrukkelijke

contractuele of wettelijke bepaling.
Noch artikel 11bis van het koninklijk besluit nr. 5 van 23 oktober 1978, noch artikel 35,

tweede lid, van de wet van 27 juni 1969 schrijven voor dat de desbetreffende vergoedin-
gen "solidair" moeten worden uitgesproken wanneer meerdere personen tot die vergoedin-
gen zijn gehouden.

Daaruit volgt dat de appèlrechters, door eerste en tweede eisers en medebeklaagde V.
"solidair" te veroordelen tot het betalen van een forfaitaire vergoeding aan de R.S.Z. ten
bedrage van 2.513.280,- frank en door derde en vierde eiseressen en de C.V. "Evergreen"
eveneens "solidair" te veroordelen tot betaling aan de R.S.Z. van de verschuldigde bijdra-
gen, de bestreden beslissing en meer in het bijzonder de opgelegde hoofdelijkheid niet
wettig verantwoorden (schending van artikelen 1202 van het Burgerlijke Wetboek, 11bis
van het koninklijk besluit nr. 5 van 23 oktober 1978 betreffende het bijhouden van sociale
documenten, zoals ingevoegd bij artikel 30 van de Programmawet van 6 juli 1989 en ge-
wijzigd bij artikel 112 van de wet van 26 juni 1992 houdende sociale en diverse bepalin-
gen en zoals van toepassing krachtens artikel 29, §2 van de wet van 23 maart 1994 hou-
dende bepaalde maatregelen op arbeidsrechtelijk vlak tegen het zwartwerk, en 35, tweede
lid, van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944
betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders).

IV. Beslissing van het Hof
1. Eerste middel 
Overwegende dat het middel enkel de eisers sub 1 en 2 betreft;
1.1. Eerste onderdeel
Overwegende dat de veroordeling tot de vergoeding bedoeld in artikel 11bis

sociale Documentenwet, zoals het te dezen van toepassing was, geen straf, maar
een door de strafrechter, wanneer hij de feiten bewezen acht, uit te spreken for-
faitaire herstelvergoeding betreft, ertoe strekkende de nadelige gevolgen van de
bedoelde feiten te vergoeden ten aanzien van Rijksdienst voor Sociale Zekerheid,
die een openbare dienst is en waarvan de financiering in het gedrang komt door
de niet-betaling van de socialezekerheidsbijdragen;

Overwegende dat de veroordeling bij eenvoudige schuldigverklaring, in toe-
passing van artikel 21ter Wetboek van Strafvordering, niet in de weg staat aan
veroordelingen die geen straf uitmaken;

Dat het onderdeel faalt naar recht;
1.2. Tweede onderdeel
Overwegende dat, zoals uit het antwoord op het eerste onderdeel blijkt, de ver-

oordeling tot betaling van de in het artikel 11bis Sociale Documentenwet bedoel-
de vergoeding geen straf is;

Overwegende dat veroordelingen die geen straf uitmaken buiten het toepas-
singsgebied van het uitstel van de tenuitvoerlegging van de straffen, zoals gere-
geld door artikel 8, §1, Probatiewet, vallen;
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Overwegende dat het onderdeel dat aanvoert dat ook een forfaitaire veroorde-
ling in de zin van artikel 11bis Sociale Documentenwet vatbaar is voor uitstel
van de tenuitvoerlegging in de zin van artikel 8, §1, Probatiewet in zoverre faalt
naar recht;

Overwegende dat het onderdeel voor het overige strekt tot het stellen van een
prejudiciële vraag aan het Arbitragehof;

Overwegende dat de miskenning van het gelijkheidsbeginsel, vervat in de arti-
kelen 10 en 11 van de Grondwet, inhoudt dat gelijke toestanden ongelijk worden
behandeld of ongelijke toestanden gelijk worden behandeld; dat er geen misken-
ning van het gelijkheidsbeginsel bestaat wanneer ongelijke toestanden ook ver-
schillend worden behandeld;

Overwegende dat de eerste en de tweede eiser in de artikelen 8, §1, Probatie-
wet  en  11bis,  Sociale  Documentenwet,  een  discriminatie  ontwaren,  doordat,
enerzijds, de tenuitvoerlegging van straffen in de strikte zin van het woord door
de strafrechter kan worden uitgesteld, en, anderzijds, de tenuitvoerlegging van de
in artikel  11bis,  Sociale Documentenwet,  bedoelde forfaitaire vergoeding niet
kan worden uitgesteld;

Overwegende evenwel dat de veroordeling tot een straf in de strikte zin van
het woord uitsluitend betrekking heeft op de rechtspositie van de veroordeelde,
aan wie een vrijheidsberovende straf of een geldboete wordt opgelegd, die een
onterend karakter heeft, op zijn strafblad wordt ingeschreven en van aard is zijn
reïntegratie in het gedrang te brengen, terwijl de veroordeling tot de betaling van
de forfaitaire vergoeding, bedoeld in artikel 11bis, Sociale Documentenwet, die
geen onterend karakter heeft, niet op zijn strafblad wordt ingeschreven en niet
van aard is zijn reïntegratie in het gedrang te brengen niet alleen betrekking heeft
op de rechtspositie van de veroordeelde, die in zijn vermogen wordt getroffen,
maar ook de rechtspositie van een derde, te dezen de Rijksdienst voor Sociale
Zekerheid, aan wie de betaling van de forfaitaire vergoeding dient te gebeuren,
ten goede komt;

Overwegende dat de aangevoerde ongelijkheid derhalve geen betrekking heeft
op gelijke toestanden;

Dat er geen reden is om het Arbitragehof een prejudiciële vraag te stellen;
2. Tweede middel
Overwegende dat het middel enkel de eiseressen sub 3 en 4 betreft;
Overwegende dat de eiseressen niet slechts als civielrechtelijk aansprakelijke

partijen werden gedagvaard maar ook om "zich bovendien ambtshalve te horen
veroordelen tot betaling van de aan de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid ver-
schuldigde bijdragen ten belope van 1,- frank provisioneel";

Dat het middel steunt op een onvolledige lezing van het bestreden arrest, mits-
dien feitelijke grondslag mist;

3. Derde middel
Overwegende dat zowel artikel 11bis, Sociale Documentenwet, als artikel 35,

tweede lid, Sociale Zekerheidswet Werknemers 1969, een bijzondere herstelwij-
ze opleggen in het algemeen belang van de financiering van de sociale zeker-
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heid;
Overwegende, dat artikel 50 Strafwetboek bepaalt dat alle wegens een zelfde

misdrijf veroordeelde personen hoofdelijk gehouden zijn tot teruggave en scha-
devergoeding;

Dat een gemeenschappelijke fout, die gezamenlijk werd begaan door verschei-
dene rechtssubjecten die wetens bijgedragen hebben tot het ontstaan van de scha-
de, aanleiding geeft tot de hoofdelijke gehoudenheid van deze rechtssubjecten;

Overwegende dat de appèlrechters de eerste en de tweede eiser, samen met een
medebeklaagde, bij toepassing van artikel 11bis, Sociale Documentenwet, soli-
dair veroordelen tot betaling aan de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid van een
forfaitaire vergoeding, na hen, als dader of mededader, veroordeeld te hebben
wegens dezelfde telastlegging C;

Overwegende dat de appèlrechters de derde en de vierde eiseres, samen met
een medegedaagde, bij toepassing van artikel 35, tweede lid, Sociale Zekerheids-
wet Werknemers 1969, als werkgeefsters solidair veroordelen tot betaling aan de
Rijksdienst  voor  Sociale  Zekerheid  van  de  verschuldigde  bijdragen  over  het
tweede kwartaal 1988 tot en met het eerste kwartaal 1992, ten bedrage van een
voorschot van één frank, vermeerderd met de bijdrageopslagen en verwijlintrest,
na te hebben vastgesteld dat via de oprichting van de C.V. Evergreen personeel
werd geleverd om als chauffeur of bijrijder te werken voor de derde en de vierde
eiseres en dat vaststaat dat een constructie werd opgezet om aan de toepassing
van de sociale wetgeving te ontsnappen; dat de appèlrechters hierdoor te kennen
geven dat de derde en de vierde eiseres, samen met een medegedaagde, door een
gemeenschappelijke fout, wetens hebben bijgedragen tot de door de Rijksdienst
voor Sociale Zekerheid geleden schade wegens het niet betalen van de bijdragen
en aankleven;

Dat het middel faalt naar recht;
OM DIE REDENEN, 
HET HOF, 
Verwerpt de cassatieberoepen;
Veroordeelt de eisers in de kosten.

10 december 2002 - 2° kamer – Voorzitter: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter – Verslag-
gever: de h. Dhaeyer – Gelijkluidende conclusie van de h. Duinslaeger, advocaat-generaal
– Advocaat: mr. Bützler.

Nr. 661

2° KAMER - 10 december 2002

1º MACHTEN — RECHTERLIJKE MACHT - WET - GRONDWETTIGHEID - TOETSING -
BEVOEGDHEID.

2º RECHTBANKEN — ALGEMEEN - BEVOEGDHEID - WET - GRONDWETTIGHEID -
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TOETSING.

3º BESCHERMING VAN DE MAATSCHAPPIJ — HOGE COMMISSIE - BEROEP

TEGEN BESLISSING TOT DEFINITIEVE INVRIJHEIDSSTELLING - VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS -
ARTIKEL 5 - ARTIKEL 5.4 - TOEPASSELIJKHEID.

4º BESCHERMING VAN DE MAATSCHAPPIJ — HOGE COMMISSIE - BEROEP

TEGEN BESLISSING TOT DEFINITIEVE INVRIJHEIDSSTELLING - VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS -
ARTIKEL 6 - TOEPASSELIJKHEID.

5º RECHTEN VAN DE MENS — VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS —
ARTIKEL 5 — ARTIKEL 5.4 - INTERNERING - BESLISSING VAN DE HOGE COMMISSIE TOT

BESCHERMING VAN DE MAATSCHAPPIJ - TOEPASSELIJKHEID.

6º RECHTEN VAN DE MENS — VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS —
ARTIKEL 6 - INTERNERING - BESLISSING VAN DE HOGE COMMISSIE TOT BESCHERMING VAN DE

MAATSCHAPPIJ - TOEPASSELIJKHEID.

7º BESCHERMING VAN DE MAATSCHAPPIJ — HOGE COMMISSIE - BEROEP

TEGEN BESLISSING TOT DEFINITIEVE INVRIJHEIDSSTELLING - BESLISSING TOT HANDHAVING VAN DE

INTERNERING - WIJZIGING VAN EEN VOOR DE GEÏNTERNEERDE GUNSTIGE BESLISSING -
EENPARIGHEID - TOEPASSING.

8º HOGER BEROEP — STRAFZAKEN (DOUANE EN ACCIJNZEN
INBEGREPEN) — RECHTSPLEGING IN HOGER BEROEP - INTERNERING - COMMISSIE TOT

BESCHERMING VAN DE MAATSCHAPPIJ - DEFINITIEVE INVRIJHEIDSTELLING - VERZET VAN HET

OPENBAAR MINISTERIE - HOGE COMMISSIE TOT BESCHERMING VAN DE MAATSCHAPPIJ - BESLISSING

TOT HANDHAVING VAN DE INTERNERING - WIJZIGING VAN EEN VOOR DE GEÏNTERNEERDE GUNSTIGE

BESLISSING - EENPARIGHEID - TOEPASSING.

1º en 2° De hoven en rechtbanken zijn niet bevoegd om de wetten aan de Grondwet te
toetsen1. (Art. 159 G.W. 1994)

3º, 4°, 5° en 6° De artikelen 5.4 en 6 van het E.V.R.M. zijn niet van toepassing op de beslis-
sing van de Hoge Commissie tot bescherming van de maatschappij, die uitspraak doet
op het verzet van het openbaar ministerie tegen de beslissing van de Commissie tot be-
scherming van de maatschappij, waarbij de definitieve invrijheidstelling wordt bevolen2.
(Artt. 5, §4 en 6, E.V.R.M.; artt. 18, 19 en 19bis Wet Bescherming Maatschappij 1930)

7º en 8° De beslissing, waarbij de Hoge Commissie tot bescherming van de maatschappij
de beslissing tot definitieve invrijheidstelling hervormt en beslist dat de internering ge-
handhaafd blijft, wijzigt een door de geïnterneerde gunstige beslissing en kan slechts uit-
gesproken worden met eenparigheid van stemmen. (Art. 211bis Sv.; art. 31 Wet Bescher-
ming Maatschappij 1930)

(S.)

ARREST

(A.R. P.02.1403.N)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen de beslissing op 17 oktober 2002 (in hoger

1 Cass., 24 jan. 1996, A.R. P.95.0190.F, nr. 50.
2 Zie Cass., 26 maart 1985, A.R. 9422, nr. 455; 23 jan. 1990, A.R. 4056, nr. 321; 19 jan. 1993, A.R.
7255, nr. 37.



Nr. 661 - 10.12.02 HOF VAN CASSATIE 2717 

beroep) gewezen door de Hoge Commissie tot Bescherming van de Maatschap-
pij te Brussel.

II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Dirk Debruyne heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Patrick Duinslaeger heeft geconcludeerd.
III. Cassatiemiddelen
Eiser stelt in een memorie drie middelen voor. Die memorie is aan dit arrest

gehecht en maakt daarvan deel uit.
IV. Beslissing van het Hof
1. Eerste middel
Overwegende dat het middel, in zoverre het gericht is tegen de beslissing van

de minister van Justitie van 18 april 2001, niet gericht is tegen de bestreden be-
slissing;

Overwegende dat, in zoverre het middel strekt tot het onderzoek van de over-
eenstemming van artikel 21 van de wet van 9 april 1930 met de Grondwet, de
hoven en rechtbanken niet bevoegd zijn om de wetten aan de Grondwet te toet-
sen; 

Dat het middel in zoverre niet ontvankelijk is;
Overwegende dat de beslissing van de Hoge Commissie tot Bescherming van

de Maatschappij, uitspraak doende op het verzet van het openbaar ministerie te-
gen een beslissing van de Commissie tot bescherming van de maatschappij waar-
bij  de definitieve invrijheidstelling van eiser  werd bevolen,  niet  het  kenmerk
heeft van een beslissing op een vordering tot het vaststellen van burgerlijke of
politieke rechten en verplichtingen en evenmin van een beslissing op een straf-
vervolging;

Overwegende dat de artikelen 5.4 en 6 van het E.V.R.M. te dezen geen toepas-
sing vinden;

Dat het middel in zoverre niet kan worden aangenomen;
2. Tweede middel
Overwegende dat de bestreden beslissing, die de beroepen beslissing tot defi-

nitieve  invrijheidstelling  hervormt  en  beslist  dat  eiser  geïnterneerd  blijft,  een
voor eiser gunstige beslissing wijzigt;

Overwegende dat krachtens de artikelen 31 Wet Bescherming Maatschappij en
211bis Wetboek van Strafvordering, een dergelijke wijziging slechts kan uitge-
sproken worden met éénparigheid van stemmen;

Overwegende dat het middel gegrond is;
3. Derde middel
Overwegende dat het middel niet tot cassatie zonder verwijzing kan leiden;
OM DIE REDENEN, 
HET HOF, 
Vernietigt de bestreden beslissing;
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Verwijst de zaak naar de Hoge Commissie tot Bescherming van de Maatschap-
pij, anders samengesteld.

10 december 2002 - 2° kamer – Voorzitter: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter – Verslag-
gever: de h. Debruyne – Gelijkluidende conclusie van de h. Duinslaeger, advocaat-gene-
raal – Advocaat: mr. W. Van Steenbrugge, Gent.

Nr. 662

2° KAMER - 10 december 2002

1º ARBITRAGEHOF - BIJZONDERE WET ARBITRAGEHOF - ARTIKELEN 10 EN 12,
§5 - IN KRACHT VAN GEWIJSDE GEGANE BESLISSING GEGROND OP EEN REGEL DIE VERVOLGENS

DOOR HET ARBITRAGEHOF IS VERNIETIGD - VORDERING TOT INTREKKING - VERZOEK TOT

INVRIJHEIDSTELLING VAN DE VEROORDEELDE - BEOORDELING DOOR DE RECHTER - TOEPASSING.

2º VOORLOPIGE HECHTENIS — VOORLOPIGE INVRIJHEIDSTELLING -
BIJZONDERE WET ARBITRAGEHOF - ARTIKELEN 10 EN 12, §5 - IN KRACHT VAN GEWIJSDE

GEGANE BESLISSING GEGROND OP EEN REGEL DIE VERVOLGENS DOOR HET ARBITRAGEHOF IS
VERNIETIGD - VORDERING TOT INTREKKING - VERZOEK TOT INVRIJHEIDSTELLING VAN DE

VEROORDEELDE - BEOORDELING DOOR DE RECHTER - TOEPASSING.

3º ARBITRAGEHOF - BIJZONDERE WET ARBITRAGEHOF - ARTIKELEN 10 EN 12,
§5 - IN KRACHT VAN GEWIJSDE GEGANE BESLISSING GEGROND OP EEN REGEL DIE VERVOLGENS

DOOR HET ARBITRAGEHOF IS VERNIETIGD - VORDERING TOT INTREKKING - VERZOEK TOT

INVRIJHEIDSTELLING VAN DE VEROORDEELDE - RECHTSPLEGING.

4º VOORLOPIGE HECHTENIS — VOORLOPIGE INVRIJHEIDSTELLING -
BIJZONDERE WET ARBITRAGEHOF - ARTIKELEN 10 EN 12, §5 - IN KRACHT VAN GEWIJSDE

GEGANE BESLISSING GEGROND OP EEN REGEL DIE VERVOLGENS DOOR HET ARBITRAGEHOF IS
VERNIETIGD - VORDERING TOT INTREKKING - VERZOEK TOT INVRIJHEIDSTELLING VAN DE

VEROORDEELDE - RECHTSPLEGING.

1º en 2° De invrijheidstelling die het gerecht, waarbij de vordering tot intrekking van een in
kracht gewijsde gegane beslissing van een strafgerecht op grond van artikel 10, Bijzon-
dere Wet Arbitragehof, aanhangig is gemaakt, krachtens artikel 12, §5 van deze wet kan
gelasten is geen verplichting, maar slechts een mogelijkheid waarover de rechter onaan-
tastbaar oordeelt; bij dit oordeel kan de rechter alle feitelijke elementen betrekken, waar-
over de partijen tegenspraak hebben kunnen voeren. (Artt. 10 en 12, §5 Bijzondere Wet
Arbitragehof)

3º en 4° Wat de in artikel 12, §5 Bijzondere Wet Arbitragehof, bedoelde procedure betreft is
artikel 27, §3 Wet Voorlopige Hechtenis, dat bepaalt dat over het verzoek tot voorlopige
invrijheidstelling wordt beslist in raadkamer, toepasselijk. (Art. 12, §5 Bijzondere Wet Ar-
bitragehof; artt. 27 en 48, 2° Wet Voorlopige Hechtenis 1990)

(V.)

ARREST

(A.R. P.02.1579.N)

I. Bestreden beslissing
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Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest, op 26 november 2002 gewezen
door het Hof van Beroep te Antwerpen, kamer van inbeschuldigingstelling.

II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Jean-Pierre Frère heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Patrick Duinslaeger 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. Onderzoek van de middelen
1. Eerste middel 
1.1. Eerste onderdeel 
Overwegende dat eiser geen belang heeft aan te voeren dat de rechter heeft be-

slist zoals hij heeft gevraagd, ook al zouden de redenen van die beslissing onwet-
tig zijn;

Overwegende dat eiser niet kan opkomen tegen de beslissing waarbij de rech-
ter zich bevoegd verklaart om van zijn vordering kennis te nemen en deze vorde-
ring ook ontvankelijk verklaart;

Dat het onderdeel bij gebrek aan belang niet ontvankelijk is;
1.2. Tweede onderdeel
Overwegende dat, krachtens artikel 12, §5, Bijzondere Wet Arbitragehof, de

invrijheidstelling geen verplichting maar slechts een mogelijkheid is waarover de
rechter onaantastbaar oordeelt;

Dat de rechter bij dit oordeel alle feitelijke elementen waarover de partijen te-
genspraak hebben kunnen voeren, kan betrekken, dus ook criteria over de duur
van de ondergane voorlopige hechtenis, aanwijzingen van schuld, de zwaarwich-
tigheid van de feiten, de commotie bij nabestaanden en de openbare veiligheid;

Overwegende het  arrest  op grond van die  zelfstandige criteria  wettig  heeft
kunnen oordelen dat eisers verzoek niet gegrond is;

Dat het onderdeel dat tegen een overtollige reden is gericht, niet ontvankelijk
is;

2. Tweede middel 
Overwegende dat artikel 7 van de wet van 20 april 1874 betreffende de voorlo-

pige hechtenis opgeheven en vervangen is, respectievelijk door de artikelen 48,
2°, en 27 van de wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis;

Overwegende dat aldus, wat de in artikel 12, §5, Bijzondere Wet Arbitragehof
bedoelde procedure betreft, te dezen artikel 27, §3, Wet Voorlopige Hechtenis
toepasselijk is dat bepaalt dat over het verzoek tot voorlopige invrijheidstelling
wordt beslist in raadkamer;

Dat het middel faalt naar recht;
B. Ambtshalve onderzoek van de beslissing op de strafvordering 
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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. 
Gezegde kosten begroot op de som van zesenzestig euro tweeënvijftig cent

verschuldigd.

10 december 2002 - 2° kamer – Voorzitter: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter – Verslag-
gever: de h. Frère – Gelijkluidende conclusie van de h. Duinslaeger, advocaat-generaal –
Advocaten: mrs. H. Rieder, Gent en B. De Geest, Brussel.

Nr. 663

2° KAMER - 10 december 2002

1º ARBITRAGEHOF - BIJZONDERE WET ARBITRAGEHOF - ARTIKELEN 10 EN 12,
§5 - BESLISSING VAN EEN STRAFGERECHT GEGROND OP EEN REGEL DIE VERVOLGENS DOOR HET

ARBITRAGEHOF WERD VERNIETIGD - VORDERING TOT INTREKKING - VERZOEK TOT

INVRIJHEIDSTELLING - ONTVANKELIJKHEID.

2º VOORLOPIGE HECHTENIS — VOORLOPIGE INVRIJHEIDSTELLING -
BIJZONDERE WET ARBITRAGEHOF - ARTIKELEN 10 EN 12, §5 - BESLISSING VAN EEN

STRAFGERECHT GEGROND OP EEN REGEL DIE VERVOLGENS DOOR HET ARBITRAGEHOF WERD

VERNIETIGD - VORDERING TOT INTREKKING - VERZOEK TOT INVRIJHEIDSTELLING -
ONTVANKELIJKHEID.

1º en 2° Uit de artikelen 10 en 12, §5, Bijzondere Wet Arbitragehof, volgt dat het verzoek
tot invrijheidstelling slechts ontvankelijk is als de beslissing, waarvan men de intrekking
vordert, kracht van gewijsde heeft. (Artt. 10 en 12, §5 Bijzondere Wet Arbitragehof)

(V.)

ARREST

(A.R. P.02.1592.N)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen de beschikking, op 25 november 2002 ge-

wezen door het Hof van Assisen van de provincie Antwerpen.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Jean-Pierre Frère heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Patrick Duinslaeger heeft geconcludeerd.
III. Cassatiemiddelen
Eiser stelt in een memorie drie middelen voor. Die memorie is aan dit arrest
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gehecht en maakt daarvan deel uit.
IV. Beslissing van het Hof
A. Onderzoek van de middelen 
1. Eerste en tweede middel
Overwegende dat de middelen gericht zijn tegen de beslissing die eisers ver-

zoek tot voorlopige invrijheidstelling niet ontvankelijk verklaart;
Overwegende dat, krachtens artikel 12, §5, Bijzondere Wet Arbitragehof, de

veroordeelde die zich in hechtenis bevindt, zijn voorlopige invrijheidstelling kan
vragen wanneer hij zich in hechtenis bevindt krachtens een beslissing waarvan
hij met toepassing van artikel 10 van diezelfde wet, de intrekking vraagt;

Overwegende dat, krachtens artikel 10 van die wet, de intrekking slechts kan
worden gevraagd indien onder meer de beslissing waarvan men de intrekking
vordert, in kracht van gewijsde is gegaan;

Dat hieruit volgt dat het verzoek tot invrijheidstelling slechts ontvankelijk is
als de beslissing waarvan men de intrekking vordert, kracht van gewijsde heeft;

Overwegende dat het arrest, zonder dat eiser dit bekritiseert, vaststelt dat de
beslissing waarvan eiser de intrekking vraagt, niet in kracht van gewijsde is ge-
gaan;

Dat het arrest op die gronden zijn beslissing dat eisers verzoek niet ontvanke-
lijk is, naar recht verantwoordt;

Dat de middelen niet kunnen worden aangenomen;
2. Derde middel
Overwegende dat artikel 7 van de wet van 20 april 1874 betreffende de voorlo-

pige hechtenis opgeheven en vervangen is, respectievelijk door de artikelen 48,
2°, en 27 van de wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis;

Overwegende dat aldus, wat de in artikel 12, §5, Bijzondere Wet Arbitragehof
bedoelde procedure betreft, te dezen artikel 27, §3, Wet Voorlopige Hechtenis
toepasselijk is dat bepaalt dat over het verzoek tot voorlopige invrijheidstelling
wordt beslist in raadkamer;

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.
Gezegde kosten begroot op de som van zevenenveertig euro eenenzeventig

cent verschuldigd.

10 december 2002 - 2° kamer – Voorzitter: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter – Verslag-
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gever: de h. Frère – Gelijkluidende conclusie van de h. Duinslaeger, advocaat-generaal –
Advocaten: mrs. H. Rieder, Gent en B. De Geest, Brussel.

Nr. 664

2° KAMER - 10 december 2002

1º CASSATIEBEROEP — STRAFZAKEN — TERMIJNEN VOOR CASSATIEBEROEP EN

BETEKENING — STRAFVORDERING — VOORBARIG CASSATIEBEROEP (GEEN EINDBESLISSING) -
ONDERZOEKSGERECHTEN - BESCHIKKING TOT VERWIJZING - HOGER BEROEP - ONTVANKELIJKHEID -
VOORWAARDEN - GRONDEN VAN NIET-ONTVANKELIJKHEID OF VERVAL VAN DE STRAFVORDERING

ONTSTAAN NA HET DEBAT VOOR DE RAADKAMER.

2º CASSATIEBEROEP — STRAFZAKEN — BESLISSINGEN VATBAAR VOOR

CASSATIEBEROEP — STRAFVORDERING — BESLISSINGEN UIT HUN AARD NIET VATBAAR VOOR

CASSATIEBEROEP - UITZONDERINGEN - GRONDEN VAN NIET-ONTVANKELIJKHEID OF VERVAL VAN DE

STRAFVORDERING ONTSTAAN NA HET DEBAT VOOR DE RAADKAMER.

3º ONDERZOEK IN STRAFZAKEN - BESCHIKKING TOT VERWIJZING - HOGER

BEROEP VAN DE INVERDENKINGGESTELDE - KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING - ARREST -
CASSATIEBEROEP - ONTVANKELIJKHEID - VOORWAARDEN.

4º VONNISSEN EN ARRESTEN — STRAFZAKEN — STRAFVORDERING - ONDERZOEK

IN STRAFZAKEN - KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING - ARREST - CASSATIEBEROEP -
ONTVANKELIJKHEID - VOORWAARDEN.

5º RECHTEN VAN DE MENS — VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS —
ARTIKEL 6 — ARTIKEL 6.1 - STRAFVORDERING - REDELIJKE TERMIJN - OVERSCHRIJDING -
SANCTIE.

6º RECHTEN VAN DE MENS — INTERNATIONAAL VERDRAG
BURGERRECHTEN EN POLITIEKE RECHTEN - ARTIKEL 14.3, AANHEF EN ONDER C
I.V.B.P.R. - STRAFVORDERING - REDELIJKE TERMIJN - OVERSCHRIJDING - SANCTIE.

7º VONNISSEN EN ARRESTEN — STRAFZAKEN — STRAFVORDERING - REDELIJKE

TERMIJN - OVERSCHRIJDING - SANCTIE.

8º HOGER BEROEP — STRAFZAKEN (DOUANE EN ACCIJNZEN
INBEGREPEN) — BESLISSINGEN EN PARTIJEN - ONDERZOEKSGERECHTEN - REGELING VAN

DE RECHTSPLEGING - BESCHIKKING TOT VERWIJZING VAN DE RAADKAMER - HOGER BEROEP VAN DE

INVERDENKINGGESTELDE - ARTIKEL 135, §2 SV. - KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING -
ARREST - DRAAGWIJDTE.

9º ONDERZOEKSGERECHTEN - REGELING VAN DE RECHTSPLEGING -
BESCHIKKING TOT VERWIJZING VAN DE RAADKAMER - HOGER BEROEP VAN DE

INVERDENKINGGESTELDE - ARTIKEL 135, §2 SV. - KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING -
ARREST - DRAAGWIJDTE.

10º ONDERZOEKSGERECHTEN - REGELING VAN DE RECHTSPLEGING -
BESCHIKKING TOT VERWIJZING VAN DE RAADKAMER - HOGER BEROEP VAN DE

INVERDENKINGGESTELDE - ONDERZOEK NAAR DE ONTVANKELIJKHEID - ARREST - GEVOLGEN.

11º CASSATIEBEROEP — STRAFZAKEN — TERMIJNEN VOOR CASSATIEBEROEP EN
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BETEKENING — STRAFVORDERING — VOORBARIG CASSATIEBEROEP (GEEN EINDBESLISSING) -
ONDERZOEKSGERECHTEN - BESCHIKKING TOT VERWIJZING VAN DE RAADKAMER - HOGER BEROEP

VAN DE INVERDENKINGGESTELDE - ONDERZOEK NAAR DE ONTVANKELIJKHEID - ARREST - GEVOLGEN

MET BETREKKING TOT HET ONMIDDELLIJK CASSATIEBEROEP DOOR DE INVERDENKINGGESTELDE.

12º DOUANE EN ACCIJNZEN - GERECHTELIJK ONDERZOEK - ONTLASTING VAN

DE ONDERZOEKSRECHTER - BESCHIKKING VAN HET ONDERZOEKSGERECHT - AARD VAN DE

BESLISSING - GEVOLGEN.

13º ONDERZOEKSGERECHTEN - ONTLASTING VAN DE
ONDERZOEKSRECHTER - BESCHIKKING VAN HET ONDERZOEKSGERECHT - AARD VAN DE

BESLISSING - GEVOLGEN - HOGER BEROEP.

14º RECHTEN VAN DE MENS — VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS —
ARTIKEL 6 — ARTIKEL 6.3 - ARTIKEL 6.3.A - INVERDENKINGSTELLING - AFWEZIGHEID OF

ONREGELMATIGHEID - GEVOLGEN.

15º ONDERZOEKSRECHTER - INVERDENKINGSTELLING - AFWEZIGHEID OF

ONREGELMATIGHEID - GEVOLGEN.

16º ONDERZOEK IN STRAFZAKEN - INVERDENKINGSTELLING DOOR DE
ONDERZOEKSRECHTER - AFWEZIGHEID OF ONREGELMATIGHEID - GEVOLGEN.

17º RECHTEN VAN DE MENS — VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS —
ARTIKEL 6 — ARTIKEL 6.3 - ARTIKEL 6.3.A - ONDERZOEKSGERECHTEN - TOEPASSELIJKHEID -
RECHT OP EEN EERLIJK PROCES.

18º ONDERZOEKSGERECHTEN - VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS -
ARTIKEL 6.3.A - TOEPASSELIJKHEID - RECHT OP EEN EERLIJK PROCES.

19º INTERNATIONALE VERDRAGEN - EUROPEES VERDRAG AANGAANDE
DE WEDERZIJDSE RECHTSHULP IN STRAFZAKEN - INTERNATIONALE AMBTELIJKE

OPDRACHT - BEOORDELING VAN DE REGELMATIGHEID - BEVOEGDHEID.

20º ONDERZOEK IN STRAFZAKEN - EUROPEES VERDRAG AANGAANDE
DE WEDERZIJDSE RECHTSHULP IN STRAFZAKEN - INTERNATIONALE AMBTELIJKE

OPDRACHT - BEOORDELING VAN DE REGELMATIGHEID - BEVOEGDHEID.

21º INTERNATIONALE VERDRAGEN - EUROPEES VERDRAG AANGAANDE
DE WEDERZIJDSE RECHTSHULP IN STRAFZAKEN - INTERNATIONALE AMBTELIJKE

OPDRACHT - UITVOERING IN HET BUITENLAND - TOEPASSELIJKE WETGEVING.

22º ONDERZOEK IN STRAFZAKEN - INTERNATIONALE AMBTELIJKE
OPDRACHT - UITVOERING IN HET BUITENLAND - TOEPASSELIJKE WETGEVING - ARTIKEL 3.1
EUROPEES VERDRAG AANGAANDE DE WEDERZIJDSE RECHTSHULP IN STRAFZAKEN.

23º INTERNATIONALE VERDRAGEN - EUROPEES VERDRAG AANGAANDE
DE WEDERZIJDSE RECHTSHULP IN STRAFZAKEN - INTERNATIONALE AMBTELIJKE

OPDRACHT - UITVOERING IN HET BUITENLAND - BEOORDELING VAN DE REGELMATIGHEID -
BEVOEGDHEID VAN DE BELGISCHE RECHTER - GRENZEN.

24º ONDERZOEK IN STRAFZAKEN - INTERNATIONALE AMBTELIJKE
OPDRACHT - UITVOERING IN HET BUITENLAND - BEOORDELING VAN DE REGELMATIGHEID -
BEVOEGDHEID VAN DE BELGISCHE RECHTER - GRENZEN - ARTIKEL 3.1 EUROPEES VERDRAG

AANGAANDE DE WEDERZIJDSE RECHTSHULP IN STRAFZAKEN.

1º, 2°; 3° en 4° Tegen het arrest van de Kamer van Inbeschuldigingstelling waarbij het ho-
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ger beroep van de inverdenkinggestelde tegen zijn verwijzing naar de correctionele recht-
bank onontvankelijk wordt verklaard omdat de voorwaarden gesteld bij de artikelen 131,
135 en 539 Wetboek van Strafvordering niet vervuld zijn, staat in principe voor de inver-
denkinggestelde geen onmiddellijk cassatieberoep open, tenzij er na het debat voor de
raadkamer  gronden van niet-ontvankelijkheid  of  verval  van de  strafvordering  zijn  ont-
staan1. (Artt. 135, §2 en 416 Sv.)

5º, 6° en 7° Het overschrijden van de redelijke termijn door de duur van de strafvordering,
zoals bedoeld in artikel 6 E.V.R.M. en artikel 14.3 I.V.B.P.R.2, leidt naar Belgisch recht
niet tot verval van de strafvordering, en kan hoogstens leiden tot een eenvoudige schul-
digverklaring of het uitspreken van een straf die lager kan zijn dan de minimumstraf. (Art.
21ter V.T.Sv.)

8º en 9° Doet geen uitspraak met toepassing van artikel 135, §2 Wetboek van Strafvorde-
ring, het arrest van de Kamer van Inbeschuldigingstelling dat een door een inverdenking-
gestelde ingesteld hoger beroep tegen de beschikking van de raadkamer die hem naar
de correctionele rechtbank verwijst, niet ontvankelijk verklaart omdat niet is voldaan aan
de vereisten van artikel 135, §2 Wetboek van Strafvordering vermits voor de raadkamer
geen grond van niet-ontvankelijkheid van de strafvordering werd opgeworpen.

10º en 11° Wanneer de Kamer van inbeschuldigingstelling het door een inverdenkingge-
stelde ingesteld hoger beroep tegen de beschikking van de raadkamer die hem naar de
correctionele rechtbank verwijst, wettig niet ontvankelijk verklaart, staat hiertegen geen
onmiddellijk cassatieberoep open. (Art. 416 Sv.)

12º en 13° De beschikking van de raadkamer die de onderzoeksrechter ontslaat van zijn
onderzoek  in  een zaak  van douane en accijnzen  en beveelt  dat  de stukken van de
rechtspleging zullen overgemaakt worden aan het ambt van de Procureur des Konings
teneinde te handelen als naar recht, is een voorbereidend vonnis, een maatregel van in-
wendige aard die geen regeling van de rechtspleging inhoudt, zodat er tegen dergelijke
beschikking geen hoger beroep open staat voor de Kamer van inbeschuldigingstelling en
de artikelen 135 en 235bis Wetboek van Strafvordering evenmin toepasselijk zijn.

14º, 15° en 16° De afwezigheid of de onregelmatigheid van de inverdenkingstelling heeft op
zich niet de nietigheid van de rechtspleging of de niet-herstelbare miskenning van het
recht van verdediging tot gevolg. (Art. 6.3. a E.V.R.M.; art. 61bis Sv.)

17º en 18° Artikel 6.3.a E.V.R.M. krachtens hetwelk eenieder, die wegens een strafbaar feit
wordt vervolgd, het recht heeft om onverwijld in een taal die hij verstaat, en in bijzonder-
heden, op de hoogte te worden gesteld van de aard en de reden van de tegen hem inge-
brachte beschuldiging, is in de regel van toepassing op de vonnisgerechten en niet op de
onderzoeksgerechten, tenzij de niet-inachtneming ervan het eerlijk karakter van het pro-
ces ernstig in het gedrang brengt.

19º en 20° Het oordeel van de regelmatigheid van een verzoek tot rechtshulp op grond van
het Europees Verdrag aangaande de wederzijdse rechtshulp in strafzaken komt uitslui-
tend toe aan de aangezochte Staat3. (Art. 2 Verdrag van Straatsburg 20 april 1959 aan-
gaande de wederzijdse rechtshulp in strafzaken)

21º en 22° Voor de uitvoering van rogatoire commissies wordt de rechtspleging bepaald
door de wetgeving van de aangezochte staat, voor zover internationale verdragsbepalin-
gen geen dwingende specifieke procedureregels opleggen. (Art. 3.1 Verdrag van Straats-
burg 20 april 1959 aangaande de wederzijdse rechtshulp in strafzaken)

23º en 24° De regel dat de Belgische rechter moet onderzoeken of de verzochte rechtshulp

1 Zie ook: J. DE CODT, "Les fins de non-recevoir du pourvoi en matière répressive", in Y. POULLET en
H. VUYE, (ed.), Liber Amicorum JEAN DU JARDIN, Deurne, Kluwer rechtswetenschappen, 529p.
2 Het arrest vermeldt artikel 14.1. Gelet op de specifieke context lijkt dit een materiële vergissing te
zijn: bedoeld wordt artikel 14.3 c I.V.B.P.R.
3 Zie Cass., 5 juni 2001, A.R. P.01.0274.N.
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in het buitenland is uitgevoerd overeenkomstig de nationale rechtspleging van de aange-
zochte staat, betekent niet dat de Belgische rechter moet oordelen hoe de aangezochte
staat de sluiting van de uitvoering van een rogatoire commissie moet regelen en welke
daarvan de gevolgen zijn voor het aanwenden van een rechtsmiddel overeenkomstig het
nationale recht van de aangezochte staat4.  (Art.  3.1 Verdrag van Straatsburg 20 april
1959 aangaande de wederzijdse rechtshulp in strafzaken)

(J. e.a.)

ARREST

(A.R. P.02.1146.N)

I. Bestreden beslissingen
A. Zaak I, II, III, IV en V
De cassatieberoepen zijn gericht tegen het arrest nummer 1513/01, op 20 juni

2002 gewezen door het Hof van Beroep te Gent, kamer van inbeschuldigingstel-
ling.

B. Zaak VI
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest nummer 1511/01, op 30 mei 2002

gewezen door het Hof van Beroep te Gent, kamer van inbeschuldigingstelling.
C. Zaak VII, VIII en IX
De cassatieberoepen zijn gericht tegen het arrest nummer 1512/01, op 30 mei

2002 gewezen door het Hof van Beroep te Gent, kamer van inbeschuldigingstel-
ling.

II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Luc Huybrechts heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Marc Timperman heeft geconcludeerd.
III. Cassatiemiddelen
De eiser J. V. stelt in een memorie in de zaken II, VI en IX grieven voor.
De eiser W. B. stelt in een memorie in de zaak III een middel voor.
De eiser V. F. stelt in een memorie in de zaak III een middel voor.
De eiseres N. S. stelt in een memorie in de zaak IV een middel voor.
De eiser E. S. stelt in een memorie in de zaak V een middel voor.
Die memories zijn aan dit arrest gehecht en maken daarvan deel uit.
De eiser R. J., stelt in de zaken I, VII en IX in twee verzoekschriften grieven

voor. 
De eiseres M. V., heeft in de zaken II en VIII een document dat niet in het Ne-

derlands is opgesteld, neergelegd.
IV. Beslissing van het Hof
D. Ontvankelijkheid van de cassatieberoepen
1. Zaak I
Overwegende dat het arrest de hogere beroepen van R. J. en M. V. tegen de

4 Ibid.
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beschikking van de raadkamer van de rechtbank van eerste aanleg te Gent die
hen naar de correctionele rechtbank verwijst, niet ontvankelijk verklaart omdat
de voorwaarden daartoe gesteld bij de artikelen 131, 135 en 539 Wetboek van
Strafvordering niet zijn vervuld;

Dat in dat geval in de regel voor de inverdenkinggestelde geen cassatieberoep
openstaat tegen het arrest van de kamer van inbeschuldigingstelling tenzij er na
het debat voor de raadkamer gronden van niet-ontvankelijkheid of van verval
van de strafvordering zijn ontstaan, wat te dezen niet wordt aangevoerd; 

Dat de cassatieberoepen tegen het arrest nummer 1513/01 van 20 juni 2002
niet ontvankelijk zijn;

2. Zaak III
Overwegende dat het arrest het hoger beroep van W. B. tegen de beschikking

van de raadkamer van de rechtbank van eerste aanleg te Gent die hem naar de
correctionele rechtbank verwijst, gedeeltelijk niet ontvankelijk verklaart omdat
de voorwaarden daartoe gesteld bij de artikelen 131, 135 en 539 Wetboek van
Strafvordering niet vervuld zijn;

Dat in dat geval in de regel voor de inverdenkinggestelde geen cassatieberoep
openstaat tegen het arrest van de kamer van inbeschuldigingstelling tenzij sedert
er na het debat voor de raadkamer gronden van niet-ontvankelijkheid of van ver-
val van de strafvordering zijn ontstaan;

Dat het cassatieberoep in zoverre niet ontvankelijk is;
3. Zaak V
Overwegende dat naar Belgisch recht het overschrijden van de redelijke ter-

mijn door de duur van de strafvervolging, zoals bedoeld in artikel 6 E.V.R.M. en
artikel 14.1 I.V.B.P.R., niet leidt tot verval van de strafvordering; dat het inge-
volge artikel 21ter Wetboek van Strafvordering hoogstens kan leiden tot een een-
voudige schuldigverklaring of het uitspreken van een straf die lager kan zijn dan
de minimumstraf;

Overwegende dat de kamer van inbeschuldigingstelling die een door een in-
verdenkinggestelde ingesteld hoger beroep tegen de beschikking van de raadka-
mer van de rechtbank van eerste aanleg die hem naar de correctionele rechtbank
verwijst, niet-ontvankelijk verklaart omdat niet voldaan is aan de vereisten van
artikel 135, §2, Wetboek van Strafvordering met name omdat eiser hier voor de
raadkamer geen grond van niet-ontvankelijkheid van de strafvordering heeft op-
geworpen, geen uitspraak doet met toepassing van artikel 135, §2, Wetboek van
Strafvordering;

Overwegende dat wanneer de kamer van inbeschuldigingstelling het door een
inverdenkinggestelde ingesteld hoger beroep tegen de beschikking van de raad-
kamer van de rechtbank van eerste aanleg die hem naar de correctionele recht-
bank verwijst, wettig niet-ontvankelijk verklaart, de betrokkene daartegen met
toepassing van artikel 416, eerste lid, Wetboek van Strafvordering geen onmid-
dellijk cassatieberoep kan instellen, omdat het geen eindarrest is en niet valt on-
der de gevallen bedoeld bij artikel 416, tweede lid, Wetboek van Strafvordering;

Dat het cassatieberoep in zoverre niet ontvankelijk is;
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4. Zaken VI, VII, VIII en IX
Overwegende dat, krachtens artikel 416, eerste lid, Wetboek van Strafvorde-

ring, cassatieberoep tegen voorbereidende arresten en arresten van onderzoek of
tegen in laatste aanleg gewezen vonnissen van dezelfde soort eerst openstaat na
het eindarrest of het eindvonnis;

Dat artikel 416, tweede lid, Wetboek van Strafvordering evenwel bepaalt dat
het vorige lid niet van toepassing is op arresten of vonnissen inzake bevoegdheid
of met toepassing van de artikelen 135 en 235bis Wetboek van Strafvordering,
noch op arresten of  vonnissen inzake de burgerlijke  rechtsvordering,  die uit-
spraak doen over het beginsel van aansprakelijkheid.

Overwegende dat de beschikking van de raadkamer die de onderzoeksrechter
ontslaat van zijn onderzoek in een zaak van douane en accijnzen en beveelt dat
de stukken van de strafrechtspleging zullen worden overgemaakt aan het ambt
van de procureur des Konings teneinde te handelen als naar recht, een voorberei-
dend vonnis is; 

Dat door dit ontslag van onderzoek de zaak niet is beëindigd; 
Dat de bedoelde beschikking geen regeling van de rechtspleging is in de zin

van artikel 127 Wetboek van Strafvordering maar een maatregel van inwendige
aard;

Overwegende dat tegen vermelde beschikking geen hoger beroep openstaat en
de zaak op generlei wijze bij de kamer van inbeschuldigingstelling aanhangig
kan worden gemaakt; 

Dat de artikelen 135 en 235bis Wetboek van Strafvordering ter zake evenmin
toepasselijk zijn; 

Dat  derhalve  de  cassatieberoepen  tegen  de  arresten  nummer  1511/01  en
1512/01 van 30 mei 2002 niet ontvankelijk zijn;

Overwegende dat de cassatieberoepen van J. V. niet ontvankelijk zijn om pro-
cedureredenen die zelf niet het voorwerp uitmaken van de door hem opgeworpen
prejudiciële vraag; 

Dat het Hof, overeenkomstig artikel 26, §2, tweede lid, Bijzondere Wet Arbi-
tragehof, deze vraag niet stelt;

E. Onderzoek van de middelen
1. R. J.
Overwegende dat de grieven die geen betrekking hebben op de ontvankelijk-

heid van het cassatieberoep, geen antwoord behoeven;
2. M. V.
Overwegende dat het document dat niet in het Nederlands is opgesteld, niet

ontvankelijk is;
3. J. V.
3.1. Eerste middel
Overwegende dat het middel dat gericht is tegen de arresten nummers 1511/01

en 1512/01 geen betrekking heeft op de ontvankelijkheid van de cassatieberoe-
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pen, geen antwoord behoeft;
3.2. Tweede middel
Overwegende dat het middel gericht is tegen het arrest nummer 1513/01 van

20 juni 2002;
3.2.1. Eerste onderdeel
Overwegende dat  de  vroegere,  hier  nog toepasselijke  versie  van artikel  65

Strafwetboek, bepaalde dat wanneer een zelfde feit verschillende misdrijven op-
levert alleen de zwaarste straf wordt uitgesproken; dat deze regel ook moest wor-
den toegepast wanneer verscheidene misdrijven de uiting waren van de opeen-
volgende en voortgezette uitvoering van een zelfde misdadig opzet; 

Dat deze eenheid van opzet leidde tot opslorping van de voor de later vervolg-
de misdrijven uit te spreken bestraffing door de bestraffing voor de vroeger reeds
door een in kracht van gewijsde gegaan vonnis beoordeelde misdrijven; 

Overwegende  dat  het  oordeel  of  verscheidene  feiten  de  opeenvolgende  en
voortdurende uitvoering zijn van een zelfde misdadig opzet een in principe door
de feitenrechter onaantastbaar te beoordelen feitenkwestie is;

Overwegende dat, anders dan het onderdeel stelt, het arrest wel nagaat of de
strafvordering niet is vervallen wegens eenheid van opzet met de feiten die ge-
vonnist werden bij het arrest van het Hof van Beroep te Antwerpen van 19 maart
1997 dat in kracht van gewijsde is gegaan;

Overwegende dat het arrest, dat het verval van de strafvordering voor bepaalde
feiten aanneemt en voor andere niet, de precieze redenen vermeldt waarom naar
zijn oordeel prima facie de feiten waarvoor het eiser naar de correctionele recht-
bank verwijst, grotendeels verschillend zijn van de feiten die gevonnist werden
bij het vermelde arrest van het Hof van Beroep te Antwerpen van 19 maart 1997;

Overwegende dat het Hof in de mogelijkheid verkeert de wettigheid van dit
oordeel te toetsen;

Dat het arrest geen van de in het middel vermelde verdrags- en wettelijke be-
palingen schendt;

Dat het onderdeel niet kan worden aangenomen;
3.2.2. Tweede onderdeel
Overwegende dat het arrest niet oordeelt dat voor de feiten waarvoor het eiser

naar de correctionele rechtbank verwijst, eenheid van opzet met de feiten die ge-
vonnist werden bij het arrest van het Hof van Beroep te Antwerpen van 19 maart
1997 dat in kracht van gewijsde is gegaan, uitgesloten is;

Dat het onderdeel berust op een onjuiste lezing van het arrest, mitsdien feitelij-
ke grondslag mist;

4. W. B.
Overwegende dat, krachtens artikel 61bis, eerste lid, Wetboek van Strafvorde-

ring, de inverdenkingstelling plaatsheeft ter gelegenheid van een verhoor of door
een kennisgeving aan de betrokkene;

Overwegende dat de afwezigheid of de onregelmatigheid van de bij artikel 61-
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bis Wetboek van Strafvordering bepaalde inverdenkingstelling op zich geen nie-
tigheid van de rechtspleging of een nadien niet-herstelbare miskenning van het
recht van verdediging tot gevolg heeft;

Overwegende dat artikel 6.3.a E.V.R.M. krachtens hetwelk eenieder, die we-
gens een strafbaar feit wordt vervolgd het recht heeft om onverwijld, in een taal
welke hij verstaat, en in bijzonderheden, op de hoogte te worden gesteld van de
aard en de reden van de tegen hem ingebrachte beschuldiging, in de regel van
toepassing is op de vonnisgerechten, niet op de onderzoeksgerechten, tenzij de
niet-inachtneming ervan het eerlijke karakter van het proces ernstig in het ge-
drang brengt;

Dat een niet, conform artikel 6.3.a EVRM, tijdige en regelmatige inverden-
kingstelling tijdens het gerechtelijk onderzoek niet op zich een nadien niet-her-
stelbare miskenning van het recht van verdediging oplevert;

Dat in zoverre het middel faalt naar recht;
Overwegende dat het arrest met de feitelijke redenen die het bevat, wettig ver-

mag te oordelen dat eiser voor de raadkamer die de rechtspleging zou regelen, op
de hoogte was van de beschuldiging die tegen hem werd ingebracht en in de ge-
legenheid was zich hiertegen te verdedigen;

Dat het middel in zoverre niet kan worden aangenomen;
5. V. F.
Overwegende dat, zoals blijkt uit het eerste gedeelte van het antwoord op het

door W. B. aangevoerde middel, het middel faalt naar recht;
6. N. S.
6.1. Eerste onderdeel
Overwegende  dat  het  oordeel  van  de  regelmatigheid  van  een  verzoek  tot

rechtshulp op grond van het Europees verdrag aangaande de wederzijdse rechts-
hulp in strafzaken uitsluitend toekomt aan de aangezochte staat;

Overwegende dat artikel 2, (a), van het Europees verdrag aangaande de weder-
zijdse rechtshulp in strafzaken bepaalt dat rechtshulp kan worden geweigerd in-
dien het verzoek onder meer als een fiscaal delict kan worden beschouwd;

Overwegende dat Zwitserland bij het vermelde verdrag volgend voorbehoud
heeft gemaakt: "Bovendien behoudt Zwitserland zich het recht voor in speciale
gevallen het verlenen van rechtshulp op grond van het Verdrag afhankelijk te
stellen van de uitdrukkelijke voorwaarde dat de resultaten van de in Zwitserland
verrichte opsporingen en de inlichtingen welke in de toegezonden stukken of
dossiers zijn vervat, uitsluitend worden gebruikt voor het behandelen en het von-
nissen van de strafbare feiten uit hoofde waarvan de rechtshulp wordt verleend";

Overwegende dat  deze  bepalingen België  bij  een  vraag  om rechtshulp aan
Zwitserland niet verplichten mede te delen dat het verzoek onder meer op een
fiscaal delict betrekking heeft;

Dat het onderdeel in zoverre faalt naar recht;
Overwegende dat, voor het overige, de misdrijven vermeld in de telastleggin-

gen C.II en K overtredingen zijn van het koninklijk besluit van 31 mei 1993 be-
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treffende de verklaringen af te leggen in verband met subsidies, vergoedingen en
toelagen, zoals gewijzigd bij wet van 7 juni 1994; 

Dat deze misdrijven gemeenrechtelijke misdrijven zijn en geen fiscaal karakter
hebben;

Overwegende dat het arrest van de omschrijving van de telastleggingen C.II en
K geen uitleg geeft die met de bewoordingen ervan onverenigbaar is en derhalve
de bewijskracht van de vordering van de procureur-generaal bij het hof van be-
roep niet miskent;

Dat het onderdeel in zoverre feitelijke grondslag mist;
6.2. Tweede onderdeel
Overwegende dat het arrest met de redenen die het bevat, het verweer van ei-

seres beantwoordt;
Dat het onderdeel feitelijke grondslag mist;
6.3. Derde onderdeel
Overwegende dat het onderdeel in zoverre het de in het eerste onderdeel ver-

worpen juridische stelling herneemt, niet ontvankelijk is;
Overwegende dat, voor het overige, het arrest met de redenen die het bevat,

het verweer van eiseres beantwoordt;
Dat het onderdeel in zoverre feitelijke grondslag mist;
6.4. Vierde onderdeel
Overwegende dat de wetgeving van de aangezochte staat de nationale rechts-

pleging bepaalt, hierin begrepen de rechtsmiddelen, voor de uitvoering van roga-
toire  commissies  voor  zover  internationale  verdragsbepalingen,  zoals  hier  de
overeenkomst van 8 november 1990 inzake het witwassen, de opsporing, de in-
beslagneming en de confiscatie van opbrengsten van misdrijven, geen dwingen-
de specifieke procedureregels opleggen;

Overwegende dat de Belgische rechter in de regel moet onderzoeken of de ver-
zochte rechtshulp in het buitenland is uitgevoerd overeenkomstig de nationale
rechtspleging van de aangezochte staat; 

Dat het de Belgische rechter evenwel niet staat te oordelen hoe de aangezochte
staat de sluiting van de uitvoering van een rogatoire commissie moet regelen en
welke daarvan de gevolgen zijn voor het aanwenden van een rechtsmiddel over-
eenkomstig het nationale recht van de aangezochte staat;

Overwegende dat artikel 32.1 van de vermelde overeenkomst van 8 november
1990 bepaalt: "De aangezochte partij kan de uitvoering van het verzoek afhanke-
lijk stellen van de voorwaarde dat de verkregen informatie niet zonder haar voor-
afgaande toestemming zal worden gebruikt of doorgezonden naar de autoriteiten
van de verzoekende partij ten behoeve van andere onderzoeken of procedures
dan de in het verzoek genoemde."

Dat de Belgische rechter enkel moet nagaan of dergelijke voorwaarde werd ge-
steld;

Dat het onderdeel in zoverre faalt naar recht;
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Overwegende dat eiseres aanvoert dat de omstandigheid dat, in tegenstelling
tot de andere aanvullende rogatoire commissies, de aanvullende rogatoire com-
missies van de onderzoeksrechter te Gent van 2 februari 1996 en van 22 februari
1999 in Zwitserland niet het voorwerp hebben uitgemaakt van een bevelschrift
tot afsluiting, de zogenaamde "ordonnance de clôture", geen betrekking heeft op
de regelmatigheid van de in de aangezochte staat gevoerde procedure als dusda-
nig, maar wel op de miskenning van het recht van verdediging van eiseres in de
in België tegen haar gevoerde procedure;

Overwegende dat het arrest met de redenen die het bevat, evenwel het verweer
van eiseres beantwoordt en zijn beslissing naar recht verantwoordt;

Dat het onderdeel in zoverre niet kan worden aangenomen;
7. D. S.
Overwegende dat het middel in zoverre het niet de ontvankelijkheid van het

cassatieberoep betreft, geen antwoord behoeft;
C. 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 beslissingen overeenkomstig de wet
zijn gewezen;

OM DIE REDENEN,
HET HOF,
Verwerpt de cassatieberoepen;
Veroordeelt de eisers in de kosten van hun respectieve voorzieningen.

10 december 2002 - 2° kamer – Voorzitter: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter – Verslag-
gever: de h. Huybrechts – Gelijkluidende conclusie van de h. Timperman, advocaat-gene-
raal – Advocaten: mrs. M. Verstraeten, Gent; H. Van Bavel, Brussel; F. Deruyck, Antwer-
pen; Verbist en L. Arnou, Brugge.

Nr. 665

2° KAMER - 11 december 2002

1º VERZET - IN STRAFZAKEN - VEROORDELING BIJ VERSTEK - ONTVANKELIJK VERKLAARD

VERZET - GEVOLG.

2º HOGER BEROEP — STRAFZAKEN (DOUANE EN ACCIJNZEN
INBEGREPEN) — ALGEMEEN - POLITIERECHTBANK - VERSTEKVONNIS - VEROORDELING VAN

BEKLAAGDE - HOGER BEROEP VAN HET OPENBAAR MINISTERIE - VERZET VAN DE BEKLAAGDE -
ONTVANKELIJK VERKLAARD VERZET EN VRIJGESPROKEN BEKLAAGDE - GEEN HOGER BEROEP TEGEN

DAT TWEEDE VONNIS - VONNIS DAT HET HOGER BEROEP TEGEN HET VERSTEKVONNIS ONTVANKELIJK

VERKLAART EN DAT BEVESTIGT - WETTIGHEID.

3º SLAGEN EN VERWONDINGEN. DODEN — ONOPZETTELIJK
TOEBRENGEN VAN VERWONDINGEN EN ONOPZETTELIJK DODEN -
GEBREK AAN VOORZICHTIGHEID OF VOORZORG - FOUT DOOR VERZUIM - BEGRIP.
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1º Het verzet van de beklaagde tegen de beslissing tot veroordeling bij verstek maakt die
beslissing ongedaan, wanneer dat verzet ontvankelijk wordt verklaard.  (Art. 187, laatste
lid Sv.)

2º Wanneer het O.M. hoger beroep heeft ingesteld tegen een vonnis van de politierecht-
bank, waarbij een beklaagde bij verstek wordt veroordeeld en een tweede vonnis, waar-
tegen geen enkel ontvankelijk rechtsmiddel is aangewend, de beklaagde, op het ontvan-
kelijk verklaarde verzet, van rechtsvervolging ontslaat, is het daaropvolgende vonnis van
de correctionele rechtbank dat het voormelde hoger beroep ontvankelijk verklaart en het
verstekvonnis bevestigt,  onwettig1.  (Art.  187 Sv.;  algemeen rechtsbeginsel "non bis in
idem")

3º Het bij de artt. 418 en 420 Sw. bepaalde misdrijf vereist het bestaan van een fout ; die
kan erin bestaan dat de beklaagde geen rekening heeft gehouden met de mogelijkheid
dat hij een onopzettelijk letsel kon toebrengen, wat hij had kunnen voorzien, of nog dat hij
de maatregelen van voorzichtigheid en voorzorg niet  heeft genomen die een normaal
persoon, in dezelfde omstandigheden, wel had genomen2. (Artt. 418 en 420 Sw.)

(D. e.a. T. W. e.a.)

ARREST (vertaling)

(A.R. P.02.0818.F)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen een vonnis, op 15 februari 2002 in hoger

beroep gewezen door de Correctionele Rechtbank te Charleroi.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Frédéric Close heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Raymond Loop heeft geconcludeerd.
III. Cassatiemiddelen
De eisers stellen twee middelen voor, gesteld als volgt :
Eerste middel
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 149 van de Grondwet;
-de artikelen 1 en 7 van het Strafwetboek;
- artikel 33, §1, 1°, en §2, en artikel 38 van de gecoördineerde wetten op de politie over

het wegverkeer, gecoördineerd bij het koninklijk besluit van 16 maart 1968;
- de artikelen 159, 161, 162, 163, 174, 176, 191, 195, 211 en 211bis van het Wetboek

van Strafvordering;
Aangevochten beslissingen en redenen
Het vonnis [is] bestreden, in zoverre het verklaart uitspraak te doen over "de vonnissen

die door de Politierechtbank te Charleroi op 26 september en 21 november 2000 zijn ge-
wezen, en die als volgt zijn gesteld", waarbij het de bewoordingen van beide vonnissen
opeenvolgend aanhaalt, en in zoverre het, in zijn beschikkend gedeelte, verklaart "het be-
streden vonnis in al zijn beschikkingen te bevestigen, met dien verstande dat, met name,
de boete van 200 BEF ter bestraffing van de telastlegging E als volgt zal worden bere-
kend: 200 gedeeld door 40,3399 (dus 4,9578), waarbij die boete met 1.990 deciemen al-

1 Zie Cass., 9 nov. 1976 (A.C., 1977, 284).
2 Zie Cass., 10 mei 1994, A.R. P.93.1172.N, nr. 229.
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dus verhoogd wordt tot het bedrag van 991.57 €".
Grieven
Het beroepen vonnis, dat ten aanzien van eiser bij verstek is uitgesproken op 26 sep-

tember 2000, verklaart met name de telastlegging E (vluchtmisdrijf) jegens hem bewezen,
veroordeelt hem, wat dat betreft, tot een geldboete van 20 BEF, verhoogd met 1.990 de-
ciemen, en legt hem, wat dat betreft, eveneens een vervallenverklaring van het recht tot
sturen gedurende een maand op, met uitstel gedurende drie jaar. Dat uitstel had alleen be-
trekking op de laatste maatregel en niet op de geldboeten, waarbij de eerste is uitgespro-
ken wegens de telastleggingen A, B, C en D, en de tweede wegens de telastlegging E.
Hetzelfde vonnis verklaart de tweede eiseres burgerrechtelijk aansprakelijk, beslist dat ze
de geldboete moet betalen en veroordeelt haar, in solidum met de eerste eiser, tot betaling
van de kosten.

Op verzet van de eerste eiser spreekt het beroepen vonnis, dat op 21 november 2000 je-
gens hem op tegenspraak is gewezen, vrij van dezelfde telastlegging.

In zijn redengeving vermeldt het bestreden vonnis: "De eerste rechter heeft terecht en
met een passende, uitgebreide en gedetailleerde redengeving, die door de rechtbank van
tweede aanleg aangenomen wordt, uitspraak gedaan met zijn recentste beslissing, zowel
wat de strafrechtelijke als wat de burgerrechtelijke beschikkingen van het bestreden von-
nis betreft", en: "De straffen die de eerste rechter aan de beklaagde oplegt, zijn wettig en
verantwoord; de wet betreffende het uitstel is op hem correct toegepast, aangezien de kans
bestaat dat hij zich zal beteren en hij geen gerechtelijk verleden heeft".

Het bestreden vonnis verklaart in zijn beschikkend gedeelte dat het "het beroepen von-
nis in al zijn beschikkingen bevestigt, met dien verstande dat de geldboete wegens de te-
lastleggingen A, B, C en D samen, als volgt wordt berekend: 50 gedeeld door 40,3399,
(dus 1,2394), waarbij dat bedrag verhoogd wordt met 1.990 opdeciemen en aldus een be-
drag wordt bereikt van 247,89; de geldboete ter bestraffing van de telastlegging E wordt
als volgt berekend: 200 gedeeld door 40,3399 (dus 4,9578), waarbij dat bedrag verhoogd
wordt met 1.990 opdeciemen en aldus wordt een bedrag bereikt van 991,57. Het vonnis
veroordeelt de eerste eiser daarenboven in de helft van de appèlkosten van de strafvorde-
ring".

Het bestreden vonnis verklaart in zijn redengeving dat het "de recentste beslissing" be-
vestigt van de eerste rechter, die de eerste eiser vrijgesproken had van de telastlegging E,
maar verklaart eveneens "het beroepen vonnis" te bevestigen, zonder te verduidelijken of
het om het eerste vonnis gaat dan wel om het tweede, of om beide vonnissen, en doet uit-
spraak over de straf die de rechter in het eerste vonnis had uitgesproken wegens de telast-
legging E, door de op die grond opgelegde geldboete om te zetten in euro, wat een beves-
tiging van het eerste vonnis impliceert. Aldus bestaat er een tegenstrijdigheid tussen de re-
dengeving en het beschikkende gedeelte van het bestreden vonnis, en schendt het bijge-
volg artikel 149 van de Grondwet.

Het bestreden vonnis verduidelijkt op zijn minst niet of het met betrekking tot de telast-
legging E het eerste dan wel het tweede vonnis bevestigt, en staat het Hof niet toe de re-
gelmatigheid noch de wettigheid na te gaan van de daarin genomen beslissing, wat even-
eens een schending van artikel 149 van de Grondwet inhoudt. Wat er ook van zij, als het
bestreden vonnis zo moet worden uitgelegd dat het de veroordeling van het eerste vonnis
met betrekking tot  de telastlegging E bevestigt,  terwijl  het hem eveneens voorgelegde
tweede vonnis eiser vrijspreekt, en het dat tweede vonnis, wat dat betreft, daarenboven
wijzigt zonder vast te stellen dat die beslissing door de rechters eenstemmig is genomen,
dan schendt het bestreden vonnis het geheel van de in het middel opgegeven wetsbepalin-
gen, met uitzondering van artikel 149 van de Grondwet, alsook, en in het bijzonder, arti-
kel 211bis van het Wetboek van Strafvordering.
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Het eerste middel is dus gegrond.
Tweede middel
Geschonden wettelijke bepalingen
- algemeen rechtsbeginsel, volgens hetwelk de schuld aan een misdrijf de wetenschap

vereist dat dit misdrijf wordt gepleegd, zoals met name is vastgelegd in de artikelen 70 en
71 van het Strafwetboek, en, voor zover als nodig, schending van de artikelen 70 en 71
van het Strafwetboek;

- algemeen rechtsbeginsel van de bewijslast met betrekking tot de feiten die een mis-
drijf opleveren, inzonderheid het beginsel volgens hetwelk de bewijslast van dergelijke
feiten rust op degene die ze aanvoert, in strafzaken dus het openbaar ministerie, en in
voorkomend geval de burgerlijke partij, en volgens hetwelk, daarenboven, degene aan wie
een dergelijk feit wordt verweten, zijn onschuld niet hoeft te bewijzen, en volgens het-
welk, ten slotte, wanneer degene aan wie een dergelijk feit wordt verweten, een rechtvaar-
digingsgrond aanvoert die gegevens bevat waaraan geloof kan worden gehecht, het open-
baar ministerie en, in voorkomend geval, de burgerlijke partij moeten bewijzen dat die
rechtvaardigingsgrond onjuist is;

- artikel 149 van de Grondwet.
Aangevochten beslissingen en redenen
Het vonnis wordt bestreden, in zoverre het verklaart het beroepen vonnis in al zijn be-

schikkingen te bevestigen, inzonderheid met betrekking tot de telastleggingen A, B, C en
D, die door de beroepen vonnissen bewezen zijn verklaard, op grond van de daarin ver-
melde redenen, en, meer bepaald, om de volgende redenen: "Uit de synthese van de gege-
vens van het dossier en van de behandeling van de zaak op de terechtzitting, blijkt dat de
eerste rechter terecht en met een passende, uitgebreide en gedetailleerde redengeving, die
de rechtbank van tweede aanleg aanneemt, uitspraak heeft gedaan door zijn recentste be-
slissing, zowel wat de strafbepalingen als wat de burgerlijke beschikkingen van het be-
streden vonnis betreft. Dat er in hoger beroep immers geen andere gegevens zijn voorge-
legd, evenmin als enig gegeven dat de in het debat verkregen gegevens kan weerleggen;
dat het, gelet op, met name, de vaststellingen van de verbalisanten en de door hen opgeno-
men verklaringen, bewezen is gebleven dat alleen (de eerste eiser) aansprakelijk is voor
het ongeval, en dat aan de (verweerster) C. daarentegen geen enkele fout kan worden ver-
weten op grond waarvan zij voor de schade aansprakelijk kan worden gesteld of die de
schade kan verzwaren; dat, op gevaar van herhaling, erop gewezen moet worden dat, vol-
gens de rechtbank, geen van de uitweidingen waarin [de eisers] zich tijdens de behande-
ling van dit geschil hebben begeven, weerstaan aan het onderzoek van de omstandige en
betrouwbare getuigenis van de h. V., en dat enkele details die hieruit geïsoleerd en geïn-
terpreteerd worden, de essentiële draagwijdte ervan niet kunnen wijzigen; dat hetzelfde
geldt voor de in hoger beroep voorgelegde, eenzijdige analyse van de automobieldeskun-
dige J.F. Doucy, die een uit eerste hand verkregen getuigenis evenwel niet kan ontkrach-
ten; dat uit de conclusies van dat verslag daarenboven de volgende passage kan worden
onthouden: 'De ernstige beschadiging van het wegdek op de plaats van het ongeval ligt
aan de oorsprong van hevige gier- en stampbewegingen waaraan het door de vrachtwagen
getrokken type aanhangwagens onderhevig is.  Het laveren van het transport,  zoals het
door de spoorvorming wordt veroorzaakt, kan indruk maken (...)'; dat die benadering vol-
ledig overeenstemt met de in aanmerking genomen getuigenis en dat dit gevaarlijk en aan-
getoond gedrag van het voertuig, in het kader van de artikelen 418 - 420 van het Strafwet-
boek (telastlegging A), als een van de bestanddelen van de fout kan worden aangemerkt".

Het arrest wordt ook bestreden, in zoverre het verklaart de redengeving van het beroe-
pen tweede vonnis aan te nemen, dat met name de volgende redenen bevat: "De feitelijke
omstandigheden worden door de verbalisanten als volgt samengevat: (verweerster) haalt
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de door (eiser) bestuurde sleep van voertuigen links in, en deze wijkt om een onbekende
reden naar links uit. (Verweerster) draait het stuur bruusk naar links en verliest de contro-
le over het voertuig. (Eiser) meent dat hij geen schuld heeft aan het ongeval en verlaat de
plek; overwegende dat (eiser) de verbalisanten zou verklaren dat hij zich geenszins kon
herinneren dat hij naar links was uitgeweken, en daaraan toevoegde: 'Als ik inderdaad ben
uitgeweken, dan was dit manoeuvre volkomen onopzettelijk en zou het te wijten zijn aan
de spoorvorming van de rechter rijstrook waarop ik reed; dat de getuige V.G. verklaart: 'Ik
volgde een Rover,  dat voertuig reed tegen dezelfde snelheid als het mijne,  d.w.z.  120
km/uur, op de linker rijstrook van de autosnelweg, waar het een vrachtwagen met opleg-
ger aan het inhalen was. Het voertuig had de sleep van voertuigen reeds voor de helft in-
gehaald toen de bestuurder ervan naar de linker rijstrook uitweek. Die bestuurder is ruim
een meter over de linker rijstrook gereden. Ik ging zelf die sleep van voertuigen voorbij-
rijden en heb moeten remmen om de botsing te vermijden. De bestuurster van de Range
Rover is naar links uitgeweken om de botsing met de vrachtwagen te vermijden en heeft
de controle over haar voertuig verloren, dat tegen de vangrail is gebotst'; dat er geen enke-
le reden bestaat om de objectiviteit van die onafhankelijke getuige in vraag te stellen; dat
de wiskundige hypotheses die de beklaagde in conclusie aanvoert teneinde de objectiviteit
van die getuige te bekritiseren, gegrond zijn op basisgegevens die wel worden aangevoerd
maar niet zijn nagegaan. De rechtbank kan het standpunt van de beklaagde niet onder-
schrijven, wanneer hij concludeert dat de getuige 'fantaseert' en beweert dat haar verkla-
ring 'vals en onrealistisch' is. Dat de redenen die (eiser) vervolgens aanvoert, allesbehalve
'precies en uiterst nauwkeurig'  zijn; wat de aangevoerde overwegingen 'van technische
aard' betreft, geeft de rechtbank de voorkeur aan de verklaring die de onafhankelijke ge-
tuige in tempore non suspecto heeft gedaan. Dat er geen grond bestaat om een deskundige
aan te wijzen.

Grieven
Het bestreden vonnis stelt eiser strafrechtelijk aansprakelijk, op grond dat het hem ver-

weten misdrijf bewezen is, en houdt daarvoor alleen rekening met de baan die het door ei-
ser bestuurde voertuig heeft gevolgd, met inbegrip van het feit dat het voertuig naar links
is uitgeweken, en leidt daaruit af [dat] "dit gevaarlijk en aangetoond gedrag van het voer-
tuig" als een van de bestanddelen van de fout kan worden aangemerkt.

Het leidt het bestaan van een fout dus uitsluitend af uit de baan van het door eiser be-
stuurde voertuig, zonder vast te stellen dat die baan het gevolg is van een handeling waar-
van eiser zich kon of moest bewust zijn. Dat verzuim is des te duidelijker, daar het vonnis
zijn beslissing over de schuld van eiser deels grondt op een uittreksel uit het verslag van
de deskundige Doucy, die daarin vermeldt dat de ernstige beschadiging van het wegdek
op de plaats van het ongeval aan de oorsprong ligt van hevige gier- en stampbewegingen
waaraan het door de vrachtwagen getrokken type aanhangwagens onderhevig is. Dat ge-
geven, dat het bestreden vonnis geenszins als onjuist bestempelt, en waarop het volgens
eigen zeggen gegrond is,  impliceert in werkelijkheid dat de gier- en stampbewegingen
waaraan het voertuig van eiser onderhevig was, niet het gevolg waren van zijn rijgedrag
maar van de ernstige beschadiging van het wegdek, te dezen van spoorvorming.

Het bestreden vonnis stelt niet vast dat eiser wist dat hij een misdrijf had gepleegd en
miskent aldus het algemeen beginsel, volgens hetwelk de schuld aan een misdrijf de we-
tenschap vereist dat dit misdrijf wordt gepleegd, en schendt, voor zover nodig, met name
de artikelen 70 en 71 van het Strafwetboek. 

Eiser had in zijn conclusie van 14 januari 2001, neergelegd op 4 mei 2001 (stuk 16) en
in zijn aanvullende conclusie van 6 februari 2001, neergelegd op 4 mei 2001 (stuk 17) -
conclusies waarnaar de conclusie van 2 oktober 2001, neergelegd op 30 oktober 2001
(stuk 23), uitdrukkelijk verwijst - het volgende aangevoerd: "(eiser) was eerst verbaasd
dat hij ondervraagd werd over dat ongeval: hij heeft de verbalisanten verklaard dat hij



2736 HOF VAN CASSATIE 11.12.02 - Nr. 665 

dacht dat het voertuig van (verweerster) een lekke band had; dat net omdat de verbalisant
hem meldde dat hij zou zijn 'uitgeweken', akte werd genomen van het feit dat die uitwij-
king 'volkomen onopzettelijk' was, in zoverre hijzelf, als bestuurder, niet had beslist om
uit te wijken, maar dat die uitwijking te wijten was aan de eigen beweging van de trekker,
die bij het rijden over de spoorvorming mogelijk was opgesprongen; dit was slechts een
hypothese, die overigens door de verbalisanten naar voren is gebracht op aangeven van
(verweerster)  zelf...  zoals  hiervoor  is  herhaald,  namelijk  dat:  -  de bestuurder  dat  type
spoorvorming niet kan vermijden, in zoverre deze zich aan de zijkant van de autosnelweg
bevindt, op het ogenblik dat de bestuurder ze opmerkt; door het gewicht van het voertuig
kan ze echter zonder gevaar worden overgestoken, wat de voertuigen, die met deze situa-
tie geconfronteerd worden, overigens geregeld doen, in zoverre een uitwijking, op het
laatste ogenblik, naar de linker rijstrook uiteraard een bepaald risico op botsingen zou in-
houden; in elk geval, en indien de uitwijking heeft plaatsgevonden, dan heeft die uitwij-
king van de oplegger (eiseres) niet kunnen dwingen om aldus te reageren".

Eiser wijst derhalve erop dat de hem verweten uitwijking, indien deze bewezen was,
niet het gevolg was van zijn rijgedrag maar van de aanwezigheid van spoorvorming, en
voert aldus een rechtvaardigingsgrond aan die gegevens bevatte waaraan geloof kon wor-
den gehecht.

Dat aan die gegevens geloof kan worden gehecht, volgt overigens uit de redengeving
van het bestreden vonnis zelf, die akte neemt van de stelling dat de ernstige beschadiging
van het wegdek op de plaats van het ongeval wel degelijk de oorzaak is van de hevige
gier- en stampbewegingen waaraan het door de vrachtwagen getrokken type aanhangwa-
gens onderhevig was, ook al leidt het hieruit vreemd genoeg eisers schuld af, op grond dat
die stelling het gevaarlijk gedrag "van het voertuig" aantoonde.

Het bestreden vonnis diende dus aan te tonen - quod non - dat die rechtvaardigings-
grond niet bewezen was en dat de aangetoonde uitwijking van de vrachtwagen niet het ge-
volg was van de spoorvorming, waarvan het het bestaan en de storende rol vaststelt, maar
van eisers rijgedrag.

Het bestreden vonnis miskent aldus het in het middel bedoelde algemeen rechtsbeginsel
van de bewijslast in strafzaken.

Het geeft op zijn minst geen antwoord op de omstandige argumentatie die de eerste ei-
ser in zijn conclusie voorstelt. Het geeft evenmin een antwoord op het argument dat de
derde eiseres in haar conclusie voorstelt en volgens hetwelk "de ernstige beschadiging van
het wegdek geleid heeft tot een stampbeweging van de (door eiser) voortgesleepte opleg-
ger".

Het schendt aldus artikel 149 van de Grondwet.
Het tweede middel is dus gegrond.
IV. Beslissing van het Hof
A. Op het cassatieberoep van eiser, in zoverre het gericht is tegen de beslissin-

gen over de strafvordering, met name :
1. die welke hem veroordeelt wegens de telastlegging E :
Over het ambtshalve aangevoerde middel: schending van artikel 187, laatste

lid, van het Wetboek van Strafvordering :
Overwegende dat het verzet van de beklaagde tegen de beslissing tot veroorde-

ling bij verstek, krachtens artikel 187, laatste lid, van het Wetboek van Strafvor-
dering, die beslissing ongedaan maakt, wanneer dat verzet ontvankelijk wordt
verklaard;
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Overwegende dat wanneer het openbaar ministerie hoger beroep heeft inge-
steld tegen een vonnis van de politierechtbank, waarbij een beklaagde bij verstek
wordt  veroordeeld  en  een  tweede  vonnis,  waartegen  geen  enkel  ontvankelijk
rechtsmiddel is aangewend, de beklaagde, op het ontvankelijk verklaarde verzet,
van rechtsvervolging ontslaat, het daaropvolgende vonnis van de correctionele
rechtbank dat het voormelde hoger beroep ontvankelijk verklaart en het verstek-
vonnis bevestigt, onwettig is;

Overwegende dat de Politierechtbank te Charleroi eiser op 26 september 2000,
wegens de telastlegging E, bij verstek heeft veroordeeld tot een geldboete van
200 frank en tot een vervallenverklaring van het recht tot sturen, met uitstel; dat
het openbaar ministerie tegen die beslissing hoger beroep heeft ingesteld maar
dat de politierechtbank, in zijn vonnis van 21 november 2000, eisers verzet ont-
vankelijk heeft verklaard en eiser van die telastlegging vrijgesproken heeft;

Overwegende dat uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan, niet
blijkt dat het openbaar ministerie tegen dat op verzet gewezen vonnis hoger be-
roep heeft ingesteld; dat alleen het door eiser tegen dat vonnis ingestelde hoger
beroep bij de correctionele rechtbank aanhangig was gemaakt, maar dat het ho-
ger beroep tegen de vrijspraak van de telastlegging E niet ontvankelijk was bij
gemis aan belang;

Overwegende dat de appèlrechters, door het doelloos geworden hoger beroep
van de procureur des Konings ontvankelijk te verklaren en "de geldboete van
200 frank ter bestraffing van de telastlegging E" in euro om te zetten, de in het
middel bedoelde wetsbepaling schenden;

En overwegende dat er geen grond bestaat tot onderzoek van het eerste middel,
dat niet tot ruimere cassatie kan leiden;

2. die welke hem veroordeelt wegens de telastleggingen A, B, C en D :
Over het tweede middel :
Overwegende dat uit de in het middel weergegeven conclusie, blijkt dat eiser

voor de appèlrechters betoogd heeft dat de oplegger van zijn voertuig bij het rij-
den over de spoorvorming mogelijk was opgesprongen; dat het vonnis eiser tot
een enkele straf veroordeelt wegens onopzettelijke slagen of verwondingen en
overtredingen van het Wegverkeersreglement;

Overwegende dat het  misdrijf,  bedoeld in  de artikelen 418 en 420 van het
Strafwetboek, het bestaan van een fout vereist; dat die erin kan bestaan dat de be-
klaagde geen rekening heeft gehouden met de mogelijkheid dat hij een onopzet-
telijk letsel kon toebrengen, wat hij had moeten voorzien, of nog dat hij de maat-
regelen van voorzichtigheid en voorzorg niet  heeft  genomen die een normaal
persoon, in dezelfde omstandigheden, wel had genomen;

Overwegende dat het vonnis wijst op de "hevige gier- en stampbewegingen
waaraan het door [eisers] vrachtwagen getrokken type aanhangwagens onderhe-
vig is", de overwegingen aanneemt van de deskundige, volgens welke "het lave-
ren van het transport, zoals het door de spoorvorming wordt veroorzaakt, indruk
kan maken", en vervolgens vermeldt "dat dit gevaarlijk en aangetoond gedrag
van het voertuig, in het kader van de artikelen 418 - 420 van het Strafwetboek
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(telastlegging A), als een van de bestanddelen van de fout kan worden aange-
merkt"; dat de appèlrechters, door aldus te zeggen dat de zijdelingse verplaatsing
van het voertuig, hoewel "door de spoorvorming veroorzaakt", indruk kon maken
op de andere bestuurders, hebben kunnen zeggen dat dit gevaarlijk en aange-
toond gedrag een fout opleverde "in het kader" van artikel 418 van het Strafwet-
boek, dat slechts een gewoon gebrek aan voorzichtigheid of voorzorg vereist; dat
de appèlrechters aldus, zonder het algemeen rechtsbeginsel van de bewijslast in
strafzaken te miskennen, eisers veroordeling regelmatig met redenen omkleden
en naar recht verantwoorden;

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 de beslissing overeenkomstig de wet
is gewezen;

B. Op het cassatieberoep van de eiseres E.B. Trans b.v.b.a., in zoverre het ge-
richt is tegen de beslissingen over de rechtsvordering van het openbaar ministerie
tegen haar, met name :

1. die welke, met bevestiging van het vonnis van 26 september 2000, eiseres,
wegens de telastlegging E, in solidum met de beklaagde veroordeelt tot betaling
van de geldboete en de kosten;

Overwegende dat uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan, niet
blijkt dat eiseres, burgerrechtelijk aansprakelijke partij, haar cassatieberoep aan
het openbaar ministerie heeft doen betekenen;

Dat het cassatieberoep niet ontvankelijk is;
Overwegende dat ten gevolge van de vernietiging, op het cassatieberoep van

de beklaagde, van de beslissing over de strafvordering de veroordeling van eise-
res zonder voorwerp wordt;

2. die welke eiseres wegens de telastleggingen A, B, C en D, veroordeelt tot de
betaling van de geldboete en de kosten;

Overwegende dat uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan, niet
blijkt dat eiseres, burgerrechtelijk aansprakelijke partij, haar cassatieberoep aan
het openbaar ministerie heeft doen betekenen;

Dat het cassatieberoep niet ontvankelijk is;
C. Op de cassatieberoepen van de eisers, in zoverre ze gericht zijn tegen de be-

slissingen over de door de verweerders ingestelde burgerlijke rechtsvorderingen,
met name :

1. die welke uitspraak doen over het beginsel van aansprakelijkheid :
Overwegende dat de eisers afstand doen van hun cassatieberoep, op grond dat

de beslissing geen eindbeslissing is in de zin van artikel 416 van het Wetboek
van Strafvordering;

Overwegende evenwel dat het tweede lid van dat artikel bepaalt dat onmiddel-
lijk cassatieberoep openstaat tegen de beslissingen over de burgerlijke rechtsvor-
deringen, die uitspraak doen over het beginsel van aansprakelijkheid;

Dat er geen grond bestaat om akte te verlenen van de afstanden, die op dwa-
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ling berusten;
Overwegende dat de eisers geen bijzonder middel aanvoeren;
2.  die  welke,  met  betrekking  tot  de  rechtsvorderingen  van  de  verweerders

D.W.en A.P.C., uitspraak doen over de schadeposten :
Overwegende dat de eisers afstand doen van hun cassatieberoep;
3. die welke, met betrekking tot de rechtsvordering van het Waals Gewest, ver-

weerster, uitspraak doen over de schade :
Overwegende dat de eisers geen bijzonder middel aanvoeren;
OM DIE REDENEN,
HET HOF
Verleent akte van de afstand van de cassatieberoepen van de eisers, in zoverre

zij gericht zijn tegen de beslissingen die, op de burgerlijke rechtsvorderingen van
de verweerders D.W. en A. P. C., uitspraak doen over de schadeposten;

Vernietigt het bestreden vonnis, in zoverre het uitspraak doet over de strafvor-
dering die tegen A d. G. C. is ingesteld wegens de telastlegging E en over de
rechtsvordering die door het openbaar ministerie tegen eiseres, de b.v.b.a. E.B.
Trans, op grond van die telastlegging is ingesteld;

Verwerpt de cassatieberoepen voor het overige;
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het ge-

deeltelijk vernietigde vonnis;
Veroordeelt elke eiser, A. d.G.C. en de b.v.b.a. E.B. Trans, in twee derde van

de kosten van hun cassatieberoep,  en laat  het  overige derde ten laste van de
Staat;

Veroordeelt de naamloze vennootschap Zurich, eiseres, in de kosten van haar
cassatieberoep;

Zegt dat er geen grond bestaat tot verwijzing.

11 december 2002 - 2° kamer – Voorzitter: de h. Lahousse, afdelingsvoorzitter – Ver-
slaggever:  de h. Close –  Gelijkluidende conclusie  van de h. Loop, advocaat-generaal –
Advocaat: mr. Mahieu.

Nr. 666

2° KAMER - 11 december 2002

1º RECHTEN VAN DE MENS — INTERNATIONAAL VERDRAG
BURGERRECHTEN EN POLITIEKE RECHTEN - ARTIKEL 14 - TERUGWERKENDE

KRACHT VAN DE MILDSTE STRAFWET - TOEPASSING.

2º RECHTEN VAN DE MENS — VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS —
ARTIKEL 7 - ARTIKEL 7.1 - TERUGWERKENDE KRACHT VAN DE STRAFWET - DRAAGWIJDTE.

3º WETTEN. DECRETEN. ORDONNANTIES. BESLUITEN — WERKING IN DE
TIJD EN IN DE RUIMTE - WERKING IN DE TIJD - STRAFWET - TERUGWERKENDE KRACHT -
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VOORWAARDE.

4º MISDRIJF — TOEREKENBAARHEID — NATUURLIJKE PERSONEN - STRAFRECHTELIJKE

VERANTWOORDELIJKHEID VAN RECHTSPERSOON - TUSSENKOMST VAN EEN GEÏDENTIFICEERD

NATUURLIJK PERSOON - ZWAARSTE FOUT - STRAFUITSLUITINGSGROND - VOORWAARDE.

5º WETTEN. DECRETEN. ORDONNANTIES. BESLUITEN — WERKING IN DE
TIJD EN IN DE RUIMTE - WERKING IN DE TIJD - STRAFWET - MISDRIJF -
TOEREKENBAARHEID - STRAFRECHTELIJKE VERANTWOORDELIJKHEID VAN RECHTSPERSOON -
TUSSENKOMST VAN EEN GEÏDENTIFICEERD NATUURLIJK PERSOON - SAMENLOOP VAN

VERANTWOORDELIJKHEDEN - STRAFUITSLUITINGSGROND - VOORWAARDE.

1º Art. 14 I.V.B.P.R. houdt geen verband met de regel van de terugwerkende kracht van de
mildste strafwet. (Art. 14 I.V.B.P.R.)

2º Art. 7.1 E.V.R.M. verbiedt de toepassing, met terugwerkende kracht, van de zwaarste
strafwet,  maar  legt  de  toepassing  van  de  minder  zware  strafwet  niet  op.  (Art.  7.1
E.V.R.M.)

3º Een feit houdt met toepassing van de artt. 2, tweede lid Sw. en 15.1 I.V.B.P.R. op straf-
baar te zijn, op voorwaarde dat de wetgever de ondubbelzinnige wil heeft geuit om af te
zien van elke bestraffing, zowel in het verleden als in de toekomst1.  (Art. 2, tweede lid
Sw.; art. 15.1 I.V.B.P.R.)

4º en 5° De strafuitsluitingsgrond, ingesteld bij art. 5, tweede lid Sv., is alleen van toepas-
sing in geval van samenloop van de strafrechtelijke verantwoordelijkheid van een rechts-
persoon en die van een geïdentificeerde natuurlijke persoon; die grond kan degene die
een misdrijf heeft gepleegd voordat de wetgever een dergelijke samenloop had ingericht
en geregeld, bijgevolg niet vrijspreken2. (Art. 5, tweede lid Sw.)

(G. e.a. T. BELGISCHE STAAT – Minister van Financiën)

ARREST (vertaling)

(A.R. P.02.1156.F)

I. Bestreden beslissing
De cassatieberoepen zijn gericht tegen een arrest, op 28 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 Raymond Loop heeft geconcludeerd.
III. Cassatiemiddelen
Aangevochten beslissingen en redenen
Bij arrest van 28 juni 2002 heeft het Hof van Beroep te Luik geoordeeld dat artikel 5,

eerste en tweede lid, van het Strafwetboek, in het geval bedoeld in de aanhef van het
tweede lid, namelijk wanneer zowel een natuurlijke persoon als een rechtspersoon een
misdrijf hebben gepleegd, een strafuitsluitingsgrond toekent aan degene die de minst zwa-
re fout heeft begaan, in zoverre het door de natuurlijke persoon gepleegde misdrijf het ge-
volg is van een nalatigheid;

Op grond van een arrest van 3 oktober 2000 van het Hof van Cassatie [...] beslist Het

1 Zie Cass., 12 jan. 1922 (Bull. en Pas., 1922, I, 204).
2 Zie Cass., 3 okt. 2000, A.R. P.00.0432.N, nr. 511, en concl. adv.-gen. DE SWAEF. 
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Hof van Beroep te Luik dat, in zoverre de wet de strafuitsluitingsgrond verbindt aan het
feit dat de rechtspersoon kan worden bestraft, de door de nieuwe wetsbepaling beoogde
doelstelling zeker niet hierin bestond dat die strafuitsluitingsgrond kon worden toegepast
op de misdrijven die onder vigeur van de oude wet zijn gepleegd, maar alleen op die wel-
ke gepleegd zijn na de inwerkingtreding van de nieuwe wet.

Grieven
De verzoekers voeren aan dat het beginsel van de niet-terugwerkende kracht van de

strengste strafwet en van de terugwerkende kracht van de mildste strafwet, volgt uit de ar-
tikelen 7 van het Europees Verdrag van de rechten van de mens en 14 van het Internatio-
naal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten.

De toepasselijke wetsbepalingen, en met name artikel 5, eerste en tweede lid, van het
Strafwetboek, moeten worden uitgelegd door hen een uitlegging te geven die overeen-
komt met de internationale bepalingen, welke rechtstreeks van toepassing zijn in het Bel-
gisch recht.

In voorkomend geval moeten tevens de wetsbepalingen terzijde worden gelaten die niet
overeenkomen met de rechtstreeks toepasselijke internationale bepalingen.

De uitlegging die het hof van beroep aan die bepalingen geeft, legt een strafrechtelijke
sanctie op aan natuurlijke personen die krachtens de nieuwe bepalingen niet bestraft kun-
nen worden.

De omschrijving van de door het  hof in aanmerking genomen wetsbepalingen,  met
name het begrip "strafuitsluitingsgrond", belet niet dat de unaniem aanvaarde rechtsbegin-
selen van het overgangsrecht, met name de niet-terugwerkende kracht van de strengste
strafwet en de terugwerkende kracht van de mildste strafwet, te dezen van toepassing zijn.

IV. Beslissing van het Hof
A. Op het cassatieberoep van de eerste eiser :
Overwegende dat uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan, niet

blijkt dat het cassatieberoep van eiser, burgerrechtelijk aansprakelijke partij, aan
verweerder is betekend;

Dat het cassatieberoep niet ontvankelijk is;
B. Op de cassatieberoepen van C.C. en P. G. :
1. In zoverre de cassatieberoepen gericht zijn tegen de beslissingen over de te-

gen de eisers ingestelde strafvordering :
Over het middel :
Overwegende dat artikel 14 van het Internationaal Verdrag inzake burgerrech-

ten en politieke rechten geen verband houdt met de regel die de eisers aanvoeren;
dat artikel 7.1 van het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens de
toepassing, met terugwerkende kracht, van de zwaarste strafwet verbiedt, maar
de toepassing van de minder zware strafwet niet oplegt;

Overwegende dat een feit, met toepassing van de artikelen 2, tweede lid, van
het Strafwetboek, en 15.1 van het Internationaal Verdrag inzake burgerrechten
en politieke rechten, ophoudt strafbaar te zijn, op voorwaarde dat de wetgever de
ondubbelzinnige wil heeft geuit om af te zien van elke bestraffing, zowel in het
verleden als in de toekomst;

Overwegende dat de strafuitsluitingsgrond, ingesteld bij artikel 5, tweede lid,
van het Wetboek van Strafvordering, alleen van toepassing is in geval van sa-
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menloop van de strafrechtelijke verantwoordelijkheid van een rechtspersoon en
van die van een geïdentificeerde natuurlijke persoon;

Dat die strafuitsluitingsgrond degene die een misdrijf heeft gepleegd voordat
de wetgever een dergelijke samenloop had ingericht en geregeld, bijgevolg niet
kan vrijspreken :

Dat het middel 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;

2. In zoverre de cassatieberoepen gericht zijn tegen de beslissingen over de
door verweerder tegen de eisers ingestelde rechtsvordering tot betaling van rech-
ten;

Overwegende dat de eisers geen bijzonder middel aanvoeren;

OM DIE REDENEN,
HET HOF

Verwerpt de cassatieberoepen;
Veroordeelt elke eiser in de kosten van zijn cassatieberoep.

11 december 2002 - 2° kamer – Voorzitter: de h. Lahousse, afdelingsvoorzitter – Ver-
slaggever:  de h. Close –  Gelijkluidende conclusie  van de h. Loop, advocaat-generaal –
Advocaten: mrs. F. Lambert, Luik; V. Gillet, Luik en T'Kint.

Nr. 667

2° KAMER - 11 december 2002

1º HOF VAN ASSISEN — SAMENSTELLING VAN DE JURY EN VAN HET HOF
- VEROORDELEND ARREST - CASSATIEBEROEP - CASSATIEMIDDEL - MIDDEL DAT KRITIEK OEFENT

OP DE SAMENSTELLING VAN DE JURY - NIEUW MIDDEL - BEGRIP.

2º CASSATIEMIDDELEN — STRAFZAKEN — NIEUW MIDDEL - HOF VAN ASSISEN -
MIDDEL DAT KRITIEK OEFENT OP DE SAMENSTELLING VAN DE JURY.

3º HOF VAN ASSISEN — BEHANDELING TER ZITTING EN
TUSSENARRESTEN. VERKLARING VAN DE JURY - BEHANDELING TER ZITTING -
BERAADSLAGING VAN DE JURY - GUNSTIG ANTWOORD VOOR DE BESCHULDIGDE - STEMBRIEFJE -
BEGRIP.

4º HOF VAN ASSISEN — BEHANDELING TER ZITTING EN
TUSSENARRESTEN. VERKLARING VAN DE JURY - BEHANDELING TER ZITTING -
BERAADSLAGING VAN DE JURY - GEZWORENE DIE NOG NIET HEEFT GESTEMD - OVERHANDIGING

VAN EEN NIEUW BRIEFJE - WETTIGHEID.

1º en 2° Het cassatiemiddel is nieuw en derhalve niet ontvankelijk, wanneer het alleen, en
voor het eerst voor het Hof, kritiek oefent op de samenstelling van de assisenjury, terwijl
eiser de gezworenen heeft kunnen wraken op het ogenblik van de samenstelling van de
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jury, tijdens het debat heeft kunnen vragen om ze te vervangen, en zich over de grond
van de zaak heeft verdedigd zonder de miskenning van het recht op een eerlijk proces
aan te voeren1.

3º De bepaling krachtens welke de briefjes waarop de woorden "ja" en "neen" beide of
geen van beide geschrapt of doorgehaald zijn, als een gunstig antwoord voor de beschul-
digde aangemerkt worden, is van toepassing op de briefjes die uit de bus zijn gehaald
en, na de stemming, zijn geopend door het hoofd van de jury; die bepaling is niet van
toepassing op een briefje dat nog niet is gesloten, aan het hoofd van de jury is overhan-
digd en in de daartoe bestemde bus is gegooid. (Art. 23, Wet van 15 mei 1838 over de
jury)

4º  Geen  enkele  wettelijke  bepaling verbiedt  om een gezworene,  die  nog niet  gestemd
heeft, een nieuw briefje te overhandigen ter vervanging van het hem reeds gegeven, en,
in voorkomend geval, ingevuld briefje, dat hij echter, naar eer en geweten, als dusdanig
niet in de bus meent te kunnen gooien2.

(P. T. V. e.a.)

ARREST (vertaling)

(A.R. P.02.1389.F)

I. Bestreden beslissing
De cassatieberoepen zijn gericht tegen de arresten, op 20 september 2002 on-

der de nummers 5020 en 5021 gewezen door het Hof van Assisen van het be-
stuurlijk arrondissement Brussel-Hoofdstad.

II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Jean de Codt heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Raymond Loop heeft geconcludeerd.
III. Cassatiemiddelen
Eiser voert twee middelen aan in een memorie, waarvan een eensluidend ver-

klaard afschrift aan dit arrest is gehecht.
IV. Beslissing van het Hof
A. Op het cassatieberoep van 25 september 2002 tegen het arrest dat, onder het

nummer 5020, uitspraak doet over de strafvordering :
Over het eerste middel :
Overwegende dat eiser de aanwezigheid, in de jury, aanklaagt van een gewe-

zen raadsman van zijn advocaat, in de hoedanigheid van eerste gezworene;
Overwegende dat uit de stukken van de rechtspleging blijkt dat eiser die ge-

zworene niet gewraakt heeft op het ogenblik van de samenstelling van de jury,
en tijdens het debat evenmin zijn vervanging gevorderd heeft, maar zich over de
grond van de zaak heeft verdedigd zonder een miskenning van het recht op een
eerlijk proces aan te voeren;

Dat het middel, dat alleen en voor het eerst voor het Hof kritiek oefent op de

1 Zie Cass., 11 juni 1974 (Bull. en Pas., 1974, 1125); 10 jan. 1996, A.R. P.95.1335.F, A.C., 1995, nr.
25. 
2 Zie Cass., 13 juni 1932 (Bull. en Pas., 1932, I, 906); S. SASSERATH, Les Novelles, dl. II, eerste vol.,
V° La cour d'assises, Brussel, 1948, blz. 331, nr. 1613. 
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samenstelling van de jury, niet ontvankelijk is;
Over het tweede middel :
Overwegende dat uit het proces-verbaal van de terechtzitting van 20 september

2002 blijkt dat de voorzitter van het Hof van Assisen, tijdens de beraadslaging
van de jury, door de hoofdman van de jury is geroepen en de kamer van de ge-
zworenen  heeft  betreden,  vergezeld  van  de  personen  bedoeld  in  artikel  343,
tweede lid, van het Wetboek van Strafvordering; dat de hoofdman van de jury
heeft verklaard dat een gezworene, alvorens zijn briefje in de bus te gooien, een
nieuw stembriefje had willen ontvangen; dat de voorzitter van het hof van assi-
sen, met het akkoord van alle betrokken partijen, de hoofdman van de jury een
nieuw briefje heeft overhandigd en hem gevraagd heeft erop toe te zien dat de
betrokken gezworene het vervangen briefje zou verbranden; dat de voorzitter van
het hof van assisen en de personen die hem vergezelden, vervolgens de kamer
van de gezworenen hebben verlaten;

Overwegende dat eiser betoogt dat die procedure nietig is, op grond dat het
briefje dat tot het tussengeschil had geleid, niet mocht worden vervangen maar
ambtshalve als een gunstig antwoord voor de beschuldigde had moeten zijn aan-
gemerkt;

Overwegende dat artikel 23 van de wet van 15 mei 1838 over de jury bepaalt
dat de briefjes waarop de woorden "ja" en "neen" beide of geen van beide ge-
schrapt of doorgehaald zijn, als een gunstig antwoord voor de beschuldigde wor-
den aangemerkt;

Dat die bepaling van toepassing is op de briefjes die uit de bus zijn gehaald en,
na de stemming, zijn geopend door de hoofdman van de jury; dat artikel 23 daar-
entegen niet van toepassing is op een briefje dat, zoals te dezen, nog niet is ge-
sloten, aan de hoofdman van de jury is overhandigd en in de daartoe bestemde
bus is gegooid;

Dat geen enkele wettelijke bepaling verbiedt om een gezworene, die nog niet
gestemd heeft, een nieuw briefje te overhandigen ter vervanging van het hem
reeds gegeven, en, in voorkomend geval, ingevuld briefje, dat hij echter, naar eer
en geweten, als dusdanig niet in de bus meent te kunnen gooien;

Dat het middel, wat dat betreft, niet kan worden aangenomen;
Overwegende dat,  voor  het  overige,  het  middel  betoogt  dat  het  vervangen

briefje niet is vernietigd in aanwezigheid van eiser, zonder te vermelden in hoe-
verre  die  omstandigheid  een  weerslag  kon  hebben  op  de  wettigheid  van  de
rechtspleging; dat het middel in zoverre onduidelijk en derhalve niet ontvanke-
lijk 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;

B. Op het cassatieberoep van 2 oktober 2002 tegen datzelfde arrest :
Overwegende dat, in strafzaken, een tweede cassatieberoep van dezelfde partij

tegen dezelfde beslissing, behoudens het geval bepaald in artikel 40, vierde lid,
van de wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken of het ge-
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val van regelmatige afstand, en het geval waarin na een veroordelend arrest nog
een cassatieberoep kan worden ingesteld tegen een arrest tot verwijzing naar het
hof van assisen - wat te dezen niet het geval is -, niet ontvankelijk is krachtens
artikel 438 van het Wetboek van Strafvordering, ook al is het tweede cassatiebe-
roep ingesteld vóór de verwerping van het eerste;

Dat het cassatieberoep niet ontvankelijk is;
C. Op het cassatieberoep van 2 oktober 2002 tegen het arrest dat, onder het

nummer 5021, uitspraak doet over de burgerlijke rechtsvorderingen :
Overwegende dat eiser geen middel aanvoert;
OM DIE REDENEN,
HET HOF,
Verwerpt de cassatieberoepen;
Veroordeelt eiser in de kosten van zijn cassatieberoepen.

11 december 2002 - 2° kamer – Voorzitter: de h. Lahousse, afdelingsvoorzitter – Ver-
slaggever: de h. de Codt – Gelijkluidende conclusie van de h. Loop, advocaat-generaal –
Advocaat: mr. D. De Quévy, Brussel.

Nr. 668

2° KAMER - 11 december 2002

1º ONDERZOEK IN STRAFZAKEN - ONDERZOEKSRECHTER - AANHANGIGMAKING

- OMVANG.

2º ONDERZOEKSRECHTER - AANHANGIGMAKING - OMVANG.

3º ONDERZOEK IN STRAFZAKEN - VORDERING TOT HET INSTELLEN VAN
EEN OPSPORINGSONDERZOEK - VORM.

4º OPENBAAR MINISTERIE - ONSPLITSBAARHEID.

5º ONDERZOEK IN STRAFZAKEN - OPENBAAR MINISTERIE - AANVULLENDE

VORDERINGEN - ONLEESBARE HANDTEKENING - GEVOLG.

1º en 2° Tenzij de onderzoeksrechter zelf een misdaad of een wanbedrijf op heterdaad ont-
dekt, worden bij de onderzoeksrechter alleen de feiten aanhangig gemaakt die vermeld
staan in de vordering tot het instellen van een opsporingsonderzoek, en, in voorkomend
geval, in de aanvullende vorderingen van het O.M. of in de akte van burgerlijke-partijstel-
ling1. (Art. 61 Sv.)

3º De oorspronkelijke vordering tot het instellen van een opsporingsonderzoek of de aan-
vullende vorderingen van het O.M. moeten geschreven,  gedagtekend en ondertekend
worden door een magistraat van het O.M.; die vormvereisten, op grond waarvan kan wor-
den nagegaan of en in welke mate de zaak bij de onderzoeksrechter aanhangig is ge-

1 Zie Cass., 31 maart 1992, A.R. 5656, nr. 412; 30 sept. 1992, A.R. 248, nr. 638; 27 juni 1995, A.R.
P.94.0306.N, nr. 333; 1 april 1996, A.R. P.96.0171.F, nr. 108; 17 juni 1998, A.R. P.98.0656.F, nr.
321; 23 feb. 1999, A.R. P.97.0813.N, nr. 106.
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maakt, zijn substantieel; geen enkel ander vormvereiste moet daartoe worden vervuld2.

4º Alle magistraten van het parket bij een rechtscollege vormen het onsplitsbare O.M. bij
dat rechtscollege3.

5º De omstandigheden dat de handtekening onderaan de aanvullende vorderingen van het
O.M., onder de vermelding "De procureur des Konings", onleesbaar is en niet gelijkt op
die welke geplaatst is op de vordering tot het instellen van een opsporingsonderzoek,
hebben geen weerslag op de wettigheid van die aanvullende vorderingen4.

(D.)

ARREST (vertaling)

(A.R. P.02.1587.F)

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

door het Hof van Beroep te Luik, kamer van inbeschuldigingstelling.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Francis Fischer heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Raymond Loop heeft geconcludeerd.
III. Cassatiemiddelen
Eiser stelt een middel voor, gesteld als volgt :
Grieven
Uit het geheel van de stukken van het aan [het] Hof voorgelegde dossier blijkt dat eiser

in cassatie op 12 november 2002 onder aanhoudingsbevel is geplaatst wegens verzwaarde
diefstal, gepleegd op 11 november 2002.

Het aanhoudingsbevel dat tegen eiser in cassatie is uitgevaardigd, vermeldt de vorde-
ring van het parket van de procureur des Konings.

Het gaat in werkelijkheid om een aanvullende vordering.
Eiser in cassatie betoogt dat de zaak niet op geldige wijze bij de onderzoeksrechter aan-

hangig is gemaakt, in zoverre die gedagtekende en ondertekende aanvullende vordering
een handtekening draagt die niet kan worden geïdentificeerd.

Uit de stukken van het dossier blijkt dat de auteur van de aanvullende vordering de oor-
spronkelijke vordering niet heeft ondertekend.

Zo blijkt uit geen enkel stuk van het dossier dat de aanvullende vordering is gedagte-
kend en ondertekend door een magistraat van het openbaar ministerie.

Het gaat hier om substantiële regels, in zoverre de onderzoeks- en bodemgerechten op
grond daarvan moeten kunnen nagaan of en in hoeverre de zaak bij de onderzoeksrechter
aanhangig is gemaakt.

2 Zie Cass., 17 juni 1986, A.R. 204, nr. 654; 9 mei 1990, A.R. 8276, nr. 528; Rev. dr. pén., 1990, blz.
982, met noot J.S.; 30 sept. 1992, A.R. 248, nr. 638, met concl. adv.-gen. VELU in Bull. en Pas., 1992,
I, nr. 638; Rev. dr. pén., 1993, blz. 96, met noot H.D. en TH. BOSLY; 6 april 1999, A.R. P.99.0432.N,
nr. 197; 12 jan. 2000, A.R. P.00.0002.F, nr. 27; R. DECLERCQ, "Beginselen van strafrechtspleging",
Kluwer, 1994, nrs. 305 en 306; H.-D. BOSLY en I. WATTIER, "L'instruction", 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,
Universiteit Luik, Ed. Coll. Sc. de la Fac. de Droit de Liège, 1998, blz. 120 en 121. 
3 Cass., 9 mei 1990, A.R. 8276, nr. 528. 
4 Zie Cass., 31 maart 1993, A.R. 402, nr. 171. 
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IV. Beslissing van het Hof
Over het middel :
Overwegende dat bij de onderzoeksrechter, tenzij hij zelf een misdaad of een

wanbedrijf op heterdaad ontdekt, alleen de feiten aanhangig worden gemaakt die
vermeld staan in de vordering tot het instellen van een opsporingsonderzoek, en,
in voorkomend geval, in de aanvullende vorderingen van het openbaar ministerie
of in de akte van burgerlijke-partijstelling; dat die vormvereisten, op grond waar-
van kan worden nagegaan of en in hoeverre de zaak bij de onderzoeksrechter
aanhangig zijn gemaakt,  substantieel zijn; dat geen enkel andere vormvereiste
daartoe vereist is;

Overwegende dat, daarenboven, alle magistraten van het openbaar ministerie
bij een rechtscollege het onsplitsbare openbaar ministerie bij dat rechtscollege
vormen;

Overwegende dat uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan, blijkt
dat eiser op 12 november 2002 onder aanhoudingsbevel is geplaatst, wegens fei-
ten die bij de onderzoeksrechter aanhangig zijn gemaakt door aanvullende vorde-
ringen van 11 november 2002 van het openbaar ministerie; dat de handtekening
onderaan die aanvullende vorderingen, onder de vermelding "De procureur des
Konings", onleesbaar is;

Overwegende dat de onleesbaarheid van die handtekening en het feit dat deze
niet gelijkt op die welke geplaatst is op de vordering tot het instellen van een op-
sporingsonderzoek, geen weerslag heeft op de wettigheid van die aanvullende
vorderingen;

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 de beslissing overeenkomstig de wet
is gewezen;

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

11 december 2002 - 2° kamer – Voorzitter: de h. Lahousse, afdelingsvoorzitter – Ver-
slaggever: de h. Fischer – Gelijkluidende conclusie van de h. Loop, advocaat-generaal –
Advocaat: mr. J.-D. Fraikin, Luik.

Nr. 669

1° KAMER - 12 december 2002

OVERHEIDSOPDRACHTEN (WERKEN. LEVERINGEN. DIENSTEN) -
HERZIENING VAN DE OPDRACHT - VERGOEDING VAN DE AANNEMER - LAATTIJDIGE

BETALING - KAPITALISATIE VAN INTERESTEN - RENTEVOET.
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De rentevoet die art. 15, §4, eerste lid M.B. 10 aug. 1977 vastlegt m.b.t. interesten waarop
de aannemer recht heeft wanneer de betalingstermijn verstreken is, geldt voor interesten
die onder de voorwaarden van art. 1154 B.W. gekapitaliseerd zijn1. (Art. 1154 B.W.; art.
15, §4, eerste lid M.B. 10 aug. 1977)

(WAALS GEWEST T. ENTREPRISES ROBERT DELBRASSINE N.V.)

ARREST (vertaling)

(A.R. C.01.0216.F)

I. Bestreden beslissing 
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest, op 2 december 1998 gewezen

door het Hof van Beroep te Luik.
II. Rechtspleging voor het Hof 
Raadsheer Didier Batselé heeft verslag uitgebracht. 
Advocaat-generaal André Henkes heeft geconcludeerd. 
III. Cassatiemiddelen
Eiseres voert twee middelen aan :
....
2. Tweede middel 
Geschonden wettelijke bepalingen 
- de artikelen 1134, 1153 en 1154 van het Burgerlijk Wetboek;
- artikel 1, §1, en §2, van de wet van 14 juli 1976 betreffende de overheidsopdrachten

voor aanneming van werken, leveringen en diensten;
- artikel 15, inzonderheid §4, van het ministerieel besluit van 10 augustus 1977 houden-

de vaststelling van de algemene aannemingsvoorwaarden van de overheidsopdrachten van
werken, leveringen en diensten. 

Aangevochten beslissingen en redenen 
Het bestreden arrest veroordeelt eiseres om aan verweerster "het bedrag van 4.517.417

frank te betalen ten gevolge van de kapitalisaties die overeenkomstig artikel 1154 van het
Burgerlijk Wetboek tot 30 april 1998 werden toegepast, welk bedrag dient te worden ver-
hoogd met de bedongen interesten, berekend tegen de rentevoet van het ministerieel be-
sluit van 10 augustus 1977 vanaf 1 mei 1998 tot de volledige betaling" en beslist dat voor
die kapitalisatie "de wettelijke rentevoet niet van toepassing is aangezien de partijen een
overeenkomst hebben gesloten over de rentevoet; dat die overeenkomst ook van toepas-
sing is op de interesten op de gekapitaliseerde interesten".

Grieven
Artikel 1153 van het Burgerlijk Wetboek bepaalt dat inzake verbintenissen die alleen

betrekking hebben op het betalen van een bepaalde geldsom, de schadevergoeding wegens
vertraging in de uitvoering nooit in iets anders bestaat dan in de wettelijke interest.

Hiervan wordt alleen afgeweken in geval van een bij de wet bepaalde uitzondering of

1 Zie Cass.,9 juni 1988, A.R. 8012, nr. 618 en 28 sept. 1989, A.R. 8258, nr. 62, met noot A. DELVAUX,
"Révision d'un marché public en cas de circonstances extraordinaires et imprévisibles: étendue et ré-
paration du dommage résultant du retard de paiement",  Tijdschrift voor Aannemingsrecht - L'Entre-
prise et le Droit, 1990, p. 127-137; contra Rekenhof, aangehaald door M.-A. FLAMME, Commentaire
pratique des marchés publics, dl II, Brussel, C.N.C., 1996-1997, p. 285 en kritiek van J. PETIT, Inte-
rest, Antwerpen, Kluwer, 1995, p. 201, nr. 216 alsook de aldaar vermelde verwijzingen.
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wanneer de partijen met betrekking tot de moratoire schadevergoeding een andere rente-
voet zijn overeengekomen.

Bijgevolg is de rentevoet die van toepassing is bij kapitalisatie van de moratoire interest
overeenkomstig artikel 1154 van het Burgerlijk Wetboek, de bij artikel 1153 van dat wet-
boek bepaalde wettelijke rentevoet, tenzij een wettelijke bepaling of de overeenkomst van
de partijen anders bepaalt. 

Hoewel artikel 15, §4, van het ministerieel besluit van 10 augustus 1977 voor de inte-
rest wegens vertraging in de betaling een andere rentevoet bepaalt dan de wettelijke, wijkt
het niet af van artikel 1153 van het Burgerlijk Wetboek met betrekking tot de rentevoet
waartegen die gekapitaliseerde interest op zijn beurt interest kan opbrengen. 

Daaruit volgt dat het bestreden arrest, door te beslissen dat de in artikel 15, §4, van het
ministerieel besluit van 10 augustus 1977 bepaalde rentevoet "ook van toepassing is op de
interesten op de gekapitaliseerde interesten" :

1° artikel 15, §4, opvat als een bepaling die afwijkt van artikel 1153 van het Burgerlijk
Wetboek, ofschoon dat niet het geval is, en derhalve voornoemd artikel 15, §4, en het in
het middel vermelde artikel 1 van de wet van 14 juli 1976 schendt; 

2° derhalve in strijd met de wet weigert de bij artikel 1153 van het Burgerlijk Wetboek
bepaalde wettelijke rentevoet toe te passen op de interest op de gekapitaliseerde interest
(schending van voornoemd artikel 1153 en van de overige, in het middel vermelde bepa-
lingen).

IV. Beslissing van het Hof
...
Over het tweede middel: 
Overwegende dat artikel 15, §4, eerste lid, van het ministerieel besluit van 10

augustus 1977 houdende vaststelling van de algemene aannemingsvoorwaarden
van de overheidsopdrachten van werken,  leveringen en diensten de rentevoet
vaststelt waarop de aannemer recht heeft wanneer de voor de betaling vastgestel-
de termijn is overschreden;

Overwegende dat de interest die onder de voorwaarden van artikel 1154 van
het Burgerlijk Wetboek gekapitaliseerd is, interest opbrengt tegen dezelfde rente-
voet; 

Dat het middel faalt naar recht; 
Wat de overige grieven betreft :
Overwegende dat er geen grond bestaat tot onderzoek van het tweede onder-

deel van het eerste middel dat niet tot ruimere cassatie kan leiden; 
OM DIE REDENEN,
HET HOF 
Vernietigt het bestreden arrest, in zoverre het eiseres veroordeelt om aan ver-

weerster "het bedrag van 4.517.417 BEF te betalen ten gevolge van de toegepas-
te kapitalisaties"; 

Verwerpt het cassatieberoep voor het overige; 
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
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over;
Verwijst de aldus beperkte zaak naar het Hof van Beroep te Bergen.

12 december 2002 - 2° kamer – Voorzitter: de h. Parmentier, afdelingsvoorzitter –  Ver-
slaggever: de h. Batselé – Gelijkluidende conclusie van de h. Henkes, advocaat-generaal –
Advocaten: mrs. Simont en Wouters.

Nr. 670

1° KAMER - 12 december 2002

1º HUUR VAN GOEDEREN — ALGEMEEN - HUUR VAN ONROEREND GOED - ANDERE

BESTEMMING DAN LANDBOUW - GEEN WETSONTDUIKING - GEVOLG.

2º HUUR VAN GOEDEREN — PACHT — BEGRIP. AARD VAN WETGEVING - HUUR VAN

ONROEREND GOED - ANDERE BESTEMMING DAN LANDBOUW - GEBRUIK IN STRIJD MET

OVEREENKOMST - GEVOLG.

1º en 2° Tenzij anders is bedongen is de huurovereenkomst waarin de partijen zonder eni-
ge bedoeling van wetsontduiking overeenkomen dat het onroerend goed verhuurd wordt
voor een andere bestemming dan landbouw, niet onderworpen aan de bepalingen van de
Pachtwet; dat de pachter, tegen de overeenkomst in, het onroerend goed toch gebruikt in
zijn landbouwbedrijf maakt de Pachtwet niet toepasselijk1. (Art. 1, eerste lid, 1° Pachtwet)

(R. T. V.)

ARREST

(A.R. C.01.0370.N)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen een vonnis, op 17 april 2001 in hoger be-

roep gewezen door de Rechtbank van Eerste Aanleg te Mechelen.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Ernest Waûters heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Guido Bresseleers heeft geconcludeerd.
III. Middel
Eiser voert in zijn verzoekschrift een middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 1, 3, 2°, - zoals respectievelijk vervangen bij de artikelen 1 en 3 van de

wet van 7 november 1988 - en 56 van de wet van 4 november 1969 tot wijziging van de
pachtwetgeving en van de wetgeving betreffende het recht van voorkoop ten gunste van
huurders van landeigendommen (boek III,  titel VIII,  hoofdstuk II,  afdeling III van het
Burgerlijk Wetboek), hierna "de Pachtwet" genoemd.

Aangevochten beslissingen
De rechtbank van eerste aanleg veroordeelt, met bevestiging van het beroepen vonnis,

eiser tot het ontruimen en ter beschikking stellen van verweerder van de gronden, binnen

1 Zie Cass., 27 juni 1975, 1158.
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de 48 uur na betekening van het vonnis, onder verbeurte van een dwangsom van 500 BEF
per dag vertraging, na te hebben geoordeeld "dat in casu niet bewezen is dat de partijen de
gemeenschappelijke wil hadden om een pachtbestemming te geven aan de gehuurde gron-
den, (zodat verweerder) de huurovereenkomst op een geldige wijze (had) beëindigd", o.m.
op volgende gronden :

"3. De partijen moeten bij het afsluiten van de overeenkomst de bedoeling hebben om
hun contract onder de toepassing van de Pachtwet te brengen. Artikel 1 van de Pachtwet
werd gewijzigd door de Wet van 7 november 1988 en tijdens de voorbereidende werk-
zaamheden werd herhaaldelijk gewezen op het consensueel karakter van het beschermde
pachtcontract.

Er moet met andere woorden tussen de partijen consensus zijn over de bestemming van
het gehuurde goed voor de landbouw, ook wanneer de bedrijfsmatige exploitatie van bij
de ingebruikneming plaats heeft.

(...)
Deze rechtbank is van oordeel dat X in gebreke blijft te bewijzen dat de partijen in casu

de gemeenschappelijke bedoeling hadden een agrarische bestemming aan de verhuurde
onroerende goederen te geven in dienst van een landbouwbedrijf.

In het geschrift dat tussen de partijen werd opgemaakt van 13 februari 1994, werd dui-
delijk gesteld dat de gronden werden verhuurd "... niet volgens de pachtwet", hetgeen een
duidelijke aanwijzing vormt dat er geen wilsovereenstemming bestond over een pachtbe-
stemming.

X stelt thans dat X heeft getracht precies door het opstellen van dit geschrift de dwin-
gende bepalingen van de Pachtwet te omzeilen. Deze stelling komt de rechtbank echter
niet als in rechte bewezen voor.

Uit de feitelijke gegevens van het dossier blijkt immers niet voldoende dat V. in werke-
lijkheid zou hebben ingestemd om het genot van zijn eigendom aan X af te staan voor de
aanwending ervan als landbouwbedrijf en mits betaling van een pachtprijs.

De door X in zijn besluiten aangehaalde concrete omstandigheden, die zijn inziens de
bestemming als landbouwexploitatie van de gehuurde gronden aantonen, alsook de argu-
menten en stukken die hij aanhaalt om te bewijzen dat hij landbouwer is, landbouwer was
bij het aangaan van de overeenkomst en de gronden aanwendt in zijn landbouwbedrijf,
vormen voor de rechtbank nog geen bewijs wat betreft de consensus tussen de partijen
over de bestemming van de verhuurde gronden.

De vermelding 'pacht weilanden' op bepaalde overschrijvingformulieren door X bij de
betaling van de huurprijs (stuk 2 bundel van X ) bewijst evenmin de instemming van X
met een pachtbestemming. Hijzelf maakt in zijn schrijven dd. 10 februari 1998 en van 3
maart 1999 gericht aan R trouwens gewoon gewag van 'de huur' (stukken 3 en 6 bundel
van R,).

De algemene stelling van X in zijn schrijven van 23 februari 1998 gericht aan X (stuk 5
bundel van X) dat 'al de huren en pachten van weilanden of landbouwgronden altijd be-
taald (worden) na afloop van het huurjaar ...', kan bezwaarlijk aangezien worden als een
buitengerechtelijke bekentenis in zijnen hoofde, zoals X tracht voor te houden.

Dat de gronden verhuurd werden aan een prijs die gebruikelijk is bij pachtcontracten,
doet de overeenkomst vanzelfsprekend nog niet onder de toepassing van de Pachtwet val-
len, zoals de eerste rechter reeds terecht opmerkte." (vonnis, p. 4-5, nr. 3). 

Grieven
Artikel 1 van de Pachtwet bepaalt dat onder de Pachtwet valt, de pacht van onroerende

goederen die, hetzij vanaf de ingenottreding van de pachter, hetzij krachtens een overeen-
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komst van partijen in de loop van de pachttijd, hoofdzakelijk gebruikt worden in zijn
landbouwbedrijf, met uitsluiting van bosbouw. Artikel 3, 2°, van de Pachtwet laat toe dat
degene die de landeigendom exploiteert, het bewijs kan leveren van het bestaan van een
pacht en van de pachtvoorwaarden door alle middelen met inbegrip van getuigen en ver-
moedens, indien er een naar de vorm andersluidend geschrift bestaat. Eiser haalde in zijn
op 9 februari 2001 neergelegde beroepsconclusie o.m. volgende concrete omstandigheden
aan tot staving van de wilsovereenstemming tussen partijen over het gebruik van de ge-
huurde goederen met een 'landbouwbestemming' vanaf zijn ingenottreding :

"- de gronden (weiden) hebben nooit een andere bestemming dan landbouwbestemming
gehad;

- zij werden voordien door (verweerder) geëxploiteerd als landbouwer in het kader van
zijn landbouwbedrijf;

- de grote oppervlakte (3ha) sluit gebruik door niet-landbouwers uit;
- de gronden palen aan het landbouwbedrijf (tuinbouwbedrijf) van (eiser) en vormen

daar sinds de aanvang (1994) een geïntegreerd deel mee;
- de huurprijs stemt overeen met de prijzen die bij landbouwverhuringen gevraagd wor-

den nl. gemiddeld 6.000 BEF per ha per jaar;
- (eiser) heeft voor bijna 250.000 BEF investeringen gedaan (stukken 10 en 11) die cfr.

artikel 25 van de Pachtwet voor vergoeding in aanmerking komen en die hij deed in het
besef van zekerheid van pachttermijn;

- (verweerder) heeft  het akkoord omtrent de landbouwbestemming zelf bevestigd in
zijn brief van 23 februari 1998 waar hij schreef dat "de huren en pachten van weilanden of
landbouwgronden altijd betaald worden na afloop van het huurjaar" (...)" (p. 6-7);

Eiser voerde bovendien in dezelfde conclusie nog aan :
(a) dat hij landbouwer is, en ter staving hiervan verwees naar 6 bewijsstukken (p. 8, nr.

2.1.1);
(b) dat tuinbouw en het kweken van tuinbouwgewassen onder glas een landbouwbedrij-

vigheid is en valt onder de bescherming van de Pachtwet (p. 8, nr. 2.1.2);
(c) dat hij landbouwer was bij het aangaan van de overeenkomst en daartoe verwees

naar 7 bewijsstukken (p. 9, nr. 2.2) en 
(d) dat hij de kwestieuze gronden aangeeft bij de Mestbank, wat alleen kan als de gron-

den bedrijfsmatig door een landbouwer uitgebaat worden (p. 10, bovenaan). 
De rechtbank, door louter te oordelen dat deze 'concrete omstandigheden, die (volgens

eiser) de bestemming als landbouwexploitatie van de gehuurde gronden aantonen, alsook
de argumenten en stukken die hij aanhaalt om te bewijzen dat hij landbouwer is, landbou-
wer was bij het aangaan van de overeenkomst en de gronden aanwendt in zijn landbouw-
bedrijf, nog geen bewijs (vormen) wat betreft de consensus tussen de partijen over de be-
stemming van de verhuurde gronden' (vonnis, p. 5), betwist geenszins als zodanig de wer-
kelijkheid van deze feitelijke gegevens of spreekt ze ook niet tegen. 

De rechtbank betwist  bovendien evenmin 'dat de gronden verhuurd werden aan een
prijs die gebruikelijk is bij pachtcontracten' en die betaald werd na afloop van een huur-
jaar, wat eveneens gebruikelijk is inzake pacht.

De rechtbank, mede ingevolge de dwingende aard van de bepalingen van de Pachtwet
ter bescherming van de rechten van de pachter (zie artikel 56 van de wet), was geenszins
gebonden door de vermelding in de overeenkomst dat de gronden werden verhuurd "...
niet volgens de pachtwet". 

Het bewijs van een stilzwijgend akkoord tussen partijen om aan het gehuurde onroe-
rend goed een landbouwbestemming te geven is wettelijk voldoende. 
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Voormelde concrete omstandigheden en stukken, met name het gebruik en de bestem-
ming van de gehuurde gronden, vanaf de ingenottreding, voor een landbouwuitbating te-
gen  betaling  van  een  jaarlijkse  vergoeding,  beantwoorden  aan  de  vereisten  voor  een
pachtovereenkomst in de zin van artikel 1 van de Pachtwet. 

Bijgevolg kunnen de door de rechtbank verrichte vaststellingen, met name dat :
1. (eiser) in gebreke blijft te bewijzen dat de partijen in casu de gemeenschappelijke be-

doeling hadden een agrarische bestemming aan de verhuurde onroerende goederen te ge-
ven in dienst van een landbouwbedrijf;

2. in het geschrift dat tussen de partijen werd opgemaakt van 13 februari 1994, duide-
lijk werd gesteld dat de gronden werden verhuurd "... niet volgens de pachtwet", hetgeen
een  duidelijke  aanwijzing  vormt  dat  er  geen  wilsovereenstemming  bestond  over  een
pachtbestemming;

3. niet in rechte bewezen voorkomt dat (verweerder) heeft getracht precies door het op-
stellen van dit geschrift de dwingende bepalingen van de Pachtwet te omzeilen;

4. uit de feitelijke gegevens van het dossier niet voldoende blijkt dat (verweerder) in
werkelijkheid zou hebben ingestemd om het genot van zijn eigendom aan (eiser) af te
staan voor de aanwending ervan als landbouwbedrijf en mits betaling van een pachtprijs;

5. de door (eiser) in zijn besluiten aangehaalde concrete omstandigheden, argumenten
en stukken voor de rechtbank nog geen bewijs vormen wat betreft de consensus tussen de
partijen over de bestemming van de verhuurde gronden;

6. de vermelding "pacht weilanden" op bepaalde overschrijvingsformulieren door (ei-
ser) bij de betaling van de huurprijs evenmin de instemming van de (verweerder) bewijst
met een pachtbestemming (en) hijzelf in zijn schrijven van 10 februari 1998 en van 3
maart 1999 gericht aan (eiser) trouwens gewoon gewag maakt van "de huur" (...);

7. de algemene stelling van (verweerder) in zijn schrijven dd. 23 februari 1998 dat "al
de huren en pachten van weilanden of landbouwgronden altijd betaald (worden) na afloop
van het huurjaar ...", bezwaarlijk (kan) aanzien worden als een buitengerechtelijke beken-
tenis in zijnen hoofde;

8. het feit dat de gronden verhuurd werden aan een prijs die gebruikelijk is bij pacht-
contracten, de overeenkomst vanzelfsprekend nog niet onder de toepassing van de Pacht-
wet doet vallen,

de toepassing van de Pachtwet niet uitsluiten.
Hieruit volgt dat de rechtbank van eerste aanleg op grond van voormelde door eiser

aangehaalde en als zodanig door de appèlrechters niet betwiste, noch tegengesproken fei-
telijke gegevens, niet naar recht heeft kunnen beslissen dat er tussen partijen geen pacht-
overeenkomst  bestond bij  gebrek aan bewijs  van de "gemeenschappelijke wil  om een
pachtbestemming te geven aan de gehuurde gronden" en, bijgevolg, niet wettig heeft ge-
oordeeld dat verweerder deze overeenkomst op een geldige wijze heeft beëindigd en eiser
niet wettig heeft kunnen veroordelen tot ontruiming en terbeschikkingstelling van de ge-
pachte  gronden,  onder  verbeurte van een dwangsom van 500 BEF per dag vertraging
(schending van de in het middel vermelde wetsbepalingen).

IV. Beslissing van het Hof
Overwegende dat, volgens artikel 1, eerste lid, 1°, van de Pachtwet de bepalin-

gen van die wet van toepassing zijn op de pacht van onroerende goederen die,
hetzij vanaf de ingenottreding van de pachter, hetzij krachtens een overeenkomst
tussen de partijen in de loop van de pachttijd, hoofdzakelijk gebruikt worden in
zijn landbouwbedrijf;
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Dat de pacht een consensueel contract is, zodat er tussen de partijen overeen-
komst moet bestaan over de vereisten die artikel 1 stelt voor de toepassing van
de bepalingen van de Pachtwet op de overeenkomst van verhuring van onroeren-
de goederen;

Dat de huurovereenkomst waarin de partijen zonder enige bedoeling van wets-
ontduiking overeenkomen dat het onroerend goed verhuurd wordt voor een ande-
re bestemming dan landbouw, niet  onderworpen is aan de bepalingen van de
Pachtwet, tenzij anders is bedongen; 

Dat door het feit dat de pachter, tegen de overeenkomst in, het onroerend goed
toch gebruikt in zijn landbouwbedrijf, de Pachtwet niet toepasselijk wordt;

Overwegende dat het middel, in zoverre het opkomt tegen de beoordeling in
feite over de bedoeling van de partijen bij het sluiten van de overeenkomst van
13 februari 1994, niet ontvankelijk is;

Overwegende dat het bestreden vonnis oordeelt dat :
1. voor de toepassing van de Pachtwet vereist is dat er tussen de partijen een

consensus is over de bestemming van het goed voor landbouw, ook wanneer de
bedrijfsmatige exploitatie van bij de ingebruikneming heeft plaats gehad;

2. eiser niet bewijst dat de partijen de gemeenschappelijke bedoeling hadden
een agrarische bestemming aan de verhuurde goederen te geven in dienst van een
landbouwbedrijf;

3. hun overeenkomst van 13 februari 1994 duidelijk stelt dat de goederen wer-
den verhuurd "niet volgens de pachtwet";

4. de door eiser in zijn conclusies aangehaalde concrete omstandigheden die
zijns inziens de bestemming als landbouwexploitatie van de gehuurde goederen
aantonen, alsook de argumenten en stukken die hij aanhaalt om te bewijzen dat
hij landbouwer is, landbouwer was bij het sluiten van de overeenkomst en de
gronden aanwendt in zijn landbouwbedrijf, nog geen bewijs vormen wat betreft
de consensus tussen de partijen over de bestemming van de verhuurde gronden;

5. er bij de partijen geen bedoeling van wetsontduiking aanwezig was;
Dat het bestreden vonnis op grond van die redenen een juiste toepassing maakt

van artikel 1 van de Pachtwet en zijn beslissing dat de overeenkomst tussen de
partijen niet wordt beheerst door de Pachtwet, naar recht verantwoordt;

Dat het middel in zoverre niet kan worden aangenomen;
OM DIE REDENEN,
HET HOF,
Verwerpt het cassatieberoep;
Veroordeelt eiser in de kosten.

12 december 2002 - 1° kamer – Voorzitter: de h. Boes, afdelingsvoorzitter – Verslag-
gever: de h. Waûters – Gelijkluidende conclusie van de h. Bresseleers, advocaat-generaal
– Advocaat: mr. Maes.
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Nr. 671

1° KAMER - 13 december 2002

1º ERFDIENSTBAARHEID - WETTELIJKE ERFDIENSTBAARHEID TOT
ALGEMEEN NUT - ERFDIENSTBAARHEID UIT OVEREENKOMST - GELIJKTIJDIGHEID.

2º ENERGIE - ELEKTRICITEITSVOORZIENING - LIJNEN - STEUNEN - WEGNAME -
KOSTEN - AARD - OPENBARE ORDE - OVEREENKOMST - VERENIGBAARHEID.

3º OPENBARE ORDE - BEGRIP - ELEKTRICITEITSVOORZIENING - LIJNEN - STEUNEN -
WEGNAME - KOSTEN - AARD - OVEREENKOMST - VERENIGBAARHEID.

4º ERFDIENSTBAARHEID - ERFDIENSTBAARHEID UIT OVEREENKOMST -
ZICHTBARE ERFDIENSTBAARHEID - NIET-OVERSCHRIJVING - GEVOLG - DERDE.

1º Een wettelijke erfdienstbaarheid tot algemeen nut en een erfdienstbaarheid uit overeen-
komst die hetzelfde voorwerp hebben kunnen gelijktijdig bestaan1.

2º en 3° De bepaling dat de kosten van het wegnemen van lijnen en steunen voor elektrici-
teitsvoorziening ten laste vallen van hem die ze heeft aangebracht betreft niet de wezen-
lijke belangen van de Staat of de gemeenschap, noch legt ze de juridische grondslagen
vast waarop de economische orde of de morele orde van de samenleving berust en is
dus niet van openbare orde2, zodat ze niet verbiedt dat ervan bij overeenkomst wordt af-
geweken3. (Art. 16, vierde lid Wet 10 maart 1925 op de elektriciteitsvoorziening)

4º Een derde die kennis heeft van het bestaan van een zichtbare erfdienstbaarheid op het
ogenblik dat hij zijn recht verkrijgt kan zich niet beroepen op de niet overschrijving ervan
in het daartoe bestemd register in het hypotheekkantoor4. (Art. 1 Hypotheekwet)

(SWENDEN N.V. T. ELECTRABEL N.V.)

ARREST

(A.R. C.99.0485.N)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 12 mei 1999 gewezen door

het Hof van Beroep te Gent.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Greta Bourgeois heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Guy Dubrulle heeft geconcludeerd.
III. Middel
Eiseres voert in haar verzoekschrift een middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 16 van de wet van 10 maart 1925 op de elektriciteitsverdeling;
- artikel 1 van de Hypotheekwet, vormend titel XVIII van boek III van het Burgerlijk

1 Zie Cass., 6 okt. 1966, A.C., 1967, 158 en 23 april 1992, A.R. 9232, nr. 114. 
2 Zie Cass., 10 maart 1994, A.R. 9669, nr. 114.
3 Zie Cass., 23 nov. 1987, A.R. 7584, nr. 175 (m.b.t. art. 18 Wet van 10 maart 1925 op de elektrici-
teitsvoorziening). 
4 Zie H. DE PAGE,  Traité, T. VII, 1957, 972, nr. 1081; J. KOKELENBERG, “De privaatrechtelijke erf-
dienstbaarheden”,  T.P.R., 1983, 113, nr. 10; R. DERINE, F. VAN NESTE & H. VANDENBERGHE,  Zaken-
recht, V, IIB, 1984, 681, nr. 947.
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Wetboek;
- de artikelen 6, 637, 639, 649, 650, 686, 689, 690, 1319, 1320, 1322, 1349 en 1353 van

het Burgerlijk Wetboek.
Aangevochten beslissingen
Het hof van beroep wijst in de bestreden beslissing eiseres vordering af en zegt voor

recht dat de kosten van 9.055.975 BEF voor het verplaatsen van de pylonen 16 en 17 inte-
graal ten laste vallen van eiseres op volgende gronden :

"Bij de beoordeling van deze zaak dient in de eerste plaats te worden acht geslagen op
de overeenkomst die op 21 oktober 1948 werd gesloten tussen eensdeels de toenmalige ei-
genaar van het kwestieuze perceel en anderdeels de elektriciteitsproducent, zijnde de res-
pectieve rechtsvoorgangers van partijen.

Die overeenkomst bepaalde onder meer :
"(...)
Artikel 1.
De eigenaar kent de vennootschap het recht toe om ondersteuningsmasten voor elektri-

citeitskabels op te richten op het genoemde perceel (met een enige en forfaitaire betaling
van zevenendertig duizend frank) en om deze masten te onderhouden zolang de uitoefe-
ning van haar commerciële activiteit dat vereist. De toestemming wordt toegekend als een
reëel recht.

Artikel 2.
Het is de vennootschap toegestaan op het voornoemde perceel alle werkzaamheden uit

te voeren die nodig zijn voor de plaatsing en het onderhoud van de mast en de elektrici-
teitskabel.

Artikel 3.
De vennootschap verbindt zich ertoe gebruik te maken van deze toestemming en wel op

zodanige manier dat de eigenaar of de eventuele huurder van het perceel zo min mogelijk
hinder hiervan ondervindt en om de eigenaar of eventuele huurder van het perceel te ver-
goeden voor de schade die eventueel zou kunnen worden veroorzaakt door de plaatsing of
het onderhoud van de kabel.

Artikel 4.
De eigenaar van zijn kant verbindt zich ertoe binnen een zone van 20 meter rondom de

elektriciteitsmast geen bomen of beplanting aan te leggen, of te laten groeien, met een
hoogte van meer dan 3 meter te rekenen vanaf de bodem.

Artikel 5.
De eigenaar gaat deze verbintenis persoonlijk en voor al zijn opvolgers in het algemeen

aan en verbindt zich ertoe deze verbintenis aan te gaan ten laste van eventuele kopers, op-
volgers of van een eventuele huurder.

(...)
Uit deze overeenkomst vloeit voort dat een conventionele erfdienstbaarheid tot stand

kwam met een voortdurend en zichtbaar karakter, of nog, dat (verweerster) het recht ver-
kreeg tot plaatsing en toegang tot het kwestieuze terrein voor het onderhoud en de herstel-
ling van de installaties en daarvoor ook een prijs betaalde.

Die conventionele erfdienstbaarheid met de daaruit voortvloeiende rechten en verplich-
tingen voor partijen is aan (eiseres) tegenwerpelijk gezien zij als rechtsopvolger van een
der contracterende partijen optreedt en niet als een derde kan worden aangezien. Tever-
geefs werpt (eiseres) aldus op dat die overeenkomst niet werd overgeschreven in het hy-
potheekkantoor.
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Daarbij merkt het hof op dat in de notariële akte uitdrukkelijk melding werd gemaakt
van het feit dat de aankoop van het kwestieuze perceel gebeurde met alle erop gevestigde
erfdienstbaarheden.

(...)
Ten onrechte houdt (eiseres) staande dat het hier om een 'stijlclausule' zou gaan.
Tenslotte kan (eiseres) in redelijkheid niet voorhouden dat zij geen weet had van die

erfdienstbaarheid. De huizenhoge pylonen en de bijhorende bedrading zijn vanzelfspre-
kend voor eenieder zichtbaar en dus ook voor (eiseres) voordat zij het 'dienend' erf aan-
kocht.

(Eiseres) geeft expliciet toe dat zij op de hoogte was van het bestaan van de conventio-
nele erfdienstbaarheid gezien zij in haar brief van 20 december 1990 aan (verweerster)
schrijft :

'(...)
Gezien de steunpalen van deze HS luchtlijnen volgens een overeenkomst van erfdienst-

baarheid volledig op onze eigendom geplaatst zijn, verzoeken wij U deze zonder verwijl
te verplaatsen naar een met ons overeengekomen ander perceel van onze eigendom (...)'.

De omstandigheid dat overeenkomstig de wet van 10 maart 1925 op de elektriciteits-
verdeling er een wettelijke erfdienstbaarheid tot stand was gekomen, staat er niet aan in de
weg dat de conventionele erfdienstbaarheid van 21 oktober 1948 overeind blijft en als wet
geldt tussen partijen,  temeer door (eiseres) niet  wordt aangetoond dat door voormelde
overeenkomst afbreuk werd gedaan aan de essentiële doelstellingen van de voormelde
wet, meer bepaald het verzekeren van de elektriciteitsvoorziening in dit land.

(...)
Uiteindelijk tast die particuliere overeenkomst van 1948 op geen enkel punt die essenti-

ële doelstelling van de wet van 10 maart 1925 aan.
Dat het artikel 16 van de wet van 10 maart 1925 de openbare orde raakt en als dusdanig

primeert op de overeenkomst van 21 oktober 1948 tussen partijen wordt door (eiseres)
niet bewezen. Ook indien de in het artikel 16 gebruikte bewoordingen 'recht van omhei-
nen of bouwen' op de door (eiseres) uitgeoefende activiteit van het winnen van klei toe-
passing zouden vinden, dan nog impliceert dit niet dat geen afwijkende overeenkomsten
zouden kunnen worden gesloten.

(...)
De in de uitbatingsvergunning vermelde voorschriften zijn een impliciete bevestiging

van de bestaande conventionele erfdienstbaarheid. (...)" (arrest pp. 6 tot en met 9, nr.5).
1. Eerste onderdeel
Overeenkomstig artikel 16, vierde lid, van de wet van 10 maart 1925 op de elektrici-

teitsvoorziening, heeft de uitvoering van werken, door de elektriciteitsonderneming, voor
het leggen van geleidingen, geen onteigening tot gevolg. Het plaatsen van draagijzers op
muren of gevels kan de eigenaar niet hinderen in zijn recht van afbreken, herstellen of op-
hogen. De ondergrondse lijnen en de steunen geplaatst in een open onbebouwde grond
dienen op verzoek van de eigenaar te worden weggenomen indien deze zijn recht van om-
heinen of bouwen uitoefent. De kosten van het wegnemen dezer lijnen en steunen vallen
ten laste van wie hen heeft aangebracht.

Aldus bestaat een wettelijke erfdienstbaarheid, zoals bedoeld door de artikelen 637, 639
en 649 van het Burgerlijk Wetboek, die gevestigd wordt tot algemeen nut, en die aldus
overeenkomstig artikel 650 van het Burgerlijk Wetboek, door een bijzondere wet kan ge-
regeld worden, zoals de wet van 10 maart 1925.

De wettelijke erfdienstbaarheden tot openbaar nut raken de openbare orde, zodat niet
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kan worden afgeweken van de regelen die ze beheersen. Overeenkomstig artikel 6 van het
Burgerlijk Wetboek kan immers aan de wetten die de openbare orde betreffen geen af-
breuk worden gedaan door bijzondere overeenkomsten.

Ongeacht of te dezen een overeenkomst voorlag tot vestiging van een conventionele
erfdienstbaarheid, en ongeacht of deze eventuele conventionele erfdienstbaarheid tegen-
stelbaar was aan eiseres, kan de regeling van deze conventionele erfdienstbaarheid hoe
dan ook geen afbreuk doen aan de wettelijke bepalingen inzake de wettelijke erfdienst-
baarheid betreffende de elektriciteitsvoorziening.

Het hof van beroep kan dienvolgens niet wettig oordelen dat, spijts het voorschrift van
artikel 16 van de wet van 10 maart 1925, een afwijkende overeenkomst kon worden ge-
sloten.

Overeenkomstig genoemd artikel 16 vallen de kosten voor het verplaatsen van de steu-
nen of lijnen ten laste van de elektriciteitsonderneming die deze steunen of lijnen had aan-
gebracht.

Hieruit volgt dat het hof van beroep zijn beslissing dat de kosten voor het verplaatsen
van de betreffende pylonen ten laste vallen van eiseres niet wettig rechtvaardigde (schen-
ding van de artikelen 16, vierde lid, van de wet van 10 maart 1925 op de elektriciteits-
voorziening, 6, 649 en 650 van het Burgerlijk Wetboek).

2. Tweede onderdeel
Voor zover het hof van beroep wettig zou hebben kunnen oordelen dat de bepalingen

van de wet van 10 maart 1925 op de elektriciteitsvoorziening, niet van openbare orde zijn,
en dat afwijkende overeenkomsten tussen partijen mogelijk zijn, kon het hof van beroep
niet wettig eiseres' middel betreffende de niet-tegenstelbaarheid van de overeenkomst van
21 oktober 1948, die, aldus het hof van beroep een conventionele erfdienstbaarheid zou
hebben tot stand gebracht, afwijzen.

Het hof steunt daartoe op vier deelmotieven, die noch afzonderlijk noch in hun geheel
de beslissing wettig kunnen rechtvaardigen.

Aldus overweegt het hof van beroep ten eerste ten onrechte dat de conventionele erf-
dienstbaarheid (opgenomen in de akte van 21 oktober 1948) met de daaruit voortvloeien-
de rechten en verplichtingen voor partijen,  aan eiseres tegenwerpelijk is gezien zij  als
rechtsopvolgster van een der contracterende partijen optreedt en niet als een derde kan
worden beschouwd.

Overeenkomstig artikel 1 van de Hypotheekwet, vormend titel XVIII van het derde
boek van het Burgerlijk Wetboek, moeten alle akten onder de levenden, om niet of onder
bezwarende titel, tot overdracht of aanwijzing van onroerende zakelijke rechten, andere
dan voorrechten en hypotheken, in hun geheel worden overgeschreven in een daartoe be-
stemd register op het kantoor van bewaring der hypotheken van het arrondissement waar
de goederen zijn gelegen. Men kan zich tot deze overschrijving tegen derden die zonder
bedrog gecontracteerd hebben, niet beroepen op deze akten.

Deze bepaling geldt derhalve voor erfdienstbaarheden.
De door artikel 1 van de Hypotheekwet bedoelde derden zijn alle andere personen dan

deze die partij waren bij de akte.
Het hof van beroep stelde vast dat de overeenkomst van 21 oktober 1948 werd gesloten

"tussen eensdeels de toenmalige eigenaar van het kwestieuze perceel en anderdeels de
elektriciteitsproducent, zijnde de respectieve rechtsvoorgangers van partijen " (arrest p.7,
bovenaan).

Eiseres werd weliswaar door aankoop van de betreffende gronden later eigenares van
deze gronden, en valt in die zin te beschouwen als "rechtsopvolgster" van de oorspronke-



Nr. 671 - 13.12.02 HOF VAN CASSATIE 2759 

lijke eigenares, partij bij de overeenkomst doch één en ander neemt niet weg dat eiseres
zelf, geen partij zijnde bij de overeenkomst van 21 oktober 1948, als derde moet worden
beschouwd, ten aanzien waarvan de vestiging van een conventionele erfdienstbaarheid
slechts tegenstelbaar kon zijn door overschrijving van de akte tot vestiging van de erf-
dienstbaarheid.

Hieruit volgt dat het hof van beroep niet wettig kon oordelen dat eiseres zich niet kon
beroepen op de niet-overschrijving van de akte tot vestiging van de conventionele erf-
dienstbaarheid (schending van 1 van de Hypotheekwet, vormend titel XVIII van het derde
boek van het Burgerlijk Wetboek).

Aldus neemt het hof van beroep ten tweede ten onrechte in aanmerking dat "in de nota-
riële akte (bedoeld wordt de notariële akte van 19 december 1974 waarbij eiseres de gron-
den aankocht) uitdrukkelijk melding werd gemaakt van het feit dat de aankoop van het
kwestieuze perceel gebeurde met alle erop gevestigde erfdienstbaarheden (...)" (arrest p.8,
derde alinea).

Deze vermelding in de aankoopakte van de gronden geeft geen nadere precisering no-
pens de aard en het voorwerp van de betreffende erfdienstbaarheden en kan evenmin de
overdracht of tegenstelbaarheid van een erfdienstbaarheid die zou zijn opgenomen in een
akte die niet voor overschrijving ter hypotheekkantoor werd aangeboden, met zich mee-
brengen.

Hieruit volgt dat het hof van beroep niet wettig op deze grond kon oordelen dat de con-
ventionele erfdienstbaarheid, opgenomen in de akte van 21 oktober 1948, tegenstelbaar
was aan eiseres (schending van artikel 1 van de Hypotheekwet, vormend titel XVIII van
het derde boek van het Burgerlijk Wetboek).

Aldus neemt het hof van beroep ten derde ten onrechte in aanmerking dat eiseres "in re-
delijkheid niet (kan) voorhouden dat zij geen weet had van die erfdienstbaarheid (omdat)
de huizenhoge pylonen en de bijhorende bedrading vanzelfsprekend voor eenieder zicht-
baar (zijn) en dus ook voor (eiseres) voordat zij het 'dienend' erf aankocht" (arrest p.8,
vijfde alinea).

De omstandigheden dat een partij uitwendige tekenen van een erfdienstbaarheid kan
waarnemen wanneer zij een grond aankoopt, niet met zich meebrengt dat deze erfdienst-
baarheid haar aldus tegenstelbaar wordt.

Zichtbare erfdienstbaarheden, zoals bedoeld bij artikel 689 van het Burgerljk Wetboek,
worden overeenkomstig artikel 690 van hetzelfde wetboek gevestigd door een titel of door
dertigjarig bezit.

Artikel  1 van de Hypotheekwet geldt  ook voor  erfdienstbaarheden en hierbij  wordt
geen onderscheid gemaakt tussen zichtbare en onzichtbare erfdienstbaarheden.

De zichtbaarheid van sommige tekenen laat daarenboven niet toe te besluiten tot de
kwade trouw of de kennis van de erfdienstbaarheid in hoofde van de derde, vermits het te-
ken op zichzelf niet aantoont krachtens welke titel het aanwezig is. Aldus kan een uitwen-
dig teken wijzen op een louter gedogen, een persoonlijk recht of een zakelijk recht zoals
een erfdienstbaarheid.

Hieruit volgt dat het hof van beroep niet wettig op deze grond kon oordelen dat de con-
ventionele erfdienstbaarheid, opgenomen in de akte van 21 oktober 1948, tegenstelbaar
was aan eiseres (schending van de artikelen 1 van de Hypotheekwet, vormend titel XVIII
van het derde boek van het Burgerlijk Wetboek, 689 en 690 van het Burgerlijk Wetboek).

Aldus neemt het hof van beroep ten vierde ten onrechte in aanmerking dat "(eiseres)
expliciet toe(geeft) dat zij op de hoogte was van het bestaan van de conventionele erf-
dienstbaarheid, gezien zij in haar brief van 20 december 1990 aan (verweerster) schrijft :

"(...)
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Gezien de steunpalen van deze HS luchtlijnen volgens een overeenkomst van erfdienst-
baarheid volledig op onze eigendom geplaatst zijn verzoeken wij U deze zonder verwijl te
verplaatsen naar een met ons overeengekomen ander perceel van onze eigendom (...)".
(arrest p.8, voorlaatste alinea).

Enkel derden te goeder trouw, dat wil zeggen diegenen die geen kennis hadden van de
akte en zonder bedrog te hebben gecontracteerd, kunnen zich op het gemis aan overschrij-
ving beroepen.

Te goeder trouw zijn degenen die geen kennis hadden van de akte van vervreemding of
van vestiging van zakelijke onroerende rechten op het ogenblik waarop zij zelf hun recht
verkregen hebben.

De omstandigheid dat uit een brief van 20 december 1990 de latere kennis van de con-
ventionele erfdienstbaarheid kan worden afgeleid, wil nog niet zeggen dat deze kennis
reeds bestond op het ogenblik van de aankoop, te weten 19 december 1974, en kan derhal-
ve niet tot de ontstentenis van goede trouw in hoofde van eiseres op het ogenblik van de
aankoop van de gronden doen besluiten.

Hieruit volgt dat het hof van beroep niet wettig op grond van deze vermelding in een
brief van 20 december 1990 tot de tegenstelbaarheid van een bij overeenkomst van 21 ok-
tober 1948 tussen derden gevestigde erfdienstbaarheid kon besluiten (schending van de
artikelen 1 van de Hypotheekwet, voormeld titel XVIII van het derde boek van het Bur-
gerlijk Wetboek en voor zoveel als nodig van de artikelen 1349 en 1353 van het Burger-
lijk Wetboek).

3. Derde onderdeel 
Voor zover het hof van beroep wettig zou hebben kunnen oordelen dat de bepalingen

van de wet van 10 maart 1925 op de elektriciteitsvoorziening, niet van openbare orde zijn,
dat afwijkende overeenkomsten tussen partijen mogelijk zijn, en dat er te dezen een tegen-
stelbare overeenkomst voorlag, met name de overeenkomst van 21 oktober 1948, liet dit
nog niet toe te besluiten dat derhalve afbreuk werd gedaan aan de bij artikel 16 van de wet
van 10 maart 1925 gestelde regel van verhaalbaarheid van de kosten ten laste van hem die
de elektriciteitsleidingen heeft aangebracht.

Daartoe was ook in werkelijkheid een afwijkend beding in de overeenkomst van 21 ok-
tober 1948 vereist.

Deze overeenkomst, zoals zij in extenso werd opgenomen in het arrest van het hof van
beroep (p.7) bevat geen bepaling nopens het recht om de verplaatsing van de pylonen te
vorderen en de toerekening van de kosten die hieraan zouden verbonden zijn. Voor zover
de beslissing van het hof van beroep aldus moet worden begrepen dat de overeenkomst
van 21 oktober 1948 wel degelijk een van de regel van artikel 16 van de wet van 10 maart
1925 afwijkend beding zou inhouden, miskent het hof van beroep de bewijskracht verbon-
den aan de overeenkomst van 21 oktober 1948.

Ook het loutere samengaan van een conventionele erfdienstbaarheid met de wettelijke
regeling van de wet van 10 maart 1925, laat niet toe te besluiten dat bijgevolg zou moeten
worden afgeweken van de regel van artikel 16 van de wet van 10 maart 1925 in verband
met de toerekening van de kosten verbonden aan de verplaatsing van de elektriciteitspylo-
nen.

Hieruit volgt dat het hof van beroep niet wettig kon oordelen dat eiseres moest opdraai-
en voor de kosten verbonden aan het verplaatsen van de elektriciteitspylonen omdat er een
conventionele afwijking van de wettelijke regeling van de wet van 10 maart 1925 zou
voorliggen (schending van de artikelen 1319, 1320 en 1322 van het Burgerlijk Wetboek,
en voor zoveel als nodig van artikel 16 van de wet van 10 maart 1925 op de elektriciteits-
voorziening).
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IV. Beslissing van het Hof
1. Eerste onderdeel
Overwegende dat een wettelijke erfdienstbaarheid tot algemeen nut en een erf-

dienstbaarheid uit overeenkomst die hetzelfde voorwerp hebben, gelijktijdig kun-
nen bestaan; 

Dat de overeenkomst waarbij een erfdienstbaarheid wordt gevestigd geen af-
breuk kan doen aan wetten die de openbare orde betreffen;

Overwegende dat artikel 16, vierde lid, van de wet van 10 maart 1925 op de
elektriciteitsvoorziening bepaalt  dat de ondergrondse lijnen en de steunen ge-
plaatst in een open onbebouwde grond, op verzoek van de eigenaar dienen te
worden weggenomen, indien hij zijn recht van omheinen of bouwen uitoefent;
dat de kosten van het wegnemen van deze lijnen en steunen ten laste vallen van
hem die ze heeft aangebracht;

Dat die bepaling die niet de wezenlijke belangen van de Staat of de gemeen-
schap betreft noch de juridische grondslagen vastlegt waarop de economische of
de morele orde van de samenleving berust, niet van openbare orde is; 

Dat die wettelijke bepaling niet verbiedt dat een overeenkomst wordt afgeslo-
ten waarin van dit artikel wordt afgeweken; 

Overwegende dat het arrest vaststelt dat :
1.  tussen de rechtsvoorgangers van de partijen een conventionele erfdienst-

baarheid was gesloten waardoor verweerster het recht heeft verkregen om onder-
steuningsmasten voor elektriciteitskabels op te richten en te onderhouden op het
perceel van eiseres;

2. verweerster, op verzoek van eiseres die klei wilde winnen, de ondersteu-
ningsmasten heeft verplaatst;

3. de betwisting tussen de partijen beperkt is tot de vraag wie de kostprijs van
de verplaatsing moet dragen;

Overwegende dat het arrest oordeelt dat :
1. de omstandigheid dat op grond van de wet van 10 maart 1925 er een wette-

lijke erfdienstbaarheid tot stand was gekomen er niet aan in de weg staat dat de
conventionele erfdienstbaarheid blijft bestaan en als wet geldt tussen de partijen;

2. de overeenkomst op geen enkel punt de essentiële doelstelling van de wet,
het verzekeren van de elektriciteitsvoorziening in het land, aantast;

3. zelfs indien de bewoordingen van artikel 16 "recht van omheinen of bou-
wen" op de door eiseres uitgeoefende exploitatie van het winnen van klei toepas-
sing zou vinden, dan nog houdt dit niet in dat geen afwijkende overeenkomst zou
kunnen gesloten worden;

Overwegende dat het arrest dat beslist dat de verplaatsingskosten ten laste van
eiseres vallen, geen van de aangewezen wetsbepalingen schendt;

Dat het onderdeel niet kan worden aangenomen;
2. Tweede onderdeel
Overwegende dat, krachtens artikel 1 van de Hypotheekwet, alle akten onder
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de levenden, om niet of onder bezwarende titel, tot overdracht of aanwijzing van
onroerende zakelijke rechten, andere dan voorrechten en hypotheken, met inbe-
grip van de authentieke akten bedoeld in de artikelen 577-4, §1, en 577-13, §4,
van het Burgerlijk Wetboek, alsmede van de daarin aangebrachte wijzigingen, in
hun geheel worden overgeschreven in een daartoe bestemd register, op het kan-
toor van bewaring der hypotheken van het arrondissement waar de goederen zijn
gelegen; dat men tot dan toe zich op die akten niet kan beroepen tegen derden die
zonder bedrog hebben gecontracteerd;

Dat een derde die kennis heeft van het bestaan van een zichtbare erfdienstbaar-
heid op het ogenblik dat hij zijn recht verkrijgt zich niet kan beroepen op de niet
overschrijving van de desbetreffende akte in het register bepaald in voornoemd
artikel; 

Overwegende dat het arrest oordeelt dat :
1. door de overeenkomst van 21 oktober 1948 gesloten tussen de rechtsvoor-

gangers van de partijen,  een conventionele erfdienstbaarheid met  voortdurend
zichtbaar karakter tot stand is gekomen;

2. in de notariële akte van aankoop door eiseres uitdrukkelijk melding werd
gemaakt van het feit dat de aankoop van het perceel gebeurde met alle erop ge-
vestigde erfdienstbaarheden en eiseres ten onrechte staande houdt dat het hier om
een stijlclausule zou gaan;

3. eiseres in redelijkheid niet kan voorhouden dat zij geen weet had van die
erfdienstbaarheid;

4. eiseres expliciet toegeeft dat zij op de hoogte was van het bestaan van de
conventionele erfdienstbaarheid;

Dat het arrest aldus aanneemt dat eiseres op het ogenblik van haar aankoop
van het perceel kennis had van het bestaan van de conventionele zichtbare erf-
dienstbaarheid;

Overwegende dat het arrest beslist dat eiseres tevergeefs opwerpt dat die over-
eenkomst niet op het hypotheekkantoor werd overgeschreven en dat de conventi-
onele erfdienstbaarheid haar tegenwerpelijk is;

Dat  het  arrest  zodoende  geen  van  de  aangewezen  wettelijke  bepalingen
schendt;

Dat het onderdeel niet kan worden aangenomen;
3. Derde onderdeel
Overwegende dat het arrest geen uitlegging geeft van de conventionele erf-

dienstbaarheid maar de juridische gevolgen ervan beoordeelt in verhouding tot
artikel 16 van de wet van 10 maart 1925;

Dat het onderdeel dat tegen die juridische beoordeling opkomt met aanwijzing
van wetsbepalingen die betrekking hebben op de bewijskracht van akten niet ont-
vankelijk is;

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

13 december 2002 - 1° kamer – Voorzitter en Verslaggever: Mevr. Bourgeois, waarne-
mend voorzitter – Gelijkluidende conclusie van de h. Dubrulle, advocaat-generaal – Advo-
caten: mrs. Bützler en Gérard.

Nr. 672

1° KAMER - 13 december 2002

1º STEDENBOUW — RUIMTELIJKE ORDENING. PLAN VAN AANLEG -
UITVOERING - ONTEIGENING - RECHT OP SCHADEVERGOEDING - ONTSTAAN - TIJDSTIP.

2º ONTEIGENING TEN ALGEMENEN NUTTE - PLAN VAN AANLEG - UITVOERING

- RECHT OP SCHADEVERGOEDING - ONTSTAAN - TIJDSTIP.

1º en 2° Wanneer schadevergoeding wordt gevorderd op grond dat de bevoegde overheid
zich niet tijdig over de voorgenomen onteigening, vereist voor de uitvoering van de voor-
schriften van een plan van aanleg, heeft uitgesproken, ontstaat het recht op schadever-
goeding slechts vanaf het ogenblik dat een daad wordt gesteld die de minderwaarde ten
gevolge van dat plan tot uiting brengt1. (Artt. 35, eerste en laatste lid en 37, eerste en der-
de lid Wet Ruimtelijke Ordening en Stedenbouw)

(VLAAMS GEWEST T. WONIMA N.V.)

Conclusie van de Heer Advocaat-generaal Dubrulle:
Het arrest  verklaart verweersters’ vordering tot schadevergoeding, op grond van het

toepasselijk artikel 35 van de Stedenbouwwet, tegen eiser, nadat deze naliet binnen de
wettelijke termijn van een jaar te antwoorden op haar verzoek af te zien van een onteige-
ning, ontvankelijk, na haar dit recht op schadevergoeding principieel te hebben toegekend.

Het enig cassatiemiddel voert schending aan van de toepasselijke artikelen 35, 37, der-
de lid en 38 van die wet en van de toepasselijke artikelen van het decreet betreffende de
ruimtelijke ordening.

Volgens dit middel blijkt uit dat artikel 35 niet dat het recht op schadevergoeding zelf
ontstaat door het enkel verstrijken van de termijn van een jaar en zijn de voorwaarden
voor het ontstaan van dit recht vastgesteld in het eerste lid van artikel 37 Stedenbouwwet.

Het eerste lid van artikel 35 bepaalt:
“Wanneer binnen een termijn van tien jaren, te rekenen van de inwerkingtreding van

een plan van aanleg, de bij artikel 25 bedoelde percelen niet zijn aangekocht of de ontei-
geningsprocedure niet is begonnen, kan de eigenaar bij een ter post aangetekende brief de
bevoegde instantie verzoeken van de onteigening van zijn goed af te zien.”

Het laatste lid van artikel 35 bepaalt: 
“Indien de bevoegde overheid zich niet heeft uitgesproken binnen een jaar, te rekenen

van de datum van verzending van de aangetekende brief, kan de eigenaar schadevergoe-
ding verkrijgen binnen de bij artikel 37 gestelde perken”.

In de wetvoorbereiding vindt men over de betekenis van deze woorden alleen “dat wan-
neer die toestand zich voordoet, de particulieren aanspraak zullen hebben op een vergoe-

1 Zie de conclusie O.M. en de verwijzingen aldaar.
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ding krachtens artikel 37”2.
In de schaarse rechtsleer,  meer bepaald in een enig bijzonder desbetreffend artikel3,

wordt dit als volgt geïnterpreteerd: “Het vorderingsrecht voor het bekomen van schade-
loosstelling ontstaat niet onmiddellijk na het verloop van één jaar sinds de aangetekende
rappelbrief aan de onteigenende overheid, vermits de eigenaar zich moet gedragen over-
eenkomstig artikel 37, hetgeen betekent dat hij een nieuwe daad moet stellen, dit wil zeg-
gen ofwel een overdracht bewijzen ofwel een vergunning aanvragen ofwel een steden-
bouwkundig attest aanvragen”.

Deze uitlegging blijkt overeen te komen met de wil van de wetgever: waar voor ‘zuive-
re’, in artikel 37 bedoelde, planschade inderdaad een louter hypothetisch nadeel of een
speculatieve eis niet volstaat doch een daad dient te worden gesteld die de minderwaarde
van het goed tot uiting brengt, kan deze ratio legis, gestoeld op de bekommernis de bud-
gettaire weerslag van artikel 37 in te perken4 - getransponeerd worden op de toestand van
artikel 35, waarbij dus ook die minderwaarde moet vastgesteld worden. Uit het louter feit
dat de overheid in het ongewisse laat of ze van onteigening afziet kan immers deze min-
derwaarde niet afgeleid worden. Dit kan wel als deze overheid verplicht wordt stelling te
nemen over een vergunningsaanvraag m.b.t. of het stedenbouwkundig statuut van het als-
nog niet van dreiging van onteigening vrijgesteld goed.

Het toepasselijk artikel 37, derde lid, van de Stedenbouwwet5 bepaalt:
“Het recht op schadevergoeding ontstaat ofwel bij overdracht van het goed ofwel bij de

weigering van een bouw- of verkavelingvergunning of nog bij het afleveren van een nega-
tief stedenbouwkundig attest”.

Het bestreden arrest, dat beslist dat het recht op schadevergoeding van verweerster ont-
stond na het verstrijken van een jaar na haar aangetekende brief, dat artikel 37, derde lid
niet toepasselijk is (omdat verweerster “geen planschade (vordert)”) en dat de vordering
van verweerster ontvankelijk is, is dus niet naar recht verantwoord.

Het middel is derhalve gegrond.
Conclusie: vernietiging.

ARREST

(A.R. C.00.0261.N)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 16 december 1999 gewezen

door het Hof van Beroep te Gent.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Greta Bourgeois heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Guy Dubrulle heeft geconcludeerd.
III. Middel
Eiser voert in zijn verzoekschrift een middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen

2 Gedr. St. Senaat, 1959-1960, nr. 275, p. 43. In de Franse tekst: “ prévu par l’ article 37”.
3 H. TOMBEUR, “Het onteigeningsrisico ten gevolge van een plan van aanleg, een bijzondere soort
planschade, T.B.P., 1990, 177-189, p. 183, nr. 3 en p. 184, nr. 4b.
4 Zie Cass., 16 april 1999, A.R. C.97.0134.N, nr. 215 en 17 maart  2000 (voltallige zitting), A.R.
C.98.0406.N, nr. 185 en de conclusie van A.G. BRESSELEERS.
5 Zoals aangevuld door artikel 177 van de wet van 22 december 1977 betreffende de budgettaire
voorstellen 1977-1978 (B.S. 24 december 1977, 15204).
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- de artikelen 35, 37, derde lid, en 38 van de wet van 29 maart 1962 houdende organisa-
tie van de ruimtelijke ordening en de stedenbouw;

- de artikelen 33, 35, vierde lid, en 36 van het decreet betreffende de ruimtelijke orde-
ning, gecoördineerd bij besluit van de Vlaamse Regering van 22 oktober 1996, bekrach-
tigd bij artikel 2 van het Decreet van het Vlaamse Parlement van 4 maart 1997, zoals van
toepassing voor de opheffing ervan bij artikel 171 van het decreet van 18 mei 1999 hou-
dende organisatie van de ruimtelijke ordening, zoals gewijzigd bij artikel 38 van het de-
creet van 26 april 2000.

Aangevochten beslissingen
Het Hof van Beroep te Gent, rechtdoende bij het bestreden arrest op verweersters hoger

beroep, verklaart het hoger beroep ontvankelijk en principieel gegrond, doet het bestreden
vonnis van 22 mei 1996 teniet behoudens in zoverre het verzet tegen het verstekvonnis
van 28 december 1992 ontvankelijk wordt  verklaard,  en opnieuw wijzende, zegt voor
recht dat de oorspronkelijke vordering van verweerster ontvankelijk is, waarna het alvo-
rens verder te beslissen de debatten heropent en de partijen uitnodigt hun dossiers te ver-
volledigen na onder meer het volgende te hebben overwogen :

"De aanspraken van (verweerster) steunen op artikel 35 van de Stedenbouwwet, meer
bepaald op het laatste lid van deze wetsbepaling. Het voorwerp is een schadevergoeding
op grond van het feit dat de onroerende goederen (vereist voor de uitvoering van de voor-
schriften der streek-, gewest- en gemeenteplannen) niet binnen een termijn van 10 jaren,
te rekenen van de inwerkingtreding van het plan van aanleg niet zijn aangekocht of de
onteigeningsprocedure niet is begonnen.

(Verweerster) beschikt over een termijn van 15 jaar voor het instellen van zulke vorde-
ring.

Het betreft bijgevolg geen planschade.
(...)
Zoals reeds aangeduid is planschade niet aan de orde.
(Verweerster) toont trouwens geen bouw- of verkavelingsverbod volgend uit een plan

dat bindende kracht heeft verkregen aan.
Zij heeft een stedenbouwkundig attest nr. 2 aangevraagd op 9 juni 1995, dit is jaren na-

dat de rechtsvordering werd ingesteld. In het attest van 4 september 1995 wordt vastge-
steld dat de gronden deels liggen in woongebied en deels in reservatiegebied voor de ver-
breding van het kanaal en dat de beschikbare perceelsdiepte binnen het woongebied te
klein is.

(...)
De vordering van (verweerster) is wel degelijk tijdig ingesteld geworden.
De rechtbank in de mate dat zij overweegt dat (verweerster) 'geen recht heeft op scha-

devergoeding overeenkomstig artikel 37, 3de lid Stedenbouwwet' beoordeelt de vordering
van (verweerster) verkeerd. (Eiser) begaat dezelfde vergissing.

(Verweerster) vordert een schadevergoeding op grond van artikel 35, niet op grond van
artikel 37 van de Stedenbouwwet. Zij vordert geen planschade. Vermits de overheid zich
niet binnen een jaar heeft uitgesproken binnen een jaar na de verzendingsdatum van de
aangetekende brief waarin (verweerster) haar verzocht van de onteigening af te zien, mag
(verweerster) aanspraak maken op een schadevergoeding 'binnen de bij artikel 37 gestelde
perken', hetgeen inhoudt dat de beperkingen voorzien in artikel 37 (bvb. 1ste, 2de lid en
6de lid) toepassing moeten krijgen, wat (verweerster) in haar oorspronkelijke vordering
kennelijk niet heeft gedaan. De voorwaarden om overeenkomstig artikel 37 op planschade
aanspraak te kunnen maken zijn echter niet van toepassing.
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Het recht op schadevergoeding ontstaat voor (verweerster) na één jaar te rekenen vanaf
de datum van verzending van het aangetekend schrijven waarin zij (eiser) vraagt af te zien
van de onteigening, voor zover de overheid binnen dit jaar geen uitspraak heeft gedaan
over haar verzoek. (Verweerster) houdt onjuist voor dat dit op 8 april 1987 dient te wor-
den bepaald.

Artikel 37, 3de lid is op die schadevergoeding niet van toepassing".
Grieven
Blijkens artikel 33 van het decreet betreffende de ruimtelijke ordening, gecoördineerd

bij besluit van de Vlaamse Regering van 22 oktober 1996, bekrachtigd bij artikel 2 van
het Decreet van het Vlaamse Parlement van 4 maart 1997, zoals van toepassing voor de
opheffing ervan bij artikel 171 van het decreet van 18 mei 1999 houdende organisatie van
de ruimtelijke ordening, zoals gewijzigd bij artikel 38 van het decreet van 26 april 2000,
voorheen artikel 35 van de wet van 29 maart 1962 houdende organisatie van de ruimtelij-
ke ordening en de stedenbouw, de eigenaar van een perceel, waarvan de verkrijging ver-
eist is voor de uitvoering van de voorschriften der streek-, gewest- of gemeenteplannen,
bij een ter post aangetekende brief de bevoegde instantie kan verzoeken van de onteige-
ning van zijn goed af te zien wanneer binnen een termijn van tien jaren, te rekenen vanaf
de inwerkingtreding van het plan van aanleg, zijn perceel niet aangekocht werd of de ont-
eigeningsprocedure niet is begonnen.

Naar luid van het laatste lid van dit artikel, indien de bevoegde overheid zich niet heeft
uitgesproken binnen een jaar te rekenen van de datum van verzending van de aangeteken-
de brief, kan de eigenaar schadevergoeding verkrijgen binnen de bij artikel 35 (voorheen
37) gestelde perken.

Uit voornoemde wetsbepaling geenszins blijkt dat het recht zelf ontstaat en opeisbaar is
door het enkele verstrijken van de termijn van één jaar.

Er dient bovendien te zijn voldaan aan de vereisten, gesteld bij artikel 35 van het de-
creet betreffende de ruimtelijke ordening (voorheen 37 van de wet van 29 maart 1962
houdende organisatie van de ruimtelijke ordening en de stedenbouw).

Overeenkomstig artikel 35, eerste lid, van het decreet betreffende de ruimtelijke orde-
ning (voorheen 37, eerste lid, van de wet van 29 maart 1962 houdende organisatie van de
ruimtelijke ordening en de stedenbouw), dat het bestreden arrest uitdrukkelijk toepasselijk
verklaart  op  het  voorliggende  geschil,  schadevergoeding  verschuldigd  is  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.

In dit eerste lid zodoende de voorwaarden voor het ontstaan van het recht op schadever-
goeding worden vastgesteld.

De datum, waarop voormeld recht ontstaat, daarentegen wordt bepaald door het vierde
lid van artikel 35 van het decreet betreffende de ruimtelijke ordening (voorheen 37, derde
lid, van de wet van 29 maart 1962 houdende organisatie van de ruimtelijke ordening en
stedenbouw), waarin wordt gepreciseerd dat het recht op schadevergoeding ontstaat ofwel
bij overdracht van het goed ofwel bij de weigering van een bouw- of verkavelingsvergun-
ning of nog bij het afleveren van een negatief stedenbouwkundig attest.

Aan voormelde voorwaarde, welke het recht op schadevergoeding doet ontstaan, moet
bovendien voldaan zijn voorafgaandelijk aan het instellen van de vordering, strekkende
tot het bekomen van de in artikel 33, laatste lid, van het decreet betreffende de ruimtelijke
ordening (voorheen 35, laatste lid van de Stedenbouwwet) bedoelde schadevergoeding, en
dit voor het verstrijken van de termijn van vijftien jaren, waarover de eigenaar blijkens ar-
tikel 33, tweede lid, van het decreet betreffende de ruimtelijke ordening (voorheen artikel
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38, tweede lid, van de Stedenbouwwet) beschikt om de vordering in te stellen.
Hieruit volgt dat het Hof van Beroep te Gent, dat bij het bestreden arrest oordeelt dat

artikel 37, derde lid, van de Stedenbouwwet niet van toepassing is op de vergoeding die
de eigenaar kan vorderen uit hoofde van de niet-verwezenlijking door de bevoegde instan-
tie van het onteigeningsplan binnen de tien jaren te rekenen vanaf de inwerkingtreding
van het plan van aanleg, nu het recht zou ontstaan door het enkele verstrijken van de ter-
mijn van één jaar, om bovenvermelde redenen niet naar recht is verantwoord (schending
van artikelen 33, eerste en laatste lid, 35, vierde lid, van het decreet betreffende de ruimte-
lijke ordening, gecoördineerd bij besluit van de Vlaamse Regering van 22 oktober 1996,
bekrachtigd bij artikel 2 van het Decreet van het Vlaamse Parlement van 4 maart 1997,
zoals van toepassing voor de opheffing ervan bij artikel 171 van het decreet van 18 mei
1999 houdende organisatie van de ruimtelijke ordening, zoals gewijzigd bij artikel 38 van
het decreet van 26 april 2000, 35, eerste en laatste lid, en 37, derde lid, van de wet van 29
maart 1962 houdende organisatie van de ruimtelijke ordening en de stedenbouw) en der-
halve, in afwezigheid van één van de bij artikel 35, vierde lid, van het decreet betreffende
de ruimtelijke ordening (voorheen 37, derde lid, van de wet van 29 maart 1962 houdende
organisatie van de ruimtelijke ordening en de stedenbouw) bepaalde feiten voorafgaande-
lijk aan het instellen van de vordering, niet wettig kon besluiten dat de eis strekkende tot
het bekomen van een schadevergoeding wegens de niet-verwezenlijking van het onteige-
ningsplan reeds ontvankelijk was (schending van artikelen 33, eerste en laatste lid, 35,
vierde lid, 36, tweede lid, van het decreet van 4 maart 1997 houdende bekrachtiging van
het besluit betreffende de ruimtelijke ordening, gecoördineerd op 22 oktober 1996, zoals
van toepassing voor de opheffing ervan bij artikel 171 van het decreet van 18 mei 1999
houdende organisatie van de ruimtelijke ordening, zoals gewijzigd bij artikel 38 van het
decreet van 26 april 2000, 35, eerste en laatste lid, 37, derde lid, en 38, tweede lid, van de
wet van 29 maart 1962 houdende organisatie van de ruimtelijke ordening en de steden-
bouw).

IV. Beslissing van het Hof
Overwegende dat krachtens artikel 35, eerste lid, van de Stedenbouwwet, wan-

neer binnen een termijn van tien jaren, te rekenen vanaf de inwerkingtreding van
een plan van aanleg, de percelen vereist voor de uitvoering van de voorschriften
van de streek-, gewest- en gemeenteplannen niet zijn aangekocht of de onteige-
ningsprocedure niet is begonnen, de eigenaar bij een ter post aangetekende brief
de bevoegde instantie kan verzoeken van de onteigening van zijn goed af te zien;

Dat krachtens het laatste lid van hetzelfde artikel, indien de bevoegde overheid
zich niet heeft uitgesproken binnen een jaar te rekenen van de datum van verzen-
ding van de aangetekende brief,  de eigenaar schadevergoeding kan verkrijgen
binnen de bij artikel 37 gestelde perken;

Dat krachtens artikel 37, eerste lid, van dezelfde wet, schadevergoeding al naar
het geval verschuldigd is door het Rijk, de vereniging van gemeenten of de ge-
meente, wanneer het bouw- of verkavelingsverbod volgend uit een plan dat bin-
dende kracht heeft verkregen, een einde maakt aan het gebruik waarvoor een
goed dient of normaal bestemd is de dag voorafgaand aan de inwerkingtreding;

Dat krachtens het derde lid van dat artikel, het recht op schadevergoeding ont-
staat ofwel bij overdracht van het goed ofwel bij de weigering van een bouw- of
verkavelingsvergunning of nog bij het afleveren van een negatief stedenbouw-
kundig attest;

Overwegende dat  uit  de  samenhang van  die  bepalingen  volgt  dat  wanneer
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schadevergoeding wordt gevorderd op grond dat de bevoegde overheid zich niet
tijdig over de voorgenomen onteigening heeft uitgesproken, het recht op schade-
vergoeding slechts ontstaat vanaf het ogenblik dat een daad wordt gesteld die de
minderwaarde ten gevolge van het plan van aanleg tot uiting brengt;

Overwegende dat het arrest vaststelt dat :
1. verweerster sedert 27 december 1976 eigenaar is van gronden waarvan een

strook voorbehouden is voor een voorziene uitbreiding van het Schipdonkkanaal
volgens het gewestplan Eeklo-Aalter, goedgekeurd bij koninklijk besluit van 24
maart 1978;

2.  verweerster  overeenkomstig  artikel  35  van de  Stedenbouwwet  op 2  juli
1991 de minister bij aangetekend schrijven verzocht af te zien van de onteige-
ning;

3. eiser nagelaten heeft zich binnen één jaar na de datum van verzending van
het aangetekend schrijven uit te spreken;

4. verweerster op 24 november 1992 een vordering tot schadevergoeding op
grond van artikel 35, laatste lid, van de Stedenbouwwet heeft ingesteld;

5. verweerster geen bouw- of verkavelingsverbod dat volgt uit een plan dat
bindende kracht heeft verkregen, aantoont; zij op 9 juni 1995 een stedenbouw-
kundig attest heeft aangevraagd, dit is jaren nadat de vordering werd ingesteld;

Overwegende dat het arrest oordeelt dat :
1. het recht van verweerster op schadevergoeding ontstaat na één jaar te reke-

nen vanaf de datum van verzending van het aangetekend schrijven waarin zij ei-
ser vraagt af te zien van de onteigening, voor zover de overheid binnen dit jaar
geen uitspraak heeft gedaan over haar verzoek;

2. artikel 37, derde lid, van de Stedenbouwwet op die schadevergoeding niet
van toepassing is;

Dat het arrest op grond hiervan beslist dat de oorspronkelijke vordering van
verweerster ontvankelijk is, mitsdien de aangewezen wetsbepalingen schendt;

Dat het middel gegrond is;
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 Brussel.

13 december 2002 - 1° kamer – Voorzitter en Verslaggever: Mevr. Bourgeois, waarne-
mend voorzitter – Gelijkluidende conclusie van de h. Dubrulle, advocaat-generaal – Advo-
caat: mr. Geinger.
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Nr. 673

3° KAMER - 16 december 2002

1º ANATOCISME - TOEPASSINGSGEBIED.

2º ANATOCISME - DRAAGWIJDTE.

1º Artikel 1154 B.W. kan toepassing krijgen inzake wettelijke interest van een vergoeding
die wordt toegekend wegens de onregelmatigheid van de beëindiging van de overeen-
komst en betreft mitsdien een verbintenis uit overeenkomst1. (Art. 1154 B.W.)

2º Artikel 1154 B.W. vereist niet dat het bedrag van de hoofdschuld vaststaat opdat kapitali-
satie mogelijk zou zijn; kapitalisatie van interesten wordt niet uitgesloten door het feit dat
het bedrag van de hoofdschuld nog wordt betwist. (Art. 1154 B.W.)

(C. T. DE VLIJT N.V.)

ARREST

(A.R. S.02.0042.N)

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

door het Arbeidshof te Antwerpen.
II. Rechtspleging voor het Hof
Afdelingsvoorzitter Robert Boes heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Anne De Raeve heeft geconcludeerd.
III. Middelen
Eiser voert in zijn verzoekschrift twee middelen aan.
1. Eerste middel
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 1154 van het Burgerlijk Wetboek;
- voor zoveel als nodig de artikelen 39, §1, en 82 van de wet van 3 juli 1978 betreffende

de arbeidsovereenkomsten.
Aangevochten beslissing
Het arbeidshof wijst in de bestreden beslissing met betrekking tot de kapitalisatie van

de intresten verschuldigd op het netto uit te keren bedrag als schadevergoeding, deze eis
af en veroordeelt dienvolgens verweerster tot betaling van een aanvullende opzeggings-
vergoeding van 2.365.290 BEF, te verminderen met de wettelijk verplichte inhoudingen,
inzoverre verschuldigd en over te maken aan de bevoegde instanties, en te vermeerderen
met de vergoedende intresten vanaf 25 oktober 1996 en de gerechtelijke intresten, beide te
berekenen op het netto uitkeerbare gedeelte van deze brutovergoeding, op volgende gron-
den :

"... dat de vergoedende intresten op deze vorm van schadevergoeding niet kunnen geka-
pitaliseerd worden vooraleer deze vergoeding definitief en opeisbaar is geworden, vermits
tot op dat ogenblik deze som geen kapitaal vormt in de zin van artikel 1154 van het Bur-

1 Zie Cass., 13 april 1987, A.R. nr. 5563, nr. 482 met concl. van adv.-gen. LENAERTS.
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gerlijk Wetboek" (arrest p. 10, onderaan).
Grieven
Overeenkomstig artikel 39, §1, van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsover-

eenkomsten, is de partij die de overeenkomst beëindigt zonder dringende reden en zonder
in achtneming van de opzeggingstermijn vastgesteld in (onder meer) artikel 82 van dezelf-
de wet, wanneer de arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd is gesloten, gehouden de
andere partij een vergoeding te betalen die gelijk is aan het lopend loon dat overeenstemt
hetzij met de duur van de opzeggingstermijn hetzij met het resterend gedeelte van die ter-
mijn.

Overeenkomstig artikel 82, §3, van dezelfde wet, wordt de door de werkgever en de be-
diende in acht te nemen opzeggingstermijn wanneer het loon een bepaald bedrag over-
schrijdt vastgesteld hetzij bij overeenkomst die ten vroegste gesloten wordt op het ogen-
blik waarop de opzegging wordt gegeven, hetzij door de rechter.

Te dezen stelde de rechter vast dat eiser werd ontslagen op 25 oktober 1996, dat hij ge-
rechtigd was op een opzeggingstermijn van achttien maanden loon, berekend op een jaar-
loon van 2.725.758 BEF en dat hij reeds een opzeggingsvergoeding had ontvangen van
1.723.347 BEF, zodat een (bruto)bedrag van 2.365.290 BEF verschuldigd bleef.

Overeenkomstig artikel 1154 van het Burgerlijk Wetboek, kunnen vervallen intresten
van kapitalen interest opbrengen, ofwel ten gevolge van een gerechtelijke aanmaning of-
wel ten gevolge van een bijzondere overeenkomst, mits de aanmaning of de overeenkomst
betrekking heeft op intresten die ten minste voor een geheel jaar verschuldigd zijn.

Kapitalisatie van intresten wordt niet uitgesloten door het feit dat de hoofdschuld nog
betwist wordt en dienvolgens nog niet opeisbaar is.

De neerlegging van een conclusie ter griffie kan worden beschouwd als een handeling
die gelijkwaardig is aan de bij artikel 1154 van het Burgerlijk Wetboek vereiste gerechte-
lijke aanmaning, wanneer in die conclusie de aandacht van de schuldenaar wordt geves-
tigd op de kapitalisatie van de intrest.

Te dezen had eiser de kapitalisatie van de intresten gevraagd bij conclusies van 4 febru-
ari 1998, 10 februari 1999 en 23 februari 2000 en dit voor intresten die reeds voor meer
dan één jaar verschuldigd waren.

Hieruit volgt dat het arbeidshof niet wettig de vraag tot kapitalisatie der intresten kon
afwijzen (schending van alle in de aanhef van het middel vermelde wetsbepalingen).

(...)
IV. Beslissing van het Hof
1. Eerste middel
Overwegende dat artikel 1154 van het Burgerlijk Wetboek bepaalt dat verval-

len interesten van kapitalen interest kunnen opbrengen, ofwel ten gevolge van
een  gerechtelijke  aanmaning  ofwel  ten  gevolge  van  een  bijzondere  overeen-
komst, mits de aanmaning of de overeenkomst betrekking heeft op interesten die
ten miste voor een geheel jaar verschuldigd zijn;

Dat deze wetsbepaling toepassing kan krijgen inzake wettelijke interest van
een vergoeding die wordt toegekend wegens de onregelmatigheid van de beëin-
diging  van de arbeidsovereenkomst,  en  mitsdien  een  verbintenis  uit  overeen-
komst betreft;

Dat artikel 1154 van het Burgerlijk Wetboek niet vereist dat het bedrag van de
hoofdschuld vaststaat opdat kapitalisatie mogelijk zou zijn; dat kapitalisatie van
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interesten niet wordt uitgesloten door het feit dat het bedrag van de hoofdschuld
nog betwist wordt;

Overwegende dat het arrest eisers vordering met betrekking tot de kapitalisatie
van de interesten op de gevorderde en toe te kennen hoofdsom van de opzeg-
gingsvergoeding afwijst op grond dat de vergoedende interesten op deze vorm
van schadevergoeding niet kunnen gekapitaliseerd worden vooraleer deze ver-
goeding definitief is geworden;

Dat het arrest aldus artikel 1154 van het Burgerlijk Wetboek schendt;
Dat het middel gegrond is;
(...)
OM DIE REDENEN,
HET HOF,
Vernietigt het bestreden arrest in zoverre dit eisers vordering met betrekking

tot de kapitalisatie van de interesten op de hoofdsom van de opzeggingsvergoe-
ding afwijst;

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 de helft van de kosten;
Houdt de overige kosten aan en laat de beslissing daaromtrent aan de feiten-

rechter over;
Verwijst de aldus beperkte zaak naar het Arbeidshof te Brussel.

16 december 2002 - 3° kamer – Voorzitter en Verslaggever : de h. Boes, afdelingsvoor-
zitter – Gelijkluidende conclusie van mevr. De Raeve, advocaat-generaal – Advocaat: mr.
Bützler.

Nr. 674

3° KAMER - 16 december 2002

1º ARBEIDSONGEVAL — ALGEMEEN - AARD VAN DE WET - BEPALINGEN BETREFFENDE

BEREKENING VAN UITKERINGEN.

2º OPENBARE ORDE - ARBEIDSONGEVAL - BEPALINGEN BETREFFENDE BEREKENING

VAN UITKERINGEN.

3º ARBEIDSONGEVAL — VERGOEDING — BASISLOON - BEGRENZING - INDEXCIJFER -
BEREKENING UITKERINGEN - OPENBARE ORDE - GEVOLG.

1º en 2° De bepalingen van de Arbeidsongevallenwet inzake de berekening van uitkeringen
zijn van openbare orde1.

3º De in artikel 39 Arbeidsongevallenwet bedoelde loongrens is gekoppeld aan de schom-

1 Zie Cass., 23 okt. 1989, A.R. nr. 6697, nr. 111. 
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melingen van het indexcijfer van de consumptieprijzen zoals deze jaarlijks worden gepu-
bliceerd in het Staatsblad; de rechter moet derhalve ambtshalve rekening houden voor
het berekenen van de vergoedingen met de ten tijde van het ongeval van kracht zijnde
begrenzing van het jaarloon.  (Artt. 6 en 39 Arbeidsongevallenwet; art. 42 K.B. 21 dec.
1971)

(AXA BELGIUM N.V. T. C.)

ARREST

(A.R. S.02.0065.N)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 19 maart 2002 gewezen door

het Arbeidshof te Antwerpen.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Ghislain Dhaeyer heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Anne De Raeve heeft geconcludeerd.
III. Middelen
Eiseres voert in haar verzoekschrift een middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 6, §3, 24, tweede lid, 34, eerste lid, en in het bijzonder 39, eerste, derde

en vijfde lid van de Arbeidsongevallenwet van 10 april 1971 (hierna afgekort: de Arbeids-
ongevallenwet).

Aangevochten beslissing
Het arrest zegt voor recht dat het arbeidsongeval dat verweerder op 9 april 1999 over-

kwam door eiseres op basis van een basisloon van 24.093,91 euro moet worden vergoed.
Het arrest steunt op de vaststelling dat "(uit) de stukken van het dossier blijkt dat het

basisloon 24.093,91 euro bedraagt" (arrest, p. 5).
Grieven
Indien de  arbeidsongeschiktheid ingevolge een arbeidsongeval  blijvend is  of  wordt,

vervangt een jaarlijkse vergoeding van 100 pct., berekend op het basisloon en de graad
van de ongeschiktheid, de dagelijkse vergoeding vanaf de dag waarop de ongeschiktheid
een bestendig karakter vertoont (artikel 24, tweede lid, van de Arbeidsongevallenwet).

Onder basisloon wordt verstaan het loon waarop de werknemer, in de functie waarin hij
is tewerkgesteld in de onderneming op het ogenblik van het ongeval, recht heeft voor de
periode van het jaar dat het ongeval voorafgaat (artikel 34, eerste lid, van de Arbeidsonge-
vallenwet).

Overschrijdt het jaarloon 300.000 BEF, dan komt het voor de vaststelling van de ver-
goedingen en renten, slechts tot het beloop van die som in aanmerking (artikel 39, eerste
lid, van de Arbeidsongevallenwet). Deze loonbedragen worden gekoppeld aan de schom-
melingen van het indexcijfer van de consumptieprijzen op de wijze bepaald door de ko-
ning (artikel 39, derde lid, van de Arbeidsongevallenwet). De loonbedragen, bedoeld in
het derde lid, die in aanmerking genomen worden voor de vaststelling van de vergoedin-
gen en renten, zijn uitsluitend deze die van kracht zijn op de datum van het ongeval (arti-
kel 39, vijfde lid, Arbeidsongevallenwet).

Voor het jaar 1999, het jaar waarin het arbeidsongeval zich voordeed, bedroeg de in ar-
tikel 39 van de Arbeidsongevallenwet bedoelde loongrens 23.912,97 euro (B.S. 3 maart
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1999, bijgevoegd stuk 1).
Krachtens artikel 6, §3, van de Arbeidsongevallenwet is de rechter bij zijn uitspraak er-

toe gehouden ambtshalve na te zien of de bepalingen van de Arbeidsongevallenwet nage-
leefd worden.

In casu stelt het arrest vast dat het basisloon van verweerder 24.093,91 euro bedroeg;
dit bedrag werd door geen der partijen betwist.

Aangezien dit bedrag de in artikel 39 van de Arbeidsongevallenwet bedoelde loongrens
overschreed, had de rechter overeenkomstig de artikelen 6, §3, en 39, eerste, derde en
vijfde lid, van de Arbeidsongevallenwet, het basisloon slechts ten belope van het in 1999
geldende bedrag in aanmerking mogen nemen.

Door eiseres te veroordelen tot betaling van de vergoedingen a rato van het reële basis-
loon van verweerder (24.093,91 euro), zonder dit bedrag te verminderen tot de in het jaar
van het ongeval geldende loongrens (23.912,97 euro), schendt het arrest al de in het mid-
del aangehaalde wetsbepalingen.

IV. Beslissing van het Hof
1. Middel
Overwegende dat de bepalingen van de Arbeidsongevallenwet inzake de bere-

kening van de uitkeringen van openbare orde zijn;
Overwegende dat, krachtens de bepalingen van artikel 39 van de Arbeidsonge-

vallenwet, het in het eerste lid van dit artikel bedoelde jaarloon dat voor de vast-
stelling van de vergoedingen en renten in aanmerking komt, begrensd is tot het
beloop van 300.000 BEF gekoppeld aan de schommelingen van het indexcijfer
van de consumptieprijzen en van kracht op de datum van het ongeval;

Dat, krachtens artikel 43 van het koninklijk besluit van 21 december 1971, de
aan het indexcijfer gekoppelde bedragen ieder jaar in het Belgisch Staatsblad
worden bekendgemaakt;

Dat, krachtens artikel 6, §3, van die wet, de rechter bij de uitspraak over de
rechten van de getroffene en zijn rechthebbenden ambtshalve naziet of de bepa-
lingen van deze wet nageleefd worden;

Overwegende dat het arrest vaststelt dat verweerder het slachtoffer werd van
een arbeidsongeval op 9 april 1999;

Dat in het Belgisch Staatsblad van 3 maart 1999 werd bekend gemaakt dat, ter
uitvoering van het vermelde artikel 43 van het koninklijk besluit van 21 decem-
ber 1971, het in het eerste lid van artikel 39 van de Arbeidsongevallenwet be-
doelde jaarloon per 1 januari 1999 op 965.010 BEF, 23.912,97 euro, werd ge-
bracht;

Overwegende dat het arrest verder vaststelt dat uit de stukken blijkt dat het ba-
sisloon 24.093,91 euro bedraagt en beslist dat de vergoedingen op basis van dit
bedrag moeten worden berekend;

Dat het arrest door geen rekening te houden met de ambtshalve toe te passen
bepalingen met betrekking tot de begrenzing van het jaarloon, de in het middel
aangewezen bepalingen schendt;

Dat het middel gegrond is;
2. Kosten
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Overwegende dat eiseres overeenkomstig artikel 68 van de Arbeidsongeval-
lenwet in de kosten dient te worden veroordeeld;

OM DIE REDENEN,
HET HOF,
Vernietigt het bestreden arrest in zoverre het uitspraak doet over het in aan-

merking te nemen jaarloon;
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het ge-

deeltelijk vernietigde arrest;
Veroordeelt eiseres in de kosten;
Verwijst de aldus beperkte zaak naar het Arbeidshof te Brussel.

16 december 2002 - 3° kamer – Voorzitter: de h. Boes, afdelingsvoorzitter – Verslag-
gever: de h. Dhaeyer – Gelijkluidende conclusie van mevr. De Raeve, advocaat-generaal
– Advocaat: mr. De Gryse.

Nr. 675

2° KAMER - 17 december 2002

1º MISDRIJF — ALLERLEI - POLITIONELE UITLOKKING - BEGRIP.

2º POLITIE - POLITIONELE UITLOKKING - BEGRIP.

3º BEWIJS — STRAFZAKEN — GETUIGEN - ANONIEME GETUIGE - VERHOOR TER

TERECHTZITTING - VERZOEK VAN DE BEKLAAGDE - TAAK VAN DE RECHTER.

4º RECHTEN VAN DE MENS — VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS —
ARTIKEL 6 — ARTIKEL 6.1 - EERLIJK PROCES - ANONIEME GETUIGE - VERHOOR TER

TERECHTZITTING - VERZOEK VAN DE BEKLAAGDE - VERWERPING VAN DE RECHTER.

5º RECHT VAN VERDEDIGING — STRAFZAKEN - ANONIEME GETUIGE - VERHOOR

TER TERECHTZITTING - VERZOEK VAN DE BEKLAAGDE - VERWERPING VAN DE RECHTER.

6º RECHTEN VAN DE MENS — VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS —
ARTIKEL 6 — ARTIKEL 6.3 - ARTIKEL 6.3.D - GETUIGEN - ANONIEME GETUIGE - VERHOOR TER

TERECHTZITTING - CONFRONTATIE - VERZOEK VAN DE BEKLAAGDE - VERWERPING DOOR DE

RECHTER.

1º en 2° De politionele uitlokking tot het plegen van een misdrijf bestaat erin bij degene die
een misdrijf  zal  plegen, de criminele wil te doen ontstaan of deze te versterken; er is
geen politionele uitlokking wanneer het opzet om het misdrijf te plegen is ontstaan buiten
enig optreden van de overheidsagent en dat deze zich dan heeft beperkt tot het schep-
pen van de gelegenheid om vrij een strafbaar feit te plegen in zodanige omstandigheden
dat hij de uitvoering ervan kan vaststellen en dat aan de dader ruimte gelaten wordt om
vrij met zijn misdadig voornemen te breken1.

3º, 4° en 5° De rechter oordeelt onaantastbaar over de raadzaamheid, de gepastheid en de
noodzaak van bijkomende onderzoeksmaatregelen zoals het verhoor van een getuige;
wanneer hij het verzoek van de beklaagde tot het verhoor van een anonieme getuige ter

1 Zie Cass., 4 dec. 2001, A.R. P.00.0561.N, nr. 667.
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terechtzitting met opgave van redenen verwerpt omdat hij zich voldoende ingelicht acht
en hij zijn oordeel over de schuld van de beklaagde niet uitsluitend of in overwegende
mate op de tijdens het onderzoek gedane verklaringen van die getuige laat steunen, le-
vert zulks geen miskenning van het recht van verdediging of van het recht op een eerlijk
proces op2. (Artt. 153 en 155 Sv.; art. 6.1 E.V.R.M.; Algemeen rechtsbeginsel inzake het
recht van verdediging)

6º De appèlrechters die hun oordeel niet uitsluitend of in overwegende mate laten steunen
op de verklaringen van de anonieme getuige, vermogen wettig te oordelen dat een ver-
hoor van en een confrontatie van de beklaagde met die getuige niet noodzakelijk zijn
voor het vormen van hun overtuiging3. (Art. 6.3.d E.V.R.M.)

(B.)

ARREST

(A.R. P.02.0027.N)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest, op 29 november 2001 gewezen

door het Hof van Beroep te Gent, 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 een middel voor. Die memorie is aan dit arrest ge-

hecht en maakt daarvan deel uit.
IV. Beslissing van het Hof
1. Onderzoek van het middel
1.1. Eerste onderdeel
Overwegende dat de politionele uitlokking tot het plegen van een misdrijf erin

bestaat bij degene die een misdrijf zal plegen, de criminele wil te doen ontstaan
of deze te versterken;

Overwegende daarentegen dat er geen politionele uitlokking is wanneer het
opzet om het misdrijf te plegen is ontstaan buiten enig optreden van de over-
heidsagent en dat deze zich dan heeft beperkt tot het scheppen van de gelegen-
heid om vrij een strafbaar feit te plegen in zodanige omstandigheden dat hij de
uitvoering ervan kan vaststellen en dat aan de dader ruimte gelaten wordt om vrij
met zijn misdadig voornemen te breken; 

Overwegende dat de rechter onaantastbaar  oordeelt  of  het  optreden van de
overheidsagent aan de oorsprong ligt van het misdadige voornemen van de dader
of deze heeft aangemoedigd, dan wel slechts de gelegenheid was om vrij een
strafbaar feit te plegen in omstandigheden waar de dader steeds vrij met dit voor-
nemen kon breken; dat het Hof enkel nagaat of de rechter uit de door hem geda-
ne vaststellingen geen gevolgen trekt die ermee geen verband houden of onvere-

2 Zie Cass., 27 april 1999, A.R. P.97.0860.N, nr. 241.
3 Ibid.
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nigbaar zijn;
Overwegende dat het arrest meer bepaald vaststelt dat: 
- eiser reeds bij het eerste bezoek van de overheidsagent die als pseudo-koper

zijn belangstelling voor verboden producten betuigde en die hem totaal onbe-
kend was, onmiddellijk bereid was die producten te leveren en nauwkeurig de
naam en de gebruikswijze van deze producten kon geven;

- dit bezoek aan de geruchten dat eiser verboden producten te koop zou aanbie-
den, bevestiging gaf;

- de levering was afgesproken voor 7 mei 1997;
- eiser na het bezoek van de overheidsagent rechtstreeks contact nam met een

apotheker-medebeklaagde bij wie hij de verboden producten met het oog op de
levering bestelde; eiser nadien deze medebeklaagde telefonisch vroeg of de ge-
vraagde producten wel beschikbaar waren;

- eiser een tweetal dagen vóór 7 mei 1997 telefonisch contact nam met  de
pseudo-koper  en  een boodschap in  zijn  antwoordapparaat  insprak waarbij  hij
hem vroeg hem, met name eiser, op 7 mei terug te contacteren, wat inderdaad ge-
beurde, waarop hij aan de pseudo-koper meldde dat de levering nog niet klaar
was;

- eiser op 8 of 9 mei 1997 opnieuw telefonisch contact nam met de pseudo-ko-
per en de prijs voor de producten opdreef;

- de pseudo-koper vanaf zijn bezoek bij eiser eerder passief gebleven is en ei-
ser voldoende tijdsruimte gehad heeft om met de levering te stoppen;

- eiser, toen hij werd geconfronteerd met de verklaring van de pseudo-koper,
deze grotendeels diende te onderschrijven;

Overwegende dat het arrest uit deze vaststellingen wettig vermag af te leiden
dat eiser buiten de tussenkomst van de pseudo-koper "criminele activiteiten ont-
wikkelde en daartoe ook spontaan overging van zodra zich de eerste gelegenheid
daartoe aanbood" en dat "van intentie tot stopzetten van deze criminele activitei-
ten (...) in casu geen sprake (is)"; dat het arrest hierdoor het begrip politionele
uitlokking en eisers recht op een eerlijk proces niet miskent;

Dat het onderdeel niet kan worden aangenomen;
1.2. Tweede onderdeel
Overwegende dat de enkele omstandigheid dat een overheidsagent aan de po-

tentiële dader van een misdrijf heeft voorgesteld verboden producten te kopen,
niet noodzakelijk uitlokking oplevert; dat zulks meer bepaald niet het geval is
wanneer het voorstel enkel tot doel heeft de gelegenheid te scheppen om een
misdrijf vast te stellen, waarvan het voornemen bij de dader reeds buiten het op-
treden van de overheidsagent bestond; 

Dat het onderdeel in zoverre uitgaat van een onjuiste rechtsopvatting, mitsdien
faalt naar recht;

Overwegende dat, anders dan het onderdeel ervan uitgaat, het arrest met het
geheel van de erin vermelde redenen oordeelt dat de pseudo-koper zich bij eiser
als potentieel koper aanbood en dat deze laatste zich onmiddellijk bereid toonde
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om hem een aantal producten te leveren; dat dit oordeel noch dubbelzinnig noch
onduidelijk is;

Dat het onderdeel in zoverre feitelijke grondslag mist;
1.3. Derde onderdeel 
Overwegende dat de rechter onaantastbaar oordeelt over de raadzaamheid, de

gepastheid  en  de  noodzaak  van bijkomende onderzoeksmaatregelen  zoals  het
verhoor van een getuige;

Dat wanneer hij het verzoek van de beklaagde tot het verhoor van een anonie-
me getuige ter terechtzitting met opgave van redenen verwerpt omdat hij zich
voldoende ingelicht acht en hij zijn oordeel over de schuld van de beklaagde niet
uitsluitend of in overwegende mate op de tijdens het onderzoek gedane verkla-
ringen van die getuige laat steunen, zulks geen miskenning van het recht van ver-
dediging of van het recht op een eerlijk proces oplevert;

Overwegende dat de appèlrechters die hun oordeel niet uitsluitend of in over-
wegende mate laten steunen op de verklaringen van de anonieme getuige, wettig
vermochten te oordelen dat een verhoor van en een confrontatie van eiser met die
getuige niet noodzakelijk was voor het vormen van hun overtuiging;

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.

17 december 2002 - 2° kamer – Voorzitter: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter – Verslag-
gever:  de h. Maffei –  Gelijkluidende conclusie  van de h. Werquin, advocaat-generaal –
Advocaat: mr. R. Verstraeten, Brussel.

Nr. 676

2° KAMER - 17 december 2002

CASSATIEBEROEP — STRAFZAKEN — BESLISSINGEN VATBAAR VOOR CASSATIEBEROEP

— BURGERLIJKE RECHTSVORDERING — TUSSENKOMENDE PARTIJ - VERZEKERAAR VAN DE

BURGERLIJKE AANSPRAKELIJKHEID - GEEN EINDBESLISSING - BEGINSEL VAN DE AANSPRAKELIJKHEID

- BEGRIP - CASSATIEBEROEP - ONTVANKELIJKHEID.

De beslissing van de appèlrechters dat er geen gebruiksdiefstal van het voertuig is geweest
zodat de dekking van de verzekeraar van de burgerlijke aansprakelijkheid verschuldigd
is, heeft geen betrekking op het beginsel van aansprakelijkheid; is aldus niet ontvankelijk
het cassatieberoep van de verzekeraar tegen de beslissing op de burgerlijke rechtsvor-
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dering ten aanzien van deze laatste, die geen eindbeslissing is1. (Art. 416 Sv.)

(AXA ROYALE BELGE N.V. T. V. e.a.)

ARREST

(A.R. P.02.0119.N)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen het vonnis, op 9 november 2001 in hoger

beroep gewezen door de Correctionele Rechtbank te Brussel.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Paul Maffei heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Thierry Werquin heeft geconcludeerd.
III. Cassatiemiddelen
Eiseres 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. Ontvankelijkheid van het cassatieberoep
Overwegende dat uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan, niet

blijkt dat het cassatieberoep aan het Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds en
L. C. werd betekend;

Dat het cassatieberoep, in zoverre het tegen deze partijen is ingesteld, niet ont-
vankelijk is;

Overwegende dat de bestreden beslissing ten aanzien van eiseres geen eindbe-
slissing is; dat het cassatieberoep, behoudens waar uitspraak gedaan wordt over
het beginsel van aansprakelijkheid, niet ontvankelijk is in zoverre het tegen P. V.
D. en K. Y. is ingesteld;

B. Onderzoek van het cassatiemiddel
Overwegende dat het cassatiemiddel dat enkel opkomt tegen het oordeel van

de appèlrechters  dat  er  geen gebruiksdiefstal  van het  door eiseres verzekerde
voertuig is geweest zodat eiseres dekking verschuldigd is, geen betrekking heeft
op het beginsel van aansprakelijkheid, mitsdien geen antwoord behoeft; 

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

17 december 2002 - 2° kamer – Voorzitter: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter – Verslag-
gever:  de h. Maffei –  Gelijkluidende conclusie  van de h. Werquin, advocaat-generaal –
Advocaten: mrs. Houtekier en Bützler.

1 Zie Cass., 15 dec. 1999, A.R. P.99.1921.F, nr. 683.
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Nr. 677

2° KAMER - 17 december 2002

1º VERZEKERING — LANDVERZEKERING - GEDING TEGEN DE VERZEKERDE INGESTELD

VOOR HET STRAFGERECHT - VORDERING VAN DE VERZEKERDE TOT GEDWONGEN TUSSENKOMST VAN

DE VERZEKERAAR - VOORWERP.

2º TUSSENKOMST - STRAFZAKEN - LANDVERZEKERING - GEDING TEGEN DE VERZEKERDE

INGESTELD VOOR HET STRAFGERECHT - VORDERING VAN DE VERZEKERDE TOT GEDWONGEN

TUSSENKOMST VAN DE VERZEKERAAR - VOORWERP.

1º en 2° Wanneer het geding tegen de verzekerde voor het strafgerecht is ingesteld, kan de
eis van de verzekerde tot gedwongen tussenkomst van de verzekeraar in het strafgeding
slechts strekken tot bindendverklaring van de uitspraak over de civielrechtelijke vorde-
ring1. (Art. 89, §5,  Wet 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst)

(ROYAL EN SUN ALLIANCE SCHADEVERZEKERINGEN – VENNOOTSCHAP NAAR NEDERLANDS RECHT N.V. T. L.
e.a.)

ARREST

(A.R. P.02.0131.N)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest, op 19 december 2001 gewezen

door het Hof van Beroep te Antwerpen, correctionele kamer.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Luc Van hoogenbemt heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Thierry Werquin heeft geconcludeerd.
III. Cassatiemiddelen
Eiseres 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. Ontvankelijkheid van het cassatieberoep 
Overwegende dat eiseres, gedwongen tussengekomen partij,  geen hoedanig-

heid heeft om cassatieberoep in te stellen tegen de beslissing waarbij de inciden-
tele beroepen van P. C. en de naamloze vennootschap Hydro Cleaning Internati-
onal, burgerlijke partijen, niet ontvankelijk worden verklaard en zij niet veroor-
deeld wordt tot enige betaling op vordering van deze burgerlijke partijen tegen-
over haar; 

Overwegende dat eiseres, gedwongen tussengekomen partij die niet in kosten
van de strafvordering werd veroordeeld, geen hoedanigheid heeft om zich tegen
de beschikkingen op strafgebied van het bestreden arrest te voorzien; 

Dat het cassatieberoep in zoverre niet ontvankelijk is; 
B. Onderzoek van het middel
1. Eerste onderdeel

1 Zie Cass., 8 sept. 1992, A.R. nr. 5184 (A.C., 1991-92, nr. 595).
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Overwegende dat artikel 89, §5, van de wet van 25 juni 1992 op de landverze-
keringsovereenkomst bepaalt dat, wanneer het geding tegen de verzekerde is in-
gesteld voor het strafgerecht, de verzekeraar door de benadeelde of de verzeker-
de in de zaak kan worden betrokken en vrijwillig kan tussenkomen, onder dezelf-
de voorwaarden als zou de vordering voor het burgerlijk gerecht gebracht zijn,
maar dat het strafgerecht geen uitspraak kan doen over de rechten die de verze-
keraar kan doen gelden tegenover de verzekerde of de verzekeringnemer;

Overwegende dat hieruit volgt dat de eis van de verzekerde tot gedwongen tus-
senkomst van de verzekeraar in het strafgeding, slechts kan strekken tot bindend-
verklaring van de uitspraak over de civielrechtelijke vordering; 

Overwegende dat de appèlrechters die de vordering in tussenkomst en vrijwa-
ring, uitgaande van eerste verweerder en gericht tegen eiseres, gegrond verklaren
en voor recht zeggen "dat (eiseres) gehouden is tot vrijwaring van haar verzeker-
de L. L. voor de veroordelingen door deze ten deze opgelopen in hoofdsom, in-
tresten  en  kosten",  voornoemd artikel  89,  §5,  Wet  Landverzekeringsovereen-
komst schenden;

Dat het onderdeel gegrond is;
(...)
OM DIE REDENEN,
HET HOF,
Vernietigt het bestreden arrest in zoverre het uitspraak doet over de vordering

in vrijwaring vanwege L. L. tegen eiseres;
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 eiseres in drie vierden van de kosten en veroordeelt eerste ver-

weerder L. L. in het overige vierde;
Verwijst de aldus beperkte zaak naar het Hof van Beroep te Brussel.

17 december 2002 - 2° kamer – Voorzitter: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter – Verslag-
gever: de h. Van hoogenbemt – Gelijkluidende conclusie van de h. Werquin, advocaat-ge-
neraal – Advocaat: mr. Houtekier.

Nr. 678

2° KAMER - 17 december 2002

1º REDENEN VAN DE VONNISSEN EN ARRESTEN — GEEN CONCLUSIE —
STRAFZAKEN (GEESTRIJKE DRANKEN EN DOUANE EN ACCIJNZEN INBEGREPEN) - STRAFVORDERING -
VEROORDELING - STRAF - BIJZONDERE HERHALING - AANWIJZING VAN DE WETTELIJKE BEPALING.

2º NACHTGERUCHT OF NACHTRUMOER - REDENEN VAN DE VONNISSEN
EN ARRESTEN - GEEN CONCLUSIE - STRAFVORDERING - VEROORDELING - STRAF -
BIJZONDERE HERHALING - AANWIJZING VAN DE WETTELIJKE BEPALING.
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1º en 2° Niet met redenen omkleed is de veroordelende beslissing op de strafvordering
waarin het artikel 562, tweede lid, Strafwetboek dat de straf bepaalt in geval van bijzon-
dere herhaling, niet wordt vermeld1. (Art. 149 G.W. 1994)

(S.)

ARREST

(A.R. P.02.0180.N)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen het vonnis, op 28 december 2001 in hoger

beroep gewezen door de Correctionele Rechtbank te Brugge.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Jean-Pierre Frère heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Thierry Werquin heeft geconcludeerd.
III. Cassatiemiddelen
Eiser stelt in een memorie drie grieven voor. Die memorie is aan dit arrest ge-

hecht en maakt daarvan deel uit.
IV. Beslissing van het Hof
A. Onderzoek van de middelen
1. Eerste grief
Overwegende dat het bestreden vonnis het artikel 562, tweede lid, Strafwet-

boek dat de straf bepaalt in geval van bijzondere herhaling niet vermeldt;
Dat de grief gegrond is;
2. Tweede grief
Overwegende dat de grief betrekking heeft op een ten overvloede door de ap-

pèlrechters gegeven reden;
Dat de grief niet tot cassatie kan leiden, mitsdien niet ontvankelijk is;
3. Derde grief
Overwegende dat, krachtens artikel 29, eerste lid, wet 1 augustus 1985 hou-

dende fiscale en andere bepalingen, de bijdrage tot financiering van het slachtof-
ferfonds slechts kan worden opgelegd bij een veroordeling tot een criminele of
correctionele straf;

Overwegende dat een hoofdgevangenisstraf van negen dagen uitgesproken we-
gens het plegen, in staat van bijzondere herhaling, van de overtreding van nacht-
gerucht of nachtrumoer waardoor de rust van de inwoners kan worden verstoord,
een politiegevangenisstraf blijft;

Dat de grief gegrond is;
B. Ambtshalve onderzoek van de beslissing op de strafvordering
Overwegende  dat,  wat  de  schuldigverklaring  betreft,  de  substantiële  of  op

straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen in acht zijn genomen en de
beslissing overeenkomstig de wet is gewezen;

1 Zie Cass., 14 feb. 2001, A.R. P.00.1350.F - P.00.1353.F - P.00.1363.F, nr. 91. 
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OM DIE REDENEN,
HET HOF,
Vernietigt het bestreden vonnis in zoverre het eiser tot straf veroordeelt en tot

het tweemaal betalen van een bijdrage van tien frank;
Verwerpt het cassatieberoep voor het overige;
Veroordeelt eiser in een derde van de kosten;
Laat de overige kosten ten laste van de Staat;
Verwijst de aldus beperkte zaak naar de Correctionele Rechtbank te Kortrijk,

zitting houdend in hoger beroep.

17 december 2002 - 2° kamer – Voorzitter: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter – Verslag-
gever:  de h. Frère –  Andersluidende conclusie2 van de h. Werquin, advocaat-generaal –
Advocaat: mr. E. Neuts, Tongeren.

Nr. 679

2° KAMER - 17 december 2002

1º WEGVERKEER — ALLERLEI - VOERTUIG TE LAND - BROMFIETS - TECHNISCHE EISEN -
EUROPESE UNIE - RICHTLIJN 92/61 VAN DE RAAD VAN 30 JUNI 1992 - UITRUSTINGEN DIE EEN

VERHOGING VAN HET MOTORVERMOGEN EN/OF DE SNELHEID TOT DOEL HEBBEN - WETTELIJK

VERBOD - LID-STATEN - BEVOEGDHEID.

2º EUROPESE UNIE — VERDRAGSBEPALINGEN — BELEID - VOERTUIG TE LAND -
BROMFIETS - TECHNISCHE EISEN - RICHTLIJN 92/61 VAN DE RAAD VAN 30 JUNI 1992 -
UITRUSTINGEN DIE EEN VERHOGING VAN HET MOTORVERMOGEN EN/OF DE SNELHEID TOT DOEL

HEBBEN - WETTELIJK VERBOD - LID-STATEN - BEVOEGDHEID.

1º en 2° De richtlijn 92/61/EEG van de Raad van 30 juni 1992 betreffende de goedkeuring
van twee- of driewielige motorvoertuigen die het in het vrije handelsverkeer in de Ge-
meenschap brengen van goedgekeurde bromfietsen en onderdelen ervan betreft en niet
van niet-goedgekeurde, verleent de Lid-Staten de bevoegdheid om voorschriften vast te
stellen zoals deze van artikel 1, §5, van de wet van 21 juni 1985 betreffende de techni-
sche  eisen  waaraan  elk  voertuig  te  land,  de  onderdelen  ervan,  evenals  het  veilig-
heidstoebehoren moeten voldoen, zoals gewijzigd door de wet van 5 april 1995. (Art. 1,
§5 Wet 21 juni 1985; artt. 15.1 en 2, 15.5, 16 en 17 Richtlijn 92/61/EEG van de Raad van
30 juni 1992)

(B.)

2 Het O.M. was in zijn tegenstrijdig advies van oordeel dat de grief feitelijke grondslag miste aange-
zien het bestreden vonnis artikel 561, 1° Sw.,  dat  een straf (geldboete) bepaalt voor het feit  van
nachtgerucht of nachtrumoer, vermeldt en eiser o.a. tot een gevangenisstraf verantwoord door een an-
dere wettelijke bepaling (artikel 562 Sw.) veroordeelt; de bij artikel 149 van de Grondwet opgelegde
motiveringsverplichting is van louter formele aard (Cass., 25 juni 1997, A.R. P.96.0780.F, nr. 299);
er is voldaan aan dit artikel wanneer de veroordelende beslissing een wettelijke bepaling vermeldt die
een straf vaststelt, zelfs wanneer die verschilt van de straf die wettelijk toepasbaar is op het in aan-
merking genomen feit  (noot van de procureur-generaal HAYOIT DE TERMICOURT onder Cass.,  7 okt.
1946, Bull. en Pas., 1946, I, 356; noot J.V. onder Cass., 21 maart 1977, A.C., 1977, 782).
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ARREST

(A.R. P.02.1233.N)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen vonnis, op 25 juni 2002 in hoger beroep ge-

wezen door de Correctionele Rechtbank te Gent.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Luc Huybrechts heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Thierry Werquin heeft geconcludeerd.
III. Cassatiemiddelen
Eiser stelt in een memorie vier 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
1.1. Eerste onderdeel
Overwegende dat artikel 159 Grondwet bepaalt dat de hoven en rechtbanken

de algemene, provinciale en plaatselijke besluiten en verordeningen alleen toe-
passen in zoverre zij met de wetten overeenstemmen;

Dat deze grondwettelijke bepaling niets uitstaande heeft met de voorrang die
de rechter moet verlenen aan internationale- of supranationale rechtsnormen die
rechtstreekse gevolgen hebben in de interne rechtsorde, en de daaruit voortvloei-
ende verplichting de nationale wet, die daarmee in strijd zou zijn, in de te beoor-
delen zaak buiten toepassing te laten; 

Overwegende dat voor het overige artikel 1, §5, van de wet van 21 juni 1985
betreffende de technische eisen waaraan elk voertuig te land, de onderdelen er-
van, evenals het veiligheidstoebehoren moeten voldoen, zoals aangevuld door de
wet van 5 april 1995, bepaalt:"De vervaardiging, de invoer, het bezit met oog op
de verkoop, het te koop aanbieden, de verkoop en de gratis bedeling van uitrus-
tingen die een verhoging van het motorvermogen en/of de snelheid van bromfiet-
sen tot doel hebben, evenals het aanbieden van hulp of verstrekken van advies
om deze uitrustingen te monteren, zijn verboden."

Overwegende dat de richtlijn 92/61/EEG van de Raad van 30 juni 1992 betref-
fende de goedkeuring van twee-  of  driewielige  motorvoertuigen,  maatregelen
vaststelt om in de periode die op 31 december 1992 eindigt, geleidelijk de inter-
ne markt voor deze motorvoertuigen tot stand te brengen; dat de richtlijn hiertoe
beoogt de nationale regelingen betreffende de goedkeuring door dezelfde voor-
schriften te vervangen; dat de richtlijn daartoe de definities van de betrokken
voertuigen, de geharmoniseerde technische voorschriften voor de verschillende
onderdelen ervan en de kenmerken van deze voertuigen en de regelen ten aan-
zien van het in het vrije handelsverkeer brengen ervan bepaalt;

Dat de richtlijn derhalve het in het vrije handelsverkeer in de Gemeenschap
brengen van goedgekeurde bromfietsen en onderdelen ervan betreft en niet van
niet-goedgekeurde;
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Overwegende dat artikel 15.1 en 2 van de vermelde richtlijn luidt:
"1. De Lid-Staten mogen het in de handel brengen, de verkoop, het in het ver-

keer brengen en het gebruik van nieuwe, aan de bepalingen van deze richtlijnen
beantwoordende voertuigen niet verbieden. Slechts aan de bepalingen van deze
richtlijn beantwoordende voertuigen mogen worden toegelaten;

2. De Lid-Staten mogen het in de handel brengen, de verkoop, het in het ver-
keer brengen en het gebruik van nieuwe technische eenheden, aan de bepalingen
van deze richtlijnen beantwoordende voertuigen niet verbieden. Slechts aan de
bepalingen van deze richtlijn beantwoordende technische eenheden en onderde-
len mogen in de handel worden gebracht of voor de eerste keer worden verkocht
om in de Lid-Staten te worden gebruikt;"

Dat deze bepalingen enkel het in het vrije handelsverkeer in de Gemeenschap
brengen van goedgekeurde nieuwe voertuigen, technische eenheden en onderde-
len en het gebruik van deze laatste betreft en niet van niet-goed-gekeurde;

Overwegende dat artikel 15.5 van de vermelde richtlijn luidt: "Deze richtlijn
laat de bevoegdheid van de Lid-Staten onverlet om, met inachtneming van het
Verdrag, de voorschriften vast te stellen die zij noodzakelijk achten om de ge-
bruikers bij het gebruik van de betrokken voertuigen de nodige bescherming te
bieden, voor zover dit geen wijzigingen van de voertuigen met zich brengt;"

Overwegende dat de artikelen 16 en 17 van de richtlijn de procedure voor de
aanpassing aan de technische vooruitgang bepalen: dat artikel 16 onder meer ver-
wijst naar bijlage I betreffende "19. Maatregelen tegen het opvoeren van brom-
fietsen en van motorfietsen" waarvan moet worden nagegaan of ze in overeen-
stemming zijn met de op communautair niveau vastgestelde voorschriften;

Dat deze bepalingen de Lid-Staten de bevoegdheid verlenen om voorschriften
vast te stellen zoals deze van artikel 1, §5, van de wet van 21 juni 1985 betref-
fende de technische eisen waaraan elk voertuig te land, de onderdelen ervan,
evenals het veiligheidstoebehoren moeten voldoen, zoals aangevuld door de wet
van 5 april 1995;

Dat het onderdeel faalt naar recht; 
1.2. Tweede onderdeel
Overwegende dat het onderdeel is afgeleid uit de, blijkens het antwoord op het

eerste onderdeel van het middel, onjuist gebleken uitlegging van artikel 15.5 van
de richtlijn 92/61/EEG van de Raad van 30 juni 1992 betreffende de goedkeuring
van twee- of driewielige motorvoertuigen;

Dat het onderdeel niet ontvankelijk is;
1.3. Derde onderdeel
Overwegende dat het onderdeel is afgeleid, blijkens het antwoord op het eerste

onderdeel van het middel, enerzijds, uit de onjuist gebleken uitlegging van arti-
kel 15.5 van de richtlijn 92/61/EEG van de Raad van 30 juni 1992 betreffende de
goedkeuring van twee- of driewielige motorvoertuigen, anderzijds, uit de onjuist
gebleken uitlegging van artikel 1, §5, van de wet van 21 juni 1985 betreffende de
technische eisen waaraan elk voertuig te land, de onderdelen ervan, evenals het
veiligheidstoebehoren moeten voldoen, zoals aangevuld door de wet van 5 april
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1995;
Dat het onderdeel niet ontvankelijk is;
2. Tweede middel
Overwegende dat het middel in zoverre het niet preciseert waarin het bestreden

vonnis artikel 159 Grondwet schendt, wegens gebrek aan nauwkeurigheid niet
ontvankelijk is;

Overwegende dat voor het overige artikel 8.1 van de richtlijn 97/24/EG van
het Europees Parlement en de Raad van 17 juni 1997 betreffende bepaalde on-
derdelen of eigenschappen van motorvoertuigen op twee of drie wielen, bepaalt
dat de lidstaten de nodige wettelijke en bestuurlijke bepalingen in werking moe-
ten doen treden om uiterlijk op 18 december 1998 aan de richtlijn te voldoen; 

Dat de vermelde richtlijn niet tot gevolg heeft dat op 18 december 1998 de
Belgische wetgever het invoerverbod van artikel 1, §5, van de wet van 21 juni
1985 betreffende de technische eisen waaraan elk voertuig voor vervoer te land,
en de onderdelen ervan, evenals het veiligheidstoebehoren moeten voldoen, zoals
aangevuld door de wet van 5 april 1995, dat niets uitstaande heeft met het in het
vrije  handelsverkeer  in  de  Gemeenschap  brengen  van  goedgekeurde  nieuwe
voertuigen, technische eenheden en onderdelen en het gebruik van deze laatst,
had moeten intrekken of dat deze wettelijke bepaling van dan af niet meer mag
worden toegepast;

Dat het middel in zoverre faalt naar recht;
3. Derde middel
Overwegende dat het middel in zoverre het niet preciseert waarin het bestreden

vonnis artikel 159 Grondwet schendt, wegens gebrek aan nauwkeurigheid niet
ontvankelijk is;

Overwegende dat voor het overige het middel stoelt op de onjuist gebleken
aanvoering dat artikel 1, §5, van de wet van 21 juni 1985 betreffende de techni-
sche eisen waaraan elk voertuig te land, de onderdelen ervan, evenals het veilig-
heidstoebehoren moeten voldoen, zoals aangevuld door de wet van 5 april 1995,
niet in overeenstemming is met de richtlijn 92/61/EEG van de Raad van 30 juni
1992 betreffende de goedkeuring van twee- of driewielige motorvoertuigen;

Dat het middel in zoverre niet ontvankelijk is;
4. Vierde middel
Overwegende dat het middel dat opkomt tegen de beoordeling van de feiten

door de rechter, niet ontvankelijk is;
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;
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Veroordeelt eiser in de kosten.

17 december 2002 - 2° kamer – Voorzitter: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter – Verslag-
gever: de h. Huybrechts – Gelijkluidende conclusie van de h. Werquin, advocaat-generaal
– Advocaat: mr. B. Goossens, Antwerpen.

Nr. 680

2° KAMER - 17 december 2002

REGELING VAN RECHTSGEBIED — STRAFZAKEN — TUSSEN

ONDERZOEKSGERECHT EN VONNISGERECHT — VERZACHTENDE OMSTANDIGHEDEN - BESCHIKKING

TOT VERWIJZING - MEERDERE VERDACHTEN - VERDACHTEN IN HECHTENIS - MEERDERE FEITEN -
POGING TOT MISDAAD EN WANBEDRIJF - SAMENHANG - VERZACHTENDE OMSTANDIGHEDEN NIET

AANGENOMEN - VONNISGERECHT ONBEVOEGD - GEVOLGEN.

Wanneer de raadkamer vier verdachten naar de correctionele rechtbank heeft verwezen
wegens mededaderschap aan een poging tot misdaad zonder verzachtende omstandig-
heden te hebben aangenomen en drie onder hen wegens wanbedrijven, het vonnisge-
recht zich, gelet op de samenhang tussen de verschillende aan de verdachten gelegde
feiten, voor het geheel onbevoegd heeft verklaard, en de beslissingen in kracht van ge-
wijsde zijn gegaan, vernietigt het Hof, bij regeling van het rechtsgebied, de beschikking
van de raadkamer en verwijst het de zaak naar de raadkamer, anders samengesteld, na
te hebben vastgesteld dat de op dezelfde datum gewezen beschikkingen waarbij wordt
beslist dat twee verdachten aangehouden blijven, geen bestaansreden meer hebben1.
(Art. 526 Sv.)

(PROCUREUR DES KONINGS TE TURNHOUT in zake W. e.a.)

ARREST

(A.R. P.02.1499.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

Turnhout van 6 augustus 2002;
- een vonnis, op 4 september 2002 op tegenspraak ten aanzien van de eerste,

de tweede en de derde beklaagden en bij verstek tegen de vierde beklaagde ge-
wezen door de Correctionele Rechtbank te Turnhout.

II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Luc Huybrechts heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Thierry Werquin 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-

1 Cass., 29 maart 1995, A.R. P.95.0248.F, nr. 177.
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hecht en maakt daarvan deel uit.

IV. Beslissing van het Hof
Overwegende dat de beschikking van de raadkamer  van de Rechtbank van

Eerste Aanleg te Turnhout van 6 augustus 2002 de eerste, de tweede en de derde
beklaagde naar de correctionele rechtbank verwijst wegens de telastleggingen A,
B en C en de vierde wegens de telastlegging C;

Dat de telastlegging C mededaderschap betreft aan:
"Gepoogd te hebben, bij inbreuk op de artikelen 1, 2, 11 en 28 van het konink-

lijk besluit van 31 december 1930 omtrent de handel in slaap- en verdovende
middelen, genomen in uitvoering van artikel 1 en strafbaar gesteld bij artikel
2bis, 4, 6 en 9 van de wet van 24 februari 1921, gewijzigd bij de wetten van 11
maart 1958 en 9 juli 1975, betreffende het verhandelen van de giftstoffen, slaap-
middelen  en  verdovende  middelen,  ontsmettingstoffen  en  antiseptica,  zonder
voorafgaande vergunning van de Minister van Volksgezondheid, de hiernaver-
melde verdovingsmiddelen onder bezwarende titel of om niet vervaardigd, in be-
zit gehad, verkocht of te koop gesteld, afgeleverd of aangeschaft te hebben, en
dit buiten elke aankoop of bezit krachtens geneeskundig voorschrift, namelijk:
Cannabis (nr. 15 artikel 1 KB 31 december 1930), met de omstandigheid dat het
misdrijf een daad is van deelneming aan de hoofd- of bijkomende bedrijvigheid
van een vereniging, waarbij het voornemen om de misdaad te plegen zich geo-
penbaard heeft door uitwendige daden die een begin van uitvoering van die mis-
daad uitmaken en alleen ten gevolge van omstandigheden van de wil van de da-
ders onafhankelijk, zijn gestaakt of hun uitwerking hebben gemist";

Overwegende dat de Correctionele Rechtbank te Turnhout bij vonnis van 4
september 2002 oordeelde dat de feiten van de telastlegging C de poging tot mis-
daad opleveren bedoeld in artikel 2bis, §3, b), van de wet van 24 december 1921,
welke strafbaar is met opsluiting van vijf tot tien jaar en daarvoor de raadkamer
geen verzachtende omstandigheden heeft aangenomen zodat zij, gelet op de sa-
menhang tussen de verschillende aan de beklaagden ten  laste  gelegde feiten,
voor het geheel onbevoegd is;

Overwegende dat tegen de beschikking van de raadkamer van de Rechtbank
van Eerste Aanleg te Turnhout van 6 augustus 2002 vooralsnog geen rechtsmid-
del openstaat en het op 4 september 2002 door de Correctionele Rechtbank te
Turnhout gewezen vonnis, dat op 10 september 2002 aan de vierde beklaagde
werd betekend, in kracht van gewijsde is gegaan;

Dat  de  tegenstrijdigheid  tussen  de  vermelde  beslissingen  een  geschil  van
rechtsmacht doet ontstaan dat de procesgang belemmert;

Overwegende dat de verwijzingsbeschikking van de raadkamer van de Recht-
bank van Eerste Aanleg te Turnhout van 6 augustus 2002 voor de misdaad van
de telastlegging C, geen verzachtende omstandigheden heeft aangenomen;

Overwegende dat uit het vonnis van de Correctionele Rechtbank te Turnhout
volgt dat er samenhang blijkt te bestaan tussen de aan de eerste, de tweede en de
derde beklaagde verweten telastlegging C en de overige aan deze beklaagden
verweten telastleggingen en de aan de vierde beklaagde verweten telastlegging;
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Overwegende dat door de vernietiging van de beschikking tot verwijzing de op
dezelfde datum gewezen beschikkingen waarbij respectievelijk wordt beslist dat
J. V. en H. S. aangehouden blijven, geen bestaansreden meer hebben;

OM DIE REDENEN,

HET HOF,

Beslissende tot regeling van rechtsgebied;
Vernietigt  de  beschikking  van de raadkamer  van de Rechtbank  van  Eerste

Aanleg te Turnhout van 6 augustus 2002;
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van de ver-

nietigde beschikking;
Verwijst de zaak naar de raadkamer van de Rechtbank van Eerste Aanleg te

Turnhout, anders samengesteld.

17 december 2002 - 2° kamer – Voorzitter: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter – Verslag-
gever: de h. Huybrechts – Gelijkluidende conclusie van de h. Werquin, advocaat-generaal.

Nr. 681

2° KAMER - 17 december 2002

1º RECHTEN VAN DE MENS — VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS —
ARTIKEL 6 — ARTIKEL 6.1 - HOF VAN CASSATIE - PARTIJDIGHEID.

2º CASSATIE — ALGEMEEN. OPDRACHT EN BESTAANSREDEN VAN HET
HOF. AARD VAN HET CASSATIEGEDING - PARTIJDIGHEID VAN HET HOF.

3º ARBITRAGEHOF - INTREKKING VAN BESLISSING VAN STRAFGERECHT -
VERZOEK TOT VOORLOPIGE INVRIJHEIDSTELLING.

4º ARBITRAGEHOF - VERZOEK TOT INTREKKING - BEVOEGD GERECHT.

5º CASSATIE — BEVOEGDHEID VAN HET HOF — ALLERLEI - INTREKKING VAN EEN

DOOR HET ARBITRAGEHOF VERNIETIGDE BESLISSING.

1º en 2° Geen partijdigheid kan worden afgeleid uit het enkel feit dat leden van het Hof van
Cassatie reeds uitspraak hebben gedaan in een ander geschil met gelijkaardige rechts-
vragen, zelfs al is de eiser dezelfde. (Art. 6.1 E.V.R.M.)

3º De beslissing over de bevoegdheid om uitspraak te doen over het verzoek tot intrekking
van een vernietigde beslissing gaat noodzakelijk vooraf aan de beslissing over de voorlo-
pige invrijheidstelling naar aanleiding van zulk verzoek, zelfs al moet over het verzoek tot
voorlopige invrijheidstelling uitspraak worden gedaan in raadkamer.  (Art. 12 Bijzondere
Wet Arbitragehof)

4º en 5° Onder "bevoegd gerecht" om tot de intrekking van een door het Arbitragehof ver-
nietigde beslissing over te gaan, moet worden verstaan het strafgerecht dat de beslissing
die kan worden ingetrokken heeft gewezen; in zoverre is het Hof van cassatie niet be-
voegd om kennis te nemen van een verzoek tot intrekking. (Artt. 10 en 12, §1, Bijzondere
Wet Arbitragehof)
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(V.)

ARREST

(A.R. P.02.1531.N)

I. Voorwerp van het verzoekschrift.
Eiser heeft op 21 november 2002 ter griffie van het Hof een verzoekschrift in-

gediend overeenkomstig artikel 12 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op
het Arbitragehof. Dat verzoekschrift is aan dit arrest gehecht en maakt daarvan
deel uit.

Het verzoekschrift betreft de intrekking van het arrest van het Hof van 11 de-
cember 2001, dat het cassatieberoep van eiser tegen het arrest op 12 oktober
2001 gewezen door het Hof van Beroep te Antwerpen, kamer van inbeschuldi-
gingstelling, waarbij eiser naar het Hof van Assisen van de provincie Antwerpen
wordt verwezen, verwerpt.

II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Jean-Pierre Frère heeft verslag uitgebracht.
Procureur-generaal Jean du Jardin heeft geconcludeerd.
III. Beslissing van het Hof 
A. Samenstelling van het Hof
Geen partijdigheid kan worden afgeleid uit het feit dat leden van het Hof van

Cassatie reeds uitspraak hebben gedaan in een ander geschil met gelijkaardige
rechtsvragen, zelfs al is de eiser dezelfde; 

B. Splitsing van de behandeling
De beslissing over de bevoegdheid om uitspraak te doen over het verzoek tot

intrekking, gaat noodzakelijk vooraf aan de beslissing over de voorlopige invrij-
heidstelling naar aanleiding van zulk verzoek, zelfs al moet over het verzoek tot
voorlopige invrijheidstelling uitspraak worden gedaan in raadkamer; 

Dat het verzoek tot afzonderlijke behandeling niet kan worden ingewilligd;
C. Bevoegdheid
Overwegende dat, krachtens artikel 12, §1, bijzondere wet Arbitragehof, het

verzoek tot intrekking bij het bevoegde gerecht aanhangig wordt gemaakt;
Overwegende dat uit de bewoordingen van artikel 10 van die wet volgt dat on-

der "bevoegd gerecht" moet worden verstaan het strafgerecht dat de beslissing
die kan worden ingetrokken, heeft gewezen;

Overwegende dat het Hof niet oordeelt over de grond van de zaak en dat het,
door de verwerping van het cassatieberoep, zich de oorspronkelijke beslissing
niet toe-eigent, maar oordeelt dat er geen grond is tot cassatie;

Dat het Hof niet bevoegd is om kennis te nemen van het verzoek tot intrek-
king;

Overwegende dat de vordering van eiser wordt afgewezen om procedurerede-
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nen die zelf niet het voorwerp uitmaken van de door hem opgeworpen prejudici-
ële vraag;

Dat die vraag bijgevolg niet hoeft te worden gesteld;
D. Voorlopige invrijheidstelling
Overwegende dat ingevolge de onbevoegdheid van het Hof om uitspraak te

doen over het verzoek tot intrekking, het Hof evenmin bevoegd is om van de ver-
zoeken tot opschorting van uitvoeringsmaatregelen en tot voorlopige invrijheid-
stelling, kennis te nemen;

E. Overige conclusies
Overwegende dat de overige conclusies van eiser die geen betrekking hebben

op de bevoegdheid van het Hof, geen antwoord behoeven;
OM DIE REDENEN,
HET HOF,
Verwerpt het verzoek tot intrekking, tot opschorting van uitvoeringsmaatrege-

len en tot voorlopige invrijdheidstelling;
Veroordeelt eiser in de kosten.

17 december 2002 - 2° kamer – Voorzitter: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter – Verslag-
gever: de h. Frère – Gelijkluidende conclusie van de h. du Jardin, advocaat-generaal – Ad-
vocaten: mrs. H. Rieder, Gent en B. De Geest, Brussel.

Nr. 682

2° KAMER - 18 december 2002

VERWIJZING VAN EEN RECHTBANK NAAR EEN ANDERE - STRAFZAKEN -
KENNELIJK NIET-ONTVANKELIJK VERZOEKSCHRIFT - GELDBOETE - VOORWAARDEN.

Wanneer een verzoek tot verwijzing van de zaak van een rechtbank naar een andere we-
gens gewettigde verdenking kennelijk niet-ontvankelijk is verklaard, alleen ertoe strekt de
goede rechtsbedeling te verlammen en een misbruik van de rechtspleging vormt, is het
verantwoord de verzoeker een geldboete op te leggen1.  (Art. 545, tweede en derde lid
Sv.)

(N. en B.)

ARREST (vertaling)

(A.R. P.02.1571.F)

I. Rechtspleging voor het Hof
Ten gevolge van het arrest van 4 december 2002 van het Hof, dat de vordering

tot verwijzing van de zaak, neergelegd op 28 november 2002 door J.N. en Y. B.,
niet-ontvankelijk verklaart, en deze zaak vaststelt op de terechtzitting van 18 de-

1 Zie Cass., 11 jan. 2001, A.R. C.00.0721.N, nr. 17, met  concl. adv.-gen. HENKES, Cass., 12 dec.
2001, A.R. P.01.1587.F, nr. 696; 6 feb. 2002, A.R. P.02.0091.F, nr. 90.
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cember 2002 teneinde, in voorkomend geval, artikel 545, tweede en derde lid,
van het Wetboek van Strafvordering, jegens hen toe te passen, is hun op 5 de-
cember 2002 een dagvaarding bij gerechtsbrief toegestuurd, zodat zij hun opmer-
kingen schriftelijk konden meedelen voor de datum van die terechtzitting.

J.N. en Y. B. zijn regelmatig gedagvaard, maar hebben geen schriftelijke op-
merkingen meegedeeld en zijn niet verschenen.

Raadsheer Francis Fischer heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Jean Spreutels heeft geconcludeerd.
II. Beslissing van het Hof
Overwegende dat tegen J.N. et Y.B. vervolgingen zijn ingesteld wegens talrij-

ke misdrijven, en dat die vervolgingen aanhangig zijn gemaakt bij de Correctio-
nele Rechtbank te Neufchâteau;

Overwegende dat zij achtereenvolgens zes verzoekschriften hebben ingesteld
tot wraking van de ondervoorzitter van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Neuf-
château;

Dat het eerste verzoekschrift is ingediend op 30 oktober 2000 en door het Hof
van Beroep te Luik in zijn arrest van 8 november 2000 ongegrond is verklaard;

Dat het tweede verzoekschrift is ingediend op 15 januari 2001 en door het hof
van beroep in zijn arrest van 24 januari 2001 ongegrond is verklaard;

Dat het derde verzoekschrift is ingesteld op 12 maart 2001 en door het hof van
beroep in zijn arrest van 21 maart 2001 gedeeltelijk niet-ontvankelijk en voor het
overige ongegrond is verklaard; dat zij tegen dat arrest cassatieberoep hebben in-
gesteld; dat hun cassatieberoepen door het Hof in zijn arrest van 3 oktober 2001
niet-ontvankelijk zijn verklaard;

Dat het vierde verzoekschrift is ingediend op 20 november 2001 en door het
hof van beroep in zijn arrest van 5 december 2001 ongegrond is verklaard; dat zij
tegen dat arrest cassatieberoep hebben ingesteld; dat hun cassatieberoepen door
het Hof in zijn arrest van 27 februari 2002 niet-ontvankelijk zijn verklaard;

Dat het vijfde verzoekschrift is ingediend op 27 februari 2002 en door het hof
van beroep in zijn arrest van 11 maart 2002 kennelijk niet-ontvankelijk is ver-
klaard; dat zij tegen dat arrest cassatieberoep hebben ingesteld; dat hun cassatie-
beroepen door het Hof in zijn arrest van 8 mei 2002 niet-ontvankelijk zijn ver-
klaard; dat het hof van beroep, ten gevolge van het arrest van 11 maart 2002, elk
van hen bij arrest van 3 juni 2002 heeft veroordeeld tot een geldboete van vijf-
honderd euro wegens kennelijk niet-ontvankelijk verzoekschrift; dat zij tegen dat
arrest cassatieberoep hebben ingesteld; dat hun cassatieberoepen door het Hof in
zijn arrest van 2 oktober 2002 niet-ontvankelijk zijn verklaard;

Dat het zesde verzoekschrift is ingediend op 15 mei 2002; dat het hof van be-
roep, in zijn arrest van 27 mei 2002, dat verzoekschrift ontvankelijk maar thans
doelloos heeft verklaard; dat zij tegen dat arrest cassatieberoep hebben ingesteld;
dat hun cassatieberoepen door het Hof in zijn arrest van 18 september 2002 niet-
ontvankelijk zijn verklaard;

Overwegende dat zij daarenboven verzoekschriften tot wraking van drie magi-
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straten van het voormelde hof van beroep hebben ingesteld, die door het Hof in
zijn arresten van 22 maart 2002 kennelijk niet-ontvankelijk zijn verklaard; dat
het Hof, ten gevolge van die arresten, elk van hen in zijn arrest van 26 april 2002
heeft veroordeeld tot geldboeten van vijfhonderd euro, wegens kennelijk niet-
ontvankelijke verzoeken;

Overwegende dat noch de verwerping van die talrijke verzoeken tot wraking
en van die talrijke cassatieberoepen, noch de hun opgelegde burgerrechtelijke
geldboeten hen hebben ontraden op 28 november 2002 een verzoekschrift tot
verwijzing van de zaak wegens gewettigde verdenking bij het Hof aanhangig te
maken, dat door het Hof in zijn arrest van 4 december 2002 kennelijk niet-ont-
vankelijk is verklaard;

Dat zij met dat verzoekschrift, dat ertoe strekte de onafhankelijkheid van "alle
hoven en [alle] rechtbanken van België" in twijfel te trekken, alleen de verlam-
ming van de goede rechtsbedeling op het oog hadden; dat zij van de rechtsple-
ging misbruik hebben gemaakt en het aldus verantwoord is hun een geldboete op
te leggen wegens kennelijk niet-ontvankelijk verzoek;

Dat, met toepassing van artikel 545, tweede en derde lid, van het Wetboek van
Strafvordering,  elk  van  hen  veroordeeld  moet  worden  tot  een  geldboete  van
tweeduizend vijfhonderd euro;

OM DIE REDENEN,
HET HOF
Veroordeelt J.N. en Y. B. om elk een burgerrechtelijke geldboete van tweedui-

zend vijfhonderd euro te betalen, overeenkomstig artikel 545, tweede en derde
lid, van het Wetboek van Strafvordering;

Zegt dat die geldboeten zullen worden geïnd door de Administratie der Regi-
stratie en Domeinen, met aanwending van alle middelen van recht;

Veroordeelt J.N. en Y.B. in de kosten.

18 december 2002 - 2° kamer – Voorzitter: de h. Lahousse, afdelingsvoorzitter – Ver-
slaggever: de h. Fischer – Gelijkluidende conclusie van de h. Spreutels, advocaat-generaal
– Advocaat: mr. V. Goasdoué, Douai (Frankrijk).

Nr. 683

2° KAMER - 18 december 2002

1º VOORLOPIGE HECHTENIS — HANDHAVING - RAADKAMER - VERPLICHTING OM

VAN MAAND TOT MAAND UITSPRAAK TE DOEN - TITEL VAN HECHTENIS - GELDIGHEID - MAXIMALE

GELDIGHEIDSDUUR - GEVOLG.

2º VOORLOPIGE HECHTENIS — HANDHAVING - KAMER VAN

INBESCHULDIGINGSTELLING - RECHTSPLEGING - BERICHT AAN DE RAADSMAN VAN DE

INVERDENKINGGESTELDE - DATUM VAN VERZENDING - BEWIJS.

3º VOORLOPIGE HECHTENIS — HANDHAVING - KAMER VAN
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INBESCHULDIGINGSTELLING - RECHTSPLEGING - RAADSMAN VAN DE INVERDENKINGGESTELDE -
INZAGE IN HET DOSSIER - GEEN INZAGE - RECHT VAN VERDEDIGING - GEVOLG.

4º RECHT VAN VERDEDIGING — STRAFZAKEN - VOORLOPIGE HECHTENIS -
HANDHAVING - KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING - RECHTSPLEGING - RAADSMAN VAN DE

INVERDENKINGGESTELDE - INZAGE IN HET DOSSIER - GEEN INZAGE - GEVOLG.

5º VOORLOPIGE HECHTENIS — HANDHAVING - RAADKAMER - BESCHIKKING -
VERMELDINGEN - NAAM VAN DE ADVOCAAT.

6º ADVOCAAT - VOORLOPIGE HECHTENIS - HANDHAVING - RAADKAMER -
BESCHIKKING - VERMELDINGEN - NAAM VAN DE ADVOCAAT.

7º VONNISSEN EN ARRESTEN — STRAFZAKEN — STRAFVORDERING - VOORLOPIGE

HECHTENIS - HANDHAVING - RAADKAMER - BESCHIKKING - VERMELDINGEN - NAAM VAN DE

ADVOCAAT.

8º REDENEN VAN DE VONNISSEN EN ARRESTEN — OP CONCLUSIE —
STRAFZAKEN (GEESTRIJKE DRANKEN EN DOUANE EN ACCIJNZEN INBEGREPEN) - KAMER VAN

INBESCHULDIGINGSTELLING - CONCLUSIE VAN DE BEKLAAGDE - DWALING IN DE BESCHIKKING VAN DE

RAADKAMER - GEEN ENKEL RECHTSGEVOLG.

9º ONDERZOEKSGERECHTEN - REDENGEVING - KAMER VAN

INBESCHULDIGINGSTELLING - CONCLUSIE VAN DE BEKLAAGDE - DWALING IN DE BESCHIKKING VAN DE

RAADKAMER - GEEN ENKEL RECHTSGEVOLG.

1º Door de raadkamer te verplichten van maand tot maand uitspraak te doen, bepaalt art.
22, eerste lid, Wet Voorlopige Hechtenis, de maximale geldigheidsduur van de titel van
hechtenis; geen enkele nietigheid van de rechtspleging kan voortvloeien uit de omstan-
digheid dat er minder dan een maand verstreken is tussen twee opeenvolgende beschik-
kingen die met toepassing van die wetsbepaling zijn gewezen1.  (Art. 22, eerste lid Wet
Voorlopige Hechtenis 1990)

2º Art. 22, derde lid Wet Voorlopige Hechtenis, is niet van toepassing op de desbetreffende
rechtspleging in hoger beroep; art. 30, §2, vijfde lid van die wet, bepaalt alleen dat de
griffier van het rechtscollege in hoger beroep de raadsman van de inverdenkinggestelde
een bericht van verschijning moet toesturen2; de datum van verzending van het bericht
bewijst dat de griffier dat vormvereiste heeft nageleefd3. (Artt. 22, derde lid en 30, §2, vijf-
de lid Wet Voorlopige Hechtenis 1990)

3º en 4° Ook al wordt bewezen geacht dat de raadsman van de inverdenkinggestelde, in
tegenstelling tot laatstgenoemde, geen inzage heeft gekregen van het dossier gedurende
twee volle dagen vóór de terechtzitting van de kamer van inbeschuldigingstelling die uit-
spraak doet over de handhaving van de voorlopige hechtenis, dan nog kan die omstan-
digheid het arrest niet onwettig maken, wanneer uit geen enkel stuk van de rechtspleging
blijkt dat eiser of zijn raadsman verzocht hebben de zaak naar een latere datum te verda-

1 Zie J. DE CODT, "Le contrôle de la détention préventive", in B. DEJEMEPPE, La détention préventive,
Brussel, 1992, blz. 236, nr. 75.
2 Zie Cass., 13 dec. 1995, A.R. P.95.1374.F, nr. 547; 16 okt. 1996, A.R. P.96.1278.F, nr. 385. 
3 Het bericht moet door de griffier worden verzonden per aangetekende brief, ten laatste op de voor-
avond van de eerste van de twee werkdagen die de verschijning van de gedetineerde voor de kamer
van inbeschuldigingstelling voorafgaan: Cass., 27 sept. 1972, volt. terechtzitt. (A.C., 1973, 107). De
wettelijke voorschriften zijn vervuld wanneer de griffier de aangetekende brief binnen de wettelijke
termijn heeft verzonden, aangezien de regelmatigheid van dat vormvereiste niet afhangt van de tijd
waarbinnen dit bericht de raadsman van de inverdenkinggestelde bereikt: Cass., 14 jan. 1975 (ibid.,
1975, 537).
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gen om hun verdediging beter voor te bereiden4.  (Art. 30, §2, vijfde lid Wet Voorlopige
Hechtenis 1990; algemeen rechtsbeginsel inzake het recht van verdediging)

5º, 6° en 7° De vermelding van de naam van de advocaat van de inverdenkinggestelde in
de beschikking van de raadkamer die over de voorlopige hechtenis uitspraak moet doen,
is niet voorgeschreven op straffe van nietigheid van die beschikking.

8º en 9° Geen enkele wettelijke bepaling verplicht de kamer van inbeschuldigingstelling te
antwoorden op de conclusie waarin de beklaagde alleen wijst op een dwaling in de be-
roepen beschikking van de raadkamer, m.b.t. de naam van de advocaat die hem heeft
bijgestaan, maar waaruit hij geen enkel rechtsgevolg afleidt5.

(G.)

ARREST (vertaling)

(A.R. P.02.1634.F)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen een vonnis, op 5 december 2002 gewezen

door het Hof van Beroep te Brussel, kamer van inbeschuldigingstelling.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Jean de Codt heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Jean Spreutels heeft geconcludeerd.
III. Cassatiemiddelen
Eiser voert vijf middelen aan in een memorie, waarvan een eensluidend ver-

klaard afschrift aan dit arrest is gehecht.
IV. Beslissing van het Hof
Over het eerste middel :
Overwegende dat het middel, in zoverre het gericht is tegen de beschikking

van 16 oktober 2002 van de raadkamer, vreemd is aan de bestreden beslissing en
derhalve niet ontvankelijk is;

Overwegende dat het middel, voor het overige, berust op de bewering dat de
raadkamer, in de regel, geen uitspraak mag doen over de voorlopige hechtenis
van  een  inverdenkinggestelde  vóór  het  verstrijken  van  een  termijn  van  een
maand, te rekenen van zijn voorgaande beschikking;

Overwegende, evenwel, dat artikel 22, eerste lid, van de wet van 20 juli 1990,
die de raadkamer verplicht van maand tot maand uitspraak te doen, aldus de
maximale geldigheidsduur van de titel van hechtenis bepaalt;

Dat die duur, in tegenstelling tot wat het middel beweert, geen "wachttermijn"
is;

Dat geen enkele nietigheid van de rechtspleging kan voortvloeien uit de om-
standigheid dat er minder dan een maand verstreken is tussen twee opeenvolgen-
de beschikkingen die met toepassing van het voormelde artikel 22, eerste lid, zijn
gewezen;

4 Zie Cass., 9 jan. 1991, A.R. 8806, nr. 234; 17 dec. 1996, A.R. P.96.1546.N, nr. 513; 12 jan. 2000,
A.R. P.00.0011.F, nr. 28.
5 Zie Cass., 25 juli 1990, A.R. 8455, nr. 641. 
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Dat het middel faalt naar recht;
Over het tweede middel :
Overwegende dat artikel 22, derde lid, van de wet van 20 juli 1990 betreffende

de voorlopige hechtenis niet van toepassing is op de desbetreffende rechtsple-
ging in hoger beroep; dat artikel 30, §2, vijfde lid, van die wet alleen bepaalt dat
de griffier van het rechtscollege in hoger beroep de raadsman van de inverden-
kinggestelde een bericht van verschijning moet toesturen;

Overwegende dat uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan, blijkt
dat, enerzijds, de griffier eisers raadsman kennis heeft gegeven van de datum
waarop de zaak door het appèlgerecht zou worden behandeld, en, anderzijds, dat
de griffier eiser op de hoogte heeft gebracht van de dag, datum en uur dat hij
voor de kamer van inbeschuldigingstelling moest verschijnen, alsook van het feit
dat het dossier gedurende twee dagen vóór de verschijning voor de kamer van in-
beschuldigingstelling ter beschikking was gesteld; dat die berichten zijn verzon-
den op 29 november 2002 voor de terechtzitting van 4 december 2002; dat eiser
en zijn raadsman op 2 december 2002 ervan hebben kennisgenomen;

Overwegende dat die procedure, volgens eiser, aan zijn raadsman geen effec-
tieve inzage in het dossier heeft gegeven, twee dagen vóór zijn verschijning voor
de kamer van inbeschuldigingstelling, en dat terwijl het recht van inzage van de
advocaat in het dossier, vóór de terechtzitting van de raadkamer, eveneens zou
zijn miskend;

Overwegende dat de datum van verzending van het bericht bewijst dat de grif-
fier de wettelijke vormvereiste heeft nageleefd;

Overwegende dat, voor het overige, al wordt bewezen geacht dat de raadsman
van de inverdenkinggestelde, in tegenstelling tot laatstgenoemde, geen inzage in
het dossier heeft gekregen gedurende twee volle dagen, die omstandigheid het
arrest dan nog niet onwettig kan maken, wanneer uit  geen enkel stuk van de
rechtspleging blijkt dat eiser of zijn raadsman verzocht hebben de zaak naar een
latere datum te verdagen om hun verdediging beter voor te bereiden;

Dat het middel niet kan worden aangenomen;
Over het derde middel :
Overwegende dat het arrest, op de conclusie waarin eiser in substantie betoogt

dat de raadkamer geen uitspraak kon doen op 22 november 2002, aangezien ze
dit reeds op 15 november 2002 had gedaan, antwoordt "dat de raadkamer, krach-
tens de artikelen 21, §6, en 22, eerste lid, van de wet van 20 juli 1990, alleen ver-
plicht is uitspraak te doen binnen een maximumtermijn van een maand, te reke-
nen van de dag van de voorgaande beschikking; dat geen enkele wettelijke bepa-
ling evenwel een minimumtermijn bepaalt tussen twee verschijningen; dat [eiser]
overigens had kunnen vragen om de zaak te verdagen, als hij de verschijning
voorbarig achtte";

Dat het middel feitelijke grondslag mist;
(...);
Over het vijfde middel :
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Overwegende dat eiser het arrest verwijt een dwaling in de beroepen beschik-
king niet te hebben verbeterd; dat die dwaling betrekking had op de naam van de
advocaat die hem voor de raadkamer had bijgestaan;

Overwegende dat, enerzijds, de vermelding van de naam van de advocaat van
de inverdenkinggestelde in de beschikking van de raadkamer die over de voorlo-
pige hechtenis uitspraak moet doen, niet is voorgeschreven op straffe van nietig-
heid van die beschikking;

Overwegende dat, anderzijds, geen enkele wettelijke bepaling de kamer van
inbeschuldigingstelling verplicht te antwoorden op de conclusie waarin de be-
klaagde alleen wijst op een dergelijke dwaling, maar geen enkel rechtsgevolg
daaruit afleidt;

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 de beslissing overeenkomstig de wet
is gewezen;

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

18 december 2002 - 2° kamer – Voorzitter: de h. Lahousse, afdelingsvoorzitter – Ver-
slaggever: de h. de Codt – Gelijkluidende conclusie van de h. Spreutels, advocaat-gene-
raal.

Nr. 684

1° KAMER - 19 december 2002

1º TERUGVORDERING VAN HET ONVERSCHULDIGD BETAALDE - BANK -
OVEREENKOMST VAN DADELIJK DEPOSITO VAN GELDEN - BIJ DE BANK AFGEGEVEN BEDRAGEN -
GEEN BETALING.

2º BANKWEZEN. KREDIETWEZEN. SPAARWEZEN — ALLERLEI - BANK -
TERUGVORDERING VAN HET ONVERSCHULDIGD BETAALDE - OVEREENKOMST VAN DADELIJK DEPOSITO

VAN GELDEN - GEEN BETALING.

1º en 2° De bedragen die aan een bankier worden afgegeven in het kader van een over-
eenkomst van dadelijk deposito van gelden zijn niet aan die bankier betaald, zodat hij
niet gehouden kan zijn ze terug te betalen op grond van de artikelen 1235, eerste lid en
1376 B.W. (Artt. 1235, eerste lid en 1376 B.W.)

(NATIONAAL VERBOND VAN SOCIALISTISCHE MUTUALITEITEN T. FORTIS BANK N.V.)

ARREST (vertaling)

(A.R. C.01.0380.F)

I. Bestreden beslissing
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Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest dat op 13 februari 2001 door het
Hof van Beroep te Luik is gewezen.

II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Sylviane Velu heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Xavier De Riemaecker heeft geconcludeerd.
III. Middel
Eiseres voert een middel aan.
Het is als volgt gesteld :
Geschonden wetsbepalingen
- de artikelen 711, 718, 724, 811, 870, 873, 1110, 1131, 1134, 1135, 1235, 1376 tot

1381, 1937 en 1939 van het Burgerlijk Wetboek;
- algemeen rechtsbeginsel betreffende de uitvoering te goeder trouw van de overeen-

komsten;
-  algemeen  rechtsbeginsel  volgens  hetwelk  een  overeenkomst  die  intuitu  personae

wordt gesloten, eindigt met het overlijden van een van de partijen, dat met name neerge-
legd is in de artikelen 1795 van het Burgerlijk Wetboek (huur van werk), 1865 van het
Burgerlijk Wetboek (aannemingovereenkomst) en 2003 van het Burgerlijk Wetboek (last-
geving).

Aangevochten beslissingen
Het bestreden arrest verklaart het hoofdberoep ontvankelijk maar niet-gegrond, beves-

tigt het beroepen vonnis in al zijn beschikkingen, zulks op grond
"dat de rechtbank, steunend op pertinente redenen, die het hof (van beroep) overneemt

en waarin rekening wordt gehouden met alle feiten die aan het gerecht zijn voorgelegd,
die passend en volledig de aangevoerde juridische argumenten beantwoorden en een cor-
recte toepassing maken van alleen die rechtsnormen op grond waarvan het geschil moet
worden beslecht, de vordering van (eiseres) ontvankelijk maar niet-gegrond verklaart; dat
(eiseres)  geen enkel nieuw middel aanvoert  waarop de eerste rechter niet  heeft  geant-
woord;

dat er immers na het arrest van het Hof van Cassatie van 16 september 1993 een duide-
lijk beginsel tot uiting is gekomen volgens hetwelk "een zichtrekeningcontract,  zonder
een contract van bewaargeving in de zin van artikel 1915 van het Burgerlijk Wetboek te
zijn, een contract van dadelijk deposito van gelden is, dat de bankier een gelijksoortige
verplichting tot teruggave oplegt als die welke op een bewaarnemer rust"; dat een bewaar-
nemer geen enkel beschikkingsrecht over de betaalde gelden heeft,  zoals (eiseres) zou
doen willen geloven;

dat (eiseres) beweert dat de massa van de nalatenschap, zowel de activa als de passiva,
vastgesteld wordt op de dag van het overlijden en dat de betaling die na het overlijden
plaatsvond geen deel uitmaakt van de activa van de nalatenschap; dat de erfgenamen of de
curator van een onbeheerde nalatenschap moeten uitmaken of die betalingen van na het
overlijden een oorzaak hebben en ze indien nodig moeten teruggeven aan degenen die ze
per vergissing hebben gedaan;

dat indien de redenering van (eiseres) gevolgd werd, zulks erop zou neerkomen dat de
banken de bevoegdheid krijgen om over gelden te beschikken die hun niet toebehoren; dat
die bevoegdheid immers niet de lege lata bestaat;

dat er als antwoord op de conclusie van (eiseres) vastgesteld moet worden :
- dat (verweerster) verplichtingen als bewaarnemer heeft en dat zij geen andersluidende
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geschriften mag opstellen teneinde de door (eiseres) gewenste regularisatie te bewerkstel-
ligen,

- dat het feit dat de overledene of zijn nalatenschap geen recht op de litigieuze betalin-
gen hadden niet tot gevolg heeft dat de bank die gelden voor eigen rekening zou hebben
ontvangen, dat de aard van een bankverrichting niet wordt beoordeeld op grond van de
doelstelling van degenen die ze uitvoeren,

- dat niet (verweersters) standpunt, maar wel het feit dat (eiseres) verzuimt de formali-
teiten te vervullen teneinde een curator van een onbeheerde nalatenschap aan te wijzen,
(verweerster) in staat stelt de gelden die het creditsaldo van de rekening van de overledene
uitmaken tot in het oneindige te behouden,

- dat het onderzoek van de verplichtingen van de bank als lasthebber hier niet ter zake
doet, aangezien de overledene, door haar overlijden, niets te maken heeft met het voor-
werp van het geschil,

- dat de overeenkomsten tussen de R.V.P. en bepaalde bankinstellingen, (waarvan) de
geldigheid niet bij het hof van (beroep) aanhangig is gemaakt, betreffende de terugbeta-
ling van sociale bijdragen die onkundig van het overlijden zijn gestort, slechts kunnen
aantonen dat een overeenkomst vereist is om de gevorderde terugbetalingen te doen, aan-
gezien het wettelijk kader op zichzelf niet volstaat,

- dat er geen grond bestaat om het debat te heropenen teneinde (eiseres) in staat te stel-
len een curator van een onbeheerde nalatenschap, wiens aanduiding zij zou vorderen, in
het geding te brengen, aangezien het geschil tussen (eiseres) en de nalatenschap van de
overledene niet bij het hof (van beroep) aanhangig is gemaakt,

dat (eiseres) bovendien haar stilzwijgen betreffende de procedure om een curator van
een onbeheerde nalatenschap aan te stellen niet verklaart; dat de door haar gevorderde te-
ruggave van de gelden wellicht al lang zou hebben plaatsgevonden indien haar standpunt
over de omstandigheden van de betalingen gegrond is, wat het blijkbaar is".

Het beroepen vonnis had op de onderstaande gronden de rechtsvordering van eiseres
niet-gegrond verklaard :

"dat (verweerster) niet de persoon is die de betaling heeft ontvangen;
dat die betalingen wel degelijk aan mevrouw Z. waren gericht (en niet aan [verweer-

ster]);
dat de bedragen (tegelijk overigens met een schuld van terugbetaling van die ten on-

rechte geïnde bedragen) in het vermogen van de overledene opgenomen zijn (en niet in
dat van [verweerster]);

dat (verweerster), in de hoedanigheid van bewaarnemer van gelden die op het credit
van de rekening 141-0557456-43 zijn ingeschreven, rekenschap is verschuldigd aan haar
erfgenamen (artikel 1930 van het Burgerlijk Wetboek) ook al zijn deze thans niet bepaald;

dat enkel de erfgenamen van wijlen mevrouw Z. hoedanigheid hebben te beschikken
over de tegoeden die ingeschreven staan op het credit van de rekening 141-0557456-43;

dat moeilijk te begrijpen valt waarom (eiseres) blijft weigeren een akte van bekendheid
te laten opmaken om de erfopvolging vast te stellen en te bewijzen dat alle erfgenamen de
nalatenschap hebben verworpen, zoals (verweerster) in haar brief van 11 april 1994 had
gevraagd".

Grieven
Ingevolge  artikel  1235  van  het  Burgerlijk  Wetboek,  onderstelt  iedere  betaling  een

schuld, hetgeen betaald is zonder verschuldigd te zijn, kan worden teruggevorderd; inge-
volge artikel 1376 van het Burgerlijk Wetboek, is degene die bij vergissing of met zijn
weten iets ontvangen heeft dat hem niet verschuldigd was, verplicht het terug te geven aan
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degene van wie hij het ontvangen heeft zonder dat het hem verschuldigd was; ingevolge
die bepalingen kan alleen de accipiens, d.w.z. degene die de betaling heeft ontvangen, er-
toe gehouden worden een onverschuldigde betaling terug te geven.

Het contract van deposito van gelden of zichtrekeningcontract, zonder een contract van
bewaargeving te zijn in de zin van artikel 1915 van het Burgerlijk Wetboek, is een over-
eenkomst van dadelijk deposito van gelden dat de bankier een gelijksoortige verplichting
tot teruggave oplegt als die welke op een bewaarnemer rust; een zichtrekeningovereen-
komst is een contract sui generis; die overeenkomst is een contract intuitu personae dat
automatisch wordt beëindigd met name door de dood van een van de partijen; vanaf de af-
sluiting van het rekeningcontract,  mag geen enkele nieuwe verrichting op de rekening
worden ingeschreven.

De samenstelling van de massa van de nalatenschap wordt actief en passief vastgesteld
op de dag van het overlijden; derhalve is de betaling van een rente als vergoeding wegens
arbeidsongeschiktheid,  die  na het overlijden van de begunstigde op zijn zichtrekening
wordt gedaan, geen schuld van de nalatenschap maar wel een onverschuldigde betaling
waarvan de teruggave slechts van de persoon die ze ontvangen heeft kan worden gevor-
derd.

1. Eerste onderdeel
Het bestreden arrest is hier, net als het eerste vonnis, van oordeel dat verweerster in

haar hoedanigheid van bewaarnemer geen enkel beschikkingsrecht heeft over de door ei-
seres gestorte bedragen en dat de erfgenamen of de curator van een onbeheerde nalaten-
schap moeten uitmaken of de betalingen van na het overlijden een oorzaak hebben en in-
dien nodig de gestorte bedragen moeten terugbetalen aan degenen die ze per vergissing
hebben gedaan; dat verweerster verplichtingen als bewaarnemer heeft en dat zij geen an-
dersluidende geschriften mag opstellen teneinde de door (eiseres) gewenste regularisatie
te bewerkstelligen.

Het bestreden arrest stelt (evenwel) vast dat, in casu, de door eiseres betaalde bedragen
na het overlijden van verweersters cliënt zijn gestort; te rekenen van het overlijden van
verweersters cliënt was het zichtrekeningcontract dus automatisch beëindigd.

Hieruit volgt dat het bestreden arrest dat oordeelt dat verweerster verplichtingen als be-
waarnemer had, ook al  was verweersters cliënt overleden toen eiseres haar betalingen
deed, het karakter intuitu personae van het zichtrekeningcontract miskent, want verweer-
ster was, te rekenen van het overlijden van haar cliënt, niet langer de bewaarnemer van de
gelden van haar cliënt, aangezien het zichtrekeningcontract met het overlijden van laatst-
genoemde beëindigd werd (schending van de artikelen 1110, 1131, 1134, 1937 en 1939
van het Burgerlijk Wetboek, miskenning van het algemeen rechtsbeginsel van de uitvoe-
ring te goeder trouw van de overeenkomsten en van het algemeen rechtsbeginsel volgens
hetwelk een intuitu personae overeenkomst, eindigt met het overlijden van een van de par-
tijen, dat met name neergelegd is in de artikelen 1795 van het Burgerlijk Wetboek (huur
van werk), 1865 van het Burgerlijk Wetboek (aannemingovereenkomst) en 2003 van het
Burgerlijk Wetboek (lastgeving).

2. Tweede onderdeel
De accipiens in de zin van de artikelen 1235 en 1376 van het Burgerlijk Wetboek is de-

gene die de betaling daadwerkelijk ontvangt.
Zoals hierboven uiteengezet, eindigt het zichtrekeningcontract met het overlijden van

een van de contracterende partijen.
Voorts stelt het bestreden arrest vast dat verweerster niet de hoedanigheid van lastheb-

ber heeft, "aangezien de overledene, door haar overlijden, niets te maken heeft met het
voorwerp van het geschil".
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Bovendien is de betaling van een rente als vergoeding wegens arbeidsongeschiktheid,
die na het overlijden van de begunstigde op zijn zichtrekening wordt gedaan, geen schuld
van de nalatenschap maar wel een onverschuldigde betaling waarvan de teruggave slechts
van de persoon die ze ontvangen heeft kan worden gevorderd.

Bij ontstentenis van een contract van bewaargeving of van enig ander contract, heeft
verweerster de betalingen slechts in haar eigen naam kunnen ontvangen en heeft zij hoe
dan ook de betalingen van eiseres niet voor rekening van de overledene of van haar nala-
tenschap kunnen innen; bijgevolg zijn de bedragen die gestort zijn na het overlijden van
de titularis van de zichtrekening(overeenkomst) een betaling die noodzakelijkerwijs aan
de bank zelf is gedaan.

Daaruit volgt dat het bestreden arrest, dat oordeelt dat verweerster niet de persoon is die
de betalingen van eiseres heeft ontvangen die gedaan zijn na de dood van verweersters cli-
ënt, het wettelijk begrip accipiens in de zin van de artikelen 1235 en 1376 van het Burger-
lijk Wetboek miskent en zijn beslissing niet naar recht verantwoordt.

Aldus volgt uit de eerste twee onderdelen dat het arrest, aangezien het enerzijds beslist
dat verweerster nog steeds verplichtingen als bewaarnemer had en dat zij geen anderslui-
dende geschriften mocht opstellen teneinde de door (eiseres) gewenste regularisatie te be-
werkstelligen en, anderzijds, de redenen van het eerste vonnis overneemt, dat oordeelt dat
niet verweerster de betalingen van na de dood van verweersters cliënt heeft ontvangen en
dat de bedragen opgenomen zijn in het vermogen van de overledene, zijn beslissing niet
naar recht verantwoordt (schending van de artikelen 711, 718, 724, 811, 870, 873, 1110,
1131, 1134, 1135, 1235, 1376 tot 1381, 1937 en 1939 van het Burgerlijk Wetboek, mis-
kenning van het algemeen rechtsbeginsel van de uitvoering te goeder trouw van de over-
eenkomsten en van het algemeen rechtsbeginsel volgens hetwelk een overeenkomst die
intuitu personae wordt gesloten, eindigt met het overlijden van een van de partijen, dat
met name neergelegd is in de artikelen 1795 van het Burgerlijk Wetboek (huur van werk),
1865 van het Burgerlijk Wetboek (aannemingovereenkomst) en 2003 van het Burgerlijk
Wetboek (lastgeving).

3. Derde onderdeel
De vordering tot  terugave van het  onverschuldigd betaalde impliceert  dat  aan twee

voorwaarden is voldaan, zijnde het bestaan van een betaling en het onverschuldigd karak-
ter ervan.

Ingevolge de artikelen 1235 en 1376 van het Burgerlijk Wetboek moet, wanneer onver-
schuldigd ontvangen bedragen aan een derde zijn overgedragen, de vordering tot terugga-
ve van het onverschuldigd betaalde ingesteld worden tegen degene die daadwerkelijk de
betaling ontvangt ("de materiële accipiens") en niet tegen de derde die naar voren komt
als de uiteindelijke begunstigde van die betaling ("intellectuele accipiens").

Hier betwist het bestreden arrest niet dat eiseres een onverschuldigde betaling heeft ge-
daan, maar het is van oordeel dat niet verweerster maar wel de nalatenschap van verweer-
sters cliënt ze ontvangen heeft; in de onderstel-ling dat de stortingen die gedaan zijn na
het overlijden van verweersters cliënt in aanmerking genomen kunnen worden voor de be-
rekening van het eisbaar tegoed van de nalatenschap - quod non -, wordt haar nalaten-
schap de uiteindelijke begunstigde van de onverschuldigde betaling van eiseres, dus de in-
tellectuele accipiens; verweerster heeft die betalingen ontvangen als materiële accipiens.

Bijgevolg dwingt het bestreden arrest, waarin beslist wordt dat eiseres de teruggave van
het onverschuldigd betaalde zou moeten vorderen van de nalatenschap van verweersters
cliënt, eiseres ertoe haar vordering tot teruggave van het onverschuldigd betaalde in te
stellen tegen de uiteindelijke begunstigden van het onverschuldigd betaalde en niet tegen
de materiële accipiens ervan.

Daaruit volgt dat het bestreden arrest de artikelen 1235 en 1376 van het Burgerlijk Wet-
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boek schendt en zijn beslissing niet naar recht verantwoordt.
IV. Beslissing van het Hof
1.1. Eerste onderdeel
Over het door verweerster tegen dat onderdeel opgeworpen middel van niet-

ontvankelijkheid: het onderdeel is vaag :
Overwegende dat het onderdeel niet preciseert in hoeverre het arrest de artike-

len 1110, 1131 en 1134 van het Burgerlijk Wetboek schendt en het algemeen
rechtsbeginsel betreffende de uitvoering te goeder trouw van de overeenkomsten
miskent;

Over het door verweerster tegen dat onderdeel opgeworpen middel van niet-
ontvankelijkheid: het onderdeel is nieuw :

Overwegende dat eiseres, om staande te houden dat verweerster geen bewaar-
nemer was van de bedragen die eiseres haar overgedragen had na het overlijden
van haar aangeslotene teneinde ze in te brengen op de zichtrekening die laatstge-
noemde bij verweerster had geopend, zich ertoe beperkte in conclusie aan te voe-
ren dat "de samenstelling van de massa van de nalatenschap actief en passief
vastgesteld moet worden op de dag van het overlijden" en dat "bijgevolg, een be-
taling die gedaan wordt aan de persoon van de overledene, die door geen enkele
voordien bestaande schuldvordering verantwoord wordt en dus onverschuldigd
is, en gedaan wordt na het overlijden, geen deel kan uitmaken van het activa van
de nalatenschap; dat evenzo de schuld tot terugbetaling van dat onverschuldigd
betaalde, die per onderstelling op de dag van de betaling van het onverschuldigd
betaalde is ontstaan en dus na het overlijden, evenmin tot het passief van de nala-
tenschap kan behoren";

Dat eiseres aldus voor het hof van beroep niet staande hield dat het overlijden
van de rekeninghouder een einde maakte aan iedere verplichting van de bank in
de hoedanigheid van bewaarnemer, gelet op het karakter intuitu personae van de
overeenkomst van dadelijk deposito van gelden;

Dat het onderdeel  waarover het  hof van beroep niet op eigen initiatief  uit-
spraak heeft  gedaan en dat steunt op bepalingen die noch van openbare orde
noch dwingend zijn, nieuw is;

Dat de middelen van niet-ontvankelijkheid aangenomen moeten worden;
1.2. Tweede onderdeel:
Over het door verweerster tegen dat onderdeel opgeworpen middel van niet-

ontvankelijkheid: het onderdeel is vaag :
Overwegende dat het onderdeel niet preciseert in hoeverre het arrest de artike-

len 711, 718, 724 en 811 van het Burgerlijk Wetboek schendt;
Dat, in zoverre, het middel van niet-ontvankelijkheid aangenomen moet wor-

den;
Overwegende dat het arrest oordeelt, zonder daarover afdoende te worden be-

kritiseerd, zoals blijkt uit het antwoord op het eerste onderdeel, dat verweerster
de bewaarnemer van het litigieuze bedrag was;

Dat het onderdeel, in zoverre het ontvankelijk is, waarin aangevoerd wordt dat
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verweerster dat bedrag heeft ontvangen bij ontstentenis van enig contract van be-
waargeving, feitelijke grondslag mist;

1.3. Derde onderdeel
Overwegende dat ingevolge artikel 1235, eerste lid, van het Burgerlijk Wet-

boek iedere betaling een schuld onderstelt en dat hetgeen betaald is zonder ver-
schuldigd te zijn, kan worden teruggevorderd;

Dat artikel 1376 van dat Wetboek bepaalt dat degene die bij vergissing of met
zijn weten iets ontvangen heeft dat hem niet verschuldigd was, verplicht is het
terug te geven aan degene van wie hij het ontvangen heeft zonder dat het hem
verschuldigd was;

Overwegende dat het arrest beslist dat verweerster de bewaarnemer van het li-
tigieuze bedrag was;

Dat de bedragen die aan een bankier worden afgegeven in het kader van een
overeenkomst van dadelijk deposito van gelden niet aan die bankier zijn betaald,
zodat hij niet gehouden kan zijn ze terug te betalen op grond van de hierboven
aangehaalde bepalingen;

Dat het onderdeel niet kan worden aangenomen;
OM DIE REDENEN,
HET HOF
Verwerpt het cassatieberoep;
Veroordeelt eiseres in de kosten.

19 december 2002 - 1° kamer – Voorzitter: de h. Marchal, eerste voorzitter – Verslag-
gever: mevr. Velu – Gelijkluidende conclusie van de h. De Riemaecker, advocaat-gene-
raal – Advocaten: mrs. Verbist en Van Ommeslaghe.

Nr. 685

1° KAMER - 19 december 2002

1º RECHTSBEGINSELEN (ALGEMENE) - VERBOD OM IN EEN ZELFDE ZAAK
TEGELIJK RECHTER EN PARTIJ TE ZIJN - ALGEMEEN RECHTSBEGINSEL.

2º RECHTERLIJKE ORGANISATIE — ALGEMEEN - SAMENSTELLING VAN DE ZETEL -
ALGEMENE RECHTSBEGINSELEN - VERBOD OM IN EEN ZELFDE ZAAK TEGELIJK RECHTER EN PARTIJ TE

ZIJN - AANSPRAKELIJKHEIDSVORDERING TEGEN DE STAAT - VERMEENDE SCHULDIGE TRAAGHEID VAN

EEN ONDERZOEK - RECHTER DIE OPTRAD IN DE HOEDANIGHEID VAN ONDERZOEKSRECHTER -
RECHTER DIE RECHTSTREEKS BIJ DE ZAAK BETROKKEN IS.

3º RECHTBANKEN — ALGEMEEN - SAMENSTELLING VAN DE ZETEL - ALGEMENE

RECHTSBEGINSELEN - VERBOD OM IN EEN ZELFDE ZAAK TEGELIJK RECHTER EN PARTIJ TE ZIJN -
AANSPRAKELIJKHEIDSVORDERING TEGEN DE STAAT - VERMEENDE SCHULDIGE TRAAGHEID VAN EEN

ONDERZOEK - RECHTER DIE OPTRAD IN DE HOEDANIGHEID VAN ONDERZOEKSRECHTER - RECHTER

DIE RECHTSTREEKS BIJ DE ZAAK BETROKKEN IS.
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1º Niemand kan in een zelfde zaak tegelijk rechter en partij zijn1. (Algemeen rechtsbeginsel;
artt. 292, 293, 297 en 304 Ger.W.)

2º en 3° Het algemeen rechtsbeginsel volgens hetwelk niemand in een zelfde zaak tegelijk
rechter en partij kan zijn, verbiedt een rechter die rechtstreeks bij een zaak betrokken is
om in die zaak te beslissen en dus eraan in de weg dat een rechter kennisneemt van een
aansprakelijkheidsvordering tegen de Staat wegens de rechtsprekende functie, wanneer
hijzelf heeft deelgenomen aan de aangevoerde foutieve uitoefening van die functie2.

(D. T. B. e.a.)

ARREST (vertaling)

(A.R. C.02.0285.F)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest dat op 7 december 2000 door het

Hof van Beroep te Brussel is gewezen.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Christian Storck heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Xavier de Riemaecker heeft geconcludeerd.
III. Feiten
De feiten van de zaak en de gevoerde rechtspleging, zoals ze uit het bestreden

arrest en uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan blijken, kunnen als
volgt worden samengevat :

Korte tijd nadat in de nacht van 21 op 22 oktober 1984 een moord werd ge-
pleegd, is eiseres, die het beroep van advocaat uitoefent, belast met het verdedi-
gen van de belangen van de moeder en de kinderen van de getroffene in het ka-
der van de strafrechtspleging tegen de dader.

De cliënten van eiseres hebben zich door het neerleggen van een conclusie op
de zitting van het assisenhof van 2 december 1991 burgerlijke partij gesteld.

Aangezien de beschuldigde schuldig werd verklaard aan moord maar de feiten
slechts met een correctionele straf bleken te moeten gestraft worden, stelde het
assisenhof op 6 december 1991 vast dat de strafvordering door verjaring verval-
len was. 

Het assisenhof heeft bij arrest van 31 januari 1992 beslist dat de vordering van
de burgerlijke partijen niet ontvankelijk is omdat zij verjaard is. 

Die partijen hebben dan een aansprakelijkheidsvordering ingesteld tegen eise-
res op grond dat zij een fout heeft begaan door hun burgerlijke partijstelling niet
tijdig in te stellen. 

Eiseres is van oordeel dat de schade, waarvoor zij wordt aangesproken, zich
niet op dezelfde wijze zou hebben voorgedaan als het vooronderzoek niet met
foutieve vertraging was gevoerd, en tot staving van haar vordering tot vrijwaring
tegen de vierde verweerder, voert zij aan dat de aansprakelijkheid van de Staat
door het rechtsprekend ambt in het gedrang is gebracht. 

1 Zie Cass., 13 okt. 1975, A.C., 1976, 191 en de door J.V. ondertekende noot.
2 Ibid.
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Het bestreden arrest doet uitspraak over het geheel van de tussen de partijen
ingestelde vorderingen.

IV. Cassatiemiddelen
Eiseres voert zeven middelen aan.
Het eerste is als volgt gesteld :
Geschonden wetsbepalingen
- artikel 6.1 van het Europees verdrag tot bescherming van de rechten van de Mens en

de fundamentele vrijheden, ondertekend te Rome op 4 november 1950 en goedgekeurd bij
de wet van 13 mei 1955;

- algemeen rechtsbeginsel dat stelt  dat de rechter onafhankelijk en onpartijdig moet
zijn, zoals dat met name volgt uit de artikelen 292, 293, 297, 304 en 828, 8°, van het Ge-
rechtelijk Wetboek en bovendien, voor zoveel nodig, van die bepalingen;

- algemeen rechtsbeginsel dat niemand in dezelfde zaak tegelijk rechter en partij kan
zijn.

Aangevochten beslissingen en redenen
Het bestreden arrest is uitgesproken door drie magistraten die de tweede kamer van het

Hof van Beroep te Brussel vormen, onder hen de h. Ménestret, raadsheer in dat hof.
Grieven
Artikel 6.1 van het Verdrag van 4 november 1950 bepaalt dat, met name bij het vast-

stellen van zijn burgerlijke rechten en verplichtingen, een ieder het recht heeft op een be-
handeling van zijn zaak door een onafhankelijke en onpartijdige rechterlijke instantie; het
algemeen rechtsbeginsel, dat de openbare orde raakt, en dat de onafhankelijkheid en de
onpartijdigheid van de rechter voorschrijft en, voor zoveel nodig, de artikelen 292, 293,
297, 304 en 828, 8°, van het Gerechtelijk Wetboek en het algemeen rechtsbeginsel dat
niemand in dezelfde zaak tegelijk rechter en partij kan zijn, leggen hetzelfde recht vast.

Die verdragsregel, die algemene rechtsbeginselen en die wetsbepalingen staan eraan in
de weg dat, wanneer een vordering tot vergoeding tegen de Belgische Staat is ingesteld
wegens het rechtsprekend ambt en die vordering met name gegrond is op fouten die ten
laste worden gelegd van een of meer magistraten en die de oorzaak of een van de oorza-
ken zijn van de schade waarvoor vergoeding wordt gevraagd, over die vordering wordt
geoordeeld door een rechtscollege waartoe een van die magistraten behoort.

Zij staan met name eraan in de weg dat dat rechtscollege afwijzend beschikt op de vor-
dering tot vergoeding tegen de Belgische Staat, op grond dat het oorzakelijk verband tus-
sen de aan die magistraat verweten fout en die de aansprakelijkheid van de Belgische
Staat in het gedrang kan brengen, enerzijds, en de schade waarvoor vergoeding wordt ge-
vraagd, niet is aangetoond.

Een dergelijke deelname van die magistraat, die de aangeklaagde fout(en) heeft begaan,
aan het berechten van die zaak miskent een wezenlijke regel van de rechtsbedeling.

Eiseres verweet aan de [vierde] verweerder, de Belgische Staat, verschillende fouten
die zij aan de rechterlijke macht toeschreef en, onder meer, de nalatigheden van de onder-
zoeksgerechten die met de zaak van de verdachte V. waren belast, en waaronder eiseres,
zonder door het bestreden arrest te worden tegengesproken, onderzoeksrechter Ménestret
bedoelde die toen rechter was in de Rechtbank van Eerste Aanleg te Brussel. Het optreden
van rechter Ménestret blijkt trouwens uit de stukken die eiseres aan het hof van beroep
voorlegt, met name de stukken 7 tot 10 van haar dossier, welke stukken als bijlage bij het
cassatieberoep zijn gevoegd.

Hoewel het bestreden arrest vaststelt dat is gebleken "dat het onderzoek onzorgvuldig is
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gevoerd", dat "er overduidelijke tekortkomingen zijn in de uitvoering van de onderzoeks-
verrichtingen" en dat "het correctionaliseren van het oorspronkelijk als misdaad omschre-
ven feit dat ten laste van V. is gelegd zeker een van de gevolgen is van de tekortkomingen
van het onderzoek en van de overdreven duur ervan", beslist het toch "dat de schade die
de rechtverkrijgenden van wijlen A. D. [...] hebben geleden, niet het gevolg is van de eer-
der beschreven fout van de Staat, maar van het foutieve talmen [van eiseres]".

Het bestreden arrest, dat onder meer door de raadsheer Ménestret is gewezen, sluit a
ldus uit  dat  de fouten van het  onderzoeksgerecht die het bewezen verklaart  en,  onder
meer, de bewezen nalatigheid en tekortkomingen van onderzoeksrechter Ménestret, hoe-
wel hij in het arrest niet met naam wordt genoemd, de oorzaak vormen van de schade die
de [eerste drie] verweerders hebben geleden,  et  bijgevolg de aansprakelijkheid van de
[vierde] verweerder uitsluit voor de fouten die aan de onderzoeksgerechten worden ver-
weten, inclusief de fouten die aan de onderzoeksrechter Ménestret worden verweten.

Daaruit volgt dat het bestreden arrest het geheel van de in het middel aangewezen re-
gels schendt.

V. Beslissing van het Hof
1. Eerste middel
Over de grond van niet-ontvankelijkheid die de vierde verweerder tegen het

middel opwerpt: het middel is vaag :
Overwegende dat het middel voldoende duidelijk aangeeft dat de schending

van het geheel van de algemene rechtsbeginselen en van de wetsbepalingen die
het aanvoert, volgt uit de omstandigheid dat het bestreden arrest is gewezen door
een kamer van het hof van beroep waarvan een van de leden, toen rechter in de
rechtbank van eerste aanleg,  gedurende een bepaalde tijd  belast  was met  het
strafonderzoek, dat de schade heeft veroorzaakt die door de eerste drie verweer-
ders wordt aangevoerd, en waarvoor eiseres de vierde verweerder voor de bo-
demrechter aansprakelijk heeft gesteld; 

Over de grond van niet-ontvankelijkheid die de vier  verweerders tegen het
middel opwerpen: het middel kan niet voor het eerst voor het Hof worden opge-
worpen :

Overwegende dat het middel niet neerkomt op het opwerpen voor het Hof van
een wrakingsgrond die de betrokken partij niet aan de bodemrechter heeft voor-
gelegd, maar de deelname aan de bestreden beslissing aanklaagt van een rechter
die rechtstreeks bij de zaak is betrokken;

Dat het aldus steunt op een regel die, aangezien hij beantwoordt aan de objec-
tieve vereisten van de gerechtelijke organisatie, van wezenlijk belang is voor een
goede rechtsbedeling en waarvan de schending voor het eerst tijdens het cassatie-
geding kan worden opgeworpen;

Over de grond van niet-ontvankelijkheid die de eerste drie verweerders tegen
het middel opwerpen: het middel voert niet de schending aan van artikel 831 van
het Gerechtelijk Wetboek :

Overwegende dat artikel 831 van het Gerechtelijk Wetboek de rechter die weet
dat er een reden van wraking tegen hem bestaat ertoe verplicht zich van de zaak
te onthouden;

Dat  het miskennen van algemene rechtsbeginselen en het  schenden van de
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wetsbepalingen die in het middel worden aangewezen en waarin een grond van
onthouding wordt vastgelegd voor de rechter die daarvan weet heeft, zou vol-
staan om, als het middel gegrond is, tot vernietiging te leiden;

Over de grond van niet-ontvankelijkheid die dezelfde drie verweerders tegen
het middel opwerpen: het onderzoek ervan overschrijdt de bevoegdheid van het
Hof :

Overwegende dat het vaststaat dat de stukken, 1 tot 4 genaamd, die door de ad-
vocaat bij het Hof van Cassatie, die eiseres vertegenwoordigt, bij het verzoek-
schrift zijn gevoegd, voor het hof van beroep zijn neergelegd;

Dat het Hof vermag acht te slaan op die stukken die het feit vaststellen dat al-
dus ter kennis van de bodemrechter is gebracht, en waarop het middel steunt; 

Over de grond van niet-ontvankelijkheid die de vierde verweerder tegen het
middel opwerpt: het middel noopt het Hof tot het onderzoek van feiten om het
aandeel in het betwiste strafonderzoek te beoordelen van de raadsheer in het hof
van beroep waarvan het arrest de deelname aan het bestreden arrest bekritiseert :

Overwegende dat het onderzoek van de grond van niet-ontvankelijkheid niet
kan worden losgekoppeld van het onderzoek van het middel;

Dat de gronden van niet-ontvankelijkheid niet kunnen worden aangenomen;
Overwegende dat het bestreden arrest is gewezen door een kamer van het hof

van beroep waarin raadsheer Ménestret zitting had;
Overwegende dat uit de bij het cassatieverzoekschrift gevoegde stukken blijkt

dat die magistraat, als onderzoeksrechter, een van de personen was die belast wa-
ren met onderzoek naar de moord op de moeder van de tweede en derde ver-
weerder;

Overwegende dat het bestreden arrest met name uitspraak doet over de vorde-
ring van eiseres tegen de vierde verweerder die gegrond is op diens aansprake-
lijkheid voor het trage verloop van dat onderzoek;

Overwegende dat het algemeen rechtsbeginsel dat niemand in dezelfde zaak
rechter en partij kan zijn, en dat belet dat een beslissing wordt genomen door een
rechter die rechtstreeks bij de zaak is betrokken, eraan in de weg staat dat een
rechter kennisneemt van een aansprakelijkheidsvordering tegen de Staat wegens
het  rechtsprekend ambt,  wanneer  hijzelf  heeft  deelgenomen aan de beweerde
foutieve uitoefening van dat ambt;

Dat het hof van beroep, door in die samenstelling over die vordering uitspraak
te doen, dat algemeen rechtsbeginsel miskent;

Dat de schending van de regel van openbare orde die het vastlegt leidt tot nie-
tigheid van het bestreden arrest;

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

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

19 december 2002 - 1° kamer – Voorzitter: de h. Marchal, eerste voorzitter – Verslag-
gever: de h. Storck – Gelijkluidende conclusie van de h. De Riemaecker, advocaat-gene-
raal – Advocaten: mrs. Mahieu, Geinger en Wouters.

Nr. 686

1° KAMER - 20 december 2002

WRAKING - REDENEN - BEGRIP.

Redenen tot wraking steunen in de regel op de persoonlijke positie van bepaalde rechters
ten opzichte van de partijen. Het enkele feit dat een Orde een autonoom geding voert te-
gen de verzoeker tot wraking is niet van aard een wrakingsgrond op te leveren tegen be-
paalde leden van die Orde die als assessor zitting houden in een tegen de verzoeker tot
wraking ingestelde tuchtzaak1. (Art. 828 Ger.W.)

(G. T. ORDE VAN ADVOCATEN BIJ DE BALIE TE TONGEREN)

ARREST

(A.R. C.02.0611.N)

I. Verzoek
Verzoeker heeft op 3 december 2002 voor de Tuchtraad in Beroep van de ba-

lies van het rechtsgebied van het Hof van Beroep te Antwerpen een akte van
wraking neergelegd tegen twee assessoren die deel uitmaken van de balie te Ton-
geren.

De gewraakte assessoren hebben op 4 december 2002 verklaard zich niet te
willen onthouden van de behandeling van de zaak.

II. Rechtspleging voor het Hof
De akte van wraking is op 13 december 2002 medegedeeld aan de procureur-

generaal bij het Hof van Cassatie. Dezelfde dag is het dossier door de procureur-
generaal aan de hoofdgriffier van het Hof medegedeeld.

Op de openbare terechtzitting van 20 december 2002 heeft voorzitter Verougs-
traete verslag uitgebracht en heeft advocaat-generaal met opdracht Thijs gecon-
cludeerd.

III. Beslissing van het Hof
1. Eerste grief

1 Cass., 13 jan. 1986, A.R. nr. 4965, A.C., 1985-86, nr. 308, met concl. adv.-gen. LENAERTS.
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Overwegende dat verzoeker aanvoert dat de gewraakte assessoren lid zijn van
een balie die tegen hem een geding voert;

Overwegende dat de Orde van Advocaten van de balie van Tongeren, verte-
genwoordigd door haar stafhouder, bij beschikkingen van 5 en 7 november 2002
van de voorzitter van de Rechtbank van Eerste Aanleg van Tongeren, de aanstel-
ling van een sekwester verkregen heeft om het vermogen van verzoeker te behe-
ren en dat deze zaak thans op verzet van verzoeker in voorzetting is gesteld op de
zitting van 8 januari 2003;

Overwegende dat het enkel feit dat een Orde een geding voert tegen een van
zijn leden niet van aard is een wrakingsgrond op te leveren tegen bepaalde leden
van die Orde die zitting houden in een tuchtzaak;

Dat redenen tot wraking in de regel steunen op de persoonlijke positie van be-
paalde rechters ten opzichte van de partijen; dat het enkel feit dat een assessor
van de balie van de verdachte advocaat overeenkomstig artikel 473 van het Ge-
rechtelijk Wetboek deel uitmaakt van de kamer van de tuchtraad van beroep,
geen grond tot wraking uitmaakt ook al voert de Orde zelf een autonoom geding
tegen de verzoeker tot wraking;

2. Tweede grief
Overwegende dat de grief volledig hierop berust dat in naam van de gewraakte

leden van de balie van Tongeren een geding gevoerd wordt tegen verzoeker;
Dat het geding waarvan sprake in het verzoekschrift geen geding is dat ge-

voerd wordt door of in naam van de gewraakte leden; dat uit niets blijkt dat deze
laatste geschreven hebben over het geschil;

Overwegende dat evenmin blijkt dat de gewraakte leden deelgenomen hebben
aan een vonnis in eerste aanleg;

Overwegende dat de grieven moeten worden verworpen; 
OM DIE REDENEN,
HET HOF,
Verwerpt het verzoek;
Stelt gerechtsdeurwaarder H.V., met standplaats te , om het arrest binnen ach-

tenveertig uren aan de partijen te betekenen;
Veroordeelt verzoeker in de kosten.

20 december 2002 - 1° kamer – Voorzitter en Verslaggever: de h. Verougstraete, voor-
zitter – Gelijkluidende conclusie van de h. Thijs, advocaat-generaal met opdracht.

Nr. 687

3° KAMER - 23 december 2002

WRAKING - REDEN - HOGE GRAAD VAN VIJANDSCHAP - TUSSEN RECHTER EN PARTIJ - BEGRIP.

De hoge graad van vijandschap kan worden afgeleid uit een geheel van omstandigheden
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waaruit blijkt dat de rechter door zijn houding jegens één van de partijen of de advocaat
die haar vertegenwoordigt of bijstaat, de sereniteit van de behandeling van de zaak in ge-
vaar heeft gebracht of brengt. (Art. 828, 12° Ger.W.)

(B.)

ARREST (vertaling)

(A.R. C.02.0615.F)

I. De vordering
Bij een met redenen omklede, ondertekende en om 13 december 2002 ter grif-

fie van het Hof van Beroep te Brussel neergelegde akte vordert eiser de wraking
van mevrouw Jeanne-Françoise Parisis, kamervoorzitter van het Hof van Beroep
te Brussel. Laatstgenoemde heeft op 13 december 2002 de bij artikel 836, tweede
lid, van het Gerechtelijk Wetboek voorgeschreven verklaring gesteld waarin zij,
met opgave van redenen, weigert zich van de zaak te onthouden.

II. Rechtspleging voor het Hof
Bij beschikking van 17 december 2002 heeft de eerste voorzitter de zaak naar

de derde kamer verwezen.
Raadsheer Sylviane Velu heeft verslag uitgebracht.
Eerste advocaat-generaal Jean-François Leclercq heeft geconcludeerd.
III. Beslissing van het Hof
Overwegende dat het verzoek is gegrond op artikel 828, 1°, en 12°, van het

Gerechtelijk Wetboek, aangezien eiser zich ten aanzien van de betrokken magi-
straat beroept op wettige verdenking en op de hoge graad van vijandschap die
tussen laatstgenoemde en eiser bestaat;

Overwegende dat de wettige verdenking veronderstelt dat de rechter niet in
staat is op een onafhankelijke en onpartijdige wijze uitspraak te doen in de zaak
of bij de openbare opinie gewettigde twijfel wekt aangaande zijn geschiktheid
om op die wijze uitspraak te doen;

Overwegende dat de hoge graad van vijandschap kan worden afgeleid uit een
geheel van omstandigheden waaruit blijkt dat de rechter door zijn houding jegens
één van de partijen of jegens de advocaat die haar vertegenwoordigt of haar bij-
staat de sereniteit van de behandeling van de zaak in gevaar heeft gebracht of
brengt;

Overwegende dat eiser aan de eerste kamer bis van het Hof van Beroep te
Brussel, waarvan voornoemde magistraat deel uitmaakte, in wezen verwijt dat
die kamer zonder bewijs de lastgeving ad litem van de advocaten die verklaren
een internationale organisatie, CDE/CDI genaamd, te vertegenwoordigen, heeft
aanvaard en het bestaan van die organisatie, dat onder meer door eiser werd be-
twist, heeft erkend, terwijl die kamer de op artikel 703 van het Gerechtelijk Wet-
boek gegronde vordering van eiser, die ertoe strekte de identiteit van de organen
van die organisatie te verkrijgen, heeft verworpen;

Overwegende dat de aldus door eiser aangevoerde gegevens onjuist zijn;
Dat  de  op  24  oktober  2002  in  de  zaken  met  algemeen  rolnummer
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2002/KR/290 en 2002/KR/291 gewezen arresten vermelden "dat de zaak op de
terechtzitting van 3 oktober 2002 enkel in beraad is genomen voor de uitspraak
over de eis van appellant en van de vrijwillig tussenkomende partijen tot vast-
stelling  van  een  kalender,  alsook  voor  de  uitspraak  over  de  eis  van  de
[CDE/CDI] [...] die ertoe strekt toepassing te doen maken van artikel 758, twee-
de lid, van het Gerechtelijk Wetboek" tegen bepaalde partijen, onder wie eiser;

Dat de arresten, overeenkomstig de aldus vastgestelde grenzen, geen uitspraak
doen over het bestaan van de CDE/CDI, en evenmin over de op artikel 703 van
het Gerechtelijk Wetboek gegronde vordering van eiser;

Dat het in de zaak nr. 2002/KR/291 gewezen arrest bovendien beslist dat "de
eis tot vaststelling van een kalender [...] [te vroeg komt], te meer daar het logi-
sche verloop van het proces vereist dat in de eerste plaats uitspraak wordt gedaan
over  de  tussenvordering  betreffende  de  gevolmachtigden  ad  litem  van  de
[CDE/CDI]" en "dat het [onder meer aan de door eiser] gekozen raadsman staat
al het wenselijke te doen opdat de zaak in de eerste plaats met het oog op de uit-
spraak over die tussenvordering in gereedheid zou kunnen worden gebracht";

Dat het derhalve eveneens totaal verkeerd is staande te houden dat voornoem-
de magistraat het bestaan van die lastgeving ad litem zou hebben aangenomen;

Overwegende, bijgevolg, dat de verwijten van "leugen" en "tegenspraak" die
op grond van voornoemde onjuiste beweringen aan die magistraat zijn gericht,
elke grond missen;

Dat ten slotte uit de omstandigheid dat de zaken naar de rol zijn verwezen, we-
gens de toepassing die voornoemde magistraat heeft gemaakt van artikel 758,
tweede lid, van het Gerechtelijk Wetboek, geen gebrek aan onpartijdigheid en
geen hoge graad van vijandschap kunnen worden afgeleid;

Dat het verzoek in zoverre niet gegrond is;
Overwegende voor het overige dat het verzoek niet de vereiste nauwkeurig-

heid vertoont, in zoverre het ertoe strekt de betrokken magistraat te wraken in de
andere zaken dan die welke op de algemene rol van het Hof van Beroep te Brus-
sel zijn ingeschreven onder de nummers 2002/KR/290 en 2002/KR/291; dat het
in zoverre niet ontvankelijk is;

OM DIE REDENEN,
HET HOF
Wijst het verzoek tot wraking af;
Wijst gerechtsdeurwaarder Hugo Cleopater wiens kantoor gevestigd is in de

Roodebeeklaan, 275 te Schaarbeek aan om het arrest, ten verzoeke van de grif-
fier, binnen de achtenveertig uur te betekenen aan de partij;

Veroordeelt eiser in de kosten.

23 december 2002 - 3° kamer – Voorzitter: de h. Marchal, eerste voorzitter – Verslag-
gever:  mevr. Velu –  Gelijkluidende conclusie  van de h. Leclercq, eerste advocaat-gene-
raal.
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Nr. 688

3° KAMER - 23 december 2002

1º MAATSCHAPPELIJK WELZIJN (OPENBARE CENTRA VOOR) -
OPDRACHTEN - ALGEMENE OPDRACHT - MAATSCHAPPELIJK WELZIJN - VREEMDELINGEN -
BEVEL OM HET GRONDGEBIED TE VERLATEN - DEFINITIEF BEVEL OM HET GRONDGEBIED TE

VERLATEN - BEGRIP.

2º VREEMDELINGEN - MAATSCHAPPELIJK WELZIJN - BEVEL OM HET

GRONDGEBIED TE VERLATEN - DEFINITIEF BEVEL OM HET GRONDGEBIED TE VERLATEN - BEGRIP.

1º en 2° Artikel 57, §2 van de organieke wet van 9 juli 1976 betreffende de openbare centra
voor maatschappelijk welzijn, zoals het is ingevoegd bij de wet van 30 december 1992,
schendt de artikelen 10 en 11 van de Grondwet niet indien het in die bepaling vervatte
begrip "definitief bevel om het grondgebied te verlaten", aldus wordt uitgelegd dat het be-
vel pas definitief is wanneer de beroepen zijn beslecht die bij de Raad van State zijn in-
gesteld tegen de beslissing die door de Commissaris-generaal voor de vluchtelingen en
de staatlozen met toepassing van artikel 63/3 van de wet van 15 december 1980 betref-
fende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van
vreemdelingen is genomen, of tegen de beslissing van de Vaste Beroepscommissie voor
vluchtelingen1. (Art. 57, §2 O.C.M.W.-wet)

(BELGISCHE STAAT – Staatssecretaris voor maatschappelijke integratie T. G. e.a.)

Conclusie eerste advocaat-generaal J.F. Leclercq (vertaling):
1. Ik ben van mening dat het enige middel gegrond is.
2. In zijn arrest van 29 maart 1999 heeft het Hof de uitspraak opgeschort tot het Arbi-

tragehof uitspraak zal hebben gedaan over de volgende prejudiciële vraag: Schendt artikel
57, § 2, van de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maat-
schappelijk welzijn, zoals ingevoegd bij de wet van 30 december 1992, de artikelen 10 en
11 van de gecoördineerde Grondwet?"2.

3. In zijn arrest nr. 57/2000 van 17 mei 2000 heeft het Arbitragehof geantwoord op die
prejudiciële vraag3.

4. Wanneer een arrest van het Arbitragehof op een prejudiciële vraag wordt gewezen en
dat arrest voor recht zegt dat een wetsbepaling de artikelen 10 en 11 van de Grondwet
schendt, vernietigt het die wetsbepaling niet en heft het die niet op. Daarom moet de door
het Arbitragehof ongrondwettig bevonden wetsbepaling in beginsel altijd worden toege-
past. De rechtbanken van de rechterlijke macht zijn evenwel ook gehouden het recht in
zijn geheel toe te passen, met inbegrip van de artikelen 10 en 11 van de Grondwet. De
rechtbanken van de rechterlijke macht zijn om dezelfde reden gehouden tot toepassing
van artikel 28 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof naar luid
waarvan  het  rechtscollege  dat  de  prejudiciële  vraag  heeft  gesteld,  evenals  elk  ander
rechtscollege dat in dezelfde zaak uitspraak doet, voor de oplossing van het geschil naar
aanleiding waarvan de in artikel 26 van die bijzondere wet bedoelde vragen zijn gesteld,
zich moet voegen naar het arrest van het Arbitragehof. De rechtbanken van de rechterlijke
macht moeten bovendien over het geschil uitspraak doen met inachtneming van de hiërar-
chie van de rechtsregels. Uit die overwegingen volgt derhalve dat de betrokken wetsbepa-
ling alleen nog kan worden toegepast, voor zover althans die toepassing in de praktijk nog
mogelijk is, mits de hiërarchie van de rechtsregels, d.w.z. de voorrang van de artikelen 10

1 Zie concl. O.M.; art. 57, §2 O.C.M.W. -wet, voor de wijziging ervan bij art. 65 W. 15 juli 1996.
2 Cass., 29 maart 1999, AR. S.97.0056.F, nr. 186, met concl. O.M.; J.T.T. 1999, p. 233, met concl.
O.M.
3 Arbitragehof 17 mei 2000, nr. 57/2000, B.S. 10 aug. 2000, p. 27446.
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en 11 van de Grondwet boven de ongrondwettige wetsbepaling wordt geëerbiedigd4.
5. Te dezen heeft het Arbitragehof in voornoemd arrest nr. 57/2000 van 17 mei 2000 in

zijn antwoord op de door het Hof van Cassatie gestelde prejudiciële vraag voor recht ge-
zegd dat artikel 57, §2, van de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare cen-
tra voor maatschappelijk welzijn, zoals ingevoegd bij de wet van 30 december 1992, de
artikelen 10 en 11 van de Grondwet niet schendt indien het begrip "definitief bevel om het
grondgebied te verlaten" dat in die bepaling vervat is, geïnterpreteerd wordt in die zin dat
een bevel pas defintief is wanneer de beroepen zijn beslecht die bij de Raad van State zijn
ingesteld tegen de beslissing die door de Commissaris-generaal voor de vluchtelingen en
de staatlozen met toepassing van artikel 63/3 van de wet van 15 december 1980 betreffen-
de  de  toegang  tot  het  grondgebied,  het  verblijf,  de  vestiging  en  de  verwijdering  van
vreemdelingen is genomen, of tegen de beslissing van de Vaste Beroepscommissie voor
vluchtelingen.

Uit dat arrest van het Arbitragehof blijkt dat de voornoemde tekst van artikel 57, §2,
van de wet van 8 juli 1976 dus niet in strijd is met de artikelen 10 en 11 van de Grondwet
indien het bevel om het grondgebied is te verlaten als definitief wordt beschouwd wan-
neer over de beroepen die bij de Raad van State tegen één van beide voornoemde beslis-
singen zijn ingesteld, uitspraak is gedaan5. Daarentegen is voornoemd artikel 57, §2 wel in
strijd met de artikelen 10 en 11 van de Grondwet, wanneer het aldus wordt uitgelegd dat
het bevel om het grondgebied te verlaten als definitief wordt beschouwd terwijl nog geen
uitspraak is gedaan over de beroepen die bij de Raad van State tegen één van beide voor-
noemde beslissingen is ingesteld.

Het bestreden arrest stelt vast dat eerstgenoemde verweerder het bevel gekregen heeft
om het grondgebied te verlaten en dat het bevel hem werd betekend op 1 december 1994.

Aangezien het bestreden arrest, bij het onderzoek van het recht dat eerstgenoemde ver-
weerder had op maatschappelijke dienstverlening voor het "tijdvak van 1 december 1994
tot 9 januari 1997" en bij de toepassing van het bovengenoemde artikel 57, §2, niet vast-
stelt dat "het beroep tot schorsing (van eerstgenoemde verweerder), dat nog altijd aanhan-
gig is" bij de Raad van State, gericht was tegen één van beide voornoemde beslissingen,
verantwoordt het derhalve de beslissing dat "de voordien toegekende maatschappelijke
dienstverlening verder diende te worden toegekend voor het tijdvak (van 1 december 1994
tot 9 januari 1997)" niet naar recht.

6. Ik ben bijgevolg van mening dat het bestreden arrest moet worden vernietigd, in zo-
verre  het  de  tweede verweerder  veroordeelt  om aan de  eerstgenoemde verweerder  de
maatschappelijke dienstverlening toe te kennen tegen het gewone tarief, dat dictum tevens
bindend verklaart voor eiser en uitspraak doet over de kosten.

7. De tweede verweerder moet worden veroordeeld in de kosten van het cassatiegeding
(Artt. 1111, vierde lid; 1017, tweede lid en 580, 8°, d Ger.W.).

Besluit: gedeeltelijke vernietiging.

ARREST (vertaling)

(A.R. S.97.0056.F)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest, op 11 februari 1997 gewezen

door het Arbeidshof te Luik.
II. Voorafgaande rechtspleging

4 Zie concl. O.M., Cass., 29 maart 1999, AR. S.97.0056.F, nr. 186, inz. nr. 5 in fine van de concl.
5 Vgl. concl. O.M., Cass., 29 maart 1999, AR. S.97.0056.F, nr. 186, inz. nr. 6 in fine van de concl.
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In een arrest van 29 maart 1999 heeft het Hof aan het Arbitragehof een preju-
diciële vraag gesteld6.

Het Arbitragehof heeft daarop geantwoord in zijn arrest nr. 57/2000 van 17
mei 20007.

III. Rechtspleging voor het Hof
Eerste voorzitter Pierre Marchal heeft verslag uitgebracht.
Eerste advocaat-generaal Jean-François Leclercq heeft geconcludeerd.
IV. Cassatiemiddel
Eiser voert het volgende middel aan :
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 57, §§1 en 2, van de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare

centra voor maatschappelijk welzijn, zoals het van toepassing was voor de wijziging er-
van bij de wet van 15 juli 1996;

- de artikelen 7, 8, 63, 63.2, 63.5, 64, 67, 69 en 70 van de wet van 15 december 1980
betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering
van vreemdelingen, genoemde artikelen 7, 63.5 en 64 zoals zij van toepassing waren voor
de wijziging ervan bij de wet van 15 juli 1996 en genoemde artikelen 69 en 70, zoals zij
van toepassing waren voor de wijziging ervan bij de wet van 10 juli 1996;

- artikel 17 van de gecoördineerde wetten op de Raad van State.
Aangevochten beslissingen en redenen
Na op impliciete doch onmiskenbare wijze te hebben vastgesteld dat de eerste verweer-

der bij de Raad van State een vordering tot schorsing van de tenuitvoerlegging en een be-
roep tot nietigverklaring van de administratieve beslissing waarbij hem het verblijf in het
land was geweigerd en waarbij hem bevolen was het grondgebied te verlaten had inge-
steld, en na erop te hebben gewezen dat de Raad van State nog geen uitspraak had gedaan
over de vordering tot schorsing, veroordeelt het arrest, dat bindend is verklaard voor eiser,
"(de tweede verweerder) om (aan de eerste verweerder) de maatschappelijke dienstverle-
ning tegen het gewone tarief te verstrekken van 1 december 1994 tot 9 januari 1997", op
grond dat "het Arbeidshof te Brussel op 15 februari 1996 (...) besliste dat de maatschappe-
lijke dienstverlening diende te worden verstrekt tot de datum van de betekening van de
beslissing waarbij het beroep tot schorsing was verworpen", dat "die rechtspraak in de lijn
ligt van deze kamer (...)", dat "(de tweede verweerder) niet kan worden gevolgd in zijn be-
toog dat de dienstverlening dient op te houden zodra de vreemdeling het definitieve bevel
om het grondgebied te verlaten krijgt, ook al is bij de Raad van State nog een schorsings-
procedure aanhangig", dat "het Hof van Cassatie immers in zijn arresten van 4 september
en 4 december 1995 alsook in het arrest van 7 november 1996 (....) een klaar en duidelijk
standpunt heeft ingenomen over het beroep tot nietigverklaring, maar niet over de schor-
sing", dat "(de eerste verweerder) op het Belgisch grondgebied dient aanwezig te zijn om
zijn verweer te kunnen voeren en zijn argumenten naar voren te kunnen brengen in het ka-
der van die rechtspleging voor de Raad van State", dat "... de Raad van State over een ter-
mijn van vijfenveertig dagen beschikt om uitspraak te doen (zelfs als die termijn wegens
overbelasting van de rol niet in acht kan worden genomen) en dat het onbegrijpelijk zou
zijn dat (de eerste verweerder) zou worden verplicht zich gedurende die tijdsspanne van
het grondgebied te verwijderen om er nadien teruggeroepen te worden in geval van een
gunstige beslissing met terugwerkende kracht tot de datum van de vordering", dat "het

6 Zie de conclusie van het O.M.
7 Ibid.
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Hof van Justitie bovendien onlangs eraan herinnerd heeft dat het recht om gehoord te wor-
den deel uitmaakte van het recht van verdediging (...)", dat "derhalve de maatschappelijke
dienstverlening verder diende verstrekt te worden op zijn minst tot de uitspraak van de
Raad van State over het beroep tot schorsing", dat "bovendien het Arbeidshof te Luik, 1e
kamer, in zijn eindarrest waarbij de voorziening was verworpen, op 6 februari 1996 even-
eens (...) van oordeel was dat er redelijke gronden zijn om aan te nemen dat het recht om
een beroep in te stellen slechts kan worden uitgeoefend wanneer de Staat de vreemdeling
niet elke kans ontneemt om in zijn bestaan te voorzien teneinde op het grondgebied van
de ontvangststaat te kunnen blijven in afwachting van een beslissing. Volgens het Hof van
Cassatie houdt de dienstverlening op zelfs in het geval dat een beroep tot schorsing wordt
ingesteld en ze wordt in voorkomend geval pas opnieuw verstrekt wanneer de Raad van
State het bevel om het grondgebied te verlaten opschort. Zonder enig uitzicht op werk en
inkomen is de vreemdeling dus niet in staat zijn beroep met goed gevolg uit te oefenen"
en dat "bijgevolg, aangezien het beroep tot schorsing thans nog altijd aanhangig is, de
voordien toegekende maatschappelijke dienstverlening verder diende te worden verstrekt
voor de betrokken periode" van 1 december 1994 tot 9 januari 1997.

Grieven
Artikel 57, §2, van de wet van 8 juli 1976, zoals het bestond voor de inwerkingtreding

van de wet van 15 juli 1996, bepaalt in hoofdzaak dat de vreemdeling, die zich in één van
de in die bepaling omschreven gevallen bevindt en een definitief bevel om het grondge-
bied te verlaten gekregen heeft,  alle recht op maatschappelijke dienstverlening,  buiten
dringende medische hulp, verliest, indien hij geen gevolg heeft gegeven aan het bevel bij
het verstrijken van de daarin bepaalde termijn en uiterlijk bij het verstrijken van de ter-
mijn van een maand. In de zin van die bepaling is het bevel om het grondgebied te verla-
ten definitief wanneer het niet meer vatbaar is voor een beroep met schorsende werking
bij een bestuurlijke overheid of bij de Raad van State. De vordering tot schorsing van de
tenuitvoerlegging van een administratieve rechtshandeling, zoals het bevel om het grond-
gebied te verlaten, die naar luid van artikel 17 van de gecoördineerde wetten op de Raad
van State, voor de Raad van State kan worden gebracht schorst niet uit zichzelf, dat wil
zeggen door het enkele feit dat zij is ingesteld en bij dat rechtscollege aanhangig is, de
tenuitvoerlegging van de bestreden administratieve rechtshandeling. Uit de vaststellingen
van het arrest blijkt dat de door de eerste verweerder ingestelde vordering tot schorsing
van de tenuitvoerlegging van de bestuurlijke beslissing waarbij hem het verblijf in het
land was geweigerd en waarbij hem bevolen was het grondgebied te verlaten, nog altijd
aanhangig was bij de Raad van State. Door te beslissen dat, in het geval dat een vordering
tot schorsing aanhangig is bij de Raad van State, het bevel om het grondgebied te verlaten
niet definitief is zolang de Raad van State over die vordering geen uitspraak heeft gedaan
en dat de maatschappelijke dienstverlening tot dat ogenblik verder moet worden verstrekt,
miskent het arrest het begrip definitief bevel om het grondgebied te verlaten in de zin van
artikel 57, §2, van de wet van 8 juli 1976 en verantwoordt het bijgevolg niet naar recht de
beslissing waarbij de tweede verweerder wordt veroordeeld "om aan (de eerste verweer-
der) maatschappelijke dienstverlening tegen het gewone tarief te verstrekken van 1 de-
cember 1994 tot 9 januari 1997".

V. Beslissing van het Hof
Overwegende dat het Arbitragehof in zijn arrest nr. 57/2000 van 17 mei 2000

in zijn antwoord op de prejudiciële vraag van het Hof van Cassatie voor recht
heeft gezegd dat

1. artikel 57, §2, van de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare
centra voor maatschappelijk welzijn, zoals ingevoegd bij de wet van 30 decem-
ber 1992, de artikelen 10 en 11 van de Grondwet schendt indien het begrip "defi-
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nitief bevel om het grondgebied te verlaten" dat erin vervat is, op dezelfde wijze
wordt geïnterpreteerd als het begrip "uitvoerbaar bevel om het grondgebied te
verlaten";

2. artikel 57, §2, van de wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra
voor  maatschappelijk  welzijn  de  artikelen  10  en  11  van  de  Grondwet  niet
schendt indien het begrip "definitief bevel om het grondgebied te verlaten" dat in
die bepaling vervat is, geïnterpreteerd wordt in die zin dat een bevel pas defini-
tief is wanneer de beroepen zijn beslecht die bij de Raad van State zijn ingesteld
tegen de beslissing die door de Commissaris-generaal voor de vluchtelingen en
de staatlozen met toepassing van artikel 63/3 van de wet van 15 december 1980
betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de ver-
wijdering van vreemdelingen is genomen, of tegen de beslissing van de Vaste
Beroepscommissie voor vluchtelingen;

Overwegende dat genoemd arrest, onder verwijzing naar de redenen die het
Arbitragehof heeft uiteengezet in zijn arrest nr. 43/93 van 22 april 1998, ver-
meldt  dat  de  vaststelling dat  voornoemde  wetsbepaling ongrondwettig  is  met
name gegrond is op de discriminatie  die voortvloeit uit de aantasting van het
recht van de vreemdeling op de effectieve uitoefening van een jurisdictioneel be-
roep;

Dat het middel niet kan worden aangenomen;
OM DIE REDENEN,
HET HOF
Verwerpt de voorziening;
Gelet op artikel 1017, tweede lid, van het Gerechtelijk Wetboek, veroordeelt

de tweede verweerder in de kosten.

23 december 2002 - 3° kamer – Voorzitter en Verslaggever: de h. Marchal, eerste voor-
zitter –  Andersluidende conclusie  van de h. Leclercq, eerste advocaat-generaal –  Advo-
caat: mr. Gérard.

Nr. 689

3° KAMER - 23 december 2002

VREEMDELINGEN - VOLDOENDE MIDDELEN VAN BESTAAN - TENLASTENEMING

- ATTEST - VERANTWOORDELIJKE NATUURLIJKE PERSOON - VERBINTENIS - GEVOLG -
VREEMDELING - VLUCHTELING - AANVRAAG.

De aanvraag tot erkenning van de hoedanigheid van vluchteling van de vreemdeling die re-
gelmatig het Rijk is binnengekomen zonder die hoedanigheid te hebben, ontslaat de na-
tuurlijke  persoon  die  het  attest  heeft  ondertekend  waarin  hij  de  kosten  van  gezond-
heidszorgen, verblijf en repatriëring van de vreemdeling te zijnen laste neemt, niet van
zijn verbintenis. (Artt. 3, 4°; 3bis, 6, eerste lid en 51 Vreemdelingenwet)

(O.C.M.W. SCHAARBEEK T. L.)
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ARREST (vertaling)

(A.R. S.01.0001.F)

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

door het Arbeidshof te Brussel.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Christian Storck heeft verslag uitgebracht.
Eerste advocaat-generaal Jean-François Leclercq heeft geconcludeerd.
III. Cassatiemiddelen
Eiser voert twee middelen aan. Het eerste is gesteld als volgt :
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 3, inzonderheid 4°, 3bis (ingevoegd bij de wet van 15 juli 1996) en 51

(gewijzigd bij de wet van 15 juli 1996) van de wet van 15 december 1980 betreffende de
toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelin-
gen;

- de artikelen 1 en 57, §1 (gewijzigd bij de wet van 30 december 1992), van de organie-
ke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn.

Aangevochten beslissingen en redenen
Om het bestreden vonnis te bevestigen en het hoger beroep van eiser te verwerpen be-

slist het bestreden arrest dat 
"het debat betrekking heeft op de vraag of [eiser] zijn dienstverlening kan weigeren, ge-

let op het feit dat [verweerster] een attest van tenlasteneming heeft overgelegd bij haar
aanvraag van een visum.

De overlegging van een attest van tenlasteneming is één van de in de vreemdelingenwet
van 15 december 1980 (artikel 3bis) bepaalde middelen om te bewijzen dat de vreemde-
ling beschikt over voldoende middelen om in zijn behoeften te voorzien, wat een voor-
waarde is voor de toegang tot het grondgebied (artikelen 2 en 3 van de wet van 15 decem-
ber 1980).

De indieners van een asielaanvraag zijn vaak voorzien van de stukken die gewoonlijk
worden vereist om het grondgebied binnen te komen; hun toegang tot het grondgebied is
evenwel, zoals blijkt uit artikel 50 van de wet van 15 december 1980 en uit de artikelen 72
en 72bis van het koninklijk besluit van 8 oktober 1981 houdende uitvoering van de wet
van 15 december 1980, niet onderworpen aan de voorwaarde dat dergelijke stukken wor-
den overgelegd.

Daaruit volgt dat de persoon die de door [verweerster] bij haar binnenkomst in België
overgelegde tenlasteneming ondertekend heeft  overeenkomstig artikel  3bis van de wet
van 15 december 1980, van zijn verbintenis ontslagen is vanaf de indiening van zijn asiel-
aanvraag.

Dat beginsel, dat voortvloeit uit de verordenende bepalingen, is door de minister beves-
tigd bij  de parlementaire voorbereiding van artikel  3bis  van de wet  van 15 december
1980, gewijzigd bij de wet van 15 juli 1996 (Gedr. St. Kamer, 1995-1996, nr. 364/7, p.
67).

Het criterium voor de toekenning van de maatschappelijke dienstverlening, dat vervat is
in artikel 1 van de organieke wet betreffende de openbare centra voor maatschappelijk
welzijn van 8 juli 1976, bestaat erin eenieder in de mogelijkheid te stellen een leven te lei-
den dat beantwoordt aan de menselijke waardigheid.
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Uit de gegevens van het dossier blijkt dat [verweerster] niet over middelen beschikt om
een leven te leiden dat beantwoordt aan de menselijke waardigheid. Zij is zonder midde-
len van bestaan en krijgt bijstand van de socialistische dienst voor sociale hulpverlening,
alsook van haar familieleden. De sociale assistente van [eiser] had in haar verslag voorge-
steld hem bijstand te verstrekken tot beloop van het bestaansminimum.

Uit de bovenstaande overwegingen volgt dat [verweerster] voldeed aan de voorwaarden
om in aanmerking te komen voor maatschappelijke dienstverlening ten laste van [eiser].
Het beroepen vonnis dient derhalve te worden bevestigd, zoals [verweerster] vraagt".

Grieven
Artikel 3, 4°, van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondge-

bied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen bepaalt dat door de
met de grenscontrole belaste overheden wordt teruggedreven, onder meer de vreemdeling,
wanneer hij niet over voldoende middelen van bestaan beschikt, zowel voor de duur van
het voorgenomen verblijf als voor de terugkeer naar het land van oorsprong of voor de
doorreis naar een derde Staat waar zijn toelating is gewaarborgd, en hij niet in staat is die
middelen wettelijk te verwerven.

Volgens artikel 3bis van genoemde wet kan het bewijs van voldoende middelen van be-
staan worden geleverd door het overleggen van een attest van tenlasteneming, waarin een
natuurlijke persoon die over voldoende middelen beschikt en die de Belgische nationali-
teit bezit of die gemachtigd of toegelaten is om voor onbepaalde duur in België te verblij-
ven, zich gedurende een termijn van twee jaar ten opzichte van de vreemdeling, de Belgi-
sche Staat en elk bevoegd openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn, ertoe verbindt
de kosten van gezondheidszorgen, verblijf en repatriëring van de vreemdeling te zijnen
laste te nemen, met dien verstande dat de persoon die de verbintenis tot tenlasteneming
heeft ondertekend, samen met de vreemdeling hoofdelijk aansprakelijk is voor het betalen
van diens kosten van gezondheidszorgen, verblijf en repatriëring.

Die tenlasteneming is niets anders dan een bij die wet ingevoerd middel om te bewijzen
dat de vreemdeling voldoende middelen van bestaan heeft in de zin van het bovenaange-
haalde artikel 3, 4°, van de wet van 15 december 1980. Die voldoende middelen sluiten
uit dat de betrokkene voor het bedoelde tijdvak aan de wettelijke voorwaarden voldoet om
in aanmerking te komen voor de maatschappelijke dienstverlening die de openbare centra
voor maatschappelijk welzijn tot taak hebben te verzekeren overeenkomstig de artikelen 1
en 57 van de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maat-
schappelijk welzijn.

Krachtens artikel 51 van de wet van 15 december 1980 moet de vreemdeling die regel-
matig het Rijk binnengekomen is zonder de status van vluchteling te bezitten en die deze
wenst te verkrijgen, binnen acht werkdagen nadat hij het Rijk is binnengekomen, zijn ver-
klaring afleggen voor of zijn aanvraag tot erkenning richten tot één der door de Koning ter
uitvoering van artikel 50, eerste lid, aangewezen overheden.

De indiening van een aanvraag tot erkenning van de hoedanigheid van vluchteling heeft
geen invloed op het bezit van voldoende bestaansmiddelen die de regelmatig het Rijk bin-
nengekomen vreemdeling heeft moeten bewijzen door de overlegging van een attest van
tenlasteneming in de zin van artikel 3bis van de wet van 15 december 1980 en, derhalve,
op de voorwaarden voor het verstrekken van maatschappelijke dienstverlening.

Het bestreden arrest heeft bijgevolg niet wettig kunnen beslissen dat de persoon die het
door verweerster bij haar binnenkomst in België overgelegde attest van tenlasteneming
heeft ondertekend overeenkomstig artikel 3bis van de wet van 15 december 1980, van zijn
verbintenis ontslagen is vanaf de indiening van de asielaanvraag en dat verweerster vol-
deed aan de voorwaarden om in aanmerking te komen voor maatschappelijke dienstverle-
ning ten laste van eiser :
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- zonder daarbij de bovenaangehaalde artikelen 3, 4°, 3bis (ingevoegd bij de wet van 15
juli 1996) en 51 (gewijzigd bij de wet van 15 juli 1996) van de wet van 15 december 1980
betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering
van vreemdelingen te schenden, daar de omstandigheid dat een vreemdeling die regelma-
tig is binnengekomen op het grondgebied van het Rijk, de in artikel 51 bedoelde aanvraag
tot erkenning van de status van vluchteling heeft ingediend geen verband houdt met het
bezit van voldoende bestaansmiddelen die de vreemdeling overeenkomstig artikel 3, 4°,
bewezen heeft op de bij artikel 3bis bepaalde wijze, namelijk door middel van de verbin-
tenis tot tenlasteneming als bedoeld in laatstgenoemde bepaling;

- zonder bijgevolg tevens de artikelen 1 en 57, §1 (gewijzigd bij de wet van 30 decem-
ber 1992), van de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor
maatschappelijk welzijn te schenden, daar het bewijs van het bezit  van voldoende be-
staansmiddelen uitsluit dat voldaan is aan de wettelijke voorwaarden voor het verstrekken
van de maatschappelijke dienstverlening.

IV. Beslissing van het Hof
Over het eerste middel :
Overwegende dat, krachtens artikel 3, eerste lid, 4°, van de wet van 15 decem-

ber 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en
de verwijdering van vreemdelingen, behoudens de in een internationaal verdrag
of in de wet bepaalde afwijkingen, de vreemdeling kan worden teruggedreven,
wanneer hij niet over voldoende middelen van bestaan beschikt, zowel voor de
duur van het voorgenomen verblijf als voor de terugreis naar het land van oor-
sprong of voor de doorreis naar een derde Staat waar zijn toelating is gewaar-
borgd, en hij niet in staat is die middelen wettelijk te verwerven;

Dat, naar luid van artikel 3bis, eerste lid, van die wet, onverminderd andere be-
palingen van deze wet, het bewijs van voldoende middelen van bestaan kan wor-
den geleverd door het overleggen van een attest van tenlasteneming, waarin een
natuurlijke persoon die over voldoende middelen beschikt en die de Belgische
nationaliteit bezit of die gemachtigd of toegelaten is om voor onbepaalde duur in
België te verblijven, zich gedurende een termijn van twee jaar ten opzichte van
de vreemdeling, de Belgische Staat en elk bevoegd openbaar centrum voor maat-
schappelijk welzijn, ertoe verbindt de kosten van gezondheidszorgen, verblijf en
repatriëring van de vreemdeling te zijnen laste te nemen;

Dat, volgens het tweede lid van genoemd artikel 3bis, de persoon die de ver-
bintenis tot tenlasteneming ondertekend heeft, samen met de vreemdeling hoof-
delijk aansprakelijk is voor het betalen van diens kosten van gezondheidszorgen,
verblijf en repatriëring; 

Overwegende dat het op 8 juni 2000 in de zaak gewezen arrest, waarnaar het
bestreden arrest verwijst, vaststelt dat verweerster bij haar binnenkomst in België
op 28 mei 1999 in het bezit was van een paspoort voorzien van een visum waar-
van de geldigheid verstreek op 16 juni 1999 en dat zij op 4 juni 1999 een aan-
vraag tot erkenning van de hoedanigheid van vluchteling heeft ingediend;

Dat het bestreden arrest, dat aanneemt dat verweerster om in België binnen te
komen een attest van tenlasteneming heeft overgelegd, beslist "dat de persoon
die [dat attest] heeft ondertekend, vanaf de indiening van [de] asielaanvraag [van
verweerster] ontslagen is van zijn verbintenis";
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Overwegende dat uit geen enkele wettelijke bepaling volgt dat een dergelijke
aanvraag de persoon die het in artikel 3bis van de wet van 15 december 1980 be-
doelde attest van tenlasteneming, waarvan de uitwerking niet beperkt is tot de in
artikel 3 van die wet opgesomde gevallen alleen, heeft ondertekend, zou ontslaan
van zijn verbintenis;

Dat, derhalve, het bestreden arrest, door de bovenvermelde overweging, de be-
slissing dat verweerster, die niet over voldoende inkomsten beschikt om een le-
ven te  leiden dat  beantwoordt  aan de menselijke waardigheid,  recht  heeft  op
maatschappelijke dienstverlening, niet naar recht verantwoordt;

Dat het middel gegrond is;
Wat de overige grieven betreft :
Overwegende dat er geen grond bestaat tot onderzoek van het tweede middel,

dat niet tot ruimere cassatie kan leiden;
OM DIE REDENEN,
HET HOF
Vernietigt het bestreden arrest, behalve in zoverre het hof het hoger beroep

ontvankelijk verklaart en uitspraak doet over de kosten;
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

eiser in de kosten;
Verwijst de aldus beperkte zaak naar het Arbeidshof te Luik.

23 december 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. Wouters en Draps.

Nr. 690

3° KAMER - 23 december 2002

1º WERKLOOSHEID — RECHT OP UITKERING - CONTROLE - CONTROLEKAART -
VOORLEGGING - BEWARING - ONRECHTMATIGE DAAD - GEVOLG - GRONDWET -
OVEREENSTEMMING.

2º WERKLOOSHEID — ALLERLEI - CONTROLE - CONTROLEKAART - VOORLEGGING -
BEWARING - ONRECHTMATIGE DAAD - GEVOLG - GRONDWET - OVEREENSTEMMING.

3º GRONDWET — GRONDWET 1994 (ART. 1 TOT 99) — ARTIKEL 10 - GELIJKHEID

VAN DE BELGEN VOOR DE WET - OVEREENSTEMMING - WERKLOOSHEID - CONTROLE -
CONTROLEKAART - VOORLEGGING - BEWARING - ONRECHTMATIGE DAAD - GEVOLG.

4º GRONDWET — GRONDWET 1994 (ART. 1 TOT 99) — ARTIKEL 11 - NIET-
DISCRIMINATIE IN HET GENOT VAN DE AAN DE BELGEN TOEGEKENDE RECHTEN EN VRIJHEDEN -
OVEREENSTEMMING - WERKLOOSHEID - CONTROLE - CONTROLEKAART - VOORLEGGING -
BEWARING - ONRECHTMATIGE DAAD - GEVOLG.
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1º, 2°, 3° en 4° Wanneer de werkloze, op vordering van een daartoe bevoegd persoon, zijn
controlekaart een dag tijdens de periode gedurende welke hij elke dag van de maand in
het bezit van die kaart dient te zijn om voor die periode werkloosheidsuitkeringen te kun-
nen genieten, niet kan voorleggen, kan hij voor die maand geen aanspraak maken op uit-
keringen1; die regel is niet in strijd met de regel van de gelijkheid van de Belgen voor de
wet en evenmin met de regel van de non-discriminatie in het genot van de aan de Belgen
toegekende rechten en vrijheden2. (Artt. 10 en 11 G.W. 1994; Art. 71, eerste lid, 1° en 5°
Werkloosheidsbesluit 1991)

(R.V.A. T. P.)

ARREST (vertaling)

(A.R. S.01.0130.F)

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

het Arbeidshof te Brussel.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Daniel Plas heeft verslag uitgebracht.
Eerste advocaat-generaal Jean-François Leclercq heeft geconcludeerd.
III. Cassatiemiddel
Eiser voert een middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 45, eerste lid, 2°, 71, eerste lid, inzonderheid 1°, 4°, 5°, en 154 van het

koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering;
- de artikelen 10 en 11 van de Grondwet.
Aangevochten beslissingen en redenen
De directeur van het werkloosheidsbureau besliste op 6 augustus 1999 om verweerster

met toepassing van de artikelen 44, 45 en 71 van het koninklijk besluit van 25 november
1991 houdende de werkloosheidsreglementering uit te sluiten van het recht op werkloos-
heidsuitkeringen vanaf 1 tot 22 juni 1999, op grond dat zij haar controlekaart niet kon
voorleggen op vordering van een daartoe bevoegd persoon, toen zij een activiteit uitoefen-
de als bedoeld in artikel 45, eerste lid, 2°. Het bestreden arrest, met bevestiging van het
beroepen vonnis, beperkt de duur van de uitsluiting tot het tijdvak van 14 tot 22 juni 1999
gedurende hetwelk die door verweerster uitgeoefende activiteit bewezen was. Het beslist
aldus dat, aangezien de overtreding van artikel 71, eerste lid, 5°, van het koninklijk besluit
van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering voor de werklozen die
hun controlekaart niet konden voorleggen het verlies van hun recht op uitkering voor de
gehele maand tot gevolg heeft, de vraag of er tussen hen een discriminatie wordt gemaakt
naargelang die overtreding bij de aanvang dan wel op het einde van de maand wordt vast-
gesteld, niet aan de orde is; dat die zienswijze evenwel een andere discriminatie doet ont-
staan, indien de werkloze die bewust op bedrieglijke wijze een activiteit uitoefent, dat is
zonder daarvan melding te maken op zijn controlekaart, zo voorzichtig is die kaart bij zich
te houden; dat op hem wel toepassing zal worden gemaakt van artikel 71, eerste lid, 4°,
van het koninklijk besluit, maar dat hij niet voor de gehele maand van het recht op uitke-
ringen kan worden uitgesloten, aangezien hij wel degelijk in het bezit is van zijn controle-

1 Cass., 11 maart 2002, A.R. S.01.0140.F, nr. 174.
2 Zie Cass., 12 jan. 1998, A.R.  F.96.0097.F, nr. 19; 6 mei 1999, A.R. F.98.0088.F, nr. 265.
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kaart; dat, aangezien de combinatie tussen artikel 71, eerste lid, 1° en 4°, uitgesloten is, de
uitsluiting van de werkloze zal geschieden op grond van artikel 45 van het koninklijk be-
sluit voor de tijdvakken waaromtrent zal vaststaan dat hij voor de aanvang van die activi-
teit van een met het recht op werkloosheidsuitkeringen onverenigbare activiteit geen mel-
ding heeft gemaakt op zijn kaart; dat het bepaalde in artikel 71 moet worden uitgelegd en
toegepast met inachtneming van het daarmee beoogde doel en met inachtneming van de
beginselen van gelijkheid en non-discriminatie waarvan de eventuele miskenning door de
gewone rechter moet worden onderzocht; dat die bepalingen het de rechter mogelijk moe-
ten maken na te gaan of de werkloze geen activiteit uitoefent die onverenigbaar is met het
recht op werkloosheidsuitkeringen; dat "de sanctie die wordt opgelegd met gecombineer-
de toepassing van artikel 71, 1°, en 75, 5°, in navolging van de rechtspraak van het Hof
van Cassatie, de uitsluiting van het recht op uitkering voor de gehele maand tot gevolg
heeft wanneer de werkloze zijn controlekaart niet heeft kunnen voorleggen, en zulks on-
geacht de dag van die maand waarop de voormelde overtreding is vastgesteld"; dat "een
dergelijke sanctie, vergeleken met die welke in de andere, in artikel 71 opgesomde geval-
len worden opgelegd, een discriminatie inhoudt en niet redelijk verantwoord is, daar de
onderscheiden, in artikel 71 vermelde verplichtingen van de werklozen geen aparte cate-
gorieën van werklozen doen ontstaan naargelang de aard van het verzuim van één van die
verplichtingen"; dat "het beroepen vonnis, dat het tijdvak van uitsluiting en, derhalve, het
tijdvak waarover het onverschuldigd betaalde kan worden teruggevorderd beperkt tot het
tijdvak vanaf 14 juni tot 22 juni 1999, moet worden bevestigd".

Grieven
Artikel 71, eerste lid, 1°, van het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de

werkloosheidsreglementering bepaalt dat de werknemer, om uitkeringen te kunnen genie-
ten, in het bezit moet zijn van een controlekaart vanaf de eerste effectieve werkloosheids-
dag van de maand tot de laatste dag van de maand en deze bij zich moet bewaren; die be-
paling impliceert dat de werkloze, om voor de maand werkloosheidsuitkeringen te kunnen
ontvangen, elke dag van die maand vanaf de eerste werkloosheidsdag in het bezit dient te
zijn van die kaart; wanneer, derhalve, de werkloze één dag tijdens die periode zijn contro-
lekaart niet kan voorleggen op vordering van een daartoe bevoegde persoon overeenkom-
stig artikel 71, eerste lid, 5°, van het koninklijk besluit van 25 november 1991, kan hij ge-
durende die maand geen aanspraak maken op werkloosheidsuitkeringen; de werknemer
kan maar aanspraak maken op uitkering, wanneer hij elke, in artikel 70, eerste lid, van het
koninklijk besluit vermelde verplichting is nagekomen; gelet op het feit dat het hier on-
derscheiden verplichtingen betreft, is het ongeacht de aard van de niet nagekomen ver-
plichting uitgesloten dat de niet-nakoming van één van die verplichtingen een enkele cate-
gorie van werklozen zou doen ontstaan waarop slechts dezelfde behandeling zou kunnen
worden  toegepast;  verweerster  geniet,  zoals  het  arrest  vaststelt,  al  verschillende  jaren
werkloosheids-uitkeringen en op 21 juni 1999, toen zij een met het recht op die uitkerin-
gen onverenigbare activiteit uitoefende, kon zij haar controlekaart niet voorleggen aan een
daartoe bevoegde persoon; zij kon dus geen uitkering krijgen vanaf de eerste dag van die
maand.

Daaruit volgt dat het arrest, door de uitsluiting van het recht op uitkering te beperken
tot het tijdvak van 14 tot 22 juni 1999, de in de aanhef van het middel vermelde wettelijke
bepalingen, inzonderheid artikel 71, eerste lid, 1° en 5°, van het koninklijk besluit van 25
november 1991 schendt en derhalve zijn beslissing niet naar recht verantwoordt.

Daarenboven gebiedt de regel van de gelijkheid van de Belgen voor de wet en de regel
van de non-discriminatie in het genot van de aan de Belgen erkende rechten en vrijheden
enkel dat degenen die zich in dezelfde situatie bevinden op dezelfde wijze worden behan-
deld.

In strijd met wat het bestreden arrest beslist, staan de verschillende verplichtingen, die
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worden opgesomd in het in het middel vermelde artikel 71, los van elkaar, zodat zij niet
één enkele categorie van werknemers doen ontstaan die op dezelfde wijze zouden moeten
worden behandeld.

Het bestreden arrest kon bijgevolg niet wettig beslissen dat de sanctie waarbij de werk-
loze voor de gehele maand van het recht op uitkeringen werd uitgesloten en die krachtens
het in het middel vermelde artikel 71 kan worden opgelegd in het geval dat de werkloze
zijn controlekaart niet kan voorleggen op verzoek van een daartoe bevoegde persoon, een
met de grondwettelijke regels van de gelijkheid en de non-discriminatie strijdige discrimi-
natie schiep in vergelijking met de sancties die de werkloze oploopt wanneer hij de overi-
ge, hem bij artikel 71 opgelegde verplichtingen niet nakomt (schending van de in het mid-
del vermelde bepalingen, inzonderheid van de artikelen 10 en 11 van de gecoördineerde
Grondwet en van artikel 71 van het koninklijk besluit van 25 november 1991).

IV. Beslissing van het Hof
Overwegende dat de werkloze, om uitkeringen te kunnen genieten, onder meer

moet voldoen aan de verplichtingen die worden vermeld in artikel 71, eerste lid,
van het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsre-
glementering;

Overwegende dat één van die verplichtingen die is welke wordt vermeld in ar-
tikel 71, eerste lid, 1°, krachtens hetwelk de werknemer in het bezit moet zijn
van een controlekaart vanaf de eerste effectieve werkloosheidsdag van de maand
tot de laatste dag van de maand en deze bij zich moet bewaren;

Overwegende dat die bepaling impliceert dat de werkloze in het bezit moet
zijn van die kaart en deze elke dag van de maand vanaf de eerste werkloosheids-
dag bij zich moet hebben, indien hij voor die maand aanspraak wil kunnen ma-
ken op uitkering;

Dat, derhalve, wanneer de werkloze zijn controlekaart één dag in de loop van
die periode niet kan voorleggen op vordering van een daartoe bevoegde persoon
overeenkomstig  artikel 71,  eerste lid,  5°,  van genoemd koninklijk besluit,  hij
voor die maand geen aanspraak kan maken op uitkeringen;

Overwegende, anderzijds, dat, aangezien de in artikel 71, eerste lid, van dat
besluit vermelde verplichtingen los staan van elkaar, de werklozen die ze niet na-
komen, geen categorie van personen kunnen vormen die zich in dezelfde toe-
stand bevinden en aanspraak kunnen maken op dezelfde behandeling;

Overwegende dat het arrest vaststelt dat verweerster, die werkloosheidsuitke-
ringen kreeg vanaf 2 april 1995, haar controlekaart niet kon voorleggen op 21
juni  1999  toen  zij  vrijwilligerswerk  verrichtte  zonder  voorafgaande  toestem-
ming; dat het met bevestiging van het beroepen vonnis de uitsluiting van het
recht op werkloosheidsuitkeringen beperkt tot het tijdvak van 14 tot 22 juni 1999
op grond dat de "sanctie" waarbij de werkloze voor de volledige maand van het
recht op uitkeringen wordt uitgesloten wanneer hij de hem bij artikel 71, eerste
lid, 1° en 5°, van het koninklijk besluit van 25 november 1991 opgelegde ver-
plichtingen niet nakomt, "vergeleken met die welke in de andere, in artikel 71
opgesomde gevallen worden opgelegd, een discriminatie inhoudt en niet redelijk
verantwoord is, daar de onderscheiden, in artikel 71 vermelde verplichtingen van
de werklozen geen aparte categorieën van werklozen doen ontstaan naargelang
van de aard van het verzuim van één van die verplichtingen";
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Dat  het  arrest  door  die  uitsluiting  aldus  te  beperken,  genoemd  artikel  71
schendt;

Dat het middel gegrond is;
OM DIE REDENEN,
HET HOF
Vernietigt het bestreden arrest, in zoverre het bij de uitspraak over de toeken-

ningsvoorwaarden de uitsluiting van het recht op werkloosheids-uitkeringen van
verweerster beperkt;

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
eiser in de kosten;

Verwijst de aldus beperkte zaak naar het Arbeidshof te Bergen.

23 december 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. Simont en Bützler.

Nr. 691

3° KAMER - 23 december 2002

OVEREENKOMST — BESTANDDELEN — ALGEMEEN - DOOR DE PARTIJEN AAN DIE

OVEREENKOMST GEGEVEN BENAMING.

Wanneer de partijen aan hun overeenkomst een bepaalde benaming hebben gegeven, kan
de bodemrechter die niet door een andere vervangen wanneer de door de partijen gege-
ven benaming niet kan worden uitgesloten op grond van de aan zijn oordeel onderwor-
pen gegevens1. (Art. 1134, eerste lid B.W.)

(R. T. R.S.Z.)

ARREST (vertaling)

(A.R. S.01.0169.F)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest, op 19 mei 2000 gewezen door

het Arbeidshof te Luik.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Sylviane Velu heeft verslag uitgebracht.
Eerste advocaat-generaal Jean-François Leclercq heeft geconcludeerd.
III. Cassatiemiddel
Eiser voert een middel aan.

1 Zie Cass., 23 nov. 1992, A.R. 9402, nr. 747.
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Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 1134, 1315, 1710, 1779 en 1780 van het Burgerlijk Wetboek;
- de artikelen 6 en 870 van het Gerechtelijk Wetboek;
- de artikelen 1, 2 en 3 van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkom-

sten;
- artikel 1 van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 decem-

ber 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders;
- artikel 149 van de Grondwet.
Aangevochten beslissingen en redenen
Het bestreden arrest beslist op alle gronden die hier geacht worden volledig weergege-

ven te zijn dat "er moet worden aangenomen dat de heer P. door (eiser) (...) voltijds is te-
werkgesteld in het kader van een arbeidsovereenkomst".

Grieven
...
3. Derde onderdeel
Krachtens artikel 1134 van het Burgerlijk Wetboek strekt de overeenkomst die wettig is

aangegaan de partijen tot wet.
In zoverre het begrip arbeidsovereenkomst van openbare orde is wanneer het de ver-

plichtingen raakt van de werkgever, zoals zij zijn vastgesteld in de wet van 27 juni 1969,
dient de rechter na te gaan of, ondanks de benaming overeenkomst van aanneming die de
partijen aan hun overeenkomst hebben gegeven, één van de partijen over de andere niet
het voor de arbeidsovereenkomst kenmerkend gezag heeft kunnen uitoefenen, maar, wan-
neer, zoals te dezen, de wet het bestaan van een arbeidsovereenkomst niet vermoedt, hoeft
het ontbreken van een dergelijke overeenkomst niet noodzakelijk te volgen uit feiten die
onverenigbaar zijn met het bestaan van die overeenkomst.

Daaruit volgt dat de rechter aan de tussen de partijen gesloten overeenkomst geen nieu-
we benaming kan geven op grond van gegevens die verenigbaar zijn met de benaming die
de partijen verklaard hebben eraan te willen geven, dat is te dezen de overeenkomst van
aanneming in de zin van de artikelen 1710, 1779 en 1780 van het Burgerlijk Wetboek.

Te dezen is geen van de feitelijke gegevens die het bestreden arrest in aanmerking ge-
nomen heeft onverenigbaar met de benaming aannemingsovereenkomst en geen van die
gegevens vereist de benaming arbeidsovereenkomst.

Zo de benaming van de overeenkomst beantwoordt aan de uitvoering ervan, wettigt de
omstandigheid dat de partijen beslist hebben geen arbeidsovereenkomst te sluiten omdat
de installaties waarin de bedrijvigheid van de heer P. moest worden uitgeoefend "niet vol-
deed aan de voorschriften voor de tewerkstelling van bezoldigd personeel aldaar" aldus
niet de conclusie dat de heer P. in loondienst werkte.

Het is mogelijk dat de aannemer werkt in de lokalen van de medecontractant, een uur-
loon ontvangt,  de  door  de  opdrachtgever  verstrekte  gereedschappen en materialen ge-
bruikt en het economische en financiële risico van de aanneming niet op zich neemt.

Ten slotte sluit de huur van werk de mogelijkheid niet uit dat er algemene richtlijnen in
acht moeten worden genomen en dat toezicht wordt uitgeoefend op de uitvoering van de
taken. Daaruit volgt dat het ontbreken van "zelfstandig beheer" voor de rechter alleen dan
een reden is om de door de partijen aan de overeenkomst gegeven benaming af te wijzen
wanneer hij vaststelt dat het bewijs wordt geleverd dat een van hen aan de andere bevelen
of richtlijnen kon geven die kenmerkend zijn voor de arbeidsovereenkomst, quod non te
dezen.
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Door de door de partijen aan de overeenkomst gegeven benaming aannemingsovereen-
komst af te wijzen en er die van arbeidsovereenkomst voor in de plaats te stellen, miskent
het arrest derhalve het begrip arbeidsovereenkomst in de zin van de artikelen 1, 2 en 3 van
de wet van 3 juli 1978 en 1 van de wet van 27 juni 1969 alsook het begrip overeenkomst
van aanneming in de zin van de artikelen 1710, 1779 en 1780 van het Burgerlijk Wet-
boek. Bijgevolg schendt het arrest, door geen toepassing te maken van de overeenkomst
die de partijen strekt tot wet, artikel 1134 van het Burgerlijk Wetboek.

...
IV. Beslissing van het Hof
Wat het derde onderdeel betreft :
Overwegende dat, wanneer de partijen een benaming hebben gegeven aan hun

overeenkomst, de feitenrechter geen andere benaming in de plaats kan stellen,
wanneer het voor de rechter op grond van de aan zijn oordeel voorgelegde gege-
vens niet mogelijk is de door de partijen aan de overeenkomst gegeven benaming
af te wijzen;

Overwegende dat het arrest, om de door eiser en D. P. aan hun overeenkomst
gegeven benaming aannemingsovereenkomst  te verwerpen en om te beslissen
dat het hier een arbeidsovereenkomst betrof, zich hierop baseert dat het D. P.
weliswaar niet strikt verboden was er een eigen cliënteel op na te houden, maar
dat hij wegens de van hem verlangde prestaties, namelijk acht tot negen uur ar-
beid per dag, niet de tijd had om in de noden van een dergelijk cliënteel te voor-
zien, dat eiser de aan de klanten aangerekende prijzen vaststelde, dat tevergeefs
naar aanwijzingen zou worden gezocht dat D. P. zelfstandig beheerder of eige-
naar van een handelszaak was, daar de lokalen, het gereedschap en de materialen
door eiser werden verstrekt, of, meer in het algemeen, dat hij het economische of
financiële risico op zich zou hebben genomen van een exploitatie die door hem
werd beheerd en dat hij zijn activiteiten heeft beëindigd toen eiser ophield van
zijn diensten gebruik te maken;

Dat die gegevens noch afzonderlijk noch tezamen beschouwd onverenigbaar
zijn met het bestaan van een aannemingsovereenkomst;

Dat het arrest derhalve niet wettig beslist dat eiser en D. P. een arbeidsover-
eenkomst hadden gesloten;

Dat het onderdeel gegrond is;
Over de andere grieven :
Overwegende dat er geen grond bestaat tot onderzoek van de overige onderde-

len, die niet kunnen leiden tot ruimere cassatie;
OM DIE REDENEN,
HET HOF
Vernietigt het bestreden arrest, behalve in zoverre dat arrest het hoger beroep

ontvankelijk verklaart;
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 beslissing daaromtrent  aan de feitenrechter

over;
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Verwijst de aldus beperkte zaak naar het Arbeidshof te Brussel.

23 december 2002 - 3° kamer – Voorzitter: de h. Marchal, eerste voorzitter – Verslag-
gever: mevr. Velu – Gelijkluidende conclusie van de h. Leclercq, eerste advocaat-generaal
– Advocaten: mrs. Draps en De Bruyn.

Nr. 692

3° KAMER - 23 december 2002

BEWIJS — BURGERLIJKE ZAKEN — GESCHRIFTEN — BEWIJSKRACHT - MISKENNING -
BEGRIP.

De bewijskracht van een akte wordt door de rechter miskend wanneer hij aan die akte een
uitlegging geeft die onverenigbaar is met de bewoordingen ervan1.  (Artt. 1319, 1320 en
1322 B.W.)

(BUREAU V & P B.V.B.A. T. C.)

ARREST (vertaling)

(A.R. S.02.0050.F)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest, op 13 december 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. Cassatiemiddelen
Eiseres voert twee middelen aan :
1. Eerste middel
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 1319, 1320 en 1322 van het Burgerlijk Wetboek;
- de artikelen 32, 3°, en 35, inzonderheid eerste, tweede, derde en achtste lid, van de

wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten.
Aangevochten beslissingen en redenen
Het arrest
- verklaart het hoofdberoep en het incidenteel hoger beroep ontvankelijk en ten dele ge-

grond;
- doet het beroepen vonnis teniet in zoverre het eiseres veroordeelde om aan verweer-

ster het nettobedrag van 78.000 BEF te betalen bij wijze van compensatoire opzeggings-
vergoeding en veroordeelt haar om aan verweerster uit dien hoofde het nettobedrag van
39.000 BEF te betalen;

1 Cass., 11 dec. 1989, A.R. 8694, nr. 233, met concl. O.M. in Bull. en Pas., I, p. 449; 25 sept. 2000,
A.R. C.99.0201.F, nr. 490.
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- zegt voor recht dat de wettelijke en gerechtelijke interesten die verschuldigd zijn op
de door de rechtbank bij wijze van compensatoire opzeggingsvergoeding toegekende be-
dragen verschuldigd zijn op de nettobedragen (het nettobedrag dat overeenkomt met het
brutobedrag van 446.664 BEF en het nettobedrag van 39.000 BEF) en zulks met ingang
van 6 juni 1998 tot de dag van de volledige betaling;

- bevestigt het vonnis voor het overige;
-  verklaart  de oorspronkelijke  vordering betreffende de eindejaarspremie voor  1998

(prorata temporis) gegrond en veroordeelt eiseres uit dien hoofde om aan [verweerster]
het brutobedrag van 26.875 BEF te betalen, verhoogd met de wettelijke en gerechtelijke
interesten die op het nettobedrag zijn berekend met ingang van 6 juni 1998 tot de dag van
de volledige betaling;

- veroordeelt eiseres in de kosten van beide instanties die ten aanzien van verweerster
zijn begroot op het bedrag van 17.640 BEF (...) en veroordeelt haar in haar eigen kosten,

op de volgende gronden :
"het feit waarop het [arbeids]hof acht moet slaan is het feit dat werkelijk wordt aange-

voerd tot staving van het ontslag, dat is te dezen, zoals uitdrukkelijk aangevoerd in de ont-
slagbrief van 5 juni 1998, die op 6 juni is gepost: 'het feit dat verweerster heeft deelgeno-
men aan de oprichting en aan het beheer van een bedrijf, dat de concurrent van de werk-
gever was [...], te dezen de b.v.b.a. VDC, administratiekantoor, die op 23 februari 1998 is
opgericht en op 14 april 1998 in het handelsregister is ingeschreven';

de onrechtmatige daad, zoals hij  aldus aan verweerster wordt verweten,  vertoont  in
geen enkel opzicht duurzaamheid of continuïteit;

in het debat rijst aldus de volgende vraag: bewijst [eiseres] ten genoege van recht dat zij
nog geen drie dagen vóór 6 juni 1998 zekerheid bezat omtrent het aan haar bediende ver-
weten feit ?

aan de hand van de in het debat overgelegde stukken, meer bepaald de stukken 32 tot
36 van het dossier van [verweerster], is respectievelijk erkend en gebleken dat [eiseres] op
29 mei 1998 van de griffie van de Rechtbank van Koophandel te Charleroi, op haar ver-
zoek,  enerzijds,  een afschrift  van de statuten van het  administratiekantoor,  de b.v.b.a.
VDC, en, anderzijds, op 2 juni 1998 van het register van koophandel een afschrift van de
inschrijving van die vennootschap heeft ontvangen;

aangezien de omstandigheid dat [verweerster] deelgenomen heeft aan de oprichting en
aan het beheer van dat concurrerend bedrijf duidelijk uit die stukken blijkt, toont [eiseres]
die ze aanziet als een dringende reden voor het ontslag dat ten vroegste op 6 juni en niet
op 5 juni gegeven werd, zelfs tot staving van de leer van de ononderbroken tekortkoming,
niet aan dat zij omtrent dat feit pas zekerheid had gekregen daags na de dag waarop zij in
het bezit was gekomen van het laatste stuk, namelijk op 2 juni 1998 (dinsdag);

ofschoon zij aanvoert omtrent dat feit zekerheid te hebben gekregen op 3 juni, bewijst
zij niet na het krijgen van laatstgenoemd stuk tijdens die zeer korte tijdsspanne omtrent
dat feit nog aanvullende kennis te hebben gekregen die doorslaggevend zou zijn geweest,
zoals bijvoorbeeld, een waarschuwing dat die mededinging onmiddellijk diende te worden
stopgezet, gevolgd van een weigering;

bijgevolg kon met toepassing van artikel 35, derde lid, de opzegging die ter kennis was
gebracht bij aangetekend schrijven van 6 juni, dag waarop de brief werd gepost, niet meer
gegrond worden op de aangegeven reden".

Grieven
Artikel 35, eerste lid, van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten

kent aan elke partij het recht toe de overeenkomst te beëindigen om een dringende reden



2828 HOF VAN CASSATIE 23.12.02 - Nr. 692 

maar verplicht hen daartoe niet.
Het tweede lid van dat artikel bepaalt dat onder dringende reden wordt verstaan de ern-

stige tekortkoming die elke professionele samenwerking tussen de werkgever en de werk-
nemer onmiddellijk en definitief onmogelijk maakt.

Wanneer het feit dat de beëindiging van de overeenkomst rechtvaardigt bestaat in een
ononderbroken tekortkoming, staat het tijdstip vanaf wanneer die reeds bestaande tekort-
koming elke professionele samenwerking onmiddellijk en definitief onmogelijk maakt ter
beoordeling aan de partij die gebruik wenst te maken van het recht om de overeenkomst te
beëindigen, zodat de partij die gebruik maakt van haar recht niet dient te bewijzen dat zij
binnen drie dagen vóór de opzegging nog aanvullende kennis omtrent dat feit heeft gekre-
gen, zoals een waarschuwing om onmiddellijk een einde te maken aan de tekortkoming,
gevolgd van een weigering, of nog, niet gehouden is de wederpartij in gebreke te stellen
om haar gedrag te wijzigen.

Daaruit volgt dat het in geval van een ononderbroken tekortkoming aan de bodemrech-
ter staat na te gaan of het ten laste gelegde feit nog voortduurde binnen drie werkdagen
die voorafgingen aan de dag waarop die partij besliste de overeenkomst om een dringende
reden te beëindigen, wat krachtens artikel 35, derde lid, van de wet van 3 juli 1978 een
voorwaarde is voor de regelmatigheid van het ontslag en, zo dat het geval is, dient hij na
te gaan of dat feit een dergelijke reden opleverde.

Het arrest stelt evenwel vast dat "het feit waarop het [arbeids]hof acht moet slaan het
feit is dat werkelijk wordt aangevoerd tot staving van het ontslag, dat is te dezen, zoals
uitdrukkelijk aangevoerd in de ontslagbrief van 5 juni 1998 die op 6 juni is gepost, 'het
feit dat verweerster heeft deelgenomen aan de oprichting en aan het beheer van een be-
drijf, dat de concurrent van de werkgever was [...], te dezen de b.v.b.a. VDC, administra-
tiekantoor, die op 23 februari 1998 is opgericht en op 14 april 1998 in het handelsregister
is ingeschreven'".

De deelneming aan het beheer van een bedrijf, dat de concurrent is van verweerster, le-
vert een ononderbroken tekortkoming op.

Het arrest  vermeldt evenwel dat "de onrechtmatige daad, zoals hij aldus wordt om-
schreven, in geen enkel opzicht duurzaamheid of continuïteit vertoont.

Na aldus het bestaan van een ononderbroken tekortkoming te hebben uitgesloten, be-
slist het [arbeids]hof op de hierboven weergegeven gronden dat eiseres meer dan drie da-
gen vóór 6 juni 1998 kennis kreeg van het ten laste gelegde feit en dat derhalve de opzeg-
ging die ter kennis was gebracht "bij aangetekend schrijven van 6 juni, dag waarop de
brief werd gepost, niet meer kon worden gegrond op de aangegeven reden".

Aldus miskent het arbeidshof de bewijskracht van de ontslagbrief van 5 juni 1998, aan-
gezien het die brief heeft uitgelegd op een wijze die onverenigbaar is met de bewoordin-
gen ervan, zoals ze letterlijk in het arrest zijn weergegeven (op de tweede en vierde blad-
zijde) (schending van de artikelen 1319, 1320 en 1322 van het Burgerlijk Wetboek), ont-
neemt het arbeidshof derhalve eiseres op wederrechtelijke wijze het recht om het tijdstip
vast te stellen vanaf wanneer de ononderbroken tekortkoming van verweerster,  die als
ernstige tekortkoming is aangemerkt, elke professionele samenwerking onmiddellijk en
definitief onmogelijk maakte en schendt het arbeidshof het eerste, tweede, derde en acht-
ste lid, van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten.

2. Tweede middel
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 32, 3°, en 35, inzonderheid eerste, tweede, derde en achtste lid, van de

wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten.
Aangevochten beslissingen en redenen
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Het arrest
- verklaart het hoofdberoep en het incidenteel hoger beroep ontvankelijk en ten dele ge-

grond;
- doet het beroepen vonnis teniet in zoverre het eiseres veroordeelde om aan verweer-

ster het nettobedrag van 78.000 BEF te betalen bij wijze van compensatoire opzeggings-
vergoeding en veroordeelt haar om aan verweerster uit dien hoofde het nettobedrag van
39.000 BEF te betalen;

- zegt voor recht dat de wettelijke en gerechtelijke interesten die verschuldigd zijn op
de door de rechtbank bij wijze van compensatoire opzeggingsvergoeding toegekende be-
dragen verschuldigd zijn op de nettobedragen (het nettobedrag dat overeenkomt met het
brutobedrag van 446.664 BEF en het nettobedrag van 39.000 BEF) en zulks met ingang
van 6 juni 1998 tot de dag van de volledige betaling;

- bevestigt het vonnis voor het overige;
-  verklaart  de oorspronkelijke  vordering betreffende de eindejaarspremie voor  1998

(prorata temporis) gegrond en veroordeelt eiseres uit dien hoofde om aan [verweerster]
het brutobedrag van 26.875 BEF te betalen, verhoogd met de wettelijke en gerechtelijke
interesten die op het nettobedrag zijn berekend met ingang van 6 juni 1998 tot de dag van
de volledige betaling;

- veroordeelt eiseres in de kosten van beide instanties die ten aanzien van verweerster
zijn begroot op het bedrag van 17.640 BEF (...) en veroordeelt haar in haar eigen kosten,

op de volgende gronden :
"het feit waarop het [arbeids]hof acht moet slaan is het feit dat werkelijk wordt aange-

voerd tot staving van het ontslag, dat is te dezen, zoals uitdrukkelijk aangevoerd in de ont-
slagbrief van 5 juni 1998, die op 6 juni is gepost: 'het feit dat verweerster heeft deelgeno-
men aan de oprichting en aan het beheer van een bedrijf, dat de concurrent van de werk-
gever was [...], te dezen de b.v.b.a. VDC, administratiekantoor, die op 23 februari 1998 is
opgericht en op 14 april 1998 in het handelsregister is ingeschreven';

de onrechtmatige daad, zoals hij  aldus aan verweerster wordt verweten,  vertoont  in
geen enkel opzicht duurzaamheid of continuïteit;

in het debat rijst aldus de volgende vraag: bewijst [eiseres] ten genoege van recht dat zij
nog geen drie dagen vóór 6 juni 1998 zekerheid bezat omtrent het aan haar bediende ver-
weten feit ?

aan de hand van de in het debat overgelegde stukken, meer bepaald de stukken 32 tot
36 van het dossier van [verweerster], is respectievelijk erkend en gebleken dat [eiseres] op
29 mei 1998 van de griffie van de Rechtbank van Koophandel te Charleroi, op haar ver-
zoek,  enerzijds,  een afschrift  van de statuten van het  administratiekantoor,  de b.v.b.a.
VDC, en, anderzijds, op 2 juni 1998 van het register van koophandel een afschrift van de
inschrijving van die vennootschap heeft ontvangen;

aangezien de omstandigheid dat [verweerster] deelgenomen heeft aan de oprichting en
aan het beheer van dat concurrerend bedrijf duidelijk uit die stukken blijkt, toont [eiseres]
die ze aanziet als een dringende reden voor het ontslag dat ten vroegste op 6 juni en niet
op 5 juni gegeven werd, zelfs tot staving van de leer van de ononderbroken tekortkoming,
niet aan dat zij omtrent dat feit pas zekerheid had gekregen daags na de dag waarop zij in
het bezit was gekomen van het laatste stuk, namelijk op 2 juni 1998 (dinsdag);

ofschoon zij aanvoert omtrent dat feit zekerheid te hebben gekregen op 3 juni, bewijst
zij niet na het krijgen van laatstgenoemd stuk tijdens die zeer korte tijdsspanne omtrent
dat feit nog aanvullende kennis te hebben gekregen die doorslaggevend zou zijn geweest,
zoals bijvoorbeeld, een waarschuwing dat die mededinging onmiddellijk diende te worden
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stopgezet, gevolgd van een weigering;
bijgevolg kon met toepassing van artikel 35, derde lid, de opzegging die ter kennis was

gebracht bij aangetekend schrijven van 6 juni, dag waarop de brief werd gepost, niet meer
gegrond worden op de aangegeven reden".

Grieven
Artikel 35, eerste lid, van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten

kent aan elke partij het recht toe de overeenkomst te beëindigen om een dringende reden
maar verplicht hen daartoe niet.

Het tweede lid van dat artikel bepaalt dat onder dringende reden wordt verstaan de ern-
stige tekortkoming die elke professionele samenwerking tussen de werkgever en de werk-
nemer onmiddellijk en definitief onmogelijk maakt.

Wanneer het feit dat de beëindiging van de overeenkomst rechtvaardigt bestaat in een
ononderbroken tekortkoming, staat het tijdstip vanaf wanneer die reeds bestaande tekort-
koming elke professionele samenwerking onmiddellijk en definitief onmogelijk maakt ter
beoordeling aan de partij die gebruik wenst te maken van het recht om de overeenkomst te
beëindigen, zodat de partij die gebruik maakt van haar recht niet dient te bewijzen dat zij
binnen drie dagen vóór de opzegging nog aanvullende kennis omtrent dat feit heeft gekre-
gen, zoals een waarschuwing om onmiddellijk een einde te maken aan de tekortkoming,
gevolgd van een weigering, of nog, niet gehouden is de wederpartij in gebreke te stellen
om haar gedrag te wijzigen.

Daaruit volgt dat het in geval van een ononderbroken tekortkoming aan de bodemrech-
ter staat na te gaan of het ten laste gelegde feit nog voortduurde binnen drie werkdagen
die voorafgingen aan de dag waarop die partij besliste de overeenkomst om een dringende
reden te beëindigen, wat krachtens artikel 35, derde lid, van de wet van 3 juli 1978 een
voorwaarde is voor de regelmatigheid van het ontslag en, zo dat het geval is, dient hij na
te gaan of dat feit een dergelijke reden opleverde.

Uit de vaststellingen van het arrest blijkt dat eiseres op 6 juni 1998 aan verweerster, bij
aangetekende brief, kennis gaf van de dringende reden die het ontslag op staande voet
rechtvaardigde, namelijk "het feit dat zij had deelgenomen aan de oprichting en het beheer
van een bedrijf dat de concurrent van de werkgever was".

De deelneming aan het beheer van een concurrerende firma is een ononderbroken te-
kortkoming.

Het arrest stelt niet vast dat verweerster haar deelneming aan het beheer van de concur-
rerende firma meer dan drie werkdagen vóór 6 juni 1998 had stopgezet.

Het arrest beslist niettemin dat het ontslag, waarvan kennis werd gegeven op 6 juni, dag
waarop de brief werd gepost, laattijdig is, aangezien, "daar de omstandigheid dat verweer-
ster deelgenomen heeft aan de oprichting en aan het beheer van dat concurrerend bedrijf
duidelijk uit die stukken blijkt, [eiseres], die ze aanziet als een dringende reden voor het
ontslag dat ten vroegste op 6 juni en niet op 5 juni gegeven werd, niet aantoont, zelfs tot
staving van de leer van de ononderbroken tekortkoming, dat zij omtrent dat feit pas zeker-
heid had gekregen daags na de dag waarop zij in het bezit was gekomen van het laatste li-
tigieuze stuk, namelijk 2 juni 1998 (dinsdag)", en het voegt eraan toe "dat zij, ofschoon zij
aanvoert omtrent dat feit zekerheid te hebben verkregen op 3 juni, niet bewijst na het ver-
krijgen van laatstgenoemd stuk tijdens die zeer korte tijdsspanne omtrent dat feit nog aan-
vullende kennis te hebben gekregen die doorslaggevend zou zijn geweest, zoals, bijvoor-
beeld, een waarschuwing dat die mededinging onmiddellijk diende te worden stopgezet,
gevolgd van een weigering".

Aangezien het hof aldus, na het bestaan van een ononderbroken tekortkoming te heb-
ben aangenomen, vereist dat eiseres aantoont dat zij omtrent het feit zekerheid bezat op 3
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juni  en  dat  zij  na  2  juni  -  dag  van  de  ontvangst  van  het  laatste  stuk  waaruit  het
[arbeids]hof de kennis van de ten laste gelegde ernstige tekortkoming heeft afgeleid - een
aanvullende kennisgeving heeft verstrekt (zie laatste reden op de vierde bladzijde en de
eerste reden op de vijfde bladzijde van het arrest), zoals bijvoorbeeld een waarschuwing
dat die mededinging onmiddellijk diende te worden stopgezet, gevolgd van een weige-
ring, miskent het hof het recht van eiseres om het tijdstip vast te stellen vanaf wanneer de
ononderbroken tekortkoming van verweerder, die als een ernstige tekortkoming is om-
schreven, elke professionele samenwerking tussen de partijen onmiddellijk en definitief
onmogelijk maakte.

Aldus schendt het arrest artikel 35, eerste, tweede en derde lid, van de wet van 3 juli
1978 en verantwoordt het zijn beslissing niet naar recht.

IV. Beslissing van het Hof
Over het eerste middel :
Overwegende dat het arrest, na de bewoordingen van de door eiseres aan ver-

weerster gezonden ontslagbrief juist te hebben weergegeven, zonder te worden
bekritiseerd vermeldt dat de daarin aangevoerde dringende reden tot ontslag "de
deelneming is aan de oprichting en het beheer van een concurrerende firma";

Dat, aangezien in die brief niet wordt vermeld dat het aan verweerster verwe-
ten feit bleef voortduren, het arrest aan die brief geen uitlegging geeft die onver-
enigbaar is met de bewoordingen ervan waar het beslist dat "de onrechtmatige
daad, zoals hij [...] wordt omschreven, in geen enkel opzicht duurzaamheid of
continuïteit vertoont";

Overwegende dat voor het overige de aangevoerde schending van de in het
middel aangegeven bepalingen van de wet van 3 juli 1978 betreffende de ar-
beidsovereenkomsten volledig is afgeleid uit de vergeefs aangevoerde grief vol-
gens welke de bewijskracht van de ontslagbrief is miskend;

Dat het middel niet kan worden aangenomen;
Over het tweede middel :
Overwegende dat de in het eerste middel vergeefs bekritiseerde overweging

dat het als dringende reden tot ontslag aangevoerde feit geen ononderbroken te-
kortkoming is een voldoende grondslag oplevert voor de beslissing van het ar-
beidshof dat eiseres, toen zij verweerster ontsloeg, van dat feit sedert ten minste
drie werkdagen op de hoogte was;

Dat het middel, dat gericht is tegen ten overvloede gegeven overwegingen van
het arrest, niet tot cassatie kan leiden, mitsdien geen belang vertoont, derhalve
niet ontvankelijk is;

OM DIE REDENEN,
HET HOF

Verwerpt de voorziening;
Veroordeelt eiseres in de kosten.

23 december 2002 - 3° kamer – Voorzitter: de h. Marchal, eerste voorzitter – Verslag-
gever: de h. Storck – Gelijkluidende conclusie van de h. Leclercq, eerste advocaat-gene-
raal – Advocaat: mr. Van Ommeslaghe.
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Nr. 693

2° KAMER - 31 december 2002

VOORLOPIGE HECHTENIS — BEVEL TOT AANHOUDING - IN VRIJHEID GELATEN

INVERDENKINGGESTELDE - NIEUWE EN ERNSTIGE OMSTANDIGHEDEN DIE EEN NIEUW

AANHOUDINGSBEVEL VERANTWOORDEN - BEGRIP.

De "nieuwe en ernstige omstandigheden" waarin art. 28, §1, Wet Voorlopige Hechtenis, de
onderzoeksrechter toestaat een nieuw aanhoudingsbevel uit te vaardigen tegen de in vrij-
heid gelaten inverdenkinggestelde, zijn van allerlei aard en kunnen dus m.n. bestaan in
nieuwe aanwijzingen van schuld of in feiten die gepleegd zijn vóór die waarop het aan-
houdingsbevel is gegrond, maar die ter kennis van de onderzoeksrechter zijn gebracht
nadat de inverdenkinggestelde in vrijheid is gesteld of gelaten, en die een ander licht
werpen op de daarvóór onderzochte feiten en de vrijheidsberovende maatregel noodza-
kelijk maken1. (Art. 28, §1, 2° Wet Voorlopige Hechtenis 1990)

(H.)

ARREST (vertaling)

(A.R. P.02.1707.F)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 18 december 2002 gewezen

door het Hof van Beroep te Brussel, kamer van inbeschuldiging-stelling.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Frédéric Close heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal met opdracht Dirk Thijs 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 het middel, in zoverre het onderzoek ervan een onderzoek

van feitelijke gegevens vereist, waarvoor het Hof niet bevoegd is, niet ontvanke-
lijk is;

Wat het eerste onderdeel betreft :
Overwegende dat artikel 28, §1, 2°, van de wet van 20 juli 1990 betreffende de

voorlopige hechtenis de onderzoeksrechter toestaat een nieuw aanhoudingsbevel
uit te vaardigen tegen de in vrijheid gelaten of in vrijheid gestelde inverdenking-
gestelde indien nieuwe en ernstige omstandigheden de aanhouding verantwoor-
den; dat die omstandigheden met name kunnen bestaan in nieuwe aanwijzingen
van schuld van die inverdenkinggestelde;

1 Zie Cass., 24 juli 1986, A.R. 5221, nr. 690; Cass., 12 april 1994, A.R. P.94.0437.N, nr. 172 ; Cass.,
15 maart 1995, A.R. P.95.0293.F, nr. 151; Cass., 4 juni 1996, A.R. P.96.0707.N, nr. 211. 
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Dat het onderdeel niet kan worden aangenomen;
Wat het tweede onderdeel betreft :
Overwegende dat de in dat artikel 28, §1, 2°, bedoelde nieuwe en ernstige om-

standigheden van allerlei aard zijn, en dus met name kunnen bestaan in feiten die
gepleegd zijn vóór die waarop het aanhoudingsbevel is gestoeld, maar die ter
kennis van de onderzoeksrechter zijn gebracht nadat de inverdenkinggestelde in
vrijheid is gesteld of gelaten, en die een ander licht werpen op de daarvóór on-
derzochte feiten en de vrijheidsberovende maatregel noodzakelijk maken;

Overwegende dat uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan, blijkt
dat eiser, nadat hij door de onderzoeksrechter op 13 april 2002 in vrijheid was
gelaten, door een andere magistraat op 10 oktober 2002 om een andere reden on-
der aanhoudingsbevel is geplaatst; dat het arrest aldus wettig beslist dat "het feit
dat [eiser] door een ander rechtscollege onder aanhoudingsbevel is geplaatst we-
gens soortgelijke feiten, al zijn deze gepleegd vóór de feiten op grond waarvan
het aanhoudingsbevel van 28 november [2002] is verleend", een nieuwe en ern-
stige omstandigheid is die verband houdt met de persoonlijkheid van de inver-
denkinggestelde;

Dat het onderdeel niet kan worden aangenomen;
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.

31 december 2002 - 2° kamer – Voorzitter: de h. Lahousse, afdelingsvoorzitter – Ver-
slaggever: de h. Close – Gelijkluidende conclusie van de h. Thijs, advocaat-generaal met
opdracht – Advocaat: mr. C. Calewaert, Brussel.




