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Nr. 274

3° KAMER - 5 mei 2003

MINDERVALIDEN - INKOMENSVERVANGENDE EN 
INTEGRATIETEGEMOETKOMING - TIJDELIJKE BLIJVENDE 
ARBEIDSONGESCHIKTHEIDSUITKERINGEN - AANREKENING VAN KAPITAAL - CUMUL - VERBOD - 
BEPERKING - VOORWAARDEN.

Wanneer vaststaat dat aan de gehandicapte op de datum van uitwerking van de aanvraag  
tot  tegemoetkoming of  op de  eerste dag van de maand die volgt  op  de ambtshalve 
herziening,  een  vergoeding  onder  de  vorm van een ineens  uitgekeerd  kapitaal  voor  
tijdelijke en blijvende arbeidsongeschiktheid werd uitgekeerd en dat een bepaald bedrag  
van het ineens uitgekeerde kapitaal betrekking heeft op een vergoeding wegens tijdelijke  
arbeidsongeschiktheid voor een periode voorafgaand aan de ingangsdatum van het recht  
op  tegemoetkoming,  is  dit  bedrag  geen  uitkering  die  moet  worden  in  aanmerking  
genomen om de tegenwaarde in periodieke uitkering te bepalen. (Art. 13, §1, aanhef en 
1° Gehandicaptenwet Tegemoetkomingen; artt. 30, §1, eerste lid, 30, §2, eerste lid K.B. 6 
juli 1987)

(Belgische Staat T. P.)

ARREST

(A.R. S.02.0124.N)

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

door het Arbeidshof te Antwerpen, afdeling Hasselt.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Ghislain Dhaeyer 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, § 1, (voor zoveel als nodig), 13, § 1, eerste lid, 1°, en tweede lid van de 

wet van 27 februari 1987 betreffende de tegemoetkomingen aan gehandicapten (B.S., 1 
april 1987, err., B.S., 6 augustus 1987);

- artikel 30, § 1, eerste lid, en § 2, eerste lid, (artikel 30 zoals van toepassing na vervan-
ging bij koninklijk besluit van 14 april 1993, B.S., 9 juni 1993, doch vóór vervanging bij 
koninklijk besluit van 15 januari 1999, B.S., 28 januari 1999) van het koninklijk besluit 
van 6 juli 1987 betreffende de inkomensvervangende tegemoetkoming en de integratiete-
gemoetkoming (B.S., 8 juli 1987, err., B.S., 6 augustus 1987).

Aangevochten beslissing
Het bestreden arrest zegt voor recht dat voor de berekening van de inkomensvervangen-

de tegemoetkoming, zowel deze vanaf 1 juli 1993 als deze vanaf 1 november 1995, enkel 
de uitkering van 350.000 BEF ter vergoeding van blijvende arbeidsongeschiktheid in zijn 
tegenwaarde  in  periodieke  uitkering  in  aanmerking  moet  worden  genomen,  zijnde 
350.000 BEF of 8.676,27 EUR x 5,6383 pct. = 19.734 BEF of 489,19 EUR. Het bevestigt 



1088 HOF VAN CASSATIE 5.5.03 - Nr. 274 

het vonnis van de Arbeidsrechtbank te Hasselt van 11 juni 1999 dat geoordeeld had dat 
verweerster vanaf 1 november 1995 recht heeft op een inkomensvervangende tegemoet-
koming van 241.243 BEF - 19.734 BEF = 221.509 BEF.

Deze beslissing berust op de volgende overwegingen :
"Aan (verweerster) werd een bedrag toegekend van 129.600 BEF als vergoeding voor 

de tijdelijke arbeidsongeschiktheid voor de periode van 18 maart 1986 tot 18 maart 1988 
en 350.000 BEF als vergoeding voor de blijvende arbeidsongeschiktheid";

"Artikel 30, §1 van het koninklijk besluit bepaalt dat voor de toepassing van artikel 13, 
§1 van de wet de in aanmerking te nemen uitkeringen degene zijn waarop de gehandicapte 
recht heeft op de datum van de aanvraag tot tegemoetkoming of op de eerste dag van de 
maand volgend op de ambtshalve herziening. Verder specificeren artikel 30, §1 en artikel 
30, §2, hoe de berekening dient te gebeuren bij periodieke uitkeringen en bij een uitkering 
onder de vorm van een kapitaal.

Het is duidelijk dat de vergoeding voor de tijdelijke arbeidsongeschiktheid een vergoe-
ding betreft voor een welbepaalde periode voorafgaand aan de datum van de uitwerking 
van de administratieve beslissing en niet kan worden bepaald als een uitkering van een ka-
pitaal of afkoopwaarde in de zin van artikel 30, §2, zelfs wanneer het bedrag eenmalig 
werd uitbetaald (...). Deze vergoeding dient dan ook niet te worden aangerekend".

Grieven
Krachtens artikel 13, §1 van de wet van 27 februari 1987 betreffende de tegemoetko-

mingen aan gehandicapten worden de door deze wet ingestelde tegemoetkomingen gewei-
gerd of verminderd indien de gehandicapte krachtens een andere Belgische of een buiten-
landse wetgeving of krachtens regelen van toepassing op het personeel van een volken-
rechtelijke instelling aanspraak heeft: 1° op uitkeringen die hun grond vinden in een be-
perking van het verdienvermogen of op sociale uitkeringen betreffende de ziekte en inva-
liditeit, de werkloosheid, de arbeidsongevallen, de beroepsziekten, de gezinsbijslagen, de 
rust- en overlevingspensioenen en het gewaarborgd inkomen voor bejaarden, in welk ge-
val de inkomensvervangende tegemoetkoming wordt geweigerd of verminderd.

In uitvoering van artikel 13, §1 van deze wet bepaalt artikel 30, §2 van het koninklijk 
besluit van 6 juli 1987 betreffende de inkomensvervangende tegemoetkoming en de inte-
gratietegemoetkoming dat, ingeval een uitkering, bedoeld in artikel 13, §1 van vermelde 
wet, werd uitgekeerd onder de vorm van een kapitaal of afkoopwaarde, zijn tegenwaarde 
in periodieke uitkering in aanmerking wordt genomen ten belope van de lijfrente die be-
komen wordt uit hun omzetting tegen het procent dat in de onderstaande tabel is vermeld 
tegenover de volle leeftijd van de verkrijger op de datum van het feit dat aanleiding heeft 
gegeven tot de uitkering.

Uit de feitelijke en niet-betwiste gegevens van de zaak blijkt dat aan verweerster een 
eenmalig bedrag werd uitbetaald van in totaal 469.600 BEF uit hoofde van arbeidsonge-
schiktheidsuitkeringen.  Wanneer  een  gehandicapte  op  dergelijke  uitkeringen,  die  hun 
grond vinden in een beperking van het verdienvermogen, een aanspraak heeft, moet zijn 
inkomensvervangende tegemoetkoming worden geweigerd of verminderd.

Noch artikel 13 van de wet van 27 februari 1987, noch artikel 30 van het koninklijk be-
sluit van 6 juli 1987 maken een onderscheid al naargelang deze uitkeringen een tijdelijke, 
dan wel blijvende arbeidsongeschiktheid vergoeden. Artikel 30, §2 van het koninklijk be-
sluit bepaalt wel uitdrukkelijk hoe deze uitkeringen moeten aangerekend worden wanneer 
zij onder de vorm van een kapitaal werden uitbetaald.

Het bestreden arrest voegt op onwettige wijze een voorwaarde aan de wet van 27 febru-
ari 1987 en het koninklijk besluit van 6 juli 1987 toe, waar het op grond van een onwettig 
onderscheid  tussen  tijdelijke-  en  blijvende  arbeidsongeschiktheidsuitkeringen,  oordeelt 
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dat het gedeelte van het kapitaal dat de tijdelijke arbeidsongeschiktheid vergoedt, niet in 
aanmerking moet genomen worden bij de berekening van de inkomensvervangende tege-
moetkoming van verweerster en schendt mitsdien de in het middel aangehaalde wetsbepa-
lingen.

IV. Beslissing van het Hof
1. Het middel
Overwegende dat artikel 13, §1, aanhef en 1° van de wet van 27 februari 1987 

betreffende de tegemoetkomingen aan gehandicapten bepaalt dat de door deze 
wet ingestelde tegemoetkomingen worden geweigerd of verminderd indien de 
gehandicapte krachtens een andere Belgische of een buitenlandse wetgeving of 
krachtens regelen van toepassing op het personeel van een volkenrechtelijke in-
stelling aanspraak heeft op uitkeringen die hun grond vinden in een beperking 
van het verdienvermogen of op sociale uitkeringen betreffende de ziekte en inva-
liditeit, de werkloosheid, de arbeidsongevallen, de beroepsziekten, de gezinsbij-
slagen, de rust- en overlevingspensioenen en het gewaarborgd inkomen voor be-
jaarden, in welk geval de inkomensvervangende tegemoetkoming wordt gewei-
gerd of verminderd;

Dat artikel 30, §1, eerste lid van het koninklijk besluit van 6 juli 1987 betref-
fende  de  inkomensvervangende  tegemoetkoming  en  de  integratietegemoetko-
ming bepaalt dat voor de toepassing van artikel 13, §1 van voormelde wet, de in 
aanmerking  te  nemen  uitkeringen  degene  zijn  waarop  de  gehandicapte  recht 
heeft op de datum van uitwerking van de aanvraag tot tegemoetkoming of op de 
eerste dag van de maand die volgt op de ambtshalve herziening;

Dat artikel 30, § 2, eerste lid, bepaalt dat ingeval een uitkering, bedoeld in arti-
kel 13, §1 van de voormelde wet, werd uitgekeerd onder de vorm van een kapi-
taal of afkoopwaarde, zijn tegenwaarde in periodieke uitkering in aanmerking 
wordt genomen ten belope van de lijfrente die bekomen wordt uit hun omzetting 
tegen het procent dat in de onderstaande tabel is vermeld tegenover de volle leef-
tijd van de verkrijger op de datum van het feit dat aanleiding heeft gegeven tot de 
uitkering; dat de verrekening gebeurt vanaf de ingangsdatum van het recht op te-
gemoetkoming;

Overwegende dat uit deze bepalingen volgt dat, ingeval een uitkering onder de 
vorm van een kapitaal of afkoopwaarde werd uitgekeerd, op de in artikel 30, §1, 
eerste lid van voormeld koninklijk besluit bedoelde ingangsdatum de in artikel 
30, §2, bedoelde tegenwaarde in periodieke uitkering in aanmerking wordt geno-
men;

Dat uit deze bepalingen niet volgt dat, wanneer vaststaat dat een bepaald be-
drag van het ineens uitgekeerde kapitaal betrekking heeft op een vergoeding we-
gens tijdelijke arbeidsongeschiktheid voor een periode voorafgaand aan de voor-
melde ingangsdatum, dit bedrag geen uitkering is die moet worden in aanmer-
king genomen om de tegenwaarde in periodieke uitkering te bepalen;

Overwegende dat het arrest alleen de vergoeding voor de blijvende arbeidson-
geschiktheid ten belope van 350.000 BEF voor vermindering ingevolge cumul in 
aanmerking neemt, maar niet de vergoeding voor tijdelijke arbeidsongeschikt-
heid ten belope van 129.600 BEF omdat vaststaat dat dit bedrag betrekking heeft 
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op "een periode voorafgaand aan de datum van de uitwerking van de administra-
tieve beslissing" en zodoende de voormelde wettelijke bepalingen niet schendt;

Dat het middel niet kan worden aangenomen;
2. De kosten
Overwegende dat, gelet op artikel 1017, tweede lid van het Gerechtelijk Wet-

boek, eiser in de kosten dient te worden veroordeeld;
OM DIE REDENEN,
HET HOF,
Verwerpt het cassatieberoep :
Veroordeelt eiser in de kosten;

5 mei 2003 - 3° kamer – Voorzitter: de h. Boes, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: de 
h. Dhaeyer –  Gelijkluidende conclusie  van mevr. De Raeve, advocaat-generaal –  Advo-
caat: mr. Simont.

Nr. 275

2° KAMER - 6 mei 2003

MISDRIJF — ALLERLEI - INFORMATICABEDROG.

Sedert  de  inwerkingtreding  van  het  nieuw  artikel  504quater  Sw.,  is  het  bedrieglijk 
verwerven van een vermogensvoordeel voor zichzelf of voor een ander door middel van 
de gegevensmanipulatie nader omschreven in dit artikel een wanbedrijf, en valt aldus niet  
meer onder de toepassing van art. 467, eerste lid Sw. (Art. 504quater Sw.; ingevoegd bij 
art. 5 Wet 28 nov. 2000)

(Procureur-Generaal bij het Hof van Beroep te Antwerpen in zake van V. e.a.)

ARREST

(A.R. P.03.0366.N)

I. Bestreden beslissingen
Het verzoek tot regeling van rechtsgebied betreft:
1.  de beschikking op 18 oktober 2002 gewezen door de raadkamer van de 

Rechtbank van Eerste Aanleg te Hasselt;
2. het arrest op 5 februari 2003 gewezen door het Hof van Beroep te Antwer-

pen, correctionele kamer.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Dirk Debruyne heeft verslag uitgebracht.
Procureur-generaal Jean du Jardin heeft geconcludeerd.
III. Cassatiemiddelen
De procureur-generaal te Antwerpen voert in een verzoekschrift de redenen 

aan tot staving van zijn verzoek tot regeling van rechtsgebied. Dit verzoekschrift 
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is aan dit arrest gehecht en maakt daarvan deel uit.
IV. Beslissing van het Hof
Overwegende dat de raadkamer van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Has-

selt bij beschikking van 18 oktober 2002 de drie beklaagden naar de correctione-
le rechtbank heeft verwezen wegens de telastlegging: "Voor zichzelf of voor een 
ander, een bedrieglijk vermogensvoordeel te hebben verworven, door gegevens 
die worden opgeslagen, verwerkt of overgedragen door middel van een informa-
ticasysteem te hebben ingevoerd, te hebben gewijzigd, te hebben gewist of met 
enige ander technologisch middel de mogelijke aanwending van gegevens in een 
informaticasysteem te hebben veranderd, namelijk door middels gestolen tank-
kaart IDS n° 74050081500183000085 zich 1980,16 liter dieselbrandstof te heb-
ben toegeëigend ten nadele van nv Kuwait Petroleum Belgium en Kling Jens";

Overwegende dat het Hof van Beroep te Antwerpen bij arrest van 5 februari 
2003 zich onbevoegd verklaarde om kennis te nemen van het feit op grond dat: 
"het feit, waarvoor beklaagden vervolgd worden niet het misdrijf van valsheid 
inzake informatica inhoudt,  zijnde een wanbedrijf,  doch wel een diefstal,  ge-
pleegd door middel van braak, inklimming of valse sleutels, zijnde een misdaad; 
Dat in de kwalificatie van het gepleegde feit immers bepalend is dat 1980,16 liter 
dieselbrandstof werden ontvreemd en deze ontvreemding werd gerealiseerd door 
gebruik te maken van een "valse sleutel", te dezen de niet aan beklaagden toebe-
horende code van een tankkaart, terwijl de kwalificatie waaronder het feit thans 
aanhangig is de vervolging beoogt van het bij het vermogensdelict aangewende 
middel, nl. de valsheid, waarbij de omschrijving van het feit niet aangepast is aan 
de eraan gegeven kwalificatie, vermits in die omschrijving de ontvreemding als 
voornaamste element wordt aangehaald, niettegenstaande de aangewende kwali-
ficatie deze van valsheid in informatica is;"

Overwegende dat tegen de beschikking van de raadkamer van de Rechtbank 
van Eerste Aanleg te Hasselt van 18 oktober 2002 vooralsnog geen ontvankelijk 
rechtsmiddel openstaat en het op 5 februari 2003 door het Hof van Beroep te 
Antwerpen gewezen arrest in kracht van gewijsde is gegaan;

Dat  de  tegenstrijdigheid  tussen  de  vermelde  beslissingen  een  geschil  van 
rechtsmacht doet ontstaan dat de rechtspleging belemmert;

Dat er derhalve grond bestaat tot regeling van rechtsgebied overeenkomstig ar-
tikel 526 Wetboek van Strafvordering;

Overwegende dat het feit dat in de kwalificatie van het gepleegde feit de ont-
vreemding door middel van een niet aan de beklaagden toebehorende code van 
een tankkaart bepalend is, niet eraan in de weg staat dat sedert de inwerkingtre-
ding van het nieuw artikel 504quater Strafwetboek (informaticabedrog), deze be-
paling dient te worden toegepast op het sedertdien bedrieglijk verwerven van een 
vermogensvoordeel voor zichzelf of voor een ander door middel van de gege-
vensmanipulatie nader omschreven in dit artikel;

Overwegende dat, indien de feiten zijn bewezen, dat de raadkamer bijgevolg 
terecht de drie beklaagden naar de correctionele rechtbank verwees wegens in-
breuk op artikel 504quater, § 1, Strafwetboek, zijnde een wanbedrijf; dat het hof 
van beroep dan ten onrechte de feiten van de telastlegging als inbreuk op artikel 
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467, eerste lid, Strafwetboek heeft gekwalificeerd en zich op die grond even ten 
onrechte onbevoegd heeft verklaard;

OM DIE REDENEN,
HET HOF,
Beslissende tot regeling van rechtsgebied,
Vernietigt het op 5 februari 2003 gewezen arrest van het Hof van Beroep te 

Antwerpen, correctionele kamer;
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het ver-

nietigde arrest;
Verwijst de zaak naar het Hof van Beroep te Antwerpen, correctionele kamer, 

anders samengesteld.

6 mei 2003 - 2° kamer – Voorzitter: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: 
de h. Debruyne – Gelijkluidende conclusie van de h. du Jardin, procureur-generaal.

Nr. 276

2° KAMER - 7 mei 2003

1º HOGER BEROEP — STRAFZAKEN (DOUANE EN ACCIJNZEN 
INBEGREPEN) — GEVOLGEN. BEVOEGDHEID VAN DE RECHTER - EERSTE RECHTER - 
STRAFVORDERING - VONNIS ALVORENS RECHT TE DOEN - ONMIDDELLIJKE VOORTZETTING VAN DE 
ZAAK - VONNIS DAT NIET-UITVOERBAAR IS VERKLAARD BIJ VOORRAAD BIJ EEN SPECIAAL 
GEMOTIVEERDE BESLISSING - HOGER BEROEP - GEVOLG.

2º RECHTEN VAN DE MENS — INTERNATIONAAL VERDRAG 
BURGERRECHTEN EN POLITIEKE RECHTEN - ART. 14 - ART. 14.5 - RECHT OP 
UITSPRAAK IN TWEE INSTANTIES - DRAAGWIJDTE.

1º De appèlrechters die vaststellen dat de eerste rechter, bij vonnis alvorens recht te doen 
had bevolen het onderzoek van de zaak zonder meer onmiddellijk voort te zetten, zonder 
het vonnis voorlopig uitvoerbaar te verklaren door een speciaal gemotiveerde beslissing,  
beslissen wettig dat deze de regel niet heeft nageleefd, krachtens welke de vonnissen 
over  de  strafvordering,  buiten  die  van  veroordeling,  vrijspraak  of  ontslag  van  
rechtsvervolging,  alsook  de  vonnissen  over  de  burgerlijke  rechtsvordering  bij  een 
speciaal  gemotiveerde  beslissing  uitvoerbaar  kunnen  worden  verklaard  bij  voorraad 
niettegenstaande hoger beroep, en vernietigen bijgevolg zijn beslissing. (Art. 203, §3 Sv.)

2º Art. 14.5 I.V.B.P.R. geeft eenieder die wegens een strafbaar feit is veroordeeld "het recht  
zijn veroordeling en vonnis opnieuw te doen beoordelen door een hoger rechtscollege 
overeenkomstig de wet"; die bepaling is echter niet van toepassing op de personen die,  
krachtens  de  Belgische  wetgeving,  rechtstreeks  zijn  verwezen  naar  een  hoger  
rechtscollege zoals het hof van beroep; dat is het geval wanneer de appèlrechter de bij  
hem aanhangig gemaakte zaak aan zich trekt1. (Art. 14.5 I.V.B.P.R.; art. 215 Sv.)

(N. T. CIE AXA ASSURANCES LUXEMBOURG N.V.)

Conclusie van de Heer advocaat-generaal Loop (vertaling):

1 Zie concl. O.M.
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I) Voorafgaande rechtspleging
Eiser  is  naar  de  Correctionele  Rechtbank  te  Neufchâteau  verwezen  wegens 

verschillende misdrijven, met name valsheid in geschriften en gebruik van valse stukken, 
oplichting, opzettelijke slagen of verwondingen, bedreigingen en uitgifte van ongedekte 
cheques.

Bij vonnis van 22 okt. 2001 heeft de Correctionele Rechtbank te Neufchâteau beslist 
dat  er  geen  grond  bestaat  om de  zaak  sine  die  te  verdagen  en  heeft  ze  bevolen  het 
onderzoek van de zaak zonder meer voort te zetten op de terechtzitting van die dag. Eiser 
heeft tegen dat vonnis hoger beroep ingesteld.

Bij een op tegenspraak gewezen arrest van 31 okt. 2002 heeft het Hof van Beroep te 
Luik het hoger beroep ontvankelijk verklaard, het beroepen vonnis vernietigd, de zaak aan 
zich getrokken en, bij wege van nieuwe beschikkingen, voor recht gezegd dat eiser kon 
worden bijgestaan door advocaten van zijn keuze. Het hof heeft tevens gezegd dat er geen 
grond bestond om een gratis kopie van het strafdossier te overhandigen, vorderingen of 
schriftelijke conclusies mede te delen of de zaak sine die te verdagen en heeft, alvorens 
uitspraak over de grond van de zaak te doen, de heropening van het debat bevolen om 
eiser  toe  te  staan  hierover  uitleg  te  verschaffen  in  aanwezigheid  van  de  burgerlijke 
partijen,  de  zaak vastgesteld  op 22 nov.  2002,  en de uitspraak voor  het  overige,  met 
inbegrip van de kosten, aangehouden.

Bij arrest van 4 dec. 2002 doet het Hof van Beroep te Luik t.a.v. de burgerlijke partijen 
C.C. en D.B.bij verstek en voor het overige op tegenspraak uitspraak, en verklaart het de 
telastleggingen A1, M47 en R58 niet–bewezen wegens twijfel, en de telastlegging O52 
niet–bewezen, en veroordeelt het eiser wegens alle bewezen verklaarde telastleggingen 
samen tot een enkele gevangenisstraf van 3 jaar, met 5 jaar uitstel voor de helft ervan, en 
tot een geldboete van 495,78704 euro of een vervangende gevangenisstraf van 15 dagen.

Op burgerlijk gebied veroordeelt het eiser en een medebeklaagde hoofdelijk om aan 
sommige burgerlijke partijen een definitief bedrag te betalen en één provisionele euro aan 
een andere, en veroordeelt het alleen eiser om een burgerlijke partij een definitief bedrag 
te betalen en één provisionele euro aan een andere.

Eiser heeft op 17 dec. 2002 cassatieberoep tegen die twee arresten ingesteld, tegen alle 
beschikkingen die op hem betrekking hadden. Op 18 dec. 2002 heeft hij cassatieberoep 
ingesteld tegen drie arresten van het Hof van Beroep te Luik van respectievelijk 11 maart 
2002, 27 mei 2002 en 3 juni 2002, waarbij uitspraak was gedaan hetzij over een vordering 
tot  wraking  hetzij  over  een  tussengeschil  betreffende  de  samenstelling  van  het 
rechtscollege  van  de  correctionele  rechtbank  waarbij  de  tegen  eiser  ingestelde 
strafvordering aanhangig was gemaakt.

Op  maandag  24  maart  2003  heeft  eiser  op  de  griffie  van  het  Hof  een  memorie 
neergelegd die voor hem was ondertekend door zijn raadsheer, Mr. Vincent Goasdoué, 
advocaat bij de balie te Douai, en die drie middelen bevat.

II) Onderzoek van de cassatieberoepen
A) Krachtens art. 438 Sv. zijn de drie cassatieberoepen niet ontvankelijk verklaard die 

op  18  dec.  2002  zijn  ingesteld  tegen  arresten  van  het  Hof  van  Beroep  te  Luik  van 
respectievelijk 11 maart 2002, 27 mei 2002 en 3 juni 2002, waarbij uitspraak was gedaan 
hetzij  over  een  vordering  tot  wraking  hetzij  over  een  tussengeschil  betreffende  de 
samenstelling van het rechtscollege van de correctionele rechtbank waarbij de tegen eiser 
ingestelde strafvordering aanhangig was gemaakt. Eiser had immers reeds cassatieberoep 
ingesteld  tegen  die  drie  arresten  en  het  Hof  had  die  voorgaande  cassatieberoepen 
verworpen door arresten van respectievelijk 8 mei 2002, 18 sept. 2002 en 2 okt. 2002.

B) Onderzoek van de door eiser aangevoerde middelen.
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1) Het eerste middel voert de schending aan van de artt. 203, §3 en 215, Sv., en van art. 
14.5  I.V.B.P.R.  Het  is  gericht  tegen  het  arrest  van  31  okt.  2002  en  bestaat  uit  twee 
onderdelen.

In het  eerste  onderdeel  betoogt  eiser  dat  het  bestreden arrest  van 31 okt.  2002 het 
beroepen vonnis van 22 okt.  2001 niet  kon vernietigen, alleen op grond dat de eerste 
rechter de tenuitvoerlegging bij  voorraad van dat vonnis niet  had bevolen,  waarbij  de 
voortzetting, zonder meer, van de zaak op de terechtzitting van die dag was bevolen. Hij 
betoogt derhalve dat laatstgenoemd arrest de zaak niet aan zich kon trekken en dat het 
daaropvolgend  arrest  van  4  dec.  2002  geen  uitspraak  ten  goede  kon  doen  over  de 
strafvordering en de burgerlijke rechtsvorderingen.

In de uiteenzetting van het derde middel tot staving van zijn cassatieberoep, legt eiser 
zelf uit in welke omstandigheden het vonnis van 22 okt. 2001 is gewezen. Hij had de 
correctionele rechtbank gevraagd de zaak sine die te verdagen. De correctionele rechtbank 
heeft dan, bij een vonnis alvorens recht te doen en na de voortzetting, zonder meer, van de 
behandeling  van  de  zaak  op  de  terechtzitting  van  die  dag  te  hebben  bevolen,  dat 
onderzoek inderdaad voortgezet, niettegenstaande het hoger beroep dat namens eiser door 
zijn raadsman onmiddellijk tegen dat vonnis werd ingesteld.

Het hoger beroep heeft in de regel nochtans een schorsende werking. Met uitzondering 
van m.n. de vonnissen die met toepassing van art. 203, §3 Sv. bij voorraad uitvoerbaar 
zijn  verklaard,  wordt  de  tenuitvoerlegging  van  het  vonnis  geschorst  tijdens  de 
beroepstermijn  en,  vanaf  het  ogenblik  waarop  het  hoger  beroep  is  ingesteld,  tot  de 
beslissing van de appèlrechter.

Ingevolge  art.  203  Sv.  hoort  bij  de  vonnissen  alvorens  recht  te  doen  die 
niettegenstaande  hoger  beroep  uitvoerbaar  zijn  verklaard  bij  voorraad,  een  speciaal 
gemotiveerde beslissing.

Het bestreden arrest beslist derhalve wettig om het beroepen vonnis te vernietigen, op 
grond dat laatstgenoemd vonnis, alvorens recht te doen, net de voortzetting zonder meer 
van de behandeling de zaak op de terechtzitting van die dag beveelt, zonder te vermelden 
dat het, niettegenstaande eisers hoger beroep, uitvoerbaar is verklaard bij voorraad door 
een speciaal gemotiveerde beslissing.

In  het  tweede  onderdeel  betoogt  eiser  dat  de  evocatie  van  de  zaak,  door  de 
appèlrechters, hem de mogelijkheid heeft ontzegd zijn schuldigverklaring en veroordeling 
te doen onderzoeken door een hoger rechtscollege.

Krachtens art. 215 Sv. moeten de appèlrechters de zaak aan zich trekken wanneer het 
vonnis vernietigd wordt wegens schending of niet–hersteld verzuim van de door de wet 
op straffe van nietigheid voorgeschreven vormen. De bewoordingen van die bepaling zijn 
echter niet beperkend2, zodat art. 215 Sv., ongeacht de vernietigingsgrond, de appèlrechter 
de verplichting oplegt om over de zaak zelf te beslissen, telkens hij een vonnis tenietdoet 
dat niet over de zaak zelf heeft beslist, mits de vernietiging, zoals te dezen, niet gegrond is 
op het feit dat de eerste rechter niet bevoegd was of de zaak niet bij hem aanhangig was 
gemaakt3.

Wat betreft het recht op een rechtspraak in twee instanties, kan schending van art. 14.5 
I.V.B.P.R. niet worden afgeleid uit de omstandigheid alleen dat het arrest de beslissing 
van de eerste rechter vernietigt en over de zaak zelf uitspraak doet bij wege van nieuwe 
beschikkingen4.

Overigens heeft het Hof reeds erop gewezen, m.n. in het ‘Inusop’– arrest, dat art. 14.5 

2 Zie Cass., 5 nov. 1906, Bull. en Pas. 1907, I, blz. 35 ; 16 mei 2001, A.R. P.01.0305.F, nr. 288.
3 Cass., 22 sept. 1993, A.R. P.93.0420.F, nr. 365.
4 Zie Cass., 22 sept. 1993, o.c.
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I.V.B.P.R., dat aan eenieder die aan een misdrijf schuldig is verklaard “het recht toekent 
om  de  schuldigverklaring  en  de  veroordeling  te  doen  onderzoeken  door  een  hogere 
rechterlijke instantie overeenkomstig de wet”, weliswaar niet bepaalt dat een uitzondering 
op het recht van hoger beroep mogelijk is, maar dat België tegen dat art. 15.5 voorbehoud 
heeft  gemaakt,  waarvan  de  inhoud  m.n.  overeenstemt  met  de  beperking  in  art.  2 
Aanvullend Protocol nr. 7 bij het E.V.R.M., naar luid waarvan op dat recht uitzonderingen 
kunnen bestaan5.

Art. 215 Sv. voert een dergelijke uitzondering in.
…
Conclusie: Verwerping van de cassatieberoepen.

ARREST (vertaling)

(A.R. P.03.0122.F)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep sub I is gericht tegen arresten, op 31 oktober 2002 en 4 de-

cember 2002 gewezen door het Hof van Beroep te Luik, correctionele kamer.
De cassatieberoepen sub II, III en IV zijn gericht tegen arresten die respectie-

velijk op 11 maart 2002, 27 mei 2002 en 3 juni 2002 zijn gewezen door het Hof 
van Beroep te Luik, burgerlijke kamer.

II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Benoît Dejemeppe heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Raymond Loop heeft geconcludeerd.
III. Cassatiemiddelen
Eiser voert drie 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 tegen de arresten van 31 oktober 2002 en 4 december 

2002:
1.  In  zoverre het  cassatieberoep gericht  is  tegen het  arrest  van 31 oktober 

2002:
Over het eerste middel:
Wat het eerste onderdeel betreft:
Overwegende dat artikel 203, §3 van het Wetboek van Strafvordering bepaalt 

dat de vonnissen over de strafvordering, behalve die van veroordeling, vrijspraak 
of ontslag van rechtsvervolging, alsook de vonnissen over de burgerlijke rechts-
vordering echter bij een speciaal gemotiveerde beslissing uitvoerbaar verklaard 
worden bij voorraad, niettegenstaande hoger beroep;

Dat de appèlrechters, na te hebben vastgesteld dat de eerste rechter, ingevolge 
een vonnis alvorens recht te doen, bevolen had het onderzoek van de zaak zonder 
meer onmiddellijk voort te zetten zonder het vonnis voorlopig uitvoerbaar te ver-
klaren bij een speciaal gemotiveerde beslissing, aldus wettig beslissen dat die 
rechter de voormelde regel niet heeft nageleefd en zijn beslissing bijgevolg ver-

5 Zie Cass., 5 april 1996, A.R. A.94.0002.F, nr. 111.
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nietigen;
Dat het onderdeel niet kan worden aangenomen;
Wat het tweede onderdeel betreft:
Overwegende dat artikel 14.5 van het Internationaal Verdrag inzake burger-

rechten en politieke rechten eenieder, die wegens een strafbaar feit is veroor-
deeld, het  recht geeft zijn veroordeling en vonnis overeenkomstig de wet op-
nieuw te doen beoordelen door een hoger rechtscollege;

Overwegende, dat België, evenwel, naar aanleiding van de neerlegging, op 21 
april  1983, van zijn bekrachtigingsoorkonde van dat  verdrag, het  voorbehoud 
heeft gemaakt dat die bepaling niet van toepassing zou zijn op de personen die, 
krachtens de Belgische wetgeving, rechtstreeks zijn  verwezen naar een hoger 
rechtscollege zoals het hof van beroep; dat dit het geval is wanneer de appèlrech-
ter, met toepassing van artikel 215 van het Wetboek van Strafvordering, de bij 
hem aanhangig gemaakte zaak aan zich trekt;

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

7 mei 2003 - 2° kamer – Voorzitter: de h. Lahousse, afdelingsvoorzitter – Verslagge-
ver: de h. Dejemeppe – Gelijkluidende conclusie van de h. Loop, advocaat-generaal.

Nr. 277

2° KAMER - 7 mei 2003

1º CASSATIEMIDDELEN — STRAFZAKEN — VERBAND MET BESTREDEN BESLISSING - 
MIDDEL ZONDER VERBAND MET DE BESTREDEN BESLISSING - ONTVANKELIJKHEID.

2º JEUGDBESCHERMING - MAATREGELEN T.A.V. MINDERJARIGEN - 
MINDERJARIGE DELINQUENT - JEUGDRECHTBANK - VONNIS - VRIJSPRAAK VAN EEN FEIT EN 
MAATREGEL VAN BERISPING VOOR EEN ANDER FEIT - HOGER BEROEP - APPÈLRECHTER - ARREST - 
MAATREGEL VAN BEWARING MET VOORWAARDEN VOOR DE TWEE BEWEZEN VERKLAARDE FEITEN - 
VERKLARINGEN VAN DE MINISTER VAN JUSTITIE MET WEERKLANK IN DE MEDIA - RECHTEN VAN DE 
MENS - ARTIKEL 6.1 E.V.R.M. - ONAFHANKELIJKHEID EN ONPARTIJDIGHEID VAN DE 
APPÈLRECHTER - MISKENNING.

3º JEUGDBESCHERMING - MAATREGELEN T.A.V. MINDERJARIGEN - 
MINDERJARIGE DELINQUENT - VONNIS - JEUGDRECHTBANK - VRIJSPRAAK VAN EEN FEIT EN 
MAATREGEL VAN BERISPING VOOR EEN ANDER FEIT - HOGER BEROEP - APPÈLRECHTER - ARREST - 
MAATREGEL VAN BEWARING MET VOORWAARDEN VOOR DE TWEE BEWEZEN VERKLAARDE FEITEN - 
VERKLARINGEN VAN DE MINISTER VAN JUSTITIE MET WEERKLANK IN DE MEDIA - RECHTEN VAN DE 
MENS - ARTIKEL 6.2 E.V.R.M. - VERMOEDEN VAN ONSCHULD - MISKENNING.
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4º RECHTEN VAN DE MENS — VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS — 
ARTIKEL 6 — ARTIKEL 6.1 - JEUGDBESCHERMING - MAATREGELEN T.A.V. MINDERJARIGEN - 
MINDERJARIGE DELINQUENT - JEUGDRECHTBANK - VONNIS - VRIJSPRAAK VAN EEN FEIT EN 
MAATREGEL VAN BERISPING VOOR EEN ANDER FEIT - HOGER BEROEP - APPÈLRECHTER - ARREST - 
MAATREGEL VAN BEWARING MET VOORWAARDEN VOOR DE TWEE BEWEZEN VERKLAARDE FEITEN - 
VERKLARINGEN VAN DE MINISTER VAN JUSTITIE MET WEERKLANK IN DE MEDIA - 
ONAFHANKELIJKHEID EN ONPARTIJDIGHEID VAN DE APPÈLRECHTER - MISKENNING.

5º RECHTEN VAN DE MENS — VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS — 
ARTIKEL 6 — ARTIKEL 6.2 - JEUGDBESCHERMING - MAATREGELEN T.A.V. MINDERJARIGEN - 
MINDERJARIGE DELINQUENT - JEUGDRECHTBANK - VONNIS - VRIJSPRAAK VAN EEN FEIT EN 
MAATREGEL VAN BERISPING VOOR EEN ANDER FEIT - HOGER BEROEP - APPÈLRECHTER - ARREST - 
MAATREGEL VAN BEWARING MET VOORWAARDEN VOOR DE TWEE BEWEZEN VERKLAARDE FEITEN - 
VERKLARINGEN VAN DE MINISTER VAN JUSTITIE MET WEERKLANK IN DE MEDIA - VERMOEDEN VAN 
ONSCHULD - MISKENNING.

6º JEUGDBESCHERMING - JEUGDRECHTBANK - MAATREGELEN T.A.V. 
MINDERJARIGEN - ALS MISDRIJVEN OMSCHREVEN FEITEN - ONDERSCHEIDEN FEITEN - 
CASSATIEMIDDEL BETREFFENDE BEPAALDE FEITEN - BESCHERMINGSMAATREGEL NAAR RECHT 
VERANTWOORD - ONTVANKELIJKHEID VAN HET MIDDEL.

7º CASSATIEMIDDELEN — STRAFZAKEN — BELANG - JEUGDBESCHERMING - 
MAATREGELEN T.A.V. MINDERJARIGEN - ALS MISDRIJF OMSCHREVEN FEITEN - ONDERSCHEIDEN 
FEITEN - CASSATIEMIDDEL BETREFFENDE BEPAALDE FEITEN - BESCHERMINGSMAATREGEL NAAR 
RECHT VERANTWOORD - ONTVANKELIJKHEID VAN HET MIDDEL.

8º JEUGDBESCHERMING - GERECHTELIJKE JEUGDBESCHERMING - 
MAATREGELEN T.A.V. MINDERJARIGEN - MAATREGEL VAN BERISPING EN MAATREGEL VAN BEWARING 
- AARD - GRADATIE.

1º Het middel dat geen verband houdt met de bestreden beslissing, is niet ontvankelijk1.

2º, 3°, 4° en 5° Wanneer uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan, niet blijkt dat  
de jeugdrechter in hoger beroep niet met de vereiste onafhankelijkheid en onpartijdigheid 
uitspraak heeft  gedaan,  en evenmin dat  hij  niet  de objectieve,  afdoende waarborgen 
heeft geboden om elke gewettigde twijfel over zijn onafhankelijkheid en onpartijdigheid uit  
te  sluiten,  kan  uit  de  omstandigheid  alleen  dat  het  arrest  van  die  appèlrechter  de  
beroepen beslissing wijzigt door niet alleen de feiten van de telastlegging A maar ook die  
van de telastlegging B bewezen te verklaren, waarbij  hij  de bewaring van de jongere  
beveelt en zijn behoud in zijn milieu beveelt, op voorwaarde dat deze een prestatie van 
opvoedkundige of filantropische aard levert, terwijl  de eerste rechter de feiten van de  
telastlegging B niet bewezen had verklaard en een maatregel van berisping had bevolen 
wegens  de  in  de  telastlegging  A  bedoelde  feiten,  niet  worden  afgeleid  dat  de  
onafhankelijkheid en onpartijdigheid van die magistraat wettig in twijfel kunnen worden 
getrokken, en evenmin dat hij het vermoeden van onschuld heeft miskend, ongeacht de  
verklaringen die de Minister  van Justitie  over die zaak heeft  gedaan en de weerslag  
ervan in de media. (Art. 6, §§1 en 2 E.V.R.M.; artt. 40 en 151, §1 Ger.W.)

6º  en  7°  Wanneer  een  cassatieberoep  wordt  ingesteld  tegen  een  arrest  van  de  
jeugdrechter  van  het  hof  van  beroep,  dat  jegens  een  minderjarige  een 
beschermingsmaatregel  beveelt  wegens  twee  als  misdrijf  omschreven  feiten,  is  het  
cassatiemiddel  niet  ontvankelijk  als het slechts betrekking heeft  op één telastlegging,  
terwijl  de  uitgesproken  beschermingsmaatregel  naar  recht  is  verantwoord  door  het 
andere, als misdrijf omschreven feit dat t.a.v. eiser bewezen is verklaard2. (Artt. 36, 4°, 37 

1 Cass., 5 mei 1993, A.R. P.93.0497.F, nr. 221. 
2 Zie Cass., 13 juni 2001, A.R. P.01.0613.F, nr. 360.
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en 62 Jeugdbeschermingswet; artt. 411 en 414 Sv.)

8º  De  maatregel  van  berisping  en  de  maatregel  van  bewaring  en  behoud  van  de  
minderjarige in zijn milieu, op voorwaarde dat hij  een prestatie van opvoedkundige of  
filantropische  aard  levert,  zijn  beschermingsmaatregelen  die  niet  kunnen  worden  
gelijkgesteld  met  straffen;  de  wetgever  heeft  geen  gradatie  of  verschil  in  
zwaarwichtigheid willen instellen tussen die maatregelen3.  (Art. 37, §2, 1° en 2°, eerste 
en tweede lid, b Jeugdbeschermingswet)

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

ARREST (vertaling)

(A.R. P.03.0292.F)

I. Bestreden beslissing
De cassatieberoepen zijn gericht tegen een arrest, op 27 januari 2003 gewezen 

door het Hof van Beroep te Brussel, jeugdkamer.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Francis Fischer heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Raymond Loop heeft geconcludeerd.
III. Cassatiemiddelen
Eiser B.J. voert vier middelen aan in een memorie, waarvan een eensluidend 

verklaard afschrift aan dit arrest is gehecht.
De eisers M. J. en K.O. H. O. voeren ook vier middelen aan.
IV. Beslissing van het Hof
A. Op het cassatieberoep van B.J. :
1. In zoverre het cassatieberoep gericht is tegen de beslissing over de strafvor-

dering :
Over het eerste middel in zijn geheel :
Overwegende dat het middel, in zoverre het grieven aanvoert tegen de Minis-

ter van Justitie, geen verband houdt met het bestreden arrest en dus niet ontvan-
kelijk is;

Overwegende dat uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan, niet 
blijkt dat de jeugdrechter in hoger beroep geen uitspraak heeft gedaan met de 
vereiste onafhankelijkheid en onpartijdigheid of dat hij niet voldoende, objectie-
ve waarborgen heeft geboden om elke gewettigde twijfel over zijn onafhanke-
lijkheid en onpartijdigheid uit te sluiten; dat uit de omstandigheid alleen dat het 
bestreden arrest de beroepen beslissing wijzigt door niet alleen de feiten van de 
telastlegging A maar ook die van de telastlegging B bewezen te verklaren, waar-
bij hij de bewaring van eiser en zijn behoud in zijn milieu beveelt, op voorwaar-
de dat deze een prestatie van opvoedkundige of filantropische aard levert, terwijl 
de eerste rechter de feiten van de telastlegging B niet bewezen had verklaard en 

3 F.  LOX,  “Les  mesures  à  l'égard  des  mineurs”,  Annales  de  droit,  dl.  XXVI/1996,  blz.  182; 
“Protection de la  jeunesse”,  Les Novelles,  nr.  1090;  J.  MOENS en P.  VERLYNDE,  Juridiction de la 
jeunesse. Les mesures à l'égard des mineurs, Bruylant, Brussel, 1988, blz. 54; F. TULKENS en Th. 
MOREAU, Droit de la jeunesse, Larcier, 2000, blz. 214.
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een maatregel van berisping had bevolen wegens de in de telastlegging A be-
doelde feiten, niet kan worden afgeleid dat de onafhankelijkheid en onpartijdig-
heid van die magistraat wettig in twijfel kunnen worden getrokken, en evenmin 
dat hij het vermoeden van onschuld heeft miskend, zoals dat gewaarborgd wordt 
door artikel 6.2 van het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en 
de fundamentele vrijheden, ongeacht de verklaringen die de Minister van Justitie 
over die zaak zou hebben gedaan en "de weerslag ervan in de media";

Dat het middel, in zoverre, niet kan worden aangenomen;
Over het tweede middel :
Overwegende dat artikel 56, tweede lid van de wet van 8 april 1965 betreffen-

de de jeugdbescherming bepaalt dat, in de zaken bedoeld in titel II, hoofdstuk III, 
afdeling II, het geval van elke minderjarige afzonderlijk wordt onderzocht, in af-
wezigheid van elke andere minderjarige, behalve gedurende de voor eventuele 
confrontaties nodige tijd;

Overwegende dat uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan, en met 
name van de processen-verbaal van de terechtzittingen van het hof van beroep, 
niet blijkt dat die wettelijke bepaling niet zou zijn nageleefd tijdens de rechtsple-
ging van de zaak in hoger beroep; dat eiser die stukken niet van valsheid heeft 
beticht;

Dat het middel niet kan worden aangenomen :
Over het derde middel in zijn geheel :
Overwegende dat het arrest de voormelde maatregel beveelt wegens de in de 

telastleggingen  A en  B bedoelde,  als  misdrijf  omschreven  feiten,  met  name, 
enerzijds, opzettelijke slagen of verwondingen die de dood hebben veroorzaakt, 
zonder het oogmerk om te doden, en, anderzijds, een poging tot diefstal door 
middel van geweld of bedreiging, gepleegd door twee of meer personen; dat het 
middel alleen betrekking heeft op de telastlegging B en dat die maatregel naar 
recht is verantwoord door het andere, als misdrijf omschreven en ten aanzien van 
eiser bewezen verklaard feit; dat het middel, al was het gegrond, niet kan leiden 
tot cassatie, zodat het, bij gebrek aan belang, niet ontvankelijk is;

Over het vierde middel :
Overwegende dat de wetgever geen gradatie of verschil in zwaarwichtigheid 

heeft willen instellen tussen de in artikel 37, § 2, 1°, bepaalde maatregel van be-
risping en de maatregel van bewaring en behoud van de minderjarige in zijn mi-
lieu, op voorwaarde dat hij een prestatie van opvoedkundige of filantropische 
aard levert, bepaald in artikel 37, §2, 2°, eerste en tweede lid, b van de wet van 8 
april 1965 betreffende de jeugdbescherming;

Dat het middel,  in zoverre het  melding maakt van een "verzwaring van de 
maatregel" door het hof van beroep en de voormelde beschermingsmaatregelen 
gelijkstelt met straffen, faalt naar recht;

Overwegende dat het arrest vermeldt "dat het hof [van beroep] [...] zich vragen 
stelt bij (eisers) stilzwijgen tijdens de behandeling van de zaak op de terechtzit-
ting in hoger beroep; dat hij weliswaar zegt de feiten te betreuren, maar ook ver-
klaart zich niet meer te herinneren hoe deze hebben plaatsgevonden"; dat het hof 
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van beroep eisers recht om zijn verdediging naar eigen goeddunken te organise-
ren, daarom nog niet betwist;

Dat het middel in zoverre 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;

2. In zoverre het cassatieberoep gericht is tegen de beslissingen over de tegen 
eiser ingestelde burgerlijke rechtsvorderingen :

Overwegende dat eiser geen bijzonder middel aanvoert;
B. Over de cassatieberoepen van M.J.en K.O. H. O. :
(...);
OM DIE REDENEN,
HET HOF
Verwerpt de cassatieberoepen;
Veroordeelt elke eiser in de kosten van zijn cassatieberoep.

7 mei 2003 - 2° kamer – Voorzitter: de h. Lahousse, afdelingsvoorzitter – Verslagge-
ver: de h. Fischer – Gelijkluidende conclusie van de h. Loop, advocaat-generaal – Advo-
caten: mrs. P. Leclerc, Brussel, A. de Terwangne, Brussel en J. Fermon, Brussel.

Nr. 278

2° KAMER - 7 mei 2003

REGELING VAN RECHTSGEBIED — STRAFZAKEN — TUSSEN 
ONDERZOEKSGERECHT EN VONNISGERECHT — VERZACHTENDE OMSTANDIGHEDEN - 
VERWIJZINGSBESCHIKKING - TELASTLEGGINGEN VAN MISBRUIK VAN VERTROUWEN - VONNIS - 
HOGER BEROEP - EEN VAN DE TELASTLEGGINGEN DIE DE MISDAAD VAN VALSHEID VAN GESCHRIFTEN 
KAN VORMEN - ARREST VAN ONBEVOEGDVERKLARING VOOR ALLE TELASTLEGGINGEN - BEPERKT 
VERZOEK TOT REGELING VAN RECHTSGEBIED - HOF VAN CASSATIE - AMBTSHALVE UITBREIDING VAN 
HET ONDERZOEK VAN DE AAN HET HOF VOORGELEGDE ZAAK - GEVOLG.

Wanneer de raadkamer twee beklaagden naar de correctionele rechtbank verwijst wegens,  
m.n., verschillende telastleggingen van misbruik van vertrouwen, en het hof van beroep 
zich onbevoegd verklaart, op grond dat de feiten van een van die telastleggingen, die aan 
een van de beklaagden ten laste zijn gelegd, naast de kwalificatie van de raadkamer, zijn  
opgenomen,  ook  een  valsheid  in  geschriften  en  gebruik  van  valse  stukken  kunnen 
vormen,  dat  die  misdaad  niet  is  gecorrectionaliseerd,  dat  het  hof,  wegens  de  
vastgestelde samenhang tussen al die feiten, evenmin kan kennisnemen van de in de  
andere telastleggingen vermelde feiten, en dat het Hof, op een verzoek tot regeling van  
rechtsgebied,  uit  de tekst  van een andere telastlegging van misbruik van vertrouwen  
afleidt  dat  de  bedoelde  feiten  ook  de  misdaden  van  valsheid  in  geschriften  en  van  
gebruik  van  valse  stukken  kunnen  vormen,  en  dat  die  misdaden  evenmin  zijn  
gecorrectionaliseerd,  beslist  het  Hof  tot  regeling  van  rechtsgebied,  na  te  hebben 
vastgesteld dat  de in  die twee telastleggingen bedoelde feiten gekwalificeerd kunnen  
worden overeenkomstig de artt. 193, 196, 197, 213 en 214 Sw., die de valsheid en het  
gebruik  van  valse  stukken  straffen  met  vijf  tot  tien  jaar  opsluiting,  en  dat  die  feiten  
blijkbaar samenhangen met de feiten van de andere telastleggingen, vernietigt het de 
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beschikking van de raadkamer en verwijst het de zaak naar het hof van beroep, kamer  
van inbeschuldigingstelling. (Art. 525 Sv.)

(Procureur-Generaal bij het Hof van Beroep te Luik T. T. e.a.)

ARREST (vertaling)

(A.R. P.03.0476.F)

HET HOF,
Gehoord raadsheer Benoît Dejemeppe in zijn verslag en op de conclusie van 

advocaat-generaal Raymond Loop;
Gelet op het verzoekschrift tot regeling van rechtsgebied, dat door de procu-

reur-generaal van het Hof van Beroep te Luik is ingediend op 21 maart 2003 en 
waarvan een eensluidend verklaard afschrift aan dit arrest is gehecht;

Overwegende dat J.T. en P. M., bij beschikking van 19 juni 2000 van de raad-
kamer van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Luik, zijn verwezen naar de cor-
rectionele rechtbank van datzelfde rechtscollege, wegens de feiten die hun of een 
van hen ten laste zijn gelegd, te weten dat zij, als daders of mededaders, zich 
schuldig hebben gemaakt aan valsheid in geschriften en gebruik van valse stuk-
ken (A1 tot A4 en I), misbruik van vertrouwen (B, H, M1 en M2), zegelverbre-
king (G), alsook telastleggingen met betrekking tot de faillissementswetgeving 
(C) en het bijhouden van de jaarrekeningen (D), de wapenwetgeving (E en F) en 
het sociaal strafrecht (J1 tot J65, K en L), na aanneming van verzachtende om-
standigheden ten gunste van de twee beklaagden, met betrekking tot de telastleg-
gingen A1 tot A4 en I;

Overwegende dat het Hof van Beroep te Luik, bij een ten aanzien van de be-
klaagden op 17 februari 2003 op tegenspraak gewezen arrest, zich onbevoegd 
heeft verklaard, op grond dat de aan de tweede beklaagde verweten telastlegging 
M1 niet alleen de door de raadkamer aangenomen kwalificatie kan opleveren, 
maar ook valsheid in geschriften en gebruik van valse stukken, dat die misdaad 
niet is gecorrectionaliseerd en dat ze, wegens de vastgestelde samenhang van alle 
feiten, evenmin kan kennisnemen van de in de andere telastleggingen vermelde 
feiten;

Overwegende  dat  uit  de  omschrijving  van  de  telastlegging  H daarenboven 
blijkt dat de bedoelde feiten eveneens misdaden van valsheid in geschriften en 
gebruik van valse stukken kunnen opleveren; dat deze niet gecorrectionaliseerd 
zijn;

Overwegende dat dit arrest in kracht van gewijsde is gegaan en dat vooralsnog 
geen rechtsmiddel openstaat tegen de beschikking van 19 juni 2000; dat uit de 
strijdigheid tussen de beschikking en het arrest een geschil over rechtsmacht is 
ontstaan dat de rechtsgang belemmert, zodat er grond bestaat tot regeling van 
rechtsgebied;

Overwegende dat de in de telastleggingen H en M1 vermelde feiten eveneens 
gekwalificeerd kunnen worden overeenkomstig de artikelen 193, 196, 197, 213 
en 214 van het Strafwetboek, die valsheid in geschriften en gebruik van valse 
stukken straffen met vijf tot tien jaar opsluiting; dat die feiten samenhang schij-
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nen te vertonen met de feiten van de andere telastleggingen;
OM DIE REDENEN,
Beslissende tot regeling van rechtsgebied,
Vernietigt de beschikking van 19 juni 2000 van de raadkamer van de Recht-

bank van Eerste Aanleg te Luik, behalve in zoverre ze beslist dat de aan de be-
klaagden onder de telastleggingen A1 tot A4 bedoelde feiten, wegens verzach-
tende omstandigheden, alleen kunnen leiden tot correctionele straffen;

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

Verwijst de aldus beperkte zaak naar het Hof van Beroep te Luik, kamer van 
inbeschuldigingstelling.

7 mei 2003 - 2° kamer – Voorzitter: de h. Lahousse, afdelingsvoorzitter – Verslagge-
ver: de h. Dejemeppe – Gelijkluidende conclusie van de h. Loop, advocaat-generaal.

Nr. 279

2° KAMER - 7 mei 2003

1º VOORLOPIGE HECHTENIS — HANDHAVING - TERECHTZITTING - AANWEZIGHEID 
VAN DE INVERDENKINGGESTELDE - VERTEGENWOORDIGING - ADVOCAAT, REGELMATIG VERWITTIGD, 
VRAAGT GEEN MACHTIGING OM ZIJN CLIËNT TE VERTEGENWOORDIGEN - GEVOLG.

2º VOORLOPIGE HECHTENIS — HANDHAVING - TERECHTZITTING - 
INVERDENKINGGESTELDE DIE NIET KAN VERSCHIJNEN - INVERDENKINGGESTELDE NIET 
VERTEGENWOORDIGD DOOR ZIJN RAADSMAN - RECHT VAN VERDEDIGING - ONDERZOEKSGERECHT 
DAT ZICH MOET VERPLAATSEN - ONMOGELIJKHEID - NOODZAKELIJKE VASTSTELLING.

3º RECHT VAN VERDEDIGING — STRAFZAKEN - VOORLOPIGE HECHTENIS - 
HANDHAVING - TERECHTZITTING - INVERDENKINGGESTELDE DIE NIET KAN VERSCHIJNEN - 
INVERDENKINGGESTELDE NIET VERTEGENWOORDIGD DOOR ZIJN RAADSMAN - ONDERZOEKSGERECHT 
DAT ZICH MOET VERPLAATSEN - ONMOGELIJKHEID - VASTSTELLING.

4º VOORLOPIGE HECHTENIS — INZAGE VAN HET DOSSIER - HANDHAVING - 
RECHTSPLEGING IN HOGER BEROEP - TOEPASSING.

5º VOORLOPIGE HECHTENIS — HANDHAVING - RECHT VAN VERDEDIGING - 
MISKENNING - BEGRIP.

6º RECHT VAN VERDEDIGING — STRAFZAKEN - VOORLOPIGE HECHTENIS - 
HANDHAVING - MISKENNING - BEGRIP.

1º  De rechtspleging  betreffende de handhaving  van de voorlopige  hechtenis  vereist  in  
beginsel  de  persoonlijke  verschijning  van  de  inverdenkinggestelde  voor  het  
onderzoeksgerecht;  als  de  inverdenkinggestelde  evenwel  niet  kan verschijnen op de 
terechtzitting, machtigt de raadkamer zijn advocaat hem te vertegenwoordigen, en als de  
advocaat,  regelmatig  verwittigd,  geen  machtiging  vraagt  om  zijn  cliënt  te 
vertegenwoordigen, kan zij uitspraak doen in afwezigheid van de inverdenkinggestelde;  
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die regels zijn ook van toepassing op de kamer van inbeschuldigingstelling1. (Artt. 23, 2° 
en 30, §3 Wet Voorlopige Hechtenis 1990)

2º en 3° Om uitspraak te kunnen doen inzake voorlopige hechtenis, in afwezigheid van een 
inverdenkinggestelde, die niet kan verschijnen en die niet regelmatig vertegenwoordigd  
wordt  door  zijn  raadsman,  moet  de  beslissing  tot  handhaving  van  de  voorlopige 
hechtenis vaststellen dat het onderzoeksgerecht zich niet kan verplaatsen2.  (Artt. 23, 2° 
en 30, §3 Wet Voorlopige Hechtenis 1990)

4º Geen enkele wetsbepaling schrijft voor dat de inverdenkinggestelde of zijn raadsman,  
vóór de terechtzitting van de kamer van inbeschuldigingstelling die uitspraak moet doen  
inzake handhaving van de voorlopige hechtenis, inzage van het dossier moeten krijgen;  
de wetsbepaling die het recht van inzage van het dossier regelt, is niet van toepassing op 
de rechtspleging in hoger beroep3. (Artt. 21, §3 en 30 Wet Voorlopige Hechtenis 1990)

5º en 6° Uit de aangevoerde omstandigheid dat de inverdenkinggestelde zelf geen inzage  
van het dossier heeft gekregen, hoewel hij van dat recht gebruik wilde maken, kan niet  
worden afgeleid dat zijn recht van verdediging is miskend, wanneer uit de rechtspleging  
blijkt  dat  het  dossier  zowel  twee  dagen  vóór  de  terechtzitting  van  de  kamer  van 
inbeschuldigingstelling  als  twee  dagen  vóór  de  terechtzitting  van  de  raadkamer  ter  
beschikking is gesteld van de inverdenkinggestelde en van zijn advocaat, en deze de  
inverdenkinggestelde vertegenwoordigd heeft voor de eerste rechter en in hoger beroep 
een conclusie heeft neergelegd4.  (Artt.  21, §3 en 30 Wet Voorlopige Hechtenis 1990; 
algemeen rechtsbeginsel inzake het recht van verdediging)

(K.)

ARREST (vertaling)

(A.R. P.03.0607.F)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 22 april 2003 gewezen door 

het Hof van Beroep te Brussel, kamer van inbeschuldigingstelling.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Francis Fischer heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Raymond Loop heeft geconcludeerd.
III. Cassatiemiddelen
Eiser voert drie middelen aan, gesteld als volgt :
Eerste middel
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 30, §3 van de wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis;
-  miskenning van hetzij  substantiële hetzij  op straffe van nietigheid voorgeschreven 

vormen;
- miskenning van het recht van verdediging, waardoor het hoger beroep zijn effectivi-

1 B. DEJEMEPPE, “Les voies de recours”, in La détention préventive, Larcier, 1992, blz. 305, nr. 27; zie 
Cass., 17 dec. 1996, A.R. P.96.1591.F, nr. 514.
2 Zie Cass., 6 sept. 1976 (A.C. 1977, 17, en de noot F.D.); 26 sept. 1979 (A.C. 1980, nr. 63); J.  DE 
CODT, “Le controle de la détention préventive”, in La détention préventive, Larcier, 1992, blz. 213 en 
214, nr. 30.
3 Zie Cass., 27 juli 1999, A.R. P.99.1084.F, nr. 423.
4 Zie Cass., 11 maart 1992, A.R. 9779, nr. 363.
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teit ontnomen wordt.
Grieven
Tegen zijn wil en alleen wegens het onvermogen van het Ministerie van Justitie, die de 

gedetineerden niet uit de gevangenis kon halen, is eiser niet kunnen verschijnen zowel 
voor de kamer van inbeschuldigingstelling als voor de raadkamer om aldaar persoonlijk 
gehoord te worden, al wou hij dat recht uitoefenen;

Voormeld artikel 30, § 3, bepaalt dat over het hoger beroep uitspraak wordt gedaan met 
voorrang boven alle andere zaken, het openbaar ministerie, de inverdenkinggestelde, de 
beklaagde of de beschuldigde en zijn raadsman gehoord.

Tweede middel
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 22, derde lid van de wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis, 

dat van toepassing is op de appèlprocedure voor de kamer van inbeschuldigingstelling;
- miskenning van hetzij  substantiële hetzij  op straffe van nietigheid voorgeschreven 

vormen ;
- miskenning van het recht van verdediging, dat het hoger beroep zijn effectiviteit ont-

neemt.
Grieven
Tegen zijn wil en alleen wegens het onvermogen van het Ministerie van Justitie, die de 

gedetineerden niet uit de gevangenis kon halen, heeft eiser zelf geen inzage kunnen ne-
men van het dossier, hoewel hij dat recht wenste uit te oefenen;

Voormeld artikel 22, derde lid, bepaalt dat het dossier gedurende twee dagen vóór de 
verschijning ter beschikking wordt gehouden van de inverdenkinggestelde en van zijn 
raadsman;

Derde middel
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 149 van de Grondwet;
-  miskenning van hetzij  substantiële hetzij  op straffe van nietigheid voorgeschreven 

vormen;
-geen redengeving
Grieven
Het arrest verzuimt te antwoorden op de conclusie waarin eiser, op grond van de in het 

eerste cassatiemiddel bedoelde schending van artikel 30, § 3, verzoekt om de rechtsple-
ging nietig te verklaren. Het arrest beslist immers dat de kamer van inbeschuldigingstel-
ling wettig verplicht is om uitspraak te doen en dat ze zich wegens de opgelegde termij-
nen niet naar de gevangenis kan verplaatsen, zodat het hieruit niet wettig kan afleiden dat 
de rechtspleging niet nietig is.

Dergelijke redengeving is noch afdoend noch onjuist, maar staat gelijk met een gebrek 
aan redengeving.

IV. Beslissing van het Hof
Over het eerste en derde middel samen :
Overwegende dat artikel 149 van de Grondwet niet van toepassing is op de be-

slissingen van de onderzoeksgerechten inzake voorlopige hechtenis;
Dat het derde middel, wat dat betreft, faalt naar recht;
Overwegende dat de rechtspleging betreffende de handhaving van de voorlopi-
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ge hechtenis, in beginsel, de persoonlijke verschijning van de inverdenkingge-
stelde voor het onderzoeksgerecht vereist; dat zulks het geval is voor de kamer 
van inbeschuldigingstelling krachtens artikel 30, §3 van de wet van 20 juli 1990 
betreffende de voorlopige hechtenis;

Overwegende dat, evenwel, artikel 23, 2° van die wet met name bepaalt dat als 
de inverdenkinggestelde niet kan verschijnen op de terechtzitting, de raadkamer 
zijn advocaat machtigt hem te vertegenwoordigen, en als de advocaat, regelmatig 
verwittigd, geen machtiging vraagt om zijn cliënt te vertegenwoordigen, zij uit-
spraak kan doen in afwezigheid van de inverdenkinggestelde; dat die regels ook 
van toepassing zijn op de kamer van inbeschuldigingstelling;

Overwegende dat, daarenboven, om uitspraak te doen inzake voorlopige hech-
tenis, in afwezigheid van een inverdenkinggestelde, die niet kan verschijnen en 
die niet regelmatig vertegenwoordigd wordt door zijn raadsman, de beslissing tot 
handhaving van de voorlopige hechtenis moet vaststellen dat het onderzoeksge-
recht zich niet kan verplaatsen;

Overwegende dat het arrest, tegenover de in het middel bedoelde conclusie, 
stelt "dat de rechtspleging inzake handhaving van de voorlopige hechtenis, in be-
ginsel, weliswaar bepaalt dat de inverdenkinggestelde persoonlijk moet verschij-
nen voor de kamer van inbeschuldigingstelling, maar dat die kamer evenwel wet-
telijk verplicht kan zijn om uitspraak te doen in afwezigheid van die inverden-
kinggestelde, wanneer deze zich niet kan verplaatsen; [...] dat het hof [van be-
roep], gelet op de zeer strikte termijnen terzake en de vereisten van de rechtsbe-
deling, zich niet kan begeven naar de gevangenis waar [eiser] is opgesloten; dat 
de kamer van inbeschuldigingstelling van het hof beslist om over de zaak uit-
spraak te doen in afwezigheid [van eiser], overeenkomstig artikel 23, §2 van de 
wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis"; dat de kamer van in-
beschuldigingstelling aldus op die conclusie antwoordt, zijn beslissing naar recht 
verantwoordt om uitspraak te doen in de afwezigheid van eiser, die door zijn 
raadsman alleen is vertegenwoordigd voor de neerlegging van conclusies;

Dat de middelen, wat dat betreft, niet kunnen worden aangenomen;
Over het tweede middel :
Overwegende dat geen enkele wetsbepaling voorschrijft dat de inverdenking-

gestelde of zijn raadsman, vóór de terechtzitting van de kamer van inbeschuldi-
gingstelling die uitspraak moet doen inzake handhaving van de voorlopige hech-
tenis, inzage van het dossier moeten krijgen; dat artikel 22 van die wet, dat het 
recht van inzage van het dossier regelt, niet van toepassing is op de rechtspleging 
in hoger beroep;

Dat het middel, wat dat betreft, faalt naar recht;
Overwegende dat uit de procedure blijkt dat het dossier zowel twee dagen voor 

de terechtzitting van de kamer van inbeschuldigingstelling als twee dagen voor 
de terechtzitting van de raadkamer ter beschikking van eiser en van zijn advocaat 
is gesteld; dat eveneens blijkt dat laatstgenoemde eiser heeft vertegenwoordigd 
voor de eerste rechter en dat hij, zoals hiervoor is gezegd, in hoger beroep een 
conclusie heeft neergelegd; dat, in een dergelijke context,  uit de aangevoerde 
omstandigheid dat "eiser zelf geen inzage heeft kunnen nemen van het dossier, 
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hoewel hij dat recht wenste uit te oefenen", niet kan worden afgeleid dat zijn 
recht van verdediging zou zijn miskend;

Dat het middel, in zoverre, 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.

7 mei 2003 - 2° kamer – Voorzitter: de h. Lahousse, afdelingsvoorzitter – Verslagge-
ver: de h. Fischer – Gelijkluidende conclusie van de h. Loop, advocaat-generaal – Advo-
caat: mr. J. Martin, Brussel.

Nr. 280

2° KAMER - 7 mei 2003

1º VOORLOPIGE HECHTENIS — HANDHAVING - KAMER VAN 
INBESCHULDIGINGSTELLING - RECHTSPLEGING - BERICHT VAN DE BEPALING VAN DE RECHTSDAG AAN 
DE INVERDENKINGGESTELDE EN INZAGE VAN HET DOSSIER.

2º RECHT VAN VERDEDIGING — STRAFZAKEN - ONDERZOEKSGERECHTEN - 
VOORLOPIGE HECHTENIS - HANDHAVING - RECHTSPLEGING - BERICHT VAN DE BEPALING VAN DE 
RECHTSDAG AAN DE INVERDENKINGGESTELDE EN INZAGE VAN HET DOSSIER.

3º VOORLOPIGE HECHTENIS — HANDHAVING - TERECHTZITTING - AANWEZIGHEID 
VAN DE INVERDENKINGGESTELDE - VERTEGENWOORDIGING - ADVOCAAT - VOORWAARDE.

4º ADVOCAAT - VERTEGENWOORDIGING - INVERDENKINGGESTELDE - VOORLOPIGE 
HECHTENIS - VOORWAARDE.

5º ONDERZOEKSGERECHTEN - VOORLOPIGE HECHTENIS - TERECHTZITTING - 
AANWEZIGHEID VAN DE INVERDENKINGGESTELDE - VERTEGENWOORDIGING - ADVOCAAT - 
VOORWAARDE.

6º RECHTEN VAN DE MENS — VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS — 
ARTIKEL 6 — ARTIKEL 6.3 - TOEPASSINGSGEBIED - VOORLOPIGE HECHTENIS.

7º RECHTEN VAN DE MENS — VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS — 
ARTIKEL 5 — ARTIKEL 5.4 - ONDERZOEKSGERECHTEN - VOORLOPIGE HECHTENIS - HANDHAVING 
- INVERDENKINGGESTELDE - INZAGE VAN HET DOSSIER - VOORWAARDEN.

8º VOORLOPIGE HECHTENIS — HANDHAVING - ONDERZOEKSGERECHTEN - 
INVERDENKINGGESTELDE - INZAGE VAN HET DOSSIER - VOORWAARDEN.

9º RECHTEN VAN DE MENS — VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS — 
ARTIKEL 5 — ARTIKEL 5.3 - VOORLOPIGE HECHTENIS - REDELIJKE TERMIJN - BEGRIP - 
BEOORDELING DOOR DE RECHTER.
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10º VOORLOPIGE HECHTENIS — VOORLOPIGE INVRIJHEIDSTELLING - 
REDELIJKE TERMIJN - BEGRIP - BEOORDELING DOOR DE RECHTER.

11º RECHTEN VAN DE MENS — VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS — 
ARTIKEL 5 — ARTIKEL 5.3 - VOORLOPIGE HECHTENIS - REDELIJKE TERMIJN - INVRIJHEIDSTELLING 
AFHANKELIJK GESTELD VAN EEN WAARBORG - DRAAGWIJDTE.

12º VOORLOPIGE HECHTENIS — INVRIJHEIDSTELLING ONDER 
VOORWAARDEN - REDELIJKE TERMIJN - INVRIJHEIDSTELLING AFHANKELIJK GESTELD VAN EEN 
WAARBORG - DRAAGWIJDTE.

1º en 2° M.b.t. de rechtspleging voor de kamer van inbeschuldigingstelling bepaalt art. 30, 
§2 Wet Voorlopige Hechtenis, alleen dat bericht moet worden gegeven aan de raadsman  
van de inverdenkinggestelde; de artt. 21, §1, tweede lid en 22, derde lid van die wet  
regelen alleen de rechtspleging voor de raadkamer1. (Artt. 21, §1, tweede lid 22, derde lid 
en 30, §2, vijfde lid Wet Voorlopige Hechtenis 1990)

3º, 4° en 5° In beginsel moet de inverdenkinggestelde aanwezig zijn op de terechtzitting  
van de onderzoeksgerechten die over zijn voorlopige hechtenis uitspraak doen; hij wordt  
alleen  door  zijn  advocaat  vertegenwoordigd  als  hij  niet  op  de  terechtzitting  kan  
verschijnen2. (Artt. 23, 2°, 30, §3 en 32 Wet Voorlopige Hechtenis 1990)

6º  Art.  6.3  E.V.R.M.  is  in  de  regel  niet  van  toepassing  op  de  beslissingen  van  de 
onderzoeksgerechten  die  inzake  voorlopige  hechtenis  uitspraak  doen3.  (Art.  6.3 
E.V.R.M.)

7º en 8° Art. 5.4 E.V.R.M. impliceert dat de inverdenkinggestelde die hierom verzoekt, het  
recht heeft om, vóór de opening van het debat voor het onderzoeksgerecht dat uitspraak  
moet doen over de handhaving van de voorlopige hechtenis, inzage te nemen van de 
desbetreffende  stukken  van  het  dossier4.  (Art.  5.4  E.V.R.M.;  art.  30  Wet  Voorlopige 
Hechtenis 1990)

9º  en  10°  Art.  5.3  E.V.R.M.  waarborgt  het  recht  van de gedetineerde om binnen  een  
redelijke termijn te worden berecht of hangende het proces in vrijheid te worden gesteld;  
de  uitoefening  van  dat  recht  moet  worden  beoordeeld  in  het  licht  van  de  concrete  
gegevens van elke zaak5. (Art. 5.3 E.V.R.M.; artt. 21, §§4 en 5 en 30, §4 Wet Voorlopige 
Hechtenis 1990)

11º en 12° Art. 5.3 E.V.R.M., waarborgt het recht van de gedetineerde om binnen een 
redelijke termijn te worden berecht of hangende het proces in vrijheid te worden gesteld,  
bepaalt dat de invrijheidstelling afhankelijk kan worden gesteld van een waarborg voor de  
verschijning van de betrokkene op de terechtzitting; het gaat niet om een absoluut recht  
op invrijheidstelling onder borgsom of onder een andere waarborg, maar de rechter moet  
nagaan of de doelstelling van de voorlopige hechtenis op die manier niet kan worden  
bereikt. (Art. 5.3 E.V.R.M.; art. 35 Wet Voorlopige Hechtenis 1990)

(Z.)

ARREST (vertaling)

(A.R. P.03.0620.F)

I. Bestreden beslissing

1 Zie Cass., 16 okt. 1996, A.R. P.96.1278.F, nr. 385; 27 juli 1999, A.R. P.99.1084.F, nr. 423.
2 Zie Cass., 8 aug. 2000, A.R. P.00.1210.F, nr. 432.
3 Zie Cass., 16 okt. 1996, A.R. P.96.1278.F, nr. 385.
4 Cass., 5 jan. 2000, A.R. P.99.1874.F, nr. 10.
5 Zie Cass., 16 feb. 2000, A.R. P.00.0226.F, nr. 130.
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Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 23 april 2003 gewezen door 
het Hof van Beroep te Brussel, kamer van inbeschuldigingstelling.

II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Francis Fischer heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Raymond Loop heeft geconcludeerd.
III. Cassatiemiddelen
Eiser voert vier 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 arrest noch verwijst naar "de akte van opname van ver-

zoeker in de gevangenis van Sint-Gillis" noch naar "het attest van hechtenis van 
[eiser]"; dat het bijgevolg de bewijskracht van die akten niet miskent; dat uit de 
stukken waarop het Hof vermag acht te slaan, overigens niet blijkt dat ze aan de 
kamer van inbeschuldigingstelling zijn voorgelegd;

Overwegende dat, wat de voor een dergelijk rechtscollege te volgen procedure 
betreft, artikel 30, §2, vijfde lid van de wet van 20 juli 1990 betreffende de voor-
lopige hechtenis alleen bepaalt dat bericht moet worden gegeven aan de raads-
man van de inverdenkinggestelde; dat de artikelen 21, §1, tweede lid en §2 en 
22, derde lid van die wet, alleen de rechtspleging voor de raadkamer regelen;

Overwegende dat de inverdenkinggestelde in beginsel aanwezig moet zijn op 
de terechtzitting van de onderzoeksgerechten die over zijn voorlopige hechtenis 
uitspraak doen; dat hij alleen door zijn advocaat wordt vertegenwoordigd als hij 
niet op de terechtzitting kan verschijnen;

Overwegende dat, enerzijds, uit de stukken waarop het Hof vermag acht te 
slaan, blijkt dat een bericht van bepaling van de rechtsdag voor de kamer van in-
beschuldigingstelling,  dat aan eiser was gericht  bij  een ter  post  aangetekende 
brief, op 17 april 2003 is verstuurd naar de directeur van de gevangenis te Vorst, 
terwijl eiser, volgens het aan zijn memorie gehecht stuk, op diezelfde datum is 
overgebracht naar de gevangenis te Sint-Gillis; dat, anderzijds, eisers appèlcon-
clusie de miskenning van zijn recht van verdediging aanvoerde, met name op 
grond dat de bewaarders van die gevangenis eveneens staakten en dat "eiser, on-
danks de mogelijkheid om door zijn raadsman te worden vertegenwoordigd, alle 
belang erbij [had] in persoon te verschijnen om alle gewenste inlichtingen te ver-
strekken of zich uit te spreken over mogelijke voorwaarden voor zijn vrijlating";

Overwegende dat het arrest, dat melding maakt van "stakingen in zowel de ge-
vangenis te Vorst als in de gevangenis te Sint-Gillis", niet alleen vermeldt, zoals 
in het middel weergegeven wordt, dat "de inverdenkinggestelde, volgens de me-
dedeling van de procureur-generaal [bij het hof van beroep], niet kan verschijnen 
ten gevolge van 'de voortzetting van de staking van de bewaarders van de gevan-
genis te Vorst'; Meester O. Bastyns, advocaat bij de balie te Brussel, vertegen-
woordigt zijn cliënt op de terechtzitting van vandaag",  maar ook "dat [...] de 
rechtspleging inzake handhaving van de voorlopige hechtenis weliswaar bepaalt 
dat de inverdenkinggestelde persoonlijk moet verschijnen voor de kamer van in-
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beschuldigingstelling,  maar  dat  laatstgenoemde  kamer  evenwel  wettelijk  ver-
plicht kan zijn om uitspraak te doen in afwezigheid van die inverdenkinggestel-
de, wanneer deze zich niet kan verplaatsen; [...] dat het hof, gelet op de zeer 
strikte termijnen terzake en de vereisten van de goede rechtsbedeling, zich niet 
zelf kan begeven naar de gevangenis waar [eiser] is opgesloten; [...] dat de kamer 
van inbeschuldigingstelling van het hof bijgevolg zijn raadsman heeft gemach-
tigd hem te vertegenwoordigen";

Dat de kamer van inbeschuldigingstelling, op grond van haar feitelijke beoor-
deling van de onmogelijkheid om eiser  voor haar  te  laten verschijnen, eisers 
raadsman wettig heeft gemachtigd hem te vertegenwoordigen en in afwezigheid 
van eiser uitspraak heeft gedaan;

Dat het middel niet kan worden aangenomen;
Over het tweede en derde middel samen :
Overwegende dat de middelen, in zoverre ze voor hun onderzoek een onder-

zoek van feitelijke gegevens vereist, waarvoor het Hof niet bevoegd is, en met 
name met betrekking tot de vraag of eiser zijn raadsman al dan niet heeft kunnen 
spreken, niet ontvankelijk zijn;

Overwegende dat het derde middel eveneens niet ontvankelijk is, in zoverre 
het kritiek uitoefent op de overtollige reden van het arrest, volgens welke de ad-
vocaten, ondanks de voormelde stakingen, "de mogelijkheid [...] hebben met hun 
cliënten te spreken"; dat het arrest zijn beslissing wat dat betreft immers verant-
woordt op grond dat "het contact tussen de advocaat en zijn cliënt in de gevange-
nis niet behoort tot de bevoegdheid van het hof [van beroep], maar tot die van 
het strafbestuur";

Overwegende dat artikel 30 van de wet van 20 juli 1990, dat de appèlprocedu-
re regelt, niet bepaalt dat het dossier aan de inverdenkinggestelde wordt meege-
deeld vóór zijn verschijning voor de kamer van inbeschuldigingstelling; dat, zo-
als hiervoor is gezegd in antwoord op het eerste middel, artikel 22, derde lid van 
die wet, dat het recht om het dossier te raadplegen regelt niet van toepassing is 
op de rechtspleging in hoger beroep; 

Overwegende dat artikel 6.3 van het Verdrag tot bescherming van de rechten 
van de mens en de fundamentele vrijheden, zoals het arrest vaststelt, in de regel 
niet van toepassing is op de beslissingen van de onderzoeksgerechten die uit-
spraak doen inzake voorlopige hechtenis;

Overwegende dat artikel 5.4 van het Verdrag impliceert dat de inverdenking-
gestelde die hierom verzoekt, het recht heeft om, vóór de opening van het debat 
voor het onderzoeksgerecht dat uitspraak moet doen over de handhaving van de 
voorlopige hechtenis, inzage te nemen van de desbetreffende stukken van het 
dossier;

Overwegende dat uit het arrest blijkt dat geen enkele vordering tot verdaging 
van de zaak is voorgelegd aan de kamer van inbeschuldigingstelling, teneinde ei-
ser toe te staan kennis te nemen van het dossier, zo deze geen toegang tot dat 
dossier had gekregen vóór de terechtzitting van 23 april 2003, ondanks het voor-
melde bericht van 17 april 2003 volgens hetwelk het dossier, gedurende twee da-
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gen vóór die terechtzitting, op de griffie ter beschikking van eiser was gesteld;
Dat uit de rechtspleging blijkt dat eisers raadsman, die het dossier heeft kun-

nen raadplegen, voor de kamer van inbeschuldigingstelling in zijn middelen is 
gehoord en een schriftelijke conclusie heeft neergelegd; dat die kamer erop ge-
wezen heeft dat hij "onbeperkt heeft kunnen pleiten voor het hof [van beroep]"; 
dat eisers recht van verdediging bijgevolg is uitgeoefend voor dat rechtscollege;

Dat het arrest, wat de in de middelen geuite kritiek betreft, geen enkele ver-
dragsbepaling of wettelijke bepaling schendt waarop die middelen gegrond zijn;

Dat de middelen in zoverre niet kunnen worden aangenomen;
Over het vierde middel :
Overwegende dat, enerzijds, artikel 5.3 van het Verdrag het recht van de gede-

tineerde waarborgt om binnen een redelijke termijn te worden berecht of hangen-
de het proces in vrijheid te worden gesteld; dat de uitoefening van dat recht moet 
worden beoordeeld in het licht van de concrete gegevens van elke zaak;

Dat,  anderzijds,  dat  artikel  bepaalt  dat  de  invrijheidstelling afhankelijk  kan 
worden gesteld van een waarborg voor de verschijning van de betrokkene op de 
terechtzitting; dat het niet gaat om een absoluut recht op invrijheidstelling onder 
borgsom of onder een andere waarborg, maar dat de rechter moet nagaan of de 
doelstelling van de voorlopige hechtenis op die manier niet kan worden bereikt;

Overwegende dat de kamer van inbeschuldigingstelling, op grond van concrete 
gegevens die in het aanhoudingsbevel worden vermeld en door het arrest worden 
overgenomen, betreffende de "bijzonder nauwe contacten [die eiser, in verden-
king gesteld wegens valsemunterij, als dader of mededader] onderhield met veel 
personen die in het [...] dossier vermeld worden, en die allen zijn aangetroffen 
met grote hoeveelheden valse CFA-biljetten in hun bezit", en inzonderheid met 
een persoon die "aan het hoofd stond en de opdrachtgever van die enorme handel 
was", en daarnaast ook contacten onderhield "met de genaamde N., met de offi-
ciële bedoeling Afrikaanse biljetten te drukken", terwijl "er alle reden bestond 
om te denken dat het in werkelijkheid om CFA-biljetten ging", met name beslist 
"dat er een reëel risico [bestond] dat hij zich met getuigen zou verstaan, ze zou 
verleiden en zich aan het optreden van het gerecht zou onttrekken"; dat de kamer 
van inbeschuldigingstelling hieraan toevoegt dat "er ernstige redenen bestaan om 
te vrezen dat de in vrijheid gestelde inverdenkinggestelde nieuwe misdaden of 
wanbedrijven zou plegen";

Dat, aldus, de kamer van inbeschuldigingstelling haar beslissing "dat de hand-
having van de voorlopige hechtenis [op het ogenblik van haar beslissing] vol-
strekt noodzakelijk [was] voor de openbare veiligheid" en "dat een voorlopige 
invrijheidstelling met naleving van bepaalde voorwaarden en/of storting van een 
borgsom, zoals de verdediging voorstelt, [in deze] stand [...] van de rechtsple-
ging onvoldoende waarborgen [bood]", eveneens naar recht verantwoordt;

Dat het middel niet kan worden aangenomen;
En overwegende dat de substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschre-

ven rechtsvormen in acht zijn genomen en de beslissing overeenkomstig de wet 
is gewezen;
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OM DIE REDENEN,
HET HOF
Verwerpt het cassatieberoep;
Veroordeelt eiser in de kosten.

7 mei 2003 - 2° kamer – Voorzitter: de h. Lahousse, afdelingsvoorzitter – Verslagge-
ver: de h. Fischer – Gelijkluidende conclusie van de h. Loop, advocaat-generaal – Advo-
caten: mrs. P. Chomé en O. Bastyns, Brussel.

Nr. 281

2° KAMER - 7 mei 2003

1º VOORLOPIGE HECHTENIS — HANDHAVING - TERECHTZITTING - 
INVERDENKINGGESTELDE DIE NIET KAN VERSCHIJNEN - INVERDENKINGGESTELDE NIET 
VERTEGENWOORDIGD DOOR ZIJN RAADSMAN - RECHT VAN VERDEDIGING - ONDERZOEKSGERECHT 
DAT ZICH MOET VERPLAATSEN - ONMOGELIJKHEID - NOODZAKELIJKE VASTSTELLING.

2º RECHT VAN VERDEDIGING — STRAFZAKEN - VOORLOPIGE HECHTENIS - 
HANDHAVING - TERECHTZITTING - INVERDENKINGGESTELDE DIE NIET KAN VERSCHIJNEN - 
INVERDENKINGGESTELDE NIET VERTEGENWOORDIGD DOOR ZIJN RAADSMAN - ONDERZOEKSGERECHT 
DAT ZICH MOET VERPLAATSEN - ONMOGELIJKHEID - VASTSTELLING.

1º en 2° Om uitspraak te kunnen doen inzake voorlopige hechtenis in afwezigheid van een 
inverdenkinggestelde die niet kan verschijnen en die niet regelmatig vertegenwoordigd  
wordt  door  zijn  raadsman,  moet  de  beslissing  tot  handhaving  van  de  voorlopige 
hechtenis vaststellen dat het onderzoeksgerecht zich niet kan verplaatsen1.  (Artt. 23, 2° 
en 30, §3 Wet Voorlopige Hechtenis 1990)

(C.)

ARREST (vertaling)

(A.R. P.03.0638.F)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen een vonnis, op 28 april 2003 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 Raymond Loop heeft geconcludeerd.
III. Beslissing van het Hof
Over het ambtshalve aangevoerde middel: miskenning van het algemeen be-

ginsel van het recht van verdediging :
Overwegende dat, om uitspraak te doen inzake voorlopige hechtenis in afwe-

1 Zie Cass., 6 sept. 1976 (A.C. 1977, 17, en de noot F.D.); 26 sept. 1979 (A.C. 1979-80, nr. 63); 7 mei 
2003, A.R. P.03.0607.F, nr. 279, supra; J.  DE CODT, “Le contrôle de la détention préventive”, in La 
détention préventive, Larcier, 1992, blz. 213 en 214, nr. 30.
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zigheid van een inverdenkinggestelde die niet kan verschijnen en die niet regel-
matig vertegenwoordigd wordt door zijn raadsman, de beslissing tot handhaving 
van de voorlopige hechtenis moet vaststellen dat het onderzoeksgerecht zich niet 
kan verplaatsen;

Overwegende dat uit de stukken van de rechtspleging blijkt dat eiser was op-
gesloten in de gevangenis te Vorst, dat hij, wegens een staking van het gevange-
nispersoneel, niet uit de gevangenis kon worden gehaald en dat zijn raadsman 
niet op de terechtzitting is verschenen;

Dat de appèlrechters uitspraak hebben gedaan in afwezigheid van eiser en van 
zijn advocaat, zonder vast te stellen dat het onderzoeksgerecht zich niet naar de 
gevangenis kon verplaatsen, zodat zij hun beslissing niet naar recht hebben ver-
antwoord;

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;
Laat de kosten ten laste van de Staat;
Verwijst de zaak naar het Hof van Beroep te Brussel, kamer van inbeschuldi-

gingstelling, anders samengesteld.

7 mei 2003 - 2° kamer – Voorzitter: de h. Lahousse, afdelingsvoorzitter – Verslagge-
ver: de h. de Codt – Gelijkluidende conclusie van de h. Loop, advocaat-generaal.

Nr. 282

1° KAMER - 8 mei 2003

INKOMSTENBELASTINGEN — VENNOOTSCHAPSBELASTING — VASTSTELLING 
VAN HET BELASTBAAR NETTO-INKOMEN — BEDRIJFSLASTEN - MAALTIJDCHEQUES - VOORDELEN 
VAN ALLERLEI AARD - RAMING - TOEPASSELIJKE BEPALINGEN.

Om het voordeel uit de toekenning van maaltijdcheques te ramen, kan geen toepassing  
gemaakt worden van het K.B. 28 nov. 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot  
herziening  van  de  besluitwet  van  28  dec.  1944  betreffende  de  maatschappelijke 
zekerheid der arbeiders, dat voor dat voordeel geen vaste raming doet in de zin van de 
artt. 32ter W.I.B. (1964) en 9quater, §2 K.B. 4 maart 1965 tot uitvoering van voornoemd  
art. 32ter, noch van art. 9 quater, §2 van laatstgenoemd K.B.1 (Art. 32ter W.I.B. 1964; art. 
9 K.B. 4 maart 1964 Uitvoering W.I.B.)

(Fortis Bank N.V. T. ETAT Belgische Staat - Minister van Financiën)

Conclusie van de Heer advocaat-generaal Henkes (vertaling):
I. Feiten van de zaak en voorafgaande rechtspleging
1. De feiten van de zaak en de voorafgaande rechtspleging zoals ze in het bestreden 

1 Zie andersluidende concl. O.M.
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arrest vermeld zijn met verwijzing naar het voorgaand arrest van 21 juni 2000 waarnaar 
het bestreden arrest verwijst, kunnen als volgt worden samengevat:

-  Overeenkomstig  een  collectieve  arbeidsovereenkomst  heeft  eiseres  in  1988  en  in 
1989,  maaltijdcheques  van  de  n.v.  “Le  Chèque  Repas  CR”  toegekend  “aan  alle 
personeelsleden die hun maaltijd niet kunnen gebruiken in een mess” van eiseres.

- Een maaltijdcheque ter waarde van 180 BEF werd toegekend aan elke begunstigde 
“per dag werkelijke aanwezigheid”. Per maaltijdcheque diende de gebruiker 60 BEF bij te 
dragen.

- Op de maaltijdcheques stond de volgende vermelding: “geldig ter betaling van een 
eetmaal of voor de aankoop van verbruiksklare voeding” bij handelaars die aangesloten 
zijn bij de vennootschap CR.

- In haar aangiften in de vennootschapsbelasting van de aanslagjaren 1989 en 1990, 
heeft  eiseres  de  nettokostprijs  van  die  maaltijdcheques  als  bedrijfslasten  afgetrokken, 
d.w.z.  de  totale  kostprijs  met  inbegrip  van  de  aan  de  vennootschap  CR  betaalde 
interventieprovisies en na aftrek van de bijdrage van het personeel.

- Overigens heeft eiseres op de fiches en de samenvattende opgaven die opgemaakt 
werden  voor  de  inning  van  de  bedrijfsvoorheffing  op  de  bezoldigingen  van  de 
personeelsleden, het bedrag van de maaltijdcheques niet vermeld in de rubriek voordelen 
in natura.

- De taxatie-ambtenaar was van oordeel dat de maaltijdcheques die eiseres aan haar 
personeel heeft bezorgd, sociale voordelen waren die voor de begunstigden ingevolge art. 
41, §4 W.I.B. 1964 niet belastbaar waren en dat eiseres de desbetreffende uitgaven dus 
niet op grond van art. 50, 7° van dat Wetboek mocht aftrekken.

- De bezwaren van eiseres tegen die aanslagen werden afgewezen.
- Bij  een eerste arrest  van 21 juni 2000 werd de heropening van het debat bevolen 

waarna  het  hof  van  beroep,  bij  het  bestreden  arrest,  het  hoger  beroep  niet-gegrond 
verklaarde. 

II. Middelen
2. Het eerste middel komt op tegen de beslissing van het arrest dat de maaltijdcheques 

die eiseres aan haar personeel toekent “sociale voordelen” zijn in de zin van art. 41, § 4 
W.I.B.  1964,  waaruit  dan  volgt  dat  de  aftrek  van  de waarde van de maaltijdcheques 
geregeld zou worden door art. 50, 7° W.I.B. 1964.

3. Het tweede middel verwijt het bestreden arrest te hebben gesteund op de bepalingen 
van het W.I.B. 1992, terwijl het geschil onder de bepalingen van het W.I.B. 1964 valt.

4. Het derde middel komt op tegen de beslissing dat het voordeel in natura ten gevolge 
van de toekenning van de maaltijdcheques, geraamd moet worden op de nominale waarde 
van de maaltijdcheques, min de bijdrage van de begunstigden, waaruit dan volgt dat het 
nettobedrag van de maaltijdcheques niet als bedrijfslast kan worden afgetrokken, dat men 
de maaltijdcheques als sociale voordelen beschouwt die ingevolge art. 50, 7° niet mogen 
worden afgetrokken ofwel  dat men de maaltijdcheques niet  als dusdanig aanmerkt,  in 
welk geval de aftrek van hun nettokostprijs met toepassing van art. 47, §1, 2° W.I.B. 1964 
uitgesloten is.

III. Beoordeling
A. Voordelen en vrijstellingen
5. Allereerst moeten we even herinneren aan de bepalingen, zoals ze in de onderhavige 

zaak van toepassing zijn, die twee, in rechte en in feite duidelijk onderscheiden toestanden 
regelen:  1)  voordelen  van  allerlei  aard  die  anders  dan  in  geld  zijn  behaald  en  2) 
vrijgestelde inkomsten van sociale aard.
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1) Voordelen van allerlei aard
6. Laten we eerst herinneren aan de voordelen van allerlei aard die volgens art.  26, 

tweede lid, 2° W.I.B. 1964 (zoals het hier van toepassing is) bezoldigingen zijn, in de zin 
van  art.  20,  2°,  a  van voornoemd Wetboek,  die  de werknemer  uit  hoofde  van of  ter 
gelegenheid van het uitoefenen van zijn beroepswerkzaamheid verkrijgt.

Vervolgens bepaalt art. 32ter W.I.B. 1964, “De anders dan in geld behaalde voordelen 
van alle aard gelden voor de werkelijke waarde in hoofde van de verkrijger. In de gevallen 
die Hij bepaalt kan de Koning regels vastleggen om die voordelen op een vast bedrag te 
ramen” 

7.  Bijgevolg  werd  bij  K.B.  van  17  dec.  1980  in  het  besluit  van  4  maart  1965  tot 
uitvoering  van  het  Wetboek  van  de  inkomstenbelastingen  1964  een  artikel  9quater 
ingevoegd dat bepaalde anders dan in geld verkregen inkomsten op een vast bedrag raamt.

Art. 9quater, § 2 luidt als volgt:
“Voor de voordelen waarvan de waarde wordt vastgesteld door een sociale of economi-

sche reglementering, is de in aanmerking te nemen waarde gelijk aan de door die regle-
mentering vastgestelde waarde”.

8. Art. 20 K.B. 28 nov. 1969 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders 
luidt als volgt: “De voordelen in natura worden geschat tegen een in franken uitgedrukt 
bedrag  dat  met  hun  courante  waarde overeenstemt.  Kost  (...)  word(t)  (...)  geschat  als 
volgt: Tweede maaltijd (hoofdmaaltijd): 44 frank”.

Art.  19,  §2,  11°  van  voornoemd  K.B.  bepaalt  trouwens  dat  “het  verschaffen  van 
eetmalen beneden de kostprijs in het bedrijfsrestaurant” niet als loon wordt aangemerkt.

Art. 19bis, §1 van voornoemd K.B. bepaalt evenwel dat het voordeel toegekend in de 
vorm van een maaltijdcheque als loon wordt beschouwd.

Krachtens §2 van die  bepaling worden maaltijdcheques voor  de berekening van de 
socialezekerheidsbijdragen niet  als  loon beschouwd,  als  tegelijk  aan een aantal  strikte 
voorwaarden is voldaan. Twee daarvan vallen m.b.t. de onderhavige zaak bijzonder op: de 
bijdrage van de werkgever in het bedrag van de maaltijdcheque mag ten hoogste 180 
frank per maaltijdcheque bedragen en de bijdrage van de werknemer bedraagt ten minste 
het bedrag van de raming van de tweede maaltijd, bedoeld in artikel 20, tweede lid, dus 44 
BEF.

Er wordt niet betwist dat de maaltijdcheques beantwoorden aan de betreffende bepaling 
(z. J.P. MAGREMANNE, "La déduction par l'employeur de coût des repas sociaux et des titres-
repas", J.L.M.B. 2002, p. 946.).

9. Art. 9quater, §3 van het K.B. Uitvoering W.I.B., raamt, bij gebrek aan sociale of 
economische reglementering, voordelen van allerlei aard die anders dan in geld door de 
werknemers worden verkregen, op een vast bedrag.

Luidens voornoemde §3, 8 wordt de waarde van de sociale maaltijden die kosteloos aan 
de personeelsleden van een onderneming worden verstrekt, als volgt op een vast bedrag 
geraamd: “voor de maaltijden die kosteloos worden verstrekt, dienen de sub 6 bedoelde 
bedragen als grondslag voor de raming van de voordelen”.

Het punt 6, betreffende voordelen voor het huispersoneel, bepaalt de waarde van de 
tweede maaltijd (hoofdmaaltijd) op 44 BEF.

Volgens art. 9quater, §4 (gewijzigd bij K.B. 29 maart 1982), is wanneer het met name 
in § 3, punt 8, bedoelde voordeel  niet kosteloos wordt toegestaan, het in aanmerking te 
nemen voordeel  datgene  dat  overeenkomstig  §3,  punt  8,  (nl.  44  BEF)  is  vastgesteld, 
“verminderd met de bijdrage van de genieter van dat voordeel”.

10. Op te merken valt dat, in de tekst, de in art. 9quater, §3, punt 8 (44 BEF.) vermelde 
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forfaitaire  raming,  doelt  op  de  maaltijd  die  door  de  werkgever  kosteloos  aan  zijn 
personeel  wordt  verstrekt  en  de  tekst  daarbij  geen  onderscheid  maakt  naargelang  die 
maaltijd  rechtstreeks in  een bedrijfsrestaurant  wordt  verstrekt  door  een werkgever  die 
over een dergelijk restaurant beschikt, of onrechtstreeks, als equivalent, in de vorm van 
maaltijdtickets  die  recht  geven op een maaltijd  buiten het  bedrijf,  of  in  de vorm van 
maaltijdcheques  die  met  name  moeten  voldoen  aan  de  voorwaarde  dat  het  aantal 
maaltijdcheques gelijk moet  zijn aan het  aantal  dagen waarop de werknemer effectief 
arbeidsprestaties verricht en dat de waarde van de maaltijdcheque moet overeenstemmen 
met de prijs van een normale maaltijd.

11. Wij wijzen er ook op dat art. 9quater, §3 vóór de inwerkingtreding van het K.B. 29 
maart  1982,  een  punt  9  bevatte  dat  uitdrukkelijk  doelde  op  “restaurantcheques, 
maaltijdcheques,  maaltijdtickets  met  sociaal  karakter”en  deze  eveneens  op  44  BEF. 
raamde, maar dat die bepaling opgeheven is bij voornoemd K.B. 29 maart 1982.

12. Het Hof van beroep te Antwerpen oordeelde in een arrest van 16 mei 2000, inzake 
BELGISCHE STAAT t. N.V. PORTLINK, dat ingevolge art. 18, § 3, 8° en 6° van het 
besluit  tot  uitvoering  van  W.I.B.  92,  het  voordeel  in  natura,  nl.  de  toekenning  van 
maaltijdcheques, geraamd moest worden op 44 BEF per maaltijdcheque, na aftrek van de 
bijdrage van de begunstigden, zodat in casu het bedrag van die ingevolge art. 53, 14° 
W.I.B. 92 niet-aftrekbare sociale voordelen nul was.

13. De Belgische Staat richt zijn voorziening tegen de beslissing die aanneemt dat de 
toekenning van maaltijdcheques in omstandigheden die vergelijkbaar zijn met die van de 
onderhavige zaak, een sociaal voordeel is dat onderworpen is aan de artt. 38, 11° en 53, 
14° W.I.B. 92 en die, voor de raming van het voordeel, toepassing maakt van voornoemd 
art. 18, §3, 8° en 6° betreffende voordelen in natura.

14. Bij een arrest van 28 september 2001 (F.00.0082.N) verwerpt uw Hof eerst een 
middel  van  niet-ontvankelijkheid  dat  verweerster  opwerpt  tegen  een  vervanging  van 
rechtsgronden,  in  zoverre  maaltijdcheques  geen  sociaal  voordeel  maar  integendeel 
voordelen van allerlei aard vormen. Het beslist vervolgens dat het bestreden arrest ten 
onrechte  op  het  sociaal  voordeel  de  regels  van  de  forfaitaire  raming  toepast  die 
vastgesteld is om de waarde te bepalen van de voordelen van allerlei aard.

15. Uw Hof heeft het middel van niet-ontvankelijkheid weliswaar niet aangenomen, 
maar  zulks  op grond dat  het  aan het  Hof  gevraagde onderzoek verbonden is  met  het 
onderzoek dat vereist wordt door de kritiek van het middel die het bestreden arrest verwijt 
art. 36 W.I.B. 92 een onjuiste draagwijdte te geven. Kan men daaruit dan afleiden dat uw 
Hof, met zijn beslissing ten gronde, die aansluit bij eisers stelling, beslist heeft dat de 
stelling waarop verweersters middel van niet-ontvankelijkheid steunt in rechte ongegrond 
is? Dat valt te betwijfelen. Persoonlijk denk ik van niet. 

2. Vrijgestelde inkomsten van sociale aard
16. Krachtens art. 41, § 4 W.I.B. 64, (sociale en culturele vrijstellingen) worden “de 

sociale voordelen die werknemers (...) behalen, vrijgesteld voor zover het gaat: - ofwel 
om voordelen waarvoor het, ingevolge de wijze van toekenning, niet mogelijk is het door 
iedere verkrijger werkelijk behaalde bedrag vast  te stellen; -  ofwel om voordelen die, 
alhoewel  individualiseerbaar,  niet  de  aard  van  een  individuele  bezoldiging  hebben;  - 
ofwel  om  geringe  voordelen  of  gelegenheidsgeschenken  behaald  uit  hoofde  of  naar 
aanleiding  van  gebeurtenissen  die  niet  rechtstreeks  in  verband  staan  met  de 
beroepswerkzaamheid”.

17.  Overeenkomstig  art.  50,  7°  W.I.B.  64,  worden  sociale  voordelen  niet  als 
bedrijfslasten aangemerkt en zijn ze dus als dusdanig niet aftrekbaar. 

18. In een zaak inzake UNIE VAN REDDING- EN SLEEPDIENST t. BELGISCHE 
STAAT beslist het Hof van Beroep te Antwerpen, in een arrest van 6 oktober 1998 over 
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feiten die vergelijkbaar zijn met die van de onderhavige zaak, ook dat de toekenning van 
maaltijdcheques door een vennootschap aan haar personeelsleden sociale voordelen zijn, 
die geregeld zijn door de artt. 38, 11° en 53, 14° W.I.B. 92 (Artt. 41, §4 en 50, 7° W.I.B. 
64). Dat arrest gaat het arrest van 16 mei 2000 vooraf, dat, zoals eerder gezegd, door uw 
Hof is vernietigd.

Wat  de  feiten  betreft,  hadden  de  bodemrechters  vastgesteld  dat  de  werknemers 
maaltijdcheques ter waarde van 150 tot 350 BEF ontvingen en dat het persoonlijk aandeel 
van de werknemers in elke cheque 44 BEF bedroeg.

19.  De  voorziening  verwijt  dat  arrest  onder  andere  dat  het  geen  toepassing  heeft 
gemaakt van de in art. 9quater, §3, 8° en §4 K.B. Uitvoering W.I.B. 64 en art. 18,§ 3,8 en 
§4 K.B. Uitvoering W.I.B. 92 vervatte raming bij de beoordeling van de waarde van het 
sociaal voordeel toegekend via de verstrekking van maaltijdcheques aan personeelsleden, 
terwijl die artikelen specifieke richtlijnen bevatten voor de raming van voornoemd sociaal 
voordeel.

20. Eveneens in een arrest van 28 september 2001 (F.99.0010.N) besliste uw Hof in dat 
verband dat voornoemd art. 18, §3, 8° niet geldt wanneer het toegekende voordeel bestaat 
in het verstrekken van een maaltijdcheque waarvan de waarde bekend is en waarbij het 
voordeel voor de werknemer bestaat in het verschil tussen de nominale waarde van de 
maaltijdcheque en de persoonlijke bijdrage van de werknemer. 

Het Hof is van oordeel dat die bepaling slechts geldt voor kosteloze maaltijden die voor 
de werknemer een voordeel inhouden waarvan de waarde forfaitair wordt geraamd.

21.  Op  te  merken  valt  dat  het  middel  tot  staving  van  dat  bezwaar  niet  tegen  het 
bestreden arrest opkomt in zoverre het beslist dat de maaltijdcheques sociale voordelen 
zijn die onder de regeling vallen van de artt. 38, 11° en 53, 14° W.I.B. 92.

B. Fiscaliteit van de maaltijdcheques in de onderhavige zaak
22. De kwestieuze maaltijdcheques kunnen slechts een sociaal voordeel vormen in de 

zin van art. 41, § 4 W.I.B. 64, ofwel als het niet mogelijk is het bedrag van het voordeel 
vast te stellen, ofwel als ze niet de aard van een werkelijke bezoldiging hebben, ofwel als 
ze een gering voordeel of gelegenheidsgeschenk vormen dat geen rechtstreeks verband 
houdt met de beroepswerkzaamheid.

23. Op grond van de vaststellingen van het arrest van 21 juni 2000 dat het bestreden 
arrest  voorafgaat waarnaar laatstgenoemd arrest  verwijst  en die in het begin van deze 
bespreking  zijn  weergegeven  (zie  nr.  1)  kunnen  in  de  onderhavige  zaak  de 
maaltijdcheques niet als een sociaal voordeel in de voornoemde zin worden aangemerkt. 
Het bedrag van het voordeel is  immers niet  onbepaald en het gaat zeker niet  om een 
gering  voordeel  of  gebruiksgeschenk  dat  niet  rechtstreeks  in  verband  staat  met  de 
beroepswerkzaamheid.

24. Bijgevolg is het bestreden arrest, dat om te beslissen dat de maaltijdcheques geen 
voordeel in natura opleveren, ze aanmerkt als een gering voordeel behaald uit hoofde of 
naar  aanleiding  van  gebeurtenissen  die  niet  rechtstreeks  in  verband  staan  met  de 
beroepswerkzaamheid, niet naar recht verantwoord.

Bijgevolg is het eerste middel gegrond.
25.  Het  door  verweerder  tegen  het  eerste  middel  opgeworpen  middel  van  niet-

ontvankelijkheid: het arrest is naar recht verantwoord door een overweging waartegen de 
voorziening  niet  opkomt,  kan  niet  worden  aangenomen.  De  overweging  waarop 
verweerder denkt het middel van niet-ontvankelijkheid te kunnen laten steunen, wordt in 
het derde middel bekritiseerd.

26. In zoverre, zoals hier, de maaltijdcheque geen sociaal voordeel is in de zin van art. 
41, §4 W.I.B. 64, maar wel een voordeel van allerlei aard in de zin van art. 26, tweede lid, 
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2° W.I.B. 64, d.w.z. een bezoldiging die behoort tot de bedrijfsinkomsten die in beginsel 
belastbaar zijn, moet worden geantwoord op de vraag over het bedrag van zijn waarde en 
de eventuele aftrekbaarheid ervan.

27. Volgens de hierboven weergegeven vaststellingen van het arrest (zie nr. 1) dragen 
de werknemers 60 BEF bij in de toekenning van de maaltijdcheque met een toekenning 
van een nominale waarde van 180 BEF.

Met toepassing van art. 19bis, §2 K.B. 28 nov. 1969 kan die maaltijdcheque niet als 
loon worden beschouwd, aangezien de bijdrage van de werknemer meer bedraagt dan 44 
BEF. 

28.  Uit  de  onderlinge  samenhang  tussen  die  bepaling  en  art.  9quater,  §2  K.B. 
Uitvoering W.I.B. 1964, volgt dat art. 32ter W.I.B. 1964 alleen kan worden toegepast als 
de bewuste maaltijdcheques niet als een loon kunnen worden aangemerkt.

De artt. 19 tot 20 K.B. 28 nov. 1969 in uitvoering van de wet van 27 juni 1969 waarbij 
de besluitwet van 28 dec. 1944 betreffende de sociale zekerheid der werknemers wordt 
herzien,  omschrijven  immers  de  soorten  loon,  die  de  grondslag  vormen  voor  de 
berekening  van  de  socialezekerheidsbijdragen.  De  kwestie  of  een  voordeel  dat  een 
werkgever aan zijn werknemer verleent, al dan niet als loon wordt aangemerkt, valt echter 
niet alleen te reduceren tot de weerslag ervan inzake sociale zekerheid. Zij heeft ook een 
fiscale weerslag.

Zowel §1 van voornoemd art. 19 – het eerste van de artikelen dat gewijd is aan loon in 
het hoofdstuk over de berekening van de bijdragen – als §2 ervan bepalen “met afwijking 
van artikel 2, (…) van de wet van 12 april 1965 betreffende de bescherming van het loon 
van  de  werknemers  (…)”.  Meer  in  het  bijzonder  wijkt  §2  af  van  voornoemd  van 
voornoemd art. 2, eerste lid, m.b.t het karakter van loon.

In art. 2, eerste lid van die wet wordt onder “loon” verstaan:
“1° het loon in geld waarop de werknemer ingevolge zijn dienstbetrekking recht heeft 

ten laste van de werkgever” of nog 
“3° de in geld waardeerbare voordelen waarop de werknemer ingevolge zijn dienstbe-

trekking recht heeft ten laste van de werkgever”
Krachtens  art.  20  W.I.B.  1964,  zijn  bedrijfsinkomsten  onder  andere  “2°  de 

verschillende  bezoldigingen  a)  van  werknemers  vallende  onder  de  wetgeving  op  de 
arbeidsovereenkomsten  of  onder  een  soortgelijk  wettelijk  of  reglementair  statuut”en, 
ingevolge art. 26, tweede lid, 2° van dat Wetboek, “de voordelen van alle aard die de 
werknemer  behaalt  uit  hoofde  van  of  ter  gelegenheid  van  het  uitoefenen  van  zijn 
beroepswerkzaamheid.”

Volgens art. 32ter van dat Wetboek en art. 9quater, §2 van het besluit tot uitvoering 
ervan  worden  de  anders  dan  in  geld  behaalde  voordelen,  in  de  gevallen  waarin  hun 
waarde wordt vastgesteld door een sociale reglementering, in aanmerking genomen voor 
de door die reglementering vastgestelde waarde.

In de onderhavige zaak, kunnen de maaltijdcheques, krachtens een dergelijke sociale 
reglementering,  zoals  we  net  hebben  gezien,  voor  de  berekening  van  de 
socialezekerheidsbijdragen wettelijk niet als loon worden worden aangemerkt, net zo min 
als voor de vaststelling van de bedrijfsinkomsten.

Anders  gezegd,  het  voordeel  in  natura  dat  de  maaltijdcheque  oplevert  die  wordt 
toegekend onder de voorwaarden van de onderhavige zaak, is geen belastbaar voordeel in 
de zin van art. 32ter W.I.B. 1964.

29. De beslissing van het hof van beroep dat “de aftrek van de voordelen in natura als 
beroepskosten aan eiseres met toepassing van art. 47,§1, 2° W.I.B. 1964 geweigerd zou 
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moeten worden (…)” wordt dus niet naar recht verantwoord door de overweging dat “in 
zoverre de toekenning van de maaltijdcheques geen sociaal voordeel is in de zin van art. 
41, §4 W.I.B. 1964, eiseres het voordeel van allerlei aard dat voortvloeit uit de toekenning 
van  de  maaltijdcheques  had  moeten  aangeven  in  de  individuele  fiches  en  de 
samenvattende opgaven die voorschreven zijn inzake bedrijfsvoorheffing”.

Derhalve is het tweede onderdeel van het derde middel gegrond.
30.  Het  door  verweerder  tegen  het  derde  middel  opgeworpen  middel  van  niet-

ontvankelijkheid: het arrest is naar recht verantwoord door een overweging waartegen de 
voorziening niet opkomt, kan nier worden aangenomen. 

De  overweging  waarop  verweerder  denkt  het  middel  van  niet-ontvankelijkheid  te 
kunnen laten steunen, wordt in het derde middel bekritiseerd.

IV. Besluit
31. Vernietiging van het bestreden arrest.

ARREST (vertaling)

(A.R. F.01.0053.F)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest dat op 7 maart 2001 door het Hof 

van Beroep te Brussel is gewezen.
II. Rechtspleging voor het Hof
Afdelingsvoorzitter Claude Parmentier heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal André Henkes heeft geconcludeerd.
III. Middelen
Tot staving van haar cassatieberoep voert eiseres drie middelen aan. Ze zijn als 

volgt gesteld:
(...)
1. Eerste middel
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 41, §4 en 50, 7° van het Wetboek van de inkomstenbelastingen (1964), 

hierna W.I.B. 1964, zoals ze zijn ingevoegd of gewijzigd bij de wetten van 8 augustus 
1980 en 4 augustus 1986.

Aangevochten beslissingen
Het hof van beroep stelt in zijn vorig arrest van 21 juni 2000 eerst vast dat eiseres over-

eenkomstig een collectieve arbeidsovereenkomst in 1988 en in 1989 maaltijdcheques van 
de naamloze vennootschap "CR" heeft toegekend aan alle personeelsleden die hun maal-
tijd niet kunnen gebruiken in een mess van eiseres; dat een maaltijdcheque ter waarde van 
180 BEF werd toegekend aan elke verkrijger per dag werkelijke aanwezigheid waarbij de 
gebruiker per maaltijdcheque 60 BEF diende bij te dragen; dat de maaltijdcheques de vol-
gende vermelding droegen: "geldig ter betaling van een eetmaal of voor de aankoop van 
verbruiksklare voeding" bij handelaars die aangesloten zijn bij de vennootschap CR; dat 
eiseres in haar aangiften in de vennootschapsbelasting van de aanslagjaren 1989 en 1990, 
de kostprijs van de maaltijdcheques min de bijdrage van 60 BEF die aan de verkrijgers 
werd gevraagd, als bedrijfslasten heeft afgetrokken; dat eiseres op de fiches en de samen-
vattende opgaven die opgemaakt werden voor de inning van de bedrijfsvoorheffing op de 
bezoldigingen van de personeelsleden, het bedrag van de maaltijdcheques niet vermeld 
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heeft als voordelen in natura; dat de administratie bij wijzigingsberichten betreffende de 
aanslagjaren 1989 en 1990 van oordeel was dat de maaltijdcheques die eiseres aan haar 
personeel heeft bezorgd, ten belope van de nominale waarde ervan verminderd met de bij-
drage van de werknemers, sociale voordelen waren die voor de verkrijgers ingevolge arti-
kel 41, § 4, W.I.B. 1964 vrijgesteld waren en dat eiseres bijgevolg dat nettobedrag van de 
maaltijdcheques niet op grond van art. 50, 7° van dat Wetboek mocht aftrekken; dat, hoe-
wel eiseres daarmee niet instemde, op dat nettobedrag van de maaltijdcheques verhogin-
gen in de vennootschapsbelastingen op haar naam werden ingekohierd voor de aanslagja-
ren 1989 en 1990; dat de bezwaren van eiseres tegen die aanslagen door de gewestelijk di-
recteur der belastingen werden verworpen,

Bij het bestreden arrest beslist het hof van beroep dat het nominaal bedrag van de maal-
tijdcheques die eiseres in 1988 en 1989 aan haar personeelsleden heeft toegekend (180 
BEF per maaltijdcheque), verminderd met de van de werknemers gevraagde bijdrage (60 
BEF per maaltijdcheque) niet als beroepsuitgave mag worden afgetrokken voor de bepa-
ling van het belastbaar inkomen in de vennootschapsbelasting voor de aanslagjaren 1989 
en 1990 en verwerpt het bijgevolg de voorziening van eiseres,

zulks op de volgende gronden: "de maaltijdcheque die voldoet aan de voorwaarden van 
artikel 19bis, §2 van het koninklijk besluit van 28 november 1969 (betreffende de maat-
schappelijke zekerheid der arbeiders, artikel ingevoegd bij artikel 2 van het koninklijk be-
sluit van 11 december 1987), wordt ingevolge artikel 38, 11°, c (van het Wetboek van de 
inkomstenbelastingen 1992), beschouwd als een gering voordeel dat verkregen wordt uit 
hoofde of naar aanleiding van gebeurtenissen die niet in rechtstreeks verband staan met de 
beroepswerkzaamheid (verklaring van de minister van Financiën gedurende de parlemen-
taire voorbereiding van artikel 10, 2° van de wet van 8 augustus 1980 waarbij artikel 41, 
§4 (38, 11° van het Wetboek van de inkomsten-belastingen 1992) wordt ingevoegd in het 
Wetboek  van  de  inkomsten-belastingen  (1964),  verslag  van  de  Kamer,  parlementaire 
voorbereiding,Kamer, nr. 323/47, p 36-3; Com WIB art. 38/80); (...) overeenkomstig arti-
kel 50, 7° van het Wetboek van de inkomstenbelastingen (1964) (...) worden de sociale 
voordelen voor werknemers,... die voor de verkrijgers vrijgesteld zijn overeenkomstig ar-
tikel 41, §4 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen (1964) (38,11°, van het Wet-
boek van de inkomstenbelastingen 1992) niet als bedrijfslasten aangemerkt."

Grieven
In afwijking van artikel 26, tweede lid, 2° van het Wetboek van de inkomstenbelastin-

gen (1964) (zoals het is gewijzigd bij de wet van 8 augustus 1980), luidens hetwelk tot de 
belastbare bezoldigingen van werknemer inzonderheid behoren "voordelen van alle aard 
die de werknemer uit hoofde van of ter gelegenheid van het uitoefenen van zijn beroeps-
werkzaamheid verkrijgt", bepaalt  artikel 41,  §4 van dat wetboek,  dat ingevoegd is bij 
voornoemde wet van 8 augustus 1980: "de sociale voordelen die werknemers (...) behalen, 
worden vrijgesteld voor zover het gaat: - ofwel om voordelen waarvoor het, ingevolge de 
wijze van toekenning, niet mogelijk is het door iedere verkrijger werkelijk behaalde be-
drag vast te stellen; - ofwel om voordelen die, alhoewel individualiseerbaar, niet de aard 
van een individuele bezoldiging hebben; - ofwel om geringe voordelen of gelegenheidsge-
schenken behaald uit hoofde of naar aanleiding van gebeurtenissen die niet rechtstreeks in 
verband staan met de beroepswerkzaamheid"; vanzelfsprekend wordt "de dagelijkse leve-
ring van middagmalen tegen een sociale prijs aan het personeel" in een bedrijfsrestaurant 
door dat artikel beoogd; het gaat immers om voordelen "waarvoor het, ingevolge de wijze 
van toekenning, niet mogelijk is het door iedere verkrijger werkelijk behaalde bedrag vast 
te stellen"; de toekenning van maaltijdcheques daarentegen die beantwoorden aan de ken-
merken die in casu zijn vastgesteld, voldoet niet aan die voorwaarden; in tegenstelling tot 
hetgeen het bestreden arrest beslist, vormen maaltijdcheques met een nominale waarde 
van 180 BEF die, zoals het arrest van 21 juni 2000 vaststelt, toegekend worden "aan alle 
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personeelsleden die hun maaltijd niet kunnen gebruiken in een mess" van de (onderne-
ming) en zulks "per dag werkelijke aanwezigheid", geen "geringe voordelen of gelegen-
heidsgeschenken behaald uit hoofde of naar aanleiding van gebeurtenissen die niet recht-
streeks in verband staan met de beroepswerkzaamheid"; de noodzaak voor de werknemer 
om dagelijks een maaltijd te gebruiken "per dag werkelijke aanwezigheid" op het werk is 
natuurlijk geen "gebeurtenis" en evenmin "een gebeurtenis die niet rechtstreeks in ver-
band staat met de beroepswerkzaamheid"; weliswaar hebben veel leden van de Kamer-
commissie, bij de parlementaire voorbereiding van de wet van 8 augustus 1980, erop ge-
wezen "dat de gelijkheid van de belastingplichtigen in het gedrang zou komen indien res-
taurant- of maaltijdcheques die de werkgevers aan hun personeel toekennen, niet zouden 
worden beschouwd als sociale voordelen en bijgevolg voor de verkrijgers belastbaar zou-
den worden"; daarop heeft de minister verklaard "dat de restaurant- of maaltijdcheques 
beschouwd zullen  zouden worden  als  geringe sociale  voordelen,  voor  zover  bepaalde 
voorwaarden worden nageleefd"; de uitlegging van artikel 41, §4 van het Wetboek van de 
inkomstenbelastingen (1964) kan evenwel niet op die verklaring worden gegrond, aange-
zien zij niet verenigbaar is met de wettekst; door te beslissen dat de maaltijdcheques die 
eiseres aan het personeel toekent, na aftrek van de bijdrage van de werknemers, een soci-
aal voordeel zijn in de zin van artikel 41, §4 van het Wetboek van de inkomstenbelastin-
gen (1964) en dat voornoemd bedrag dus niet als beroepsuitgave krachtens artikel 50, 7° 
van dat wetboek mag worden afgetrokken, schendt het bestreden arrest die wetsbepalin-
gen.

2. Tweede middel
(...)
3. Derde middel
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 149 van de Grondwet;
- de artikelen 32ter, 41, §4, 47, §1, 2°, en 50, 7° van het Wetboek van de inkomstenbe-

lastingen (1964), zoals ze zijn gewijzigd bij de wetten van 8 augustus 1980 en van 4 au-
gustus 1986;

- artikel 9quater, §§2 en 3, 6° en 8° van het koninklijk besluit van 4 maart 1965 tot uit-
voering van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1964, dat ingevoegd is bij het ko-
ninklijk besluit van 17 december 1980;

- de artikelen 19, § 2, 11°, 19bis, § 2, en 20 van het koninklijk besluit van 28 november 
1969 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders, zoals het m.b.t. de voor-
noemde artikelen 19 en 19bis gewijzigd is bij  het koninklijk besluit  van 11 december 
1987.

Aangevochten beslissingen
Het hof van beroep stelt in zijn vorig arrest van 21 juni 2000 eerst vast dat eiseres over-

eenkomstig een collectieve arbeidsovereenkomst in 1988 en in 1989, maaltijdcheques van 
de naamloze vennootschap "CR" heeft toegekend aan alle personeelsleden die hun maal-
tijd niet kunnen gebruiken in een mess van eiseres; dat een maaltijdcheque ter waarde van 
180 BEF werd toegekend aan elke verkrijger per dag werkelijke aanwezigheid waarbij de 
gebruiker per maaltijdcheque 60 BEF diende bij te dragen; dat de maaltijdcheques de vol-
gende vermelding droegen: "geldig ter betaling van een eetmaal of voor de aankoop van 
verbruiksklare voeding" bij handelaars die aangesloten zijn bij de vennootschap CR; dat 
eiseres in haar aangiften in de vennootschapsbelasting van de aanslagjaren 1989 en 1990, 
de kostprijs van de maaltijdcheques min de bijdrage van 60 BEF die aan de verkrijgers 
werd gevraagd, als bedrijfslasten heeft afgetrokken; dat eiseres op de fiches en de samen-
vattende opgaven die opgemaakt werden voor de inning van de bedrijfsvoorheffing op de 
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bezoldigingen van de personeelsleden, het bedrag van de maaltijdcheques niet vermeld 
heeft als voordelen in natura; dat de administratie bij wijzigingsberichten betreffende de 
aanslagjaren 1989 en 1990 van oordeel was dat de maaltijdcheques die eiseres aan haar 
personeel heeft bezorgd, ten belope van de nominale waarde ervan verminderd met de bij-
drage van de werknemers, sociale voordelen waren die voor de verkrijgers ingevolge arti-
kel 41, § 4, W.I.B. 1964 vrijgesteld waren en dat eiseres bijgevolg dat nettobedrag van de 
maaltijdcheques niet op grond van art. 50, 7° van dat Wetboek mocht aftrekken; dat, hoe-
wel eiseres daarmee niet instemde, op dat nettobedrag van de maaltijdcheques verhogin-
gen in de vennootschapsbelastingen op haar naam werden ingekohierd voor de aanslagja-
ren 1989 en 1990; dat de bezwaren van eiseres tegen die aanslagen door de gewestelijk di-
recteur der belastingen werden verworpen,

om afwijzend te beschikken op de voorziening van eiseres, beslist het bij het bestreden 
arrest dat het voordeel in natura, dat bestaat in de toekenning door eiseres van maaltijd-
cheques aan haar personeelsleden, volgens de in voornoemd arrest van 21 juni 2000 be-
schreven regeling, geraamd moet worden op het nominaal bedrag van de maaltijdcheques 
min de bijdrage van de verkrijger,

zulks op de volgende gronden "wanneer de werkgever niet over een restaurant beschikt 
maar zijn werknemers de waarde van een maaltijd wil toekennen, geeft hij hun een maal-
tijdcheque; de maaltijdcheque is een voordeel van alle aard dat anders dan in geld is be-
haald; daaruit volgt dat hij moet worden verrekend voor de werkelijke waarde bij de ver-
krijger (artikel 36, eerste lid van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992); (...) de 
werkelijke waarde bij de verkrijger van de maaltijdcheque bestaat in de nominale waarde 
van de cheque min de bijdrage van de verkrijger; in zoverre de maaltijdcheque de werkne-
mer een welomschreven koopkracht bezorgt, die tot op de frank nauwkeurig kan worden 
berekend, is de maaltijdcheque onderscheiden van een sociale maaltijd; de sociale maal-
tijd vervangt de maaltijd die de werknemer thuis zou hebben klaargemaakt, die forfaitair 
wordt geraamd op 44 BEF, indien hij niet op zijn werk was geweest; de maaltijdcheque 
verleent de werkgever daarentegen een koopkracht waarmee hij, indien hij het wenst, voe-
ding kan kopen om een maaltijd klaar te maken of te vervangen; de werkelijke waarde 
van die cheque verschilt geenszins van de nominale waarde ervan en heeft geen enkele 
weerslag op de waarde van de aangekochte voeding; voor de forfaitaire raming van de 
waarde van de maaltijdcheques is het onterecht te verwijzen naar artikel 36, tweede lid 
van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 en naar artikel 18, §3, 8° en 6° van 
het koninklijk besluit tot uitvoering van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, 
in zoverre artikel 18, §1, enkel de voordelen van alle aard beoogt bedoeld in de §§2 en 3 
en maaltijdcheques daar niet worden vermeld; aangezien de maaltijdcheque niet uitdruk-
kelijk is opgenomen in artikel 18, §3, 8° en 6°, dat enkel de toekenning van sociale maal-
tijd beoogt, volgt daaruit dat de Koning, in tegenstelling tot hetgeen hij gedaan heeft voor 
sociale maaltijden, geen regels heeft vastgesteld voor de forfaitaire raming van het sociaal 
voordeel van de maaltijdcheque; (...) er bestaat geen enkele ongerechtvaardigde discrimi-
natie tussen de werkgevers die vrij ervoor kiezen hun personeel een sociale hoofdmaaltijd 
te verschaffen en degene die even vrij  ervoor kiezen hun personeel een ander sociaal 
voordeel te verschaffen, namelijk de maaltijdcheque; het gaat immers om verschillende 
sociale voordelen, waarbij de Koning, voor het eerste, de waarde bij de verkrijger forfai-
tair heeft vastgesteld, terwijl de Koning de bevoegdheden die artikel 36, tweede lid van 
het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 hem verleent, niet heeft aangewend om 
de waarde van de maaltijdcheque te ramen; (...) de omstandigheid dat het doel van de 
maaltijdcheque erin bestond de werknemer van een werkgever die niet over een restaurant 
beschikt, de gelegenheid te bieden om in de omgeving van het werk een normale maaltijd 
te gebruiken, heeft geen enkele weerslag op de werkelijke waarde bij de verkrijger, in zo-
verre hij de maaltijdcheques vrij kan gebruiken, ofwel om de normale maaltijd aan te ko-
pen, ofwel om verbruiksklare voeding aan te kopen, en bijgevolg zijn koopkracht ziet toe-
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nemen met een bedrag dat gelijk is aan het verschil tussen de nominale waarde van de 
cheque en de bijdrage van de werknemer, zijnde hier (180 BEF - 60 BEF) 120 BEF: het 
verschil tussen de economische waarde van een maaltijdcheque en contant geld is artifici-
eel in zoverre het verschil tussen de maaltijdcheque en contant geld niet ligt in de econo-
mische aankoopwaarde, maar wel in het feit dat maaltijdcheques slechts mogen worden 
aangewend, behoudens misbruik, voor de aankoop van verbruiksklare voeding; (...) met 
een maaltijdcheque kan, in tegenstelling tot een sociale maaltijd, tot op de frank nauwkeu-
rig de werkelijke waarde van het voordeel bij de verkrijger worden berekend, namelijk de 
toename van zijn koopkracht met, in casu, 120 BEF per cheque; het feit dat die toename 
van zijn koopkracht beperkt is tot de aankoop van verbruiksklare voeding heeft geen en-
kele weerslag op de werkelijke waarde van het voordeel bij de verkrijger; het hoeft geen 
betoog dat elke verkrijger van maaltijdcheques voor de aankoop van verbruiksklare voe-
ding een bedrag uitgeeft dat hoger is dan het door de maaltijdcheque toegekende bedrag; 
daaruit volgt dat de beperking van de maaltijdcheque qua gebruik, de waarde ervan bij de 
verkrijger niet doet afnemen; in zoverre de toekenning van maaltijdcheques geen sociaal 
voordeel is in de zin van artikel 41, §4 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 
(1964), had (eiseres) het voordeel van alle aard dat voortvloeit uit de toekenning van de 
maaltijdcheques moeten aangeven op de individuele fiches en de samenvattende opgaven 
die voorschreven zijn inzake bedrijfsvoorheffing; de aftrek van voordelen van alle aard als 
beroepskosten moest dus met toepassing van artikel 47, §1, 2° van het Wetboek van de in-
komstenbelastingen (1964) aan (eiseres) worden geweigerd.

Grieven
(...)
3.2 Tweede onderdeel
(I) Luidens artikel 26, tweede lid, 2° van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 

(1964) (zoals het gewijzigd is bij de wet van 8 augustus 1980 betreffende de budgettaire 
voorstellen 1979-1980, omvatten de in artikel 20, 2°, a, bedoelde belastbare bezoldigingen 
van de werknemers inzonderheid "de voordelen van alle aard die de werknemer behaalt 
uit hoofde van of ter gelegenheid van het uitoefenen van zijn beroepswerkzaamheid"; arti-
kel 32ter van het Wetboek van de inkomstenbelastingen (1964), ingevoegd bij de wet van 
8 augustus 1980, luidt als volgt "De anders dan in geld behaalde voordelen van alle aard 
gelden voor de werkelijke waarde in hoofde van de verkrijger. In de gevallen die Hij be-
paalt kan de Koning regels vastleggen om die voordelen op een vast bedrag te ramen"; in-
gevolge die bepaling werd bij koninklijk besluit van 17 december 1980 in het besluit tot 
uitvoering van het Wetboek van de inkomstenbelastingen (1964) een artikel 9quater inge-
voegd; §2 van dat artikel (dat weergegeven is in artikel 18, §2 van het besluit tot uitvoe-
ring van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992) luidt als volgt :"Voor de voor-
delen waarvan de waarde wordt vastgesteld door een sociale of economische reglemente-
ring, is de in aanmerking te nemen waarde gelijk aan de door die reglementering vastge-
stelde waarde"; hier is de waarde van de voeding die dank zij de maaltijdcheques voor 
werknemers kunnen verkregen worden immers "vastgesteld door een sociale reglemente-
ring"; volgens artikel 20 van het koninklijk besluit van 28 november 1969 betreffende de 
maatschappelijke zekerheid der arbeiders worden "de voordelen in natura (...) geschat te-
gen een in franken uitgedrukt bedrag dat met hun courante waarde overeenstemt. Kost (...) 
word(t) (...) geschat als volgt: Tweede maaltijd (hoofdmaaltijd): 44 frank"; volgens artikel 
19, § 2, 11° van dat besluit (ingevoegd bij een koninklijk besluit van 11 december 1987) 
wordt "het verschaffen van eetmalen beneden de kostprijs in het bedrijfsrestaurant" niet 
als loon aangemerkt; volgens artikel 19bis, §2 van dat besluit (eveneens ingevoegd bij ko-
ninklijk besluit van 11 december 1987) worden maaltijdcheques niet als loon beschouwd 
als aan vijf voorwaarden is voldaan, namelijk: 1° de toekenning van de maaltijdcheques 
krachtens een collectieve overeenkomst of een individuele overeenkomst; 2° het aantal 
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toegekende maaltijdcheques moet gelijk zijn aan het aantal dagen waarop de werknemer 
werkelijke arbeid heeft verricht; 3° de maaltijdcheque wordt op naam aan de werknemers 
afgeleverd of de daarop betrekking hebbende gegevens (aantal maaltijdcheques, brutobe-
drag ervan verminderd met het persoonlijk aandeel van de werknemer) worden ingeschre-
ven op hun individuele rekening; 4° de cheques vermelden duidelijk dat ze slechts mogen 
gebruikt worden ter betaling van een eetmaal of voor de aankoop van verbruiksklare voe-
ding; 5° de eenheidsprijs van de maaltijdcheques bedraagt ten hoogste 180 BEF; uit de 
voornoemde vaststellingen van het arrest van 21 juni 2000 en van het bestreden arrest 
blijkt dat hier aan die voorwaarden was voldaan; uit de voornoemde bepalingen van het 
koninklijk besluit van 28 november 1969 betreffende de maatschappelijke zekerheid der 
arbeiders volgt op impliciete maar vaststaande wijze dat die sociale reglementering, onder 
de voornoemde voorwaarden, de toekenning van maaltijdcheques (artikel 19bis, § 2) ge-
lijkstelt met het verschaffen van eetmalen beneden de kostprijs in het bedrijfsrestaurant 
(artikel 19bis, § 2, 11°); in beide gevallen wordt het voordeel in natura dat voortvloeit uit 
de levering van de hoofdmaaltijd geraamd op 44 BEF (artikel 20); bijgevolg is die door 
een sociale reglementering vastgestelde waarde van de maaltijdcheques, krachtens artikel 
9quater, § 2 van het besluit tot uitvoering van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 
(1964), van toepassing op de vaststelling van het voor de werknemers belastbare voordeel 
in natura, los van de vraag of § 3 van dat artikel 9quater, die het voordeel dat voortvloeit 
uit "de sociale maaltijden die kosteloos aan de personeelsleden van een onderneming wor-
den verstrekt" (§ 3, 8°, met verwijzing naar § 3, 6°) op 44 BEF per maaltijd raamt; bijge-
volg schendt het bestreden arrest de artikelen 32ter van het Wetboek van de inkomstenbe-
lastingen (1964), 9quater, §2 van het besluit tot uitvoering van het Wetboek van de in-
komstenbelastingen (1964), 19, 19bis, §2 en 20 van het koninklijk besluit van 28 novem-
ber 1969 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders, gewijzigd bij het ko-
ninklijk besluit van 11 december 198, aangezien dit het sociaal voordeel dat voortvloeit 
uit de toekenning van maaltijdcheques, volgens de hier vastgestelde werkwijze, raamt op 
hun nominaal bedrag (180 BEF) min de bijdrage van de verkrijgers (60 BEF).

(II) Als gevolg van die onwettigheid heeft het bestreden arrest, doordat het overweegt 
dat de toekenning van maaltijdcheques een sociaal voordeel opleverde in de zin van arti-
kel 41, §4 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen (1964) en ondanks het feit dat 
de bijdrage van de verkrijgers hier hoger was dan 44 BEF per maaltijdcheque, en doordat 
het overweegt dat genoemd sociaal voordeel dus niet op grond van artikel 50, 7° van het 
Wetboek van de inkomstenbelastingen (1964) als beroepskosten mocht worden afgetrok-
ken.

(III) Als gevolg van de voormelde onder I gelaakte onwettigheid, heeft het bestreden 
arrest voornoemd artikel 47, §1, 2°, geschonden, door te overwegen dat eiseres, als de 
maaltijdcheques evenmin sociale voordelen uitmaken in de zin van voornoemd artikel 41, 
§4, hun bedrag verminderd met de bijdrage van de verkrijgers evenmin kon aftrekken als 
beroepskosten, nu krachtens artikel 47, §1, 2° van het Wetboek van de inkomstenbelastin-
gen (1964), daar zij had nagelaten een voordeel in natura van 120 frank per maaltijdche-
que te vermelden op de individuele fiches en de samenvattende opgaven die voorschreven 
zijn inzake bedrijfsvoorheffing op de bezoldigingen van de werknemers.

3.3. Derde onderdeel
Luidens artikel 26, tweede lid, 2° van het Wetboek van de inkomstenbelastingen (1964) 

(zoals het gewijzigd is bij de wet van 8 augustus 1980 betreffende de budgettaire voorstel-
len 1979-1980), omvatten de in artikel 20, 2°, a, bedoelde belastbare bezoldigingen van de 
werknemers inzonderheid "de voordelen van alle aard die de werknemer behaalt uit hoof-
de van of ter gelegenheid van het uitoefenen van zijn beroepswerkzaamheid"; artikel 32ter 
van het Wetboek van de inkomstenbelastingen (1964), ingevoegd bij de wet van 8 augus-
tus 1980, luidt als volgt "De anders dan in geld behaalde voordelen van alle aard gelden 
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voor de werkelijke waarde in hoofde van de verkrijger. In de gevallen die Hij bepaalt kan 
de Koning regels vastleggen om die voordelen op een vast bedrag te ramen"; ingevolge 
die bepaling werd bij koninklijk besluit van 17 december 1980 in het besluit tot uitvoering 
van het Wetboek van de inkomstenbelastingen (1964) een artikel 9quater ingevoegd, dat 
bepaalde anders dan in geld verkregen inkomsten forfaitair raamt, inzonderheid volgens 
de regels van § 3 van dat artikel (§ 1); luidens die § 3,wordt de in aanmerking te nemen 
waarde als volgt op een vast bedrag geraamd: "8. sociale maaltijden die kosteloos aan de 
personeelsleden van een onderneming worden verstrekt: voor de maaltijden die kosteloos 
worden verstrekt, dienen de sub 6 bedoelde bedragen als grondslag voor de raming van de 
voordelen"; dat punt 6, betreffende voordelen voor het huispersoneel, bepaalt de waarde 
van de tweede maaltijd (hoofdmaaltijd) op 44 BEF; luidens § 4 van dat artikel, gewijzigd 
bij koninklijk besluit van 29 maart 1982, is wanneer het met name in § 3, punt 8, bedoelde 
voordeel niet kosteloos wordt toegestaan, het in aanmerking te nemen voordeel datgene 
dat overeenkomstig die § 3, punt 8, (nl. 44 BEF) is vastgesteld, "verminderd met de bij-
drage van de genieter van dat voordeel"; voornoemd artikel 9quater, § 3, punt 8, raamt de 
maaltijd die door de werkgever kosteloos aan zijn personeel wordt verstrekt op 44 BEF en 
maakt daarbij geen onderscheid naargelang die maaltijd rechtstreeks in een bedrijfsrestau-
rant wordt verstrekt door een werkgever die over een dergelijk restaurant beschikt, of on-
rechtstreeks, als equivalent, in de vorm van maaltijdtickets die recht geven op een maal-
tijd buiten het bedrijf, of in de vorm van maaltijdcheques die met name moeten voldoen 
aan de voorwaarde dat het aantal maaltijdcheques gelijk moet zijn aan het aantal dagen 
waarop de werknemer effectief arbeidsprestaties verricht en dat de waarde van de maal-
tijdcheque  moet  overeenstemmen  met  de  prijs  van  een  normale  maaltijd;  bijgevolg 
schendt het bestreden arrest de artikelen 32ter van het Wetboek van de inkomstenbelastin-
gen (1964) en 9quater, § 3, 8° en 6° van het besluit tot uitvoering van het Wetboek van de 
inkomstenbelastingen (1964) door te overwegen dat "de Koning geen regels heeft vastge-
steld voor de forfaitaire raming van het sociaal voordeel van de maaltijdcheque" en dat de 
waarde van de maaltijdcheque gelijk is aan zijn nominaal bedrag.

IV. Beslissing van het Hof
(...)
Derde middel
(...)
Tweede en derde onderdeel samen
Overwegende dat luidens artikel 32ter van het Wetboek van de inkomstenbe-

lastingen (1964) de anders dan in geld behaalde voordelen van alle aard voor de 
werkelijke waarde bij de verkrijger gelden; 

Dat volgens artikel 32ter, tweede lid van dat wetboek, de Koning, in de geval-
len die Hij bepaalt, regels kan vastleggen om die voordelen forfaitair te ramen;

Overwegende dat, enerzijds, artikel 9quater van het koninklijk besluit van 4 
maart 1965 tot uitvoering van artikel 32ter van dat wetboek, in zijn § 2 bepaalt 
dat voor de voordelen waarvan de waarde wordt vastgesteld door een sociale of 
economische reglementering, de in aanmerking te nemen waarde gelijk is aan de 
door die reglementering vastgestelde waarde;

Overwegende dat luidens artikel 20 van het koninklijk besluit van 28 novem-
ber 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de be-
sluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der 
arbeiders, de voordelen in natura worden geraamd tegen een in franken uitge-
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drukt bedrag dat met hun courante waarde overeenstemt; dat voornoemd artikel 
evenwel kost van de tweede maaltijd (hoofdmaaltijd) raamt op 44 BEF;

Dat, ingevolge artikel 19, §2, 11° van dat besluit, het verschaffen van eetmalen 
beneden de kostprijs in een bedrijfsrestaurant niet als loon wordt aangemerkt;

Dat, volgens artikel 19bis, §2 van dat besluit,  maaltijdcheques niet als loon 
worden beschouwd, mits vijf voorwaarden die het opsomt, worden nageleefd;

Overwegende dat uit die bepalingen volgt dat het koninklijk besluit van 28 no-
vember 1969 slechts de waarde van de maaltijden in een bedrijfsrestaurant vast-
stelt, zonder dat voordeel gelijk te stellen met hetgeen uit de toekenning maal-
tijdcheques voortvloeit;

Dat het, met betrekking tot laatstgenoemd voordeel, de gevallen bepaalt waar-
in dit dan niet als loon wordt beschouwd, zonder dat het daarom om een forfai-
taire raming gaat in de zin van de artikelen 32ter van het Wetboek van de inkom-
stenbelastingen (1964) en 9quater,  §2 van het  koninklijk  besluit  van 4 maart 
1965;

Overwegende dat, anderzijds, artikel 9quater, §3 van dat koninklijk besluit, bij 
gebrek aan sociale of economische reglementering, bepaalde voordelen van al-
lerlei aard die anders dan in geld verkregen door de werknemers worden verkre-
gen, forfaitair raamt;

Dat de punten 6 en 8 van die paragraaf met name bepalen dat het voordeel van 
de  kosteloze  levering  van  sociale  maaltijden  forfaitair  wordt  geraamd op  44 
BEF;

Overwegende dat die bepaling evenmin van toepassing is op het voordeel dat 
voortvloeit uit de toekenning van maaltijdcheques;

Dat het tweede en derde onderdeel naar recht falen;
Eerste middel
Overwegende dat het arrest oordeelt dat "in zoverre de toekenning van maal-

tijdcheques geen sociaal voordeel is in de zin van artikel 41, §4 van het Wetboek 
van de  inkomstenbelastingen (1964),  (eiseres)  het  voordeel  van alle  aard  dat 
voortvloeit uit de toekenning van de maaltijdcheques had moeten aangeven op de 
individuele fiches en de samenvattende opgaven die voorschreven zijn inzake 
bedrijfsvoorheffing" en dat "de aftrek van voordelen van alle aard als beroeps-
kosten dus met toepassing van artikel 47, §1, 2° van het Wetboek van de inkom-
stenbelastingen (1964) aan (eiseres) moest worden geweigerd";

Overwegende dat  die  considerans waartegen het derde middel vergeefs op-
komt, volstaat om de beslissing van het arrest naar recht te verantwoorden;

Dat het middel, dat niet tot cassatie kan leiden, niet-ontvankelijk is;
OM DIE REDENEN,
HET HOF
Verwerpt het cassatieberoep;
Veroordeelt eiseres in de kosten.

8 mei 2003 - 1° kamer – Voorzitter en Verslaggever: de h. Parmentier, afdelingsvoor-
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zitter – Andersluidende conclusie van de h. Henkes, advocaat-generaal – Advocaten: mrs. 
Kirkpatrick en De Bruyn.

Nr. 283

1° KAMER - 8 mei 2003

VONNISSEN EN ARRESTEN — BURGERLIJKE ZAKEN — ALGEMEEN - GESCHIL - 
WEIGERENDE PARTIJ - BUITEN DE TERMIJN NEERGELEGDE CONCLUSIE - GEVOLG.

De partij  die de toepassing van art. 751 Ger.  W. heeft gevorderd mag toestaan dat de  
conclusies van de tegenpartij worden neergelegd buiten de termijn waarin het derde lid 
van die bepaling voorziet; in dat geval past de rechter de aldaar voorgeschreven sanctie 
niet toe1. (Art. 751 Ger.W.)

(B. T. B. e.a.)

ARREST (vertaling)

(A.R. C.01.0355.F)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest, op 18 december 2000 gewezen 

door het Hof van Beroep te Luik.
II. Rechtspleging voor het Hof
Afdelingsvoorzitter Claude Parmentier heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Thierry Werquin heeft geconcludeerd.
III. Cassatiemiddelen
Eiseres voert twee middelen aan :
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 6.1 van het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de funda-

mentele vrijheden, op 2 november 1950 gesloten te Rome en goedgekeurd bij de wet van 
13 mei 1955;

- artikelen 6, 1134 en 1135 van het Burgerlijk Wetboek;
- artikelen 745, 748, § 1, 751, § 1, 1042, 1064 en 1065 van het Gerechtelijk Wetboek;
- algemeen rechtsbeginsel van het recht van verdediging.
Aangevochten beslissingen en redenen
Het bestreden arrest, dat het vonnis van de eerste rechter wijzigt, weert de door eiseres 

na deskundigenonderzoek opgemaakte samenvattende en door haar neergelegde conclusie 
uit de debatten, zegt voor recht dat ieder van de betrokken weggebruikers, wijlen J. G. en 
eiseres, voor de helft aansprakelijk zijn voor het litigieuze ongeval, veroordeelt de ver-
weersters in solidum om aan eiseres de helft van het provisionele bedrag van 500.000 of 
250.000 BEF te betalen, en veroordeelt eiseres om aan de verweersters de helft van het 
bedrag van 5.846 BEF of 2.923 BEF te betalen, op grond dat de door eiseres na een des-
kundigenonderzoek opgemaakte samenvattende conclusie, die op 27 november 2000, dat 

1 Zie  VAN COMPERNOLLE, CLOSSET-MARCHAl,  VAN DROOGHENBROECK,  DECROËS,  MIGNOLET,  “Droit 
judiciaire privé, Examen de jurisprudence (1991 à 2001)”, R.C.J.B. 2002, nr. 533. 
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is de dag zelf van de terechtzitting, op de griffie van het hof [van beroep] was ingekomen, 
ambtshalve uit de debatten dient te worden geweerd; dat de rechtsdag op verzoek van de 
verweersters is vastgesteld met toepassing van artikel 751 van het Gerechtelijk Wetboek; 
dat de in artikel 748, §1 van het Gerechtelijk Wetboek bedoelde uitzondering waarin de 
rechtsdag wordt bepaald met toepassing van artikel 747 van genoemd wetboek, hier niet 
van toepassing is, zodat de conclusie die eiseres heeft neergelegd na het verstrijken van de 
in artikel 751, §4 van het Gerechtelijk Wetboek bepaalde termijn, in weerwil van de door 
de partijen gegeven toestemming, ambtshalve uit de debatten dient te worden geweerd.

Grieven
1. Eerste onderdeel
De na een deskundigenonderzoek opgemaakte samenvattende conclusie, die was neer-

gelegd ter zitting van 27 november 2000 van de achtste kamer van het hof van beroep, 
was bij schrijven van 3 juli 2000 van de raadsman van eiseres medegedeeld aan de raads-
man van de verweerders; de in artikel 748, §1 van het Gerechtelijk Wetboek bepaalde uit-
zondering volgens welke een conclusie niet uit de debatten wordt geweerd wanneer ze 
door een der partijen met de instemming van de andere partij is neergelegd, heeft een al-
gemene strekking en is van toepassing in het onderhavige geval waarin de conclusie is 
medegedeeld aan de raadsman van de verweerders en laatstgenoemde zijn toestemming 
heeft gegeven om die conclusie neer te leggen op de terechtzitting van 27 november 2000; 
het bestreden arrest  heeft  derhalve ten onrechte die conclusie uit  de debatten geweerd 
(schending van de artikelen 745, 748, § 1, 751, § 1, 1042, 1064 en 1065 van het Gerechte-
lijk Wetboek).

2. Tweede onderdeel
De griffie van het Hof van Beroep te Luik heeft aan de raadsman van eiseres medege-

deeld dat de aan eiseres op grond van artikel 751 van het Gerechtelijk Wetboek toegezon-
den brief met de vermelding "onbekend" was teruggekeerd naar rue Grande, nr. 37 te Ge-
dinne; de gerechtsbrief is dus niet rechtsgeldig toegezonden aan eiseres en onder die om-
standigheden heeft het bestreden arrest de conclusie van eiseres niet wettig uit de debatten 
kunnen weren; toen de griffie zich er rekenschap van gaf dat het adres van eiseres, zoals 
dat uit het dossier bleek, verkeerd was, had eiseres intussen haar woonplaats reeds overge-
bracht naar rue des Ardennes, nr. 436 te Beauraing, zodat het hof [van beroep] de betwiste 
kennisgeving niet als rechtsgeldig kon beschouwen (schending van de artikelen 751, § 1, 
1042, 1064 en 1065 van het Gerechtelijk Wetboek).

3. Derde onderdeel
De raadsman van de verweerders schreef op 20 november 2000 aan de raadsman van 

eiseres dat hij zich niet ertegen verzette dat de conclusie op 27 november 2000 zou wor-
den neergelegd; overeenkomstig dat akkoord van de partijen heeft eiseres die conclusie 
rechtsgeldig kunnen neerleggen op die terechtzitting; artikel 751, § 1, is niet van openbare 
orde; het bestreden arrest heeft derhalve ten onrechte de conclusie van eiseres ambtshalve 
uit de debatten geweerd (schending van de artikelen 6, 1134, 1135 van het Burgerlijk 
Wetboek, 751, § 1, 1042, 1064 en 1065 van het Gerechtelijk Wetboek); daar het bestreden 
arrest geen kennis genomen had van de door eiseres in die conclusie uiteengezette ver-
weermiddelen, heeft het het recht van verdediging van eiseres geschonden (schending van 
artikel 6.1 van het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en van de funda-
mentele vrijheden alsook van het algemeen rechtsbeginsel van het recht van verdediging).

IV. Beslissing van het Hof
Over het derde onderdeel :
Overwegende dat de partij die de toepassing van artikel 751 van het Gerechte-

lijk Wetboek heeft gevorderd mag toestaan dat de conclusie van de tegenpartij 
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wordt neergelegd buiten de termijn waarin het derde lid van die bepaling voor-
ziet; dat in dat geval de rechter de aldaar voorgeschreven sanctie niet toepast;

Overwegende dat het arrest, daar het de door eiseres neergelegde conclusie 
ambtshalve uit de debatten weert in weerwil van de toestemming van de partijen, 
een onjuiste toepassing maakt van artikel 751 van het Gerechtelijk Wetboek;

Dat het onderdeel gegrond is;
Wat de overige grieven betreft :
Overwegende dat er geen grond bestaat tot onderzoek van de overige onderde-

len van het eerste middel en het tweede middel die niet tot ruimere cassatie kun-
nen leiden;

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 uitspraak daaromtrent aan de bodemrechter 

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

8 mei 2003 - 1° kamer – Voorzitter en Verslaggever: de h. Parmentier, afdelingsvoor-
zitter –  Gelijkluidende conclusie  van de h. Werquin, advocaat-generaal –  Advocaat: mr. 
Houtekier.

Nr. 284

1° KAMER - 8 mei 2003

CASSATIEMIDDELEN — BURGERLIJKE ZAKEN — TE VOEGEN STUKKEN - 
BEWIJSKRACHT VAN EEN AKTE - AFSCHRIFT - EENSLUIDEND MET HET ORIGINEEL - VOORWAARDE - 
ONTVANKELIJKHEID.

Een middel afgeleid uit de miskenning van de bewijskracht van een akte is in burgerlijke  
zaken niet-ontvankelijk, wanneer de akte niet in het betwiste vonnis is weergegeven en 
van die akte alleen maar een afschrift, dat door de advocaten die de partijen voor de  
bodemrechter hebben vertegenwoordigd niet eensluidend is verklaard, als bijlage bij het  
verzoekschrift is gevoegd1. (Artt. 1319, 1320 en 1322 B.W.)

(C. T. K.B.C. VERZEKERINGEN N.V.)

ARREST (vertaling)

(A.R. C.01.0378.F)

I. Bestreden beslissing

1 Cass., 26 okt. 2000, A.R. C.99.0526.F, nr. 581.
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Het cassatieberoep is gericht tegen het het vonnis, op 30 oktober 2000 in hoger 
beroep gewezen door de Rechtbank van Eerste aanleg te Namen.

II. Rechtspleging voor het Hof
Afdelingsvoorzitter Claude Parmentier heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Thierry Werquin heeft geconcludeerd.
III. Cassatiemiddel
Eisers voert een middel aan :
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 149 van de Grondwet;
- de artikelen 1319, 1320 en 1322 van het Burgerlijk Wetboek;
- de artikelen 5, 12.3.1, eerste lid, 12.4 en 12.5 van het koninklijk besluit van 1 decem-

ber 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer
Aangevochten beslissingen en redenen
Het [bestreden] vonnis verklaart de door eiser tegen verweerster ingestelde rechtsvorde-

ring tot vergoeding van de schade die hij heeft geleden ten gevolge van het op 20 februari 
1996 te Namen gebeurde ongeval niet gegrond, op grond dat eiser de boulevard Cauchy 
volgde nadat hij de toegangsweg tot de pont de Louvain verlaten had; dat de partijen de 
aansprakelijkheid voor dat ongeval op elkaar afschuiven; dat het niet wordt betwist dat de 
rijbaan op het ogenblik van het ongeval bedekt was met sneeuw; dat eiser in een schrijven 
van 22 maart 1996 het volgende verklaart: "ik reed op een weg met twee rijstroken waar-
van de linkerrijstrook na sneeuwval min of meer vrijgemaakt was; de grond was glad en 
ik reed met een snelheid van ongeveer 30 km/u op die linkerrijstrook. Op de plaats waar 
een derde rijstrook links samenkomt met de eerste twee rijstroken waarop de bestuurders 
voorrang hebben merkte ik op mijn hoogte een trailer op die aanstalten maakte om zich 
naar de door mij gevolgde rijstrook te begeven .... Ik heb moeten remmen om hem te laten 
voorgaan. Op dat ogenblik tolde mijn voertuig om zijn as en reed in op de achteras van de 
vrachtwagen. Mijn wagen werd op de eerste rijstrook, dus op de rechterrijstrook, geslin-
gerd (...)"; dat op de gronden die de eerste rechter in aanmerking genomen heeft en die de 
rechtbank overneemt, alleen eiser [...] aansprakelijk is, daar geen enkele fout in oorzake-
lijk verband met het ongeval bewezen kan worden verklaard ten laste van de bestuurder 
van het door verweerster verzekerde voertuig; dat immers uit de gegevens van het aan de 
rechtbank voorgelegde dossier niet blijkt dat de door de heer S... bestuurde en door ver-
weerster verzekerde vrachtwagen van rijstrook is veranderd in weerwil van de nadering 
van eiser; dat de plaats van de schade aan de achterkant van de vrachtwagen aantoont dat 
eiser [...] de controle over zijn voertuig is kwijtgeraakt ofwel omdat er sneeuw op het 
wegdek lag ofwel omdat hij schrok van de omvang van de vrachtwagen, op een ogenblik 
waarop laatstgenoemde zich reeds voor hem bevond; dat het, zoals de eerste rechter zegt, 
"vanzelfsprekend lijkt dat het ongeval nooit zou gebeurd zijn indien eiser rechts was ge-
bleven en op de eerste rijstrook in plaats van op de linkerrijstrook had gereden, opgelet 
had op het verkeer" en de aanwezigheid van de vrachtwagen had opgemerkt vooraleer 
deze naast hem reed; dat uit het bovenstaande volgt dat alleen eiser [...] aansprakelijk is en 
dat de bestuurder van het door verweerster verzekerde voertuig niet  aansprakelijk kan 
worden gesteld voor de aan het voertuig [van eiser] berokkende schade; dat het beroepen 
vonnis dus moet worden bevestigd.

Grieven
1. Eerste onderdeel
Eiser betoogde in zijn appèlconclusie uitdrukkelijk dat het, gelet op de plaatsgesteld-
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heid, voor een bestuurder die van de place Léopold komt, materieel onmogelijk is op de 
twee rechterrijstroken in te voegen zonder de witte streep over te steken, dat wil zeggen 
dat die bestuurder noodzakelijkerwijze van rijstrook moet veranderen; een bestuurder mag 
slechts van rijstrook veranderen als hij voorrang verleent aan degenen die op die rijstro-
ken rijden; de plaats waar die rijstroken samenlopen wordt trouwens beschouwd als een 
kruispunt; te dezen dient de weggebruiker die van de place Léopold komt noodzakelijker-
wijze voorrang verlenen aan de voertuigen die van onder de pont de Louvain komen en 
voorrang van rechts genieten; in zijn aanvullende conclusie in hoger beroep voegde eiser 
hieraan nog toe dat hij in de door hem opgemaakte situatietekening de plaatsgesteldheid 
precies aangeeft, namelijk de ligging van de rijstroken, en dat wie van de rotonde van de 
place Léopold komt onmogelijk verder kan rijden in de richting station zonder van rij-
strook te veranderen; het bestreden vonnis heeft nochtans gezegd dat de bestuurder S., die 
met de trailer van de place Léopold kwam om de richting naar het station te nemen, niet 
van rijstrook is veranderd in weerwil van de nadering van eiser, zonder hierbij te hebben 
geantwoord op dat verweermiddel van eiseres volgens hetwelk de bestuurder S., gelet op 
de richting en de configuratie van de rijstroken, noodzakelijkerwijze van rijstrook diende 
te veranderen op het ogenblik dat eiser kwam aangereden op de rijstrook die de bestuurder 
S. zou volgen; het bestreden vonnis is dus niet regelmatig met redenen omkleed (schen-
ding van artikel 149 van de Grondwet).

2. Tweede onderdeel
Het door eiser bij de rechtbank neergelegde dossier bevatte de door hem opgemaakte 

situatietekening waarin hij verzekerde de plaatsgesteldheid, namelijk de configuratie van 
de rijstroken, precies te hebben weergegeven; daaruit bleek dat een bestuurder die, zoals 
de bestuurder S., van de rotonde op de place Léopold komt onmogelijk verder kan rijden 
richting station zonder van rijstrook te veranderen; door te beslissen dat uit het aan de 
rechtbank voorgelegde dossier niet bleek dat de door de h. S. bestuurde vrachtwagen van 
rijstrook was veranderd in weerwil van de nadering van eiser, heeft het bestreden vonnis 
de bewijskracht miskend van die situatietekening die deel uitmaakte van het door eiser 
neergelegde dossier; die situatietekening is immers een bestanddeel van het aan de recht-
bank voorgelegde dossier en daaruit bleek dat de bestuurder S. noodzakelijkerwijze van 
rijstrook diende te veranderen op het ogenblik dat eiser zijn weg voortzette op de linkerrij-
strook (schending van de artikelen 1319, 1320 en 1322 van het Burgerlijk Wetboek).

3. Derde onderdeel
Het feit dat de rijstroken volledig bedekt waren met sneeuw is geen reden om aan te ne-

men dat eiser wegens het gebrek aan zichtbaarheid van de rijstroken geen voorrang van 
rechts genoot; die voorrang volgde immers zowel uit de plaatsgesteldheid als uit de door 
beide bestuurders gevolgde rijrichting en uit de plaats die zij innamen op de rijbaan; de 
bestuurder S. kwam immers van de place Léopold en en nam vervolgens de afrit langs-
heen het busstation in de richting van het station; S. trof aldus eiser, die van onder de brug 
kwam en op de boulevard Cauchy reed, rechts van zich aan op de rijbaan waarvan de rij-
stroken samenkwamen bij de tunneluitgang; de bestuurder S. was bijgevolg, gelet op die 
plaatsgesteldheid, voorrang van rechts verschuldigd aan eiser, ook al was het verloop van 
de rijstroken niet zichtbaar wegens de sneeuw; die voorrang van rechts gold ongeacht de 
door eiser gevolgde rijstrook (schending van de artikelen 5, 12.3.1, eerste lid van het ko-
ninklijk besluit van 1 december 1975).

IV. Beslissing van het Hof
Wat het eerste onderdeel betreft :
Overwegende dat het bestreden vonnis, met aanneming van de gronden van de 

eerste  rechter,  beslist  "dat  geen enkel  gegeven uit  het  dossier  bewijst  dat  de 
vrachtwagen eiser de pas zou hebben afgesneden, maar dat eiser daarentegen uit-



Nr. 284 - 8.5.03 HOF VAN CASSATIE 1131 

drukkelijk toegeeft de artikelen 9.3 en 8.3.2 van het Wegverkeersreglement te 
hebben overtreden" en, op eigen gronden, dat "uit de gegevens van het dossier 
niet blijkt dat de vrachtwagen [...] van rijstrook is veranderd in weerwil van de 
nadering  van  [eiser];  dat  de  plaats  van  de  schade  aan  de  achterkant  van  de 
vrachtwagen aantoont dat [eiser] de controle over zijn voertuig is kwijtgeraakt 
ofwel omdat er sneeuw op het wegdek lag, ofwel omdat hij schrok van de om-
vang van de vrachtwagen, op een ogenblik waarop laatstgenoemde zich reeds 
voor hem bevond ";

Dat het bestreden vonnis met die overwegingen antwoordt op de in het middel 
aangegeven appèlconclusie van eiser; 

Overwegende dat voor het overige uit de stukken waarop het Hof vermag acht 
te slaan niet blijkt dat eiser een aanvullende conclusie heeft neergelegd voor de 
appèlrechters; 

Dat het onderdeel feitelijke grondslag mist;
Wat het tweede onderdeel betreft :
Overwegende dat het middel aan het bestreden vonnis verwijt dat het de be-

wijskracht van een aan de appèlrechters voorgelegde situatietekening heeft mis-
kend; 

Overwegende dat van dat stuk waarvan de inhoud niet in het bestreden vonnis 
is weergegeven, alleen maar een afschrift is  gevoegd bij  het  cassatieverzoek-
schrift; dat het niet de vermelding bevat dat het eensluidend verklaard is met het 
stuk dat voor de appèlrechters is overgelegd door de advocaten die de partijen 
voor die rechters hebben vertegenwoordigd; 

Dat het Hof op een dergelijk stuk geen acht mag slaan;
Dat het onderdeel niet ontvankelijk is;
Wat het derde onderdeel betreft :
Overwegende dat het middel veronderstelt dat de verzekerde van verweerster 

zich naar rechts heeft begeven om te rijden op de door eiser gevolgde rijstrook; 
Overwegende evenwel dat het bestreden vonnis beslist "dat uit de gegevens 

van het dossier niet blijkt [...] dat de door [de verzekerde van verweerster] be-
stuurde vrachtwagen van rijstrook is veranderd in weerwil van de nadering van 
[van eiser]";

Dat het onderdeel feitelijke grondslag mist; 
OM DIE REDENEN,
HET HOF
Verwerpt het cassatieberoep;
Veroordeelt eiser in de kosten.

8 mei 2003 - 1° kamer – Voorzitter en Verslaggever: de h. Parmentier, afdelingsvoor-
zitter –  Gelijkluidende conclusie  van de h. Werquin, advocaat-generaal –  Advocaat: mr. 
Houtekier.



1132 HOF VAN CASSATIE Nr. 285 - 8.5.03 

Nr. 285

1° KAMER - 8 mei 2003

1º INTERESTEN — COMPENSATOIRE INTERESTEN - RENTEVOET - VASTSTELLING 
- ACTUALISERING VAN DE VERGOEDING - GEVOLG.

2º AANSPRAKELIJKHEID BUITEN OVEREENKOMST — SCHADE — INTEREST - 
COMPENSATOIRE INTEREST - RENTEVOET - VASTSTELLING - AANPASSING VAN DE VERGOEDING - 
GEVOLG.

1º en 2° Het arrest dat een vergoeding toekent die geactualiseerd is op de dag van de  
uitspraak,  beslist  naar  recht  om een rentevoet  van  vijf  percent,  dat  is  lager  dan de  
wettelijke  rentevoet,  op de compensatoire  interest  op die schadevergoedingen toe  te  
passen1. (Artt. 1382 en 1383 B.W.)

(D. T. AGF BELGIUM INSURANCE)

ARREST (vertaling)

(A.R. C.01.0429.F)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest dat op 19 februari 2001 door het 

Hof van Beroep te Brussel is gewezen.
II. Rechtspleging voor het Hof
Afdelingsvoorzitter Claude Parmentier heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Thierry Werquin heeft geconcludeerd.
III. Middelen
Eiseres voert twee middelen aan. Ze zijn als volgt gesteld :
(...)
2. Tweede middel
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 1319, 1320, 1322, 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek.
Aangevochten beslissingen
Het bestreden arrest stelt eisers schade vast op 3.855.175 BEF, plus compensatoire inte-

rest tegen een rentevoet van 5 pct., op 1.051.815 BEF met ingang van 1 januari 1989, op 
388.360 BEF met ingang van 1 december 1989, op 2.415.000 BEF vanaf 4 september 
1990, tot op de datum van het arrest, en nadien plus moratoire interest tot de algehele be-
taling, na aftrek van de voorschotten die hem zijn betaald, vermeerderd met de interest te-
gen de wettelijke rentevoet te rekenen van het tijdstip van de betalingen, zulks op grond 
van alle redenen die geacht worden hieronder integraal te zijn weergegeven en inzonder-
heid :

"Wat de interest betreft
(...) dat (verweerster) staande houdt dat de rentevoet van de compensatoire interest be-

perkt moet worden tot 4 pct. aangezien de toegekende vergoedingen geraamd zijn op de 
dag waarop de rechter uitspraak doet; dat (eiser) van mening is dat de wettelijke rentevoet 
gehanteerd moet worden;

1 Zie Cass., 16 mei 2001, A.R. P.00.0792.F, nr. 286. 
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(...)  dat compensatoire interest  een aanvullende vergoeding vormt tot  herstel  van de 
schade die uit de muntontwaarding en uit de vertraging in de vergoeding is ontstaan;

(...) dat, m.b.t de schadeposten, waarvan het bedrag niet bepaald kan worden, de ver-
plichting voor de rechter om de schade te ramen op het ogenblik dat hij uitspraak doet, 
noodzakelijkerwijs tot gevolg heeft dat de vaststelling van die schade enerzijds, gebeurt, 
met verwijzing naar gevoeligheden en criteria die aanzienlijk konden evolueren sinds het 
tijdstip waarop het schadeveroorzakend feit plaatsvond, en anderzijds, met inaanmerking-
neming van de muntontwaarding;

(...) dat de wettelijke rentevoet vanuit economisch oogpunt bepaald wordt door, in ze-
kere mate, de muntontwaarding in aanmerking te nemen; dat het bijgevolg geen twijfel 
lijdt dat de toekenning van compensatoire interest tegen de wettelijke rentevoet zou leiden 
tot een tweevoudige vergoeding;

(...) om deze te vermijden, de compensatoire interest op die bedragen, enigszins beperkt 
moet worden;

(...) dat de rechter, binnen de door de partijen vastgelegde perken en met inachtneming 
van de beginselen betreffende het herstel van de schade in het algemeen, een ruime beoor-
delingsbevoegdheid heeft om de omvang van de toe te kennen compensatoire interest vast 
te stellen;

(...) dat de rentevoet van de compensatoire interest vastgesteld moet worden door reke-
ning te houden met het nettorendement van een veilige geldbelegging (wettelijke rente-
voet na aftrek van een percentage muntontwaarding); dat die rentevoet, bij gebrek aan een 
duidelijk beoordelingcriterium om de gemiddelde rentevoet voor de kwestieuze periode 
op een meer wetenschappelijke wijze te berekenen, billijk op 5 pct. per jaar kan worden 
vastgesteld.

Wat de voorschotten betreft
(...) dat (eiser) niet betwist dat hij verschillende voorschotten, in totaal 2.650.000 BEF, 

heeft ontvangen;
(...) dat de partijen het eens zijn over de omstandigheid dat die voorschotten, plus de in-

terest tegen de wettelijke rentevoet te rekenen van het tijdstip van de betalingen, afgetrok-
ken moeten worden van de toegekende bedragen".

Grieven
2.1. Eerste onderdeel
Compensatoire interest vergoedt de schade die uit de vertraging in de vergoeding is 

ontstaan en de actualisering is een berekeningswijze die de vermindering van de koop-
kracht van de munt in aanmerking neemt; het gaat om twee onderscheiden correctieven, 
ook al zijn ze beide verbonden met het verstrijken van de tijd.

Door de rentevoet van de compensatoire interest op de aan eiser toegekende bedragen 
vast te stellen op 5 pct. op grond dat die interest "een aanvullende vergoeding vormt tot 
herstel van de schade die uit de muntontwaarding en uit de vertraging in de vergoeding is 
ontstaan", dat de raming van de schade op de dag van de rechterlijke uitspraak "gebeurt 
(...) met inaanmerkingneming van de muntontwaarding" en "de rentevoet van de wettelij-
ke interesten vanuit economisch oogpunt bepaald wordt door, in zekere mate, de muntont-
waarding in aanmerking te nemen; dat het bijgevolg geen twijfel lijdt dat de toekenning 
van compensatoire interest tegen de wettelijke rentevoet zou leiden tot een tweevoudige 
vergoeding; (...) dat, om deze te vermijden, de compensatoire interest op die bedragen, 
enigszins beperkt moet worden", verwart het bestreden arrest twee begrippen die geen 
verband met elkaar houden, namelijk, enerzijds, de nieuwe raming van de vergoedingen 
om rekening te houden met de muntontwaarding tussen de dag waarop de schade is ont-
staan en die waarop de rechterlijke uitspraak valt, en, anderzijds, de toekenning van com-
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pensatoire interest die de vertraging in de vergoeding moet compenseren; het is bijgevolg 
niet naar recht verantwoord (schending van de artikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk 
Wetboek).

2.2. Tweede onderdeel
Althans kent het bestreden arrest eiser geen volledig herstel van zijn schade toe, door-

dat het de rentevoet van de compensatoire interest op het bedrag van 659.065 BEF (zijnde 
de loonderving tijdens de tijdelijke volledige arbeidsongeschiktheid) "dat terecht door de 
eerste rechter is toegekend" en op de bedragen van 169.360 BEF (zijnde de morele schade 
tijdens de periode van tijdelijk gedeeltelijke ongeschiktheid) en op 40.000 BEF (zijnde de 
esthetische schade) vast te stellen op 5 pct., die al op dezelfde basis door de eerste rechter 
was vastgesteld, d.w.z. op bedragen die op het tijdstip van het arrest geenszins werden ge-
actualiseerd, terwijl het oordeelt dat de rentevoet van 5 pct. ermee rekening houdt dat de 
toegekende bedragen geraamd zijn "op het ogenblik van de uitspraak (...) door de munt-
ontwaarding  in  aanmerking  te  nemen)";  het  is  bijgevolg  niet  naar  recht  verantwoord 
(schending van de artikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek).

2.3. Derde onderdeel 
In zijn regelmatig neergelegde conclusie vorderde eiser dat verweerster zou worden 

veroordeeld om hem de gevraagde bedragen te betalen, plus compensatoire interest, tegen 
de wettelijke rentevoet en volgens de berekening die hij voor elke schadepost nader om-
schreef, aanvaardde hij dat de betaalde voorschotten, zijnde 2.650.000 BEF, van dat be-
drag afgetrokken moesten worden en vroeg hij dat het aldus verkregen saldo verhoogd 
werd met de gerechtelijke interest en met de kosten; eiser aanvaardde aldus dat de voor-
schotten in hoofdsom afgetrokken werden van de toegekende bedragen; hij stemde er ech-
ter niet mee in dat die voorschotten vermeerderd werden met interest tegen de wettelijke 
rentevoet.

Het bestreden arrest, dat oordeelt "dat de partijen het eens zijn over de omstandigheid 
dat die voorschotten, plus de interest tegen de wettelijke rentevoet, te rekenen van het tijd-
stip van de betalingen, afgetrokken moeten worden van de toegekende bedragen" voegt 
aan eisers conclusie een element toe dat er niet in voorkomt en miskent bijgevolg de be-
wijskracht ervan (schending van de artikelen 1319, 1320 en 1322 van het Burgerlijk Wet-
boek).

IV. Beslissing van het Hof
(...)
2. Tweede middel
2.1 Eerste onderdeel
Overwegende dat het arrest vermeldt dat "compensatoire interest een aanvul-

lende vergoeding vormt tot herstel van de schade die uit de muntontwaarding en 
uit de vertraging in de vergoeding is ontstaan; dat (...) de verplichting voor de 
rechter om de schade te ramen op het ogenblik dat hij uitspraak doet, noodzake-
lijkerwijs tot gevolg heeft dat de vaststelling van die schade, enerzijds, gebeurt 
met verwijzing naar gevoeligheden en criteria die aanzienlijk konden evolueren 
sinds het tijdstip waarop het schadeveroorzakend feit plaatsvond, en anderzijds, 
met inaanmerkingneming van de muntontwaarding; dat de wettelijke rentevoet 
vanuit  economisch oogpunt bepaald wordt  door,  in zekere mate,  de muntont-
waarding in aanmerking te nemen; dat het bijgevolg geen twijfel lijdt dat de toe-
kenning van compensatoire interest tegen de wettelijke rentevoet zou leiden tot 
een tweevoudige vergoeding; dat, om deze te vermijden, de compensatoire inte-
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rest op de (...) (toegekende) bedragen, enigszins beperkt moet worden; dat de 
rechter, binnen de door de partijen vastgelegde perken en met inachtneming van 
de beginselen betreffende het herstel van de schade in het algemeen, een ruime 
beoordelingsbevoegdheid heeft om de omvang van de toe te kennen compensa-
toire interest vast te stellen; dat de rentevoet van de compensatoire interest vast-
gesteld moet worden door rekening te houden met het nettorendement van een 
veilige geldbelegging (wettelijke rentevoet na aftrek van een percentage munt-
ontwaarding); dat die rentevoet, bij gebrek aan een duidelijk beoordelingcriteri-
um om de gemiddelde rentevoet voor de kwestieuze periode op een meer weten-
schappelijke wijze te berekenen, billijk op 5 pct. per jaar kan worden vastge-
steld";

Dat het arrest aldus zijn beslissing om een rentevoet van 5 pct., dus lager dan 
de wettelijke rentevoet, in aanmerking te nemen voor de compensatoire interest 
op de aan eiser toegekende vergoedingen, die geactualiseerd zijn op de dag van 
de uitspraak, naar recht verantwoordt;

Dat het onderdeel niet kan worden aangenomen;
2.2 Tweede onderdeel
Overwegende dat uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan, blijkt 

dat de appèlrechters, door eiser voor de materiële schade ten gevolge van zijn tij-
delijke volledige ongeschiktheid 659.065 BEF toe te kennen, dat is het bedrag 
van de loonderving van 14 augustus 1988 tot 30 april 1989, die vergoeding niet 
geactualiseerd hebben op de dag van de uitspraak van het arrest; dat de rechters 
bijgevolg, door de compensatoire interest op die vergoeding vast te stellen op 
een lagere rentevoet van 5 pct. en door te overwegen dat die vergoeding geactua-
liseerd werd, eiser geen volledig herstel van zijn schade hebben toegekend;

Dat het onderdeel dienaangaande gegrond is;
Overwegende, voor het overige, dat de appèlrechters door eiser voor de morele 

schade ten gevolge van tijdelijke gedeeltelijke ongeschiktheid en voor de estheti-
sche schade, naar billijkheid geraamde, vergoedingen van 169.360 en de 40.000 
BEF toe te kennen, die schadeposten geraamd hebben op de dag van hun beslis-
sing;

Dat, in zoverre, het onderdeel feitelijke grondslag mist;
2.3. Derde onderdeel
Overwegende dat eiser in zijn appèlconclusie verweersters veroordeling vor-

derde tot betaling van de door hem omschreven bedragen, plus compensatoire in-
terest tegen de wettelijke rentevoet, na aftrek van de betaalde voorschotten, zijn-
de 2.650.000 BEF en vroeg dat de hoofdsom alsook de op de dag van de dag-
vaarding, zijnde 9 maart 1993, vervallen compensatoire interest verhoogd werd 
met de gerechtelijke interest tegen de wettelijke rentevoet;

Dat het arrest, dat overweegt "dat de partijen het eens zijn over de omstandig-
heid dat die voorschotten, plus de interest tegen de wettelijke rentevoet te reke-
nen van het tijdstip van de betalingen, afgetrokken moeten worden van de toege-
kende bedragen" die conclusie uitlegt op een wijze die onverenigbaar is met de 
bewoordingen ervan;
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Dat het onderdeel gegrond is;
OM DIE REDENEN,
HET HOF
Vernietigt het bestreden arrest, in zoverre het de rentevoet van de compensa-

toire interest op de vergoeding betreffende de materiële schade tijdens de periode 
van tijdelijke volledige ongeschiktheid vaststelt op 5 pct. en het de door verweer-
ster betaalde voorschotten verhoogt met tegen de wettelijke rentevoet berekende 
interest;

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 uitspraak daaromtrent aan de feiten-

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

8 mei 2003 - 1° kamer – Voorzitter en Verslaggever: de h. Parmentier, afdelingsvoor-
zitter – Gedeeltelijk gelijkluidende conclusie2 van de h. Werquin, advocaat-generaal – Ad-
vocaten: mrs. Draps en De Bruyn.

Nr. 286

1° KAMER - 9 mei 2003

RECHTBANKEN — BURGERLIJKE ZAKEN — ALGEMEEN - DOOR PARTIJEN 
AANGEVOERDE FEITEN EN REDENEN - BEVOEGDHEID VAN DE RECHTER OM ZE AMBTSHALVE AAN TE 
VULLEN - VOORWAARDEN.

De  rechter  moet  de  juridische  aard  van  de  door  de  partijen  aangevoerde  feiten  
onderzoeken en mag, ongeacht de beschrijving die zij daaraan hebben gegeven, de door 
hen aangevoerde redenen ambtshalve aanvullen op voorwaarde dat hij geen betwisting 
opwerpt  waarvan partijen  bij  conclusie  het  bestaan hebben uitgesloten,  dat  hij  enkel  
steunt  op feiten die hem regelmatig ter  beoordeling zijn overgelegd, dat hij  noch het  
voorwerp noch de oorzaak van de vordering wijzigt en dat hij daarbij de rechten van de  
partijen eerbiedigt1; hij vermag aldus niet de middelen en de feitelijke gegevens waarop  
de vordering steunt ambtshalve aan te vullen. (Art. 1138, 2° Ger.W.)

(L. T. D. en A.)

ARREST

2 Het O.M. Was van oordeel dat, aangezien het bedrag van de ddor het arrest toegekende vergoeding 
voor de morele schade ten gevolge van tijdelijke gedeeltelijke ongeschiktheid en voor de esthetische 
schade overeenstemde met het bedrag dat het beroepen vonnis had toegekend, de appèlrechter het 
bedrag van die vergoedingen niet had geactualiseerd op de dag van de uitspraak en aldus, de schade 
van de getroffene niet volledig had vergoed door de rentevoet van de compensatoire interest vast te 
stellen op vijf percent, dat is lager dan de wettelijke rentevoet.
1 Cass., 21 dec. 2001, A.R. C.99.0239.F, nr. 718.
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(A.R. C.00.0203.N)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen een vonnis, op 15 december 1999 in hoger 

beroep gewezen door de Rechtbank van Eerste Aanleg te Leuven.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Ernest Waûters heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Guy Dubrulle heeft geconcludeerd.
III. Middelen
Eiser voert in zijn verzoekschrift twee middelen aan.
Het verzoekschrift is aan dit arrest gehecht en maakt er deel van uit.
IV. Beslissing van het Hof
1. Eerste middel
1.1. Eerste onderdeel
Overwegende dat de rechter de juridische aard van de door de partijen aange-

voerde feiten moet onderzoeken, en ongeacht de benaming die de partijen hier-
aan hebben gegeven, de door hen aangevoerde redenen ambtshalve mag aanvul-
len op voorwaarde dat hij geen betwisting opwerpt waarvan de partijen bij con-
clusie het bestaan hebben uitgesloten, dat hij enkel steunt op elementen die hem 
regelmatig zijn overgelegd, dat hij noch het voorwerp noch de oorzaak van de 
vordering wijzigt en dat hij daarbij de rechten van de partijen eerbiedigt;

Dat de rechter aldus niet vermag de middelen en de feitelijke gegevens waarop 
de vordering steunt, ambtshalve aan te vullen;

Dat het de rechter niet toekomt, wanneer een partij  de uitvoering in natura 
vraagt van een overeenkomst en de wederpartij niet aanvoert dat een uitvoering 
in natura een misbruik van recht zou uitmaken, de ontbinding ervan te bevelen 
met schadevergoeding op grond dat een uitvoering in natura een misbruik van 
recht zou uitmaken;

Overwegende dat de appèlrechters vaststellen dat de verweerders de uitvoering 
in natura vorderden van de huurovereenkomst en dat eiser hiertegenover geen 
rechtsmisbruik als verweer aanvoerden;

Dat door de uitvoering in natura te bevelen op grond onder meer dat de weder-
partij hiertegen geen misbruik van recht aanvoert, de appèlrechters hun beslis-
sing naar recht verantwoorden;

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

9 mei 2003 - 1° kamer – Voorzitter: de h. Verougstraete, voorzitter – Verslaggever: de 
h. Waûters  –  Gelijkluidende conclusie  van de h. Dubrulle, advocaat-generaal –  Advoca-
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ten: mrs. Geinger en Wouters.

Nr. 287

1° KAMER - 9 mei 2003

1º BESLAG — ALGEMEEN - BESLAGRECHTER - BEVOEGDHEID - BESLISSING OVER DE 
RECHTEN DER PARTIJEN - TITEL - SCHORSING.

2º BEVOEGDHEID EN AANLEG — BURGERLIJKE ZAKEN — BEVOEGDHEID — 
VOLSTREKTE BEVOEGDHEID (MATERIËLE. PERSOONLIJKE) - BESLAGRECHTER - BESLISSING OVER 
DE RECHTEN DER PARTIJEN - TITEL - SCHORSING.

1º en 2° De beslagrechter is bevoegd om te onderzoeken of de schuldvordering die uit de  
uitvoerbare titel blijkt niet is tenietgegaan na het ontstaan van de titel, in welk geval de 
tenuitvoerlegging onrechtmatig zou zijn1; wanneer hij in het raam van dit onderzoek de  
tenuitvoerlegging van de uitvoerbare titel geheel of gedeeltelijk schorst in afwachting van 
de beslissing van de bodemrechter, raakt hij niet aan de materieelrechtelijke verhouding 
tussen de partijen, maar beslecht hij slechts het gerezen executiegeschil. (Artt. 1395 en 
1489 Ger.W.)

(V. T. VLAAMS GEWEST)

ARREST

(A.R. C.00.0656.N)

I. Bestreden beslissing
De cassatieberoepen zijn gericht tegen een arrest, op 22 februari 2000 gewezen 

door het Hof van Beroep te Gent.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Eric Dirix heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Guy Dubrulle heeft geconcludeerd.
III. Middelen
Eiseres voert in haar verzoekschrift twee middelen aan.
1. Eerste middel
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 1395, 1494 en 1498 van het Gerechtelijk Wetboek.
Aangevochten beslissingen
Het hof van beroep stelt in het bestreden arrest vooraf het volgende vast en oordeelt :
"Uit de ons overgelegde procedurestukken betreffende het kort geding, berecht door de 

Voorzitter van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Brussel blijkt dat 
* luidens de dagvaarding op 03.06.1982 betekend aan de Belgische Staat 
-  de  rechtsvoorganger  van  (eiseres)  een  voorschot  benaarstigde  ten  belope  van 

80.000.000 BEF, voorhoudende dat zijn vaststaand tegoed - exclusief aankleven - op de 
Belgische Staat  (rechtsvoorganger van het  Vlaams Gewest)  circa  96.400.000 BEF be-

1Cass., 15 jan. 1999, A.R. C.96.0478.F, nr. 26.
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droeg,
- de fractie in dit begroot tegoed voor de werf te Pepingen door de aannemer werd be-

groot op circa 18.900.000 BEF,
* luidens de eindbeschikking, verleend op 15.07.1982, aan R. een globaal voorschot 

werd toegekend van 50.000.000 BEF.
Dit cijfergegeven brengt er het hof van beroep toe te stellen dat mag aangenomen wor-

den dat - in dit voorschot - in het bedrag toegekend door de kortgedingrechter voor de 
werf Pepingen een (pro rato) fractie was begrepen van 9.500.000 BEF.

De kortgedingrechter is uiteraard - in zijn beoordeling - niet voorbij gegaan aan het cij-
fermateriaal dat hem werd overgelegd; het feit dat een 'globaal' voorschot werd toegekend 
doet hieraan niet af; ten andere door de aannemer werd evenzeer - doch op basis van zijn 
beweerde tegoeden - een 'globaal' voorschot gevorderd.

De affectatie die de overheid zelf aan haar betaling van het globaal bedrag zou hebben 
gegeven, is - zoals door (verweerder) gesteld - een administratieve vereiste die aan de ei-
gen stellingname van de rechtsvoorganger van (eiseres) in het kort geding, geen afbreuk 
doet".

Het hof van beroep oordeelt vervolgens dat eiseres, als rechtsopvolgster van R., het 
vonnis in het bodemgeschil niet kan tenuitvoerleggen op de volledige som, doch op de in 
dit vonnis toegekende bedragen een toerekening diende te maken "ingevolge en a rato van 
de bedragen gevorderd voor en toegekend door de kortgedingrechter", en voegt eraan toe: 
"dit alles, onverminderd het feit dat klaarblijkelijk de overheid in gebreke is gebleven de 
bodemrechter te wijzen op haar betaling van een globaal voorschot, waarvan een fractie 
bestemd was tot voldoening van de werf 'Pepingen'".

Grieven
De beslagrechter neemt krachtens artikel 1395 van het Gerechtelijk Wetboek kennis 

van de vorderingen betreffende middelen tot tenuitvoerlegging.
De beslagrechter moet daarbij nagaan of het beslag wettig en regelmatig is.
Het uitvoerend beslag kan krachtens artikel 1494 van het Gerechtelijk Wetboek slechts 

gesteld worden krachtens een uitvoerbare titel en wegens vaststaande en zekere zaken.
De materieelrechtelijke verhouding tussen de partijen is door de uitvoerbare titel vast-

gelegd.
De beslagrechter die op grond van de artikelen 1395 en 1498 van het Gerechtelijk Wet-

boek kennis neemt van zwarigheden bij de tenuitvoerlegging, heeft geen bevoegdheid om 
deze materieelrechtelijke verhouding te wijzigen, behoudens op grond van later ingetre-
den omstandigheden.

Een uitvoerbare titel kan zijn actualiteit immers slechts verliezen op grond van later in-
getreden omstandigheden.

De beslagrechter kan aldus geen rekening houden met een betaling door de schuldenaar 
die dateert van voor het ontstaan van de ten uitvoer gelegde titel.

De omstandigheid dat de schuldenaar in gebreke is gebleven de rechter wiens vonnis 
ten uitvoer wordt gelegd te wijzen op zijn eerder opgetreden betaling, doet volstrekt niet 
ter zake.

Hieruit volgt dat het bestreden arrest eiseres niet kon veroordelen tot het toerekenen 
van deze betaling op de schuldvordering vervat in de ten uitvoer gelegde titel (schending 
van al de in aanhef vermelde bepalingen).

2. Tweede middel
Geschonden wettelijke bepalingen
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- de artikelen 1253, 1255 en 1256 van het Burgerlijk Wetboek;
- artikel 149 van de Grondwet.
Aangevochten beslissingen
Het bestreden arrest, stelt vooraf vast en oordeelt :
"1.1.  Uit de ons overgelegde procedurestukken betrekkelijk het kort geding, berecht 

door de Voorzitter van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Brussel blijkt dat
* luidens de dagvaarding op 03.06.1982 betekend aan de Belgische Staat
-  de  rechtsvoorganger  van  (eiseres)  een  voorschot  benaarstigde  ten  belope  van 

80.000.000 BEF, voorhoudende dat zijn vaststaand tegoed - exclusief aankleven - op de 
Belgische Staat (rechtsvoorganger van verweerder) circa 96.400.000 BEF bedroeg,

- de fractie in dit begroot tegoed voor de werf te Pepingen door de aannemer werd be-
groot op circa 18.900.000 BEF,

* luidens de eindbeschikking, verleend op 15.07.1982, aan R. een globaal voorschot 
werd toegekend van 50.000.000 BEF.

Dit cijfergegeven brengt er het hof van beroep toe te stellen dat mag aangenomen wor-
den dat - in dit voorschot - in het bedrag toegekend door de kortgedingrechter voor de 
werf Pepingen een (pro rato) fractie was begrepen van 9.500.000 BEF.

De kortgedingrechter is uiteraard - in zijn beoordeling - niet voorbij gegaan aan het cij-
fermateriaal dat hem werd overgelegd; het feit dat een 'globaal' voorschot werd toegekend 
doet hieraan niet af; ten andere door de aannemer werd evenzeer - doch op basis van zijn 
beweerde tegoeden - een 'globaal' voorschot gevorderd.

De affectatie die de overheid zelf aan haar betaling van het globaal bedrag zou hebben 
gegeven, is - zoals door (verweerder) gesteld - een administratieve vereiste die aan de ei-
gen stellingname van de rechtsvoorganger van (eiseres) in het kort geding, geen afbreuk 
doet.

1.2. Het voren gestelde impliceert dat (eiseres) het vonnis in het bodemgeschil niet kon 
ten uitvoer leggen voor de volledige veroordeling aldaar uitgesproken lastens de Belgi-
sche Staat, doch op de haar toekomende bedragen een toerekening diende te doen (inge-
volge en a rato van de bedragen gevorderd voor en toegekend door de kortgedingrechter), 
in onderlinge overeenstemming met de schuldenaar of anders in rechte bekrachtigd.

Dit alles, onverminderd het feit dat klaarblijkelijk de overheid in gebreke is gebleven de 
bodemrechter te wijzen op haar betaling van een globaal voorschot, waarvan een fractie 
bestemd was tot voldoening van de schuldvordering voor de werf 'Pepingen'.

1.3. Gelet op het gegeven dat in het vonnis verleend in eerste aanleg door de bodem-
rechter, in het totaal uitstaand bedrag (toekomend aan de rechtsvoorganger van eiseres) 
reeds een 'vergoeding voor intresten' en 'out-of-pocketkosten' waren begrepen voor een 
bedrag van meer dan 7.500.000 BEF, beide berekend tot 31.12.1982, heeft de bodemrech-
ter veroordeeld tot beloop van een bedrag van circa 5.500.000 BEF.

In deze instantie is niet bewezen wanneer het voorschot van 50.000.000 BEF door het 
opdrachtgevend bestuur werd voldaan.

Rekening houdend met  de datum waarop de beschikking werd verleend en met  de 
traagheid  waarmede administratieve  verrichtingen  -  gewoonlijk  -  worden gesteld,  kan 
aangenomen worden dat tussen de effectieve betaling van het voorschot toegekend in kort 
geding en de einddatum voor de intrest en out-of-pocketvergoeding (31.12.1982) geen (té) 
grote decalage zal bestaan".

Het bestreden arrest beslist vervolgens in hetzelfde punt 1.3. dat eiseres
" - in de stand van de zaak - slechts vermag uit te voeren voor een bedrag voorlopig be-
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paald op 3.500.000 BEF in hoofdsom, met dien verstande dat de bedragen toegekend in 
het (bestreden) vonnis, uit hoofde van intrest en out-of-pocketvergoeding dienen herleid 
tot zestig procent van de uit dien hoofde - per dag - uitgesproken bedragen; dit alles on-
verminderd de gedingkosten waarop - krachtens het ten uitvoer gelegde vonnis - (eiseres) 
aanspraak kan maken en onverminderd de betekeningskost. De verdere uitvoeringskosten 
zullen het lot ondergaan van de gedingskosten, uitgezet in het executiegeschil. De vorde-
ring van de Belgische Staat (sic: bedoeld wordt het Vlaams Gewest) moet derhalve ge-
deeltelijk gegrond worden verklaard en de opschorting van de uitvoering bevolen voor 
alle bedragen, het hier boven bepaalde overtreffend".

Het arrest verklaart in het beschikkend gedeelte het verzet van verweerder toelaatbaar 
en gedeeltelijk gegrond en schort de voorlopige tenuitvoerlegging van het vonnis gewezen 
door de 12e kamer van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Brussel op 29 juni 1983 op 
verzoek van eiseres benaarstigd lastens verweerder op "voor alle bedragen die deze - su-
pra 1.3. bepaald - overtreffen".

Grieven
De artikelen 1253, 1255 en 1256 van het Burgerlijk Wetboek bepalen op welke wijze 

de schuldenaar van verscheidene schulden de betaling kan toerekenen.
Het hof van beroep diende deze bepalingen toe te passen wanneer het zich diende uit te 

spreken over de vraag in welke mate de betaling door verweerder van het bedrag van 
50.000.000  BEF  kon  worden  toegerekend  op  de  schuldvordering  ten  belope  van 
13.181.059 BEF met aankleven, geput uit het ten uitvoer gelegde vonnis van de Recht-
bank van Eerste Aanleg te Brussel van 29 juni 1983.

Het bestreden arrest verduidelijkt evenwel niet hoe deze toerekening is geschied.
Het bestreden arrest geeft meer in het bijzonder geen enkele logische of verstaanbare 

aanduiding van de wijze waarop het bedrag van 3.500.000 BEF in hoofdsom is berekend, 
noch waarom het bedrag van de intresten en de out-of-pocketvergoeding wordt vermin-
derd tot 60 pct.

De motieven van het arrest stellen het Hof niet in staat zijn wettigheidstoezicht uit te 
oefenen.

Hieruit volgt dat het bestreden arrest niet op wettige wijze de betaling heeft toegere-
kend (schending van de artikelen 1253, 1255 en 1256 van het Burgerlijk Wetboek), min-
stens de grondwettelijke motiveringsplicht schendt (artikel 149 van de Grondwet).

IV. Beslissing van het Hof
1. Eerste middel
Overwegende dat, krachtens artikel 1494 van het Gerechtelijk Wetboek, geen 

uitvoerend beslag mag worden gelegd dan krachtens een uitvoerbare titel en we-
gens vaststaande en zekere zaken;

Overwegende dat de beslagrechter die krachtens artikel 1395 van het Gerech-
telijk Wetboek kennisneemt van de vorderingen betreffende middelen tot tenuit-
voerlegging, overeenkomstig artikel 1489 van dat wetboek oordeelt of het beslag 
rechtmatig en regelmatig is;

Dat de beslagrechter aldus bevoegd is om te onderzoeken of de schuldvorde-
ring die uit de uitvoerbare titel blijkt, niet is tenietgegaan na het ontstaan van de 
titel, in welk geval de tenuitvoerlegging onrechtmatig zou zijn; 

Dat de beslagrechter die in het raam van dit onderzoek de tenuitvoerlegging 
van de uitvoerbare titel, geheel of gedeeltelijk schorst in afwachting van de be-
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slissing van de bodemrechter, niet raakt aan de materieelrechtelijke verhouding 
tussen de partijen, maar slechts het gerezen executiegeschil beslecht;

Dat het middel niet kan worden aangenomen;
2. Tweede middel
Overwegende dat gelet op het antwoord op het eerste middel, het middel niet 

kan worden aangenomen;
OM DIE REDENEN,
HET HOF,
(...)
Verwerpt het cassatieberoep;
Veroordeelt eiseres in de kosten van beide cassatieberoepen.

9 mei 2003 - 1° kamer – Voorzitter: de h. Verougstraete, voorzitter – Verslaggever: de 
h. Dirix –  Gelijkluidende conclusie  van de h. Dubrulle, advocaat-generaal –  Advocaten: 
mrs. Verbist en Gérard.

Nr. 288

1° KAMER - 9 mei 2003

OVEREENKOMST — RECHTEN EN VERPLICHTINGEN VAN PARTIJEN — 
T.A.V. DERDEN - ARTIKEL 1165 B.W. - DRAAGWIJDTE.

Een derde kan zich op het bestaan van een overeenkomst en op de gevolgen ervan tussen 
de contracterende partijen beroepen als verweermiddel tegen een vordering die een van  
die partijen tegen hem richt1; hij kan evenwel geen beroep doen op een overeenkomst  
waaraan hij  vreemd is wanneer die niet  meer bestaat en de toestand die ze regelde 
verdwenen is2. (Art. 1165 B.W.)

(V. T. J.)

ARREST

(A.R. C.01.0010.N)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 6 januari 2000 gewezen door 

het Hof van Beroep te Gent.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Eric Dirix heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Guy Dubrulle heeft geconcludeerd.
III. Middel
Eiser voert in zijn verzoekschrift een middel aan.

1 Cass., 17 feb. 1992, A.R. 7687, nr. 318.
2 Cass., 19 juni 1975, A.C. 1975, 1114.
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Geschonden wettelijke bepalingen
-  de artikelen 1121,  1134,  1142,  1149,  1150,  1165,  1168,  1176,  1177,  1183,  1184, 

1234, 1304, 1319, 1320, 1322, 2044 van het Burgerlijk Wetboek;
- de artikelen 807, 824 en 1138, 2° van het Gerechtelijk Wetboek;
- het algemeen rechtsbeginsel, volgens hetwelk afstand van recht van strikte interpreta-

tie is en enkel kan worden afgeleid uit feiten die voor geen andere uitlegging vatbaar zijn;
- het algemeen rechtsbeginsel, genaamd beschikkingsbeginsel, dat de rechter verbiedt 

ambtshalve door partijen uitgesloten betwistingen op te werpen, die niet van openbare 
orde zijn.

Aangevochten beslissingen
Het Hof van Beroep te Gent bij het bestreden arrest, rechtdoende op eisers hoger be-

roep, verklaart dit hoger beroep ongegrond en bevestigt derhalve het vonnis van de eerste 
rechter, waarbij deze zowel de hoofdvordering als de tegenvordering ontvankelijk, doch 
hic et nunc ongegrond verklaarde en eiser veroordeelde tot de kosten van het geding, be-
vestigt, het weze op grond van andersluidende motieven, na onder meer te hebben over-
wogen :

"(Verweerster) heeft in eerste conclusie (10.9.1991) opgeworpen dat (eiser) de ontbin-
ding van de verkoop van 18.7.1985 niet (meer) kon vorderen daar hij op 3.4.1986 het 
schilderij verkocht had aan Cl. D., welke op zijn beurt het doek verkocht aan E.R..

In de overeenkomst tussen (eiser) en Cl. D. wordt bedongen dat 'de koper erkent en be-
vestigt dat onderhavig schilderij door hem wordt aangekocht zonder dat de verkoper tot 
enige garantie gehouden is in verband met de signature van R.M.. De koper draagt alle 
verantwoordelijkheid in dit verband en ontslaat de verkoper van alle aansprakelijkheid en 
contractuele verantwoordelijkheden'.

Daaraan voorafgaand wordt kennis gegeven van hetgeen gebeurde naar aanleiding van 
de veiling door Sotheby's New York, meer bepaald van het terugtrekken van de verkoop 
'ingevolge telefonische kennisgeving van mevrouw de wed. R. M. welke verklaarde onbe-
kend te zijn met het geveilde werk, voorwerp van huidige transactie en twijfels te koeste-
ren betreffende de authenticiteit. De koper is tevens bekend met het gegeven dat de door 
Sotheby's aangestelde deskundige, de heer D.S., na eerst de authenticiteit van het werk te 
hebben bevestigd, bij nader onderzoek deed kennen ter zake geen garantie te kunnen ver-
strekken'.

(Verweerster) werpt op dat zij zich op deze overeenkomst mag beroepen tegen de aan-
spraken van (eiser).

Artikel 1165 BW heeft inderdaad niet tot gevolg dat een overeenkomst voor derden on-
bestaande is. (Verweerster) mag zich bijgevolg beroepen op de overeenkomst tussen (ei-
ser) en Cl. D. om aan de hand daarvan te doen blijken dat de door (eiser) ingestelde vor-
dering ongegrond is.

(Eiser) kan niet tegenspreken dat hij op 3.4.1986 het kunstwerk, voorwerp van zijn aan-
koop bij (verweerster) heeft verkocht aan Cl. D. en dat op zich deze verkoop rechtsgeldig 
was. De koper werd immers uitdrukkelijk in kennis gesteld van de betwisting inzake de 
authenticiteit van het werk. De koper ontsloeg (eiser) formeel van iedere aansprakelijk-
heid en van elke contractuele verantwoordelijkheid met betrekking tot de verkoop.

Wanneer nadien kwam vast te staan dat het doek niet van de hand was van R.M. of dat 
daaromtrent enige twijfel bleef bestaan, was dit zeker geen grond voor de ontbinding van 
de overeenkomst van 3.4.1986.

Cl. D. kon principieel dergelijke ontbinding met redelijke kans op welslagen niet vorde-
ren. Ook de rechtsvordering door E. R. tegen hem aanhangig gemaakt op 7.3.1989, waarin 
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Cl. D. de hoedanigheid van mandataris van (eiser) wordt toegemeten, was schijnbaar tot 
mislukken gedoemd.

(Eiser) geeft de beweegreden om desondanks toch met een minnelijke ontbinding in te 
stemmen niet op.

Dit verhindert niet dat (eiser) op het ogenblik van het aanhangig maken van de rechts-
vordering tegen (verweerster) bezitter-eigenaar van het schilderij is, niet op grond van de 
aankoop van (verweerster), maar op grond van zijn vrijwillige instemming met de ontbin-
ding van zijn verkoop van 3.4.1986 aan Cl. D..

(Eiser) kan derhalve de overeenkomst van 18.7.1985 niet  langer inroepen als grond 
voor een vordering gericht tegen (verweerster).

Door op 3.4.1986 te beschikken over het voorwerp van zijn aankoop bij (verweerster) 
op 18.7.1985 zijn de rechten die hij uit de laatstgenoemde overeenkomst eventueel kon 
puren uitgedoofd.

(...)
Vermits in de overeenkomst duidelijk wordt gestipuleerd dat (verweerster) zich ertoe 

verbindt 'in geval van niet authenticiteit van het hogervernoemd schilderij de verkoopsom 
terug te betalen' kan (eiser) niet voorhouden dat de authenticiteit van het kunstwerk werd 
gegarandeerd.

In de mate dat de verbintenis van (verweerster) als een voorwaardelijke verkoop wordt 
beschouwd, kan (eiser) deze ontbindende voorwaarde niet langer inroepen vermits hij niet 
langer optreedt als eigenaar-bezitter ingevolge zijn eerste aankoop, maar als eigenaar-be-
zitter ingevolge de ontbinding van de verkoop aan Cl. D., waarmede hij vrijwillig instem-
de, hoewel hij daartoe niet kon gedwongen worden.

Door de verkoop op 3.4.1986 wordt de band met de overeenkomst van 18.7.1985 ver-
broken. De ontbinding van de verkoop van 3.4.1986 doet de verkoop van 18.7.1985 niet 
herleven.

(Eiser) geeft bovendien toe dat hij niet bij machte is om ingeval van ontbinding de za-
ken, voorwerp van de koop-verkoop op 18.7.1985, zoals aangevuld op 29.7.1985 terug te 
geven, vermits hij niet beschikt over de originele brieven van R.M. aan architect B.. Deze 
map met een twaalftal originele brieven en schetsen van R.M. werd toegevoegd aan de 
verkoop en is in de prijs begrepen.

Het hoger beroep is ongegrond".
Grieven
1. Eerste onderdeel
Overeenkomstig artikel 1165 van het Burgerlijk Wetboek brengen overeenkomsten en-

kel gevolgen teweeg tussen de contracterende partijen.
Dergelijke overeenkomsten brengen aan derden geen nadeel toe en strekken hen slechts 

tot voordeel in het geval voorzien bij artikel 1121, te weten de hypothese van het beding 
ten behoeve van een derde.

Zo de derde zich kan beroepen op het bestaan van de overeenkomst, evenals op de ge-
volgen van die overeenkomst tussen de contracterende partijen, in het kader van zijn eis 
of verweer tegen een van hen, kan hij zich hierop evenwel niet meer beroepen, wanneer 
die overeenkomst niet meer bestaat en de toestand die zij regelt verdwenen is.

Te dezen kwamen eiser en zijn medecontractant bij overeenkomst van 21 november 
1990  overeen de tussen  hen bestaande verkoopovereenkomst  aangaande  het  schilderij 
"Sans Lendemain" in der minne te ontbinden.

Een ontbinding heeft per definitie terugwerkende kracht, tenzij de reeds geleverde pres-
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taties niet voor teruggave vatbaar zouden zijn.
Ingevolge deze laatste overeenkomst, waarvan het bestaan aan verweerster tegenstel-

baar was, hernam eiser derhalve zijn rechten met betrekking tot het schilderij "Sans Lend-
emain" alsof de daaropvolgende koopcontracten er nooit waren geweest en moest worden 
geacht hiervan steeds eigenaar te zijn gebleven.

Hieruit volgt dat het bestreden arrest, dat oordeelt dat verweerster zich kon beroepen op 
de verdwenen overeenkomst van 3 april 1986 als bevrijdingsgrond voor haar eigen ver-
bintenissen, ongeacht de later tussengekomen ontbinding in der minne van diezelfde over-
eenkomst, niet naar recht is verantwoord, nu het aldus enerzijds de relatieve kracht van de 
overeenkomst van 3 april 1986, waaraan verweerster vreemd was en waaruit zij derhalve 
geen rechten kon putten, miskent (schending van de artikelen 1121 en 1165 van het Bur-
gerlijk Wetboek), anderzijds uitspraak doet in miskenning van de tegenstelbaarheid aan 
verweerster van de overeenkomst van 21 november 1990 met haar externe rechtsgevolgen 
(schending van de artikelen 1121 en 1165 van het Burgerlijk Wetboek), bovendien de uit-
werking in rechte van de ontbinding in der minne van de overeenkomst van 21 november 
1990 miskent door haar iedere terugwerkende kracht te ontzeggen (schending van artikel 
1134, tweede lid, 1184 en, voor zoveel als nodig, 2044 van het Burgerlijk Wetboek) en al-
dus tevens haar verbindende kracht schendt (schending van artikel 1134 van het Burger-
lijk Wetboek).

2. Tweede onderdeel
Overeenkomstig artikel 1168 van het Burgerlijk Wetboek een verbintenis voorwaarde-

lijk is wanneer men deze doet afhangen van een toekomstige en onzekere gebeurtenis, 
hetzij door de verbintenis op te schorten totdat de gebeurtenis zal plaatshebben, hetzij 
door ze teniet te doen, naargelang de gebeurtenis plaatsheeft of niet plaatsheeft.

Blijkens artikel 1183 van het Burgerlijk Wetboek is de ontbindende voorwaarde die 
welke, bij haar vervulling, de verbintenis tenietdoet en de zaken herstelt alsof er geen ver-
bintenis had bestaan.

Zij verplicht de schuldeiser om, ingeval de door de voorwaarde bedoelde gebeurtenis 
plaatsheeft, terug te geven hetgeen hij ontvangen heeft.

De verwezenlijking van deze gebeurtenis heeft bovendien tot gevolg dat alle daaropvol-
gende handelingen, gesteld door de schuldenaar met betrekking tot het voorwerp van die 
overeenkomst teniet worden gedaan, behoudens afwijkende overeenkomst tussen partijen 
of verzaking door beide partijen aan de gevolgen van de verwezenlijking van de ontbin-
dende voorwaarde, hetgeen evenwel slechts kan worden afgeleid uit feiten die voor geen 
andere uitlegging vatbaar zijn, nu afstand van recht van strikte interpretatie is.

Te dezen stelt het hof van beroep in het bestreden arrest uitdrukkelijk vast dat verweer-
ster op 18 juli 1985 in de overeenkomst van verkoop de verbintenis opnam om "in geval 
van niet-authenticiteit van het hoger vernoemde schilderij de verkoopsom terug te beta-
len".

Het hof van beroep stelt voorts zelf vast dat de kwitantie, gegeven op 29 juli 1985 voor 
het betalen van 1.200.000 BEF vermeldt "Bij vaststelling van niet-authenticiteit, ttz wan-
neer bij  deskundige expertise blijkt  dat het voormelde schilderij niet  van de hand van 
R.M. is verklaart mevrouw J. weduwe B. zich akkoord onmiddellijk de totale aankoopsom 
van 1.500.000 BEF terug te betalen aan de heer L.V.M.".

Door partijen werd niet betwist dat deze vaststelling van gebrek aan authenticiteit een 
ontbindende voorwaarde uitmaakte.

Blijkens voornoemde bepalingen kon eiser derhalve de terugbetaling van de door hem 
betaalde aankoopsom vorderen,  voor  zover  het  gebrek  aan  authenticiteit  bij  expertise 
kwam vast te staan na overdracht van de eigendom, zonder dat uit voornoemde overeen-
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komst bleek dat dit recht zou uitdoven zodra het schilderij door eiser aan derden werd 
overgedragen, en dit ongeacht de inhoud van die overeenkomst van doorverkoop.

Hieruit volgt dat het bestreden arrest ambtshalve een door partijen uitgesloten betwis-
ting opwerpt in zoverre het aldus zou moeten worden gelezen door het hof van beroep 
oordeelt dat er een twijfel bestaat over de kwalificatie van hoger vernoemde voorwaarde 
als een ontbindende voorwaarde, daar waar en daaromtrent tussen beide partijen geen be-
twisting bestond (schending van de artikelen 807 en 1138, 2° van het Gerechtelijk Wet-
boek,  evenals  van het  algemeen rechtsbeginsel,  genaamd beschikkingsbeginsel,  dat  de 
rechter verbiedt ambtshalve door partijen uitgesloten betwistingen op te werpen die niet 
van openbare orde zijn), het bovendien de werking van de ontbindende voorwaarde mis-
kent door te oordelen dat de daaropvolgende verkoop en de ontbinding in der minne van 
die verkoop, op grond waarvan eiser opnieuw eigenaar van het doek werd, de werking van 
de ontbindende voorwaarde zou verhinderen of uitdoven (schending van de artikelen 1168 
en 1183 van het Burgerlijk Wetboek), het zulks in ieder geval niet wettig kon beslissen 
zonder vooreerst vast te stellen dat tussen partijen overeengekomen werd dat de voor-
waarde zich binnen een welbepaalde periode, meer bepaald voor de doorverkoop van het 
doek, diende te verwezenlijken (schending van de artikelen 1168, 1176, in fine, 1177 en 
1183 van het Burgerlijk Wetboek), het aldus tevens de verbindende kracht van de over-
eenkomst van 18 juli 1985 evenals van de kwitantie van 29 juli 1985 schendt door eiser 
voornoemd recht te ontzeggen omwille van de later totstandgekomen verkopen (schen-
ding van artikel 1134 van het Burgerlijk Wetboek) en tenslotte op grond van de gedane 
vaststellingen evenmin wettig kon besluiten dat eiser zou hebben verzaakt aan het recht de 
uitvoering te eisen van de door verweerster aangegane verbintenis om de prijs terug te be-
talen in geval van vaststelling van het gebrek aan authenticiteit van het schilderij "Sans 
Lendemain" (schending van artikel 824 van het Gerechtelijk Wetboek, evenals van het al-
gemeen rechtsbeginsel, volgens hetwelk afstand van recht van strikte interpretatie is en 
enkel kan worden afgeleid uit feiten die voor geen andere uitlegging vatbaar zijn).

3. Derde onderdeel
De vernietiging van een overeenkomst met terugwerkende kracht, het weze ingevolge 

een ontbinding, een nietigverklaring of de uitwerking van een ontbindende voorwaarde, 
heeft  tot gevolg dat alles wat in uitvoering van die overeenkomst werd ontvangen zal 
moeten worden teruggegeven.

Indien dergelijke teruggave in natura onmogelijk is bestaat er aanleiding tot teruggave 
bij equivalent.

De enkele omstandigheid dat een deel van hetgeen werd ontvangen niet meer in natura 
kan worden teruggegeven kan derhalve geenszins een beletsel vormen voor het verlenen 
van uitwerking aan de in de overeenkomst opgenomen ontbindende voorwaarde.

Hieruit volgt dat het bestreden arrest dat weigert verweerster te veroordelen tot terugbe-
taling van de koopprijs omdat eiser niet meer in de mogelijkheid zou verkeren om de brie-
ven,  die in de prijs  begrepen waren,  terug te bezorgen niet  naar recht is  verantwoord 
(schending van de artikelen 1142, 1149, 1150, 1183, 1234 en 1304 van het Burgerlijk 
Wetboek).

4. Vierde onderdeel
De overeenkomst bepaalde uitdrukkelijk dat verweerster de verbintenis opnam om "in 

geval van niet-authenticiteit van het hoger vernoemde schilderij de verkoopsom terug te 
betalen".

De kwitantie, gegeven op 29 juli 1985 voor het betalen van 1.200.000 BEF, vermeldde 
voorts "Bij vaststelling van niet-authenticiteit, ttz. wanneer bij deskundige expertise blijkt 
dat het voormelde schilderij niet van de hand van R.M. is verklaart mevrouw J. weduwe 
B. zich akkoord onmiddellijk de totale aankoopsom van 1.500.000 BEF terug te betalen 
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aan de heer L.V.M.".
Uit deze omschrijving blijkt duidelijk dat de authenticiteit van het schilderij in de over-

eenkomst centraal stond, nu verweerster zich ertoe verbond de prijs ervan terug te betalen 
indien het niet authentiek bleek te zijn.

Hieruit volgt dat, in zoverre het bestreden arrest oordeelt dat de authenticiteit niet werd 
gewaarborgd, het de bewijskracht, gehecht aan de overeenkomst van 18 juli 1985, waar 
expliciet werd vermeld dat de prijs zou worden terugbetaald bij gebreke van authenticiteit, 
evenals aan de kwitantie, waarin eenzelfde verbintenis werd opgenomen, miskent door 
hieraan een uitlegging te geven die onverenigbaar is met de zin, draagwijdte en bewoor-
dingen van deze stukken (schending van de artikelen 1319, 1320 en 1322 van het Burger-
lijk Wetboek), evenals de verbindende kracht van de overeenkomst door haar een gevolg 
te ontzeggen dat hierin was begrepen blijkens de eigen vaststellingen van het bestreden 
arrest (schending van artikel 1134 van het Burgerlijk Wetboek).

IV. Beslissing van het Hof
(...)
1. Eerste onderdeel
Overwegende dat artikel 1165 van het Burgerlijk Wetboek een derde niet ver-

hindert zich te beroepen op het bestaan van een overeenkomst en op de gevolgen 
ervan tussen de contracterende partijen, als verweermiddel tegen een vordering 
die een van de partijen tegen hem richt; dat een derde evenwel geen beroep kan 
doen op een overeenkomst waaraan hij vreemd is, wanneer die overeenkomst 
niet meer bestaat en de toestand die zij regelde verdwenen is; 

Overwegende dat de appèlrechters vaststellen dat :
1. verweerster op 18 juli 1985 een schilderij gesigneerd M. verkocht heeft aan 

eiser;
2. eiser op 3 april 1986 dit schilderij op zijn beurt verkocht heeft 
aan D.;
3. de overeenkomst tussen eiser en D. "in der minne" werd ontbonden op 21 

november 1990;
4. eiser voor de appèlrechters de ontbinding vordert van de met verweerster 

gesloten overeenkomst;
Overwegende dat de appèlrechters oordelen dat verweerster "zich (mag) be-

roepen op de overeenkomst tussen (eiser) en D. om aan de hand daarvan te doen 
blijken dat de door (eiser) ingestelde vordering ongegrond is"; dat zij beslissen 
dat gelet op de rechtsgeldige verkoop aan D., eiser "de overeenkomst van 18 juli 
1985 niet langer (kan) inroepen als grond voor een vordering gericht tegen (ver-
weerster)";

Dat de appèlrechters door aldus het  verweer geput uit  het  bestaan van een 
overeenkomst tussen eiser en een derde gegrond te verklaren hoewel de overeen-
komst niet meer bestond, artikel 1165 van het Burgerlijk Wetboek schenden;

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

Houdt de kosten aan en laat de beslissing daaromtrent aan de feitenrechter 
over;

Verwijst de zaak naar het Hof van Beroep te Brussel.

9 mei 2003 - 1° kamer – Voorzitter: de h. Verougstraete, voorzitter – Verslaggever: de 
h. Dirix –  Gelijkluidende conclusie  van de h. Dubrulle, advocaat-generaal –  Advocaten: 
mrs. Geinger en Wouters.

Nr. 289

1° KAMER - 9 mei 2003

REDENEN VAN DE VONNISSEN EN ARRESTEN — ALGEMEEN - BURGERLIJKE 
ZAKEN - PARTIJ - STELLING - VERWIJZING DOOR DE RECHTER - VERPLICHTING - AFWEZIGHEID - 
GEVOLG - MOTIVERING.

De rechter die in een redengeving van zijn beslissing verwijst naar de stelling van een partij  
dient niet aan te duiden of deze stelling mondeling is voorgedragen dan wel of zij blijkt uit  
een schriftelijke conclusie en desgevallend uit welke conclusie; de afwezigheid van een 
dergelijke verwijzing heeft niet tot gevolg dat de motivering onduidelijk of onregelmatig is.  
(Art. 149 G.W. 1994)

(R. T. AGF BELGIUM INSURANCE N.V.)

ARREST

(A.R. C.01.0029.N)

Met de notitie overeenstemmend arrest.

9 mei 2003 - 1° kamer – Voorzitter: de h. Verougstraete, voorzitter – Verslaggever: de 
h. Stassijns – Gelijkluidende conclusie van de h. Dubrulle, advocaat-generaal – Advocaat: 
mr. Houtekier.

Nr. 290

2° KAMER - 13 mei 2003

OPLICHTING - LISTIGE KUNSTGREEP - UITGIFTE VAN CHEQUE ZONDER DEKKING.

De uitgifte van een cheque zonder dekking kan een listige kunstgreep zijn in de zin van art.  
496 Sw.,  zelfs wanneer de trekker die de cheque uitschrijft  geen andere arglistigheid  
heeft  aangewend  om  de  begunstigde  te  doen  geloven  aan  het  bestaan  van  een  
denkbeeldig krediet1. (Art. 496 Sw.)

1 Cass., 4 nov. 1974, A.C. 1975, 288; 30 mei 1988, A.R. nr. 5858, nr. 594; R.W. 1988-1989, 715 en 
de noot B. SPRIET. 
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(B. e.a. T. PFAFF MACHINES N.V. e.a.)

ARREST

(A.R. P.01.1464.N)

I. Bestreden beslissing
De cassatieberoepen zijn gericht tegen het arrest, op 26 september 2001 gewe-

zen door het Hof van Beroep te Antwerpen, correctionele kamer.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Paul Maffei heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Marc De Swaef heeft geconcludeerd.
III. Cassatiemiddelen
De eisers stellen elk in een memorie respectievelijk twee en vier middelen 

voor. 
Die memories zijn aan dit arrest gehecht en maken daarvan deel uit.
IV. Beslissing van het Hof
(...)
B. Onderzoek van de middelen van E. B.
(...)
2. Tweede middel 
2.1. Eerste onderdeel
Overwegende dat de uitgifte van een cheque zonder dekking een listige kunst-

greep kan zijn, in de zin van artikel 496 Strafwetboek, zelfs wanneer de trekker 
die de cheque uitschrijft, geen andere arglistigheid heeft aangewend om de be-
gunstigde te doen geloven aan het bestaan van een denkbeeldig krediet; 

Dat noch de vaststelling dat de nemer van de cheque of diens aangestelde op 
eigen  initiatief  de  oorspronkelijke  betalingsvoorwaarde  van  contante  betaling 
versoepelde, noch de vaststelling dat de partijen overeenkwamen dat de cheque 
enkel diende als waarborg, uitsluiten dat de overhandiging van een cheque zon-
der dekking een listige kunstgreep uitmaakt;

Overwegende dat, anders dan het onderdeel aanvoert, de appèlrechters uit de 
feiten die zij vaststellen, wettig het bestaan van de oplichting hebben kunnen af-
leiden;

Dat het onderdeel niet kan worden aangenomen;
2.2. Tweede onderdeel 
Overwegende dat de rechter onaantastbaar oordeelt of een listige kunstgreep 

bepalend is voor het afgeven van de goederen, voorwerp van de oplichting; dat 
het Hof enkel nagaat of de rechter uit de vaststellingen die hij doet geen gevol-
gen trekt die ermee onverenigbaar zijn of geen verband houden;

Overwegende dat het arrest vaststelt dat:
- "uit de fax dd. 12 juni 1995 van de NV Pfaff Machines blijkt dat 1.200.000 

frank + BTW diende betaald te worden bij de levering";
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- G. R. "op eigen initiatief deze betalingsvoorwaarden versoepelde en een che-
que aanvaardde waarvan uitdrukkelijk gesteld werd dat hij (...) slechts kon geïnd 
worden na volledige montage van de toestellen";

- "de cheque werd afgegeven bij de levering, op het ogenblik dat de goederen 
uitgeladen en voorlopige geïnstalleerd waren";

Overwegende dat het arrest op grond van die vaststellingen wettig oordeelt dat 
"gelet op de inhoud van de voormelde fax, het feit dat het uitladen en de voorlo-
pige installatie van de goederen chronologisch voorafgaat aan de afgifte van de 
cheque niet belet dat de afgifte van de cheque determinerend was voor de leve-
ring"; dat het hierdoor uit de gedane vaststellingen geen gevolgen trekt die ermee 
onverenigbaar zijn of geen verband houden;

Dat het onderdeel niet kan worden aangenomen;
(...)
OM DIE REDENEN,
HET HOF,
Verwerpt de cassatieberoepen;
Veroordeelt de eisers in de kosten.

13 mei 2003 - 1° kamer – Voorzitter: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: 
de h. Maffei – Gelijkluidende conclusie van de h. De Swaef, advocaat-generaal – Advoca-
ten: mrs. H. Van Bavel, Brussel en B. Spriet, Turnhout.

Nr. 291

2° KAMER - 13 mei 2003

1º STEDENBOUW — HERSTEL VAN PLAATS IN DE VORIGE STAAT. 
BETALING VAN EEN MEERWAARDE - VORDERING TOT HERSTEL VAN DE PLAATS IN DE 
VORIGE STAAT - AARD - VERJARING.

2º VERJARING — STRAFZAKEN — STRAFVORDERING — TERMIJNEN - AANVANG - 
VOORTDUREND MISDRIJF - STEDENBOUW - INSTANDHOUDING VAN ONWETTIG OPGERICHTE 
BOUWWERKEN.

3º MISDRIJF — SOORTEN — AFLOPEND. VOORTGEZET. VOORTDUREND MISDRIJF - 
VOORTDUREND MISDRIJF - STEDENBOUW - INSTANDHOUDING VAN ONWETTIG OPGERICHTE 
BOUWWERKEN.

4º STEDENBOUW — SANCTIES - INSTANDHOUDING VAN ONWETTIG OPGERICHTE 
BOUWWERKEN - VOORTDUREND MISDRIJF - VERJARING - TERMIJN - AANVANG.

5º STEDENBOUW — HERSTEL VAN PLAATS IN DE VORIGE STAAT. 
BETALING VAN EEN MEERWAARDE - VORDERING TOT HERSTEL VAN PLAATS IN DE 
VORIGE STAAT - VERJARING - SCHORSING.

1º De vordering van de bestuurlijke overheid tot herstel van de plaats in de oorspronkelijke  
toestand is,  hoewel  zij  tot  de strafvordering behoort,  van burgerlijke aard zodat  deze 
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vordering  niet  kan  verjaren  vóór  de  strafvordering1.  (Art.  68,  §1  Gecoörd.  Decr.  Vl. 
Parl. 22 okt. 1996; art. 149, §1 Decr. Vl. Parl. 18 mei 1999; art. 26 V.T.Sv.)

2º, 3° en 4° Het in stand houden van onwettig opgerichte bouwwerken is een voortdurend 
misdrijf  zodat de verjaring van de strafvordering geen aanvang neemt zolang aan de  
toestand die is ontstaan door de onwettig uitgevoerde werken geen einde wordt gesteld  
door  een  herstel  in  de  oorspronkelijke  toestand  of  door  het  verkrijgen  van  een 
regelmatige vergunning2. (Art. 66 Gecoörd. Decr. Vl. Parl. 22 okt. 1996; art. 146 Decr. Vl. 
Parl. 18 mei 1999; art. 21 V.T.Sv.)

5º Wanneer de vordering tot herstel van de plaats in de oorpronkelijke toestand tijdig voor  
de strafrechter is ingesteld, loopt de verjaring ervan niet meer totdat een in kracht van 

1 Eiser  voerde  aan dat  de verjaring van de  herstelvordering uitsluitend wordt  beheerst  door art. 
2262bis  B.W.  (en  meer  bepaald  door  art.  2262bis,  §1,  eerste  lid  B.W.  krachtens  hetwelk  alle 
persoonlijke  rechtsvorderingen  verjaren  door  verloop  van  10  jaar).  Eiser  voerde  aan  dat  de 
herstelvordering  geen  "burgerlijke  rechtsvordering  volgend  uit  een  misdrijf"  zou  zijn  zodat  art. 
26 V.T.Sv.  niet  zou kunnen worden toegepast.  Het middel  dat  aanvoert  dat  de  verjaring van de 
herstelvordering alleen onderworpen is aan art. 2262bis B.W., faalt evenwel naar recht.
In  de  praktijk  is  verwarring  ontstaan  omtrent  de  verjaringsregeling  die  op  de  herstelvordering 
toepasselijk is. De oorzaak van die verwarring is gelegen in de onterechte verenging van het begrip 
"burgerlijke vordering" ("rechtsvordering tot herstel van de schade" in art. 3 V.T.Sv. of "burgerlijke 
rechtsvordering volgend uit  een misdrijf" in art.  26 V.T.Sv.) tot de vordering tot vergoeding van 
schade die een persoon die in zijn belangen werd geschaad, instelt krachtens artikel 1382 B.W. Deze 
opvatting heeft nog veld gewonnen na de vervanging van art. 26 V.T.SV. bij art. 2 van de wet van 
10 juni 1998 tot wijziging van sommige bepalingen betreffende de verjaring. Volgens het nieuwe art. 
26 V.T.Sv. verjaart de burgerlijke rechtsvordering volgend uit een misdrijf immers volgens de regels 
van  het  Burgerlijk  Wetboek  of  van  de  bijzondere  wetten  die  van  toepassing  zijn  op  de 
rechtsvordering tot vergoeding van schade. Omdat de herstelvordering niet een "rechtsvordering tot 
vergoeding van schade" zou zijn, zijn bepaalde auteurs van oordeel dat art. 26 V.T.Sv. niet op de 
herstelvordering van toepassing is (in die zin S.  DE TAEYE,  "Stedenbouwmisdrijven verjaren wel. 
Enkele  bedenkingen bij  het  verjaringscontentieux in  het  handhavingsrecht  ruimtelijke  ordening", 
T.R.O.S. 2001,  32-34;  vgl.  F.M.  VAN DE VELDE,  "Verjaring  inzake  inbreuken  op  de 
stenbouwwetgeving",  N.J.W.  2003,  158-159;  anders  P.  VANSANT,  "De  aansprakelijkheid  van 
aannemers in het decreet betreffende de ruimtelijke ordening, gecoördineerd op 22 oktober 1996, en 
het nieuwe decreet betreffende de ruimtelijke ordening, gecoördineerd op 22 oktober 1996, en het 
nieuwe decreet van 18 mei 1999 houdende de organisatie van de ruimtelijke ordening",  T.R.O.S. 
1999,  82-83;  zie  ook  G.  DEBERSAQUES,  B.  HUBEAU en  P.  LEFRANC,  De  sanctionering  van 
stedenbouwmisdrijven.  Handhavingsmaatregelen,  Brugge,  die  Keure,  2001,  124-125).  Dit  lijkt 
evenwel een onjuiste gevolgtrekking op basis van een onjuist uitgangspunt te zijn.
De  in  artikel  3  V.T.Sv.  bedoelde  "rechtsvordering  tot  herstel  van  de  schade,  door  een  misdrijf 
veroorzaakt" heeft immers een ruimer voorwerp dan de op art. 1382 B.W. gesteunde vordering tot 
vergoeding van schade. Onder het begrip "burgerlijke vordering" die voor de strafrechter kan worden 
ingesteld,  valt  ook de  vordering  tot  teruggave  zoals  bedoeld in  art.  44  Sw. en  art.  161  Sv.  De 
vordering  tot  teruggave  heeft  met  de  vordering  tot  schadevergoeding  gemeenschappelijk  dat  zij 
eveneens ertoe strekt de gevolgen van het misdrijf ongedaan te maken (meer bepaald door het herstel 
van de toestand in de oorspronkelijke toestand, wat in stedenbouw weliswaar niet de enige, maar wel 
de  belangrijkste  herstelmaatregel  is).  Zij  onderscheidt  zich  evenwel  van  de  vordering  tot 
schadevergoeding  doordat  zij  niet  (zozeer)  strekt  tot  bescherming  van  de  belangen  van  een 
benadeelde dan wel tot handhaving van het algemeen belang. Hieruit vloeien een aantal belangrijke 
verschillen voor, onder meer op het vlak van de bevoegdheid van de strafrechter om zelfs ambtshalve 
de teruggave te bevelen en de bevoegdheid van het openbaar ministerie om de teruggave te vorderen 
(zie hierover o.a. BRAAS,  Précis de procédure pénale, I, Brussel, 1950, nr. 277, p. 224 en nrs. 284-
287, p. 228-231; P.-E. TROUSSE, “Droit pénal, I/1”, in Les Novelles, Brussel, 1956, nrs. 1561-1615, in 
het bijzonder nr. 1567 en volgende; J. CONSTANT,  Traité élémentaire de Droit Pénal, Luik, 1965, II, 
nrs. 839 e.v.; M. FRANCHIMONT, A. JACOBS en A. MASSET, Manuel de procédure pénale, Luik, 1989, p. 
104-107; zie in dezelfde zin in Frankrijk G. STEFANI, G. LEVASSEUR en B. BOULOC, Procédure pénale, 
Parijs, Dalloz, 2000, nr. 226, p. 183-184). Al in de 19de eeuw heeft de rechtspraak aan het begrip 
"teruggave" een ruime betekenis gegeven zodat de vordering die ertoe strekt een einde te maken aan 
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gewijsde gegane beslissing het geding beëindigd heeft3.  (Art. 68, §1 Gecoörd. Decr. Vl. 
Parl. 22 okt. 1996; art. 149, §1 Decr. Vl. Parl. 18 mei 1999; art. 27 V.T.Sv.4)

(V.)

ARREST

(A.R. P.02.1621.N)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest, op 31 oktober 2002 gewezen 

door het Hof van Beroep te Antwerpen, correctionele kamer.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Etienne Goethals heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Marc De Swaef heeft geconcludeerd.
III. Cassatiemiddelen

de met de wet strijdige toestand die uit het misdrijf is ontstaan en waardoor het algemeen belang 
wordt  geschaad,  eveneens  valt  onder  de  in  art.  161  Sv.  bedoelde  vordering  tot  teruggave.  Die 
jurisprudentiële ontwikkeling heeft meegebracht dat het begrip "burgerlijke vordering" een ruimere 
betekenis heeft gekregen dan uit een eerste, letterlijke lezing van art. 3 Voorafgaande Titel Sv. zou 
kunnen blijken.
De herstelvordering, als vordering tot teruggave en dus als "burgerlijke vordering" zoals bedoeld in 
de art. 3 en 26 Voorafgaande Titel Sv., is bijgevolg onderworpen aan de regels inzake verjaring van 
de burgerlijke rechtsvordering volgend uit een misdrijf. Een arrest van het Hof van 3 oktober 1910 
(Pas. 1910, 432; zie in dezelfde zaak ook het arrest van 16 januari 1911, Pas. 1911, 82) is op al deze 
punten bijzonder duidelijk.
Bij  de  uitwerking  van de  herstelvordering  inzake  stedenbouw bij  wet  van  29 maart  1962 is  de 
herstelvordering geconcipieerd geworden als de "gemeenrechtelijke" vordering tot teruggave zoals 
bedoeld in art. 161 Sv. Bij wet van 22 december 1970 werd de bevoegdheid van de rechter om een 
herstelmaatregel op te leggen weliswaar afhankelijk gemaakt van een daartoe strekkende vordering 
van de bevoegde bestuurlijke overheid. Dit houdt zonder twijfel een afwijking in op een algemene 
regel inzake teruggave maar wijzigt  daarom niet de aard van de herstelvordering. Het Hof heeft 
bijgevolg terecht in een aantal arresten de herstelmaatregelen inzake stedenbouw uitdrukkelijk als 
een vorm van teruggave gekwalificeerd (Cass. 25 feb. 1992, A.R. nr. 4965, nr. 333; 8 sept. 1998, 
A.R. P.97.0889.N, nr. 392).
Samengevat:  de  herstelvordering  die  de  bevoegde  bestuurlijke  overheid  krachtens  de 
stedenbouwwetgeving instelt is inderdaad geen vordering tot vergoeding van schade die de overheid 
zou lijden als gevolg van een aantasting van haar belangen. In die zin is de herstelvordering geen 
"burgerlijke vordering". Maar het begrip "burgerlijke vordering" is ruimer en omvat ook de vordering 
tot  teruggave.  Die  vordering  tot  teruggave,  zoals  de  herstelvordering  inzake  stedenbouw,  is,  in 
zoverre zij steunt op een misdrijf, een "burgerlijke rechtsvordering volgend uit een misdrijf", waarop 
art. 26 V.T.Sv. van toepassing is.
2 Zie Cass., 8 juni 1994, A.R. P.94.0281.F, nr. 295.
3 Cass., 27 april 1993, A.R. nr. 5310, nr. 201.
4 Deze regel vloeit voort uit art. 27, eerste lid V.T.Sv. De wet van 10 juni 1998 tot wijziging van 
sommige bepalingen betreffende de verjaring heeft deze bepaling opgeheven. Deze regel kan thans 
worden gesteund op art. 2244 B.W.; volgens vaste rechtspraak van het Hof (o.a. Cass., 13 sept. 1993, 
A.R.  nr.  9610,  nr.  343)  duurt  immers,  behoudens  andersluidende  wetsbepaling,  de  door  een 
dagvaarding voor  het  gerecht  gevormde stuiting van de  verjaring  van een rechtsvordering  voort 
tijdens  het  gehele geding (zie  hierover  o.a.  I.  CLAEYS,  "De nieuwe verjaringswet;  een inleidende 
verkenning",  R.W. 1998-99, 383 en I. BOONE, "De verjaring van de vordering tot schadeherstel op 
grond van buitencontractuele aansprakelijkheid en van de burgerlijke vordering uit een misdrijf" in X 
(ed.), De herziening van de bevrijdende verjaring door de Wet van 10 juni 1998, De gelijkheid  
hersteld?, 131-132).
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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
(...)
4. Vierde middel 
Overwegende dat de vordering van de stedenbouwkundige inspecteur tot her-

stel in de vorige toestand een maatregel is van burgerlijke aard die tot de straf-
vordering behoort, zodat deze vordering, overeenkomstig artikel 26 Voorafgaan-
de Titel van het Wetboek van Strafvordering, niet verjaart vóór de strafvorde-
ring;

Dat wanneer de vordering tot herstel van de plaats in de vorige staat voor de 
strafrechter tijdig is ingesteld, de verjaring ervan niet meer loopt totdat een in 
kracht van gewijsde gegane beslissing het geding beëindigd heeft;

Overwegende dat  het  misdrijf  van  instandhouding  van  onwettig  opgerichte 
bouwwerken  voortduurt  en  de  verjaring  van  de  strafvordering  geen  aanvang 
neemt zolang aan de toestand die ontstaan is door de onwettig uitgevoerde wer-
ken, geen einde wordt gesteld door een herstel in de vorige toestand of door het 
verkrijgen van een regelmatige vergunning;

Dat het middel dat aanvoert dat artikel 2262bis Burgerlijk Wetboek toepasse-
lijk is, 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. 

13 mei 2003 - 2° kamer – Voorzitter: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter – Verslaggever:  
de h. Goethals – Gelijkluidende conclusie van de h. De Swaef, advocaat-generaal – Advo-
caat: mr. K. Geelen, Hasselt.

Nr. 292

2° KAMER - 14 mei 2003

1º EUROPESE UNIE — VERDRAGSBEPALINGEN — BEGINSELS - MEDEDINGING - 
VERDRAG TOT OPRICHTING VAN DE EUROPESE UNIE - ART. 86 - VERPLICHTINGEN VAN DE 
LIDSTATEN - RELATIES MET DE OPENBARE OF DAARMEE GELIJKGESTELDE BEDRIJVEN - 
RECHTSTREEKSE TOEPASSING.
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2º INTERNATIONALE VERDRAGEN - EUROPESE UNIE - MEDEDINGING - VERDRAG 
TOT OPRICHTING VAN DE EUROPESE UNIE - ART. 86 - VERPLICHTINGEN VAN DE LIDSTATEN - 
RELATIES MET DE OPENBARE OF DAARMEE GELIJKGESTELDE BEDRIJVEN - RECHTSTREEKSE 
TOEPASSING.

3º CASSATIE — ALGEMEEN. OPDRACHT EN BESTAANSREDEN VAN HET 
HOF. AARD VAN HET CASSATIEGEDING - OPDRACHT VAN HET HOF - STRAFZAKEN - 
BURGERLIJKE RECHTSVORDERING - BESTREDEN BESLISSING GEGROND OP EEN BEKRITISEERDE 
REDEN - BEVOEGDHEID VAN HET HOF OM HET BESCHIKKENDE GEDEELTE DOOR EEN ANDERE 
RECHTSGROND TE VERANTWOORDEN.

4º CASSATIEMIDDELEN — STRAFZAKEN — BELANG - BESTREDEN BESLISSING 
GEGROND OP EEN BEKRITISEERDE REDEN - BEVOEGDHEID VAN HET HOF OM HET BESCHIKKENDE 
GEDEELTE DOOR EEN ANDERE RECHTSGROND TE VERANTWOORDEN - ONTVANKELIJKHEID.

5º EUROPESE UNIE — VERDRAGSBEPALINGEN — BEGINSELS - 
GEMEENSCHAPSRECHT - GEVOLGEN - BEVOEGDHEID VAN DE STATEN IN STRAFZAKEN - GRENZEN.

6º EUROPESE UNIE — VERDRAGSBEPALINGEN — BEGINSELS - MEDEDINGING - 
SPOORVERVOER - VERVOER ZONDER REGELMATIG BILJET - MISDRIJF - GEMEENSCHAPSRECHT - 
OPENBARE BEDRIJVEN - MEDEDINGINGSVOORDEEL - VERBOD - GEVOLG.

7º VERVOER — PERSONENVERVOER - SPOORVERVOER - VERVOER ZONDER 
REGELMATIG BILJET - MISDRIJF - EUROPESE UNIE - GEMEENSCHAPSRECHT - OPENBARE 
BEDRIJVEN - MEDEDINGINGSVOORDEEL - VERBOD - GEVOLG.

8º CASSATIEMIDDELEN — STRAFZAKEN — BELANG - BESTREDEN BESLISSING 
GEGROND OP EEN BEKRITISEERDE REDEN - BEVOEGDHEID VAN HET HOF OM HET BESCHIKKENDE 
GEDEELTE DOOR EEN ANDERE RECHTSGROND TE VERANTWOORDEN - GEVOLG - EUROPESE UNIE - 
PREJUDICIËLE VRAAG - VERDRAG TOT OPRICHTING VAN DE EUROPESE UNIE - VRAAG VAN 
INTERPRETATIE OF GELDIGHEID.

9º PREJUDICIEEL GESCHIL - EUROPESE UNIE - VERDRAG TOT OPRICHTING VAN DE 
EUROPESE GEMEENSCHAP - VRAAG VAN INTERPRETATIE OF GELDIGHEID - CASSATIEMIDDEL - 
STRAFZAKEN - BELANG - BESTREDEN BESLISSING GEGROND OP EEN BEKRITISEERDE REDEN - 
BEVOEGDHEID VAN HET HOF OM HET BESCHIKKENDE GEDEELTE DOOR EEN ANDERE RECHTSGROND 
TE VERANTWOORDEN - GEVOLG.

10º EUROPESE UNIE — PREJUDICIELE GESCHILLEN - VERDRAG TOT OPRICHTING 
VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAP - VRAAG VAN INTERPRETATIE OF GELDIGHEID - CASSATIEMIDDEL 
- STRAFZAKEN - BELANG - BESTREDEN BESLISSING GEGROND OP EEN BEKRITISEERDE REDEN - 
BEVOEGDHEID VAN HET HOF OM HET BESCHIKKENDE GEDEELTE DOOR EEN ANDERE RECHTSGROND 
TE VERANTWOORDEN - GEVOLG.

11º EUROPESE UNIE — PREJUDICIELE GESCHILLEN - MIDDEL - VERWERPING - 
REDEN DIE GEEN VERBAND HOUDT MET DE BEDOELDE GEMEENSCHAPSRECHTELIJKE BEPALINGEN - 
GEVOLG.

12º PREJUDICIEEL GESCHIL - EUROPESE UNIE - MIDDEL - VERWERPING - REDEN 
DIE GEEN VERBAND HOUDT MET DE BEDOELDE GEMEENSCHAPSRECHTELIJKE BEPALINGEN - GEVOLG.

13º VONNISSEN EN ARRESTEN — STRAFZAKEN — STRAFVORDERING - 
CORRECTIONELE RECHTBANK - PROCES-VERBAAL VAN DE TERECHTZITTING - ONTBREKENDE 
VEREISTE VASTSTELLINGEN - NIETIGHEID - VASTSTELLINGEN IN ANDERE PROCESSTUKKEN - 
CONCLUSIES VAN DE PARTIJEN - GEVOLG.
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1º en 2° De verplichtingen die artikel 86 van het Verdrag tot oprichting van de Europese  
Gemeenschap,  in  zijn  geconsolideerde  versie  van  2  oktober  1997,  oplegt  aan  de 
Lidstaten, zijn rechtstreeks van toepassing in het interne recht en hebben betrekking op  
de relaties van die Staten met de openbare of daarmee gelijkgestelde bedrijven1. (Art. 86 
E.E.G.-Verdrag)

3º  Wanneer  een  bestreden  beslissing  haar  dictum  op  een  door  het  cassatieberoep  
bekritiseerde  reden  laat  steunen,  kan  het  Hof  een  rechtsgrond  in  de  plaats  stellen 
waardoor het dictum van die beslissing wordt verantwoord2.

4º Wanneer het Hof een rechtsgrond in de plaats stelt die het dictum van de bestreden  
beslissing naar recht verantwoordt, is het middel, al was het gegrond, niet ontvankelijk bij  
gebrek aan belang3.

5º In de regel doet het gemeenschapsrecht geen afbreuk aan de bevoegdheden van de  
Lidstaten in strafzaken; het verbiedt evenwel nationale administratieve of strafrechtelijke  
maatregelen die met dat recht strijdig zouden zijn4. (Art. 86 E.E.G.-Verdrag)

6º  en 7°  Het  strafbaar stellen van spoorvervoer  zonder geldig  plaatsbewijs  miskent  de  
gemeenschapsrechtelijke  regel  niet,  die  verbiedt  een mededingingsvoordeel  aan  een  
spoorwegmaatschappij  te verlenen.  (Art.  86 E.E.G.-Verdrag; artt.  3 en 10 K.B. 4 april 
1895)

8º, 9° en 10° Het Hof van Cassatie dient geen prejudiciële vraag aan het Hof van Justitie  
van de Europese Gemeenschappen te stellen, wanneer de bepalingen van het Verdrag 
tot oprichting van de Europese Gemeenschap, die volgens het middel zijn geschonden,  
geen enkele vraag om uitlegging of geldigheid doen rijzen m.b.t. de reden die het Hof in  
de plaats stelt  van de door de bestreden beslissing bekritiseerde redenen5.  (Art.  234 
E.E.G.-Verdrag)

11º en 12° Wanneer het middel verworpen wordt om een reden die geen verband houdt  
met de in dat middel bedoelde gemeenschapsrechtelijke bepalingen, dienen er aan het  
Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen geen prejudiciële vragen te worden  
gesteld over de uitlegging van die bepalingen. (Art. 234 E.E.G.-Verdrag)

13º Wanneer het proces-verbaal van de terechtzitting bepaalde vaststellingen niet bevat, of  
zelfs niet bestaat of nietig is, kan de regelmatigheid van de rechtspleging blijken uit de  
vermeldingen van andere stukken waarop het Hof vermag acht te slaan, zoals het vonnis  
en  de  conclusies  van  de  partijen,  waarin  bepaalde,  door  de  voorzitter  en  de  griffier  
ondertekende vermeldingen zijn aangebracht6.  (Artt. 155, 189 en 190 Sv.; art. 10 Wet 1 
mei 1849)

(H.)

ARREST (vertaling)

(A.R. P.02.0524.F)

I. Bestreden beslissing

1 Zie Cass., 30 mei 2000, A.R. P.98.0405.N, nr. 329.
2 Cass., 26 maart 2003, A.R. P.02.1609.F, nr. 204, met concl. O.M. 
3 Ibid.
4 Zie Cass., 21 sept. 1994, A.R. P.94.0659.F, nr. 392; H.v.J., 2 feb. 1989, nr. 186/87, en 14 dec. 
1995, 387/93, Rec., blz. 4663, punt 58; J. STUYCK en C. DENIS, "Les sanctions communautaires", in F. 
TULKENS en H.-D. BOSLY, La justice pénale en Europe, Brussel, 1996, blz. 426; J. PRADEL, Droit pénal 
général, 14de uitg., Parijs, 2002, blz. 152, nr. 153.
5 Zie Cass., 18 juni 1984, A.R. 4359, nr. 595.
6 Cass., 16 juni 1998, A.R. P.97.0588.N, nr. 315. 
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Het cassatieberoep is gericht tegen een vonnis, op 18 januari 2002 in hoger be-
roep gewezen door de Correctionele Rechtbank te Brussel.

II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Frédéric Close heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Jean Spreutels heeft geconcludeerd.
III. Feiten
Het bestreden vonnis bevestigt eisers veroordeling tot een geldboete, doordat 

hij zonder geldig plaatsbewijs in de trein heeft gereisd, met schending van de ar-
tikelen 3 en 10 van het koninklijk besluit van 4 april 1895 houdende voorschrif-
ten  betreffende  de  maatregelen,  na  te  komen  voor  het  reizigersvervoer  over 
Staatsspoorwegen en over de vergunde spoorwegen, genomen ter uitvoering van 
artikel 3 van de wet van 12 april 1835 betreffende het tolgeld en de reglementen 
van de spoorwegpolitie.

IV. Cassatiemiddelen
Eiser voert drie middelen aan, gesteld als volgt :
Eerste middel
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 10 en 86 van het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap 

(als hernummerd in de geconsolideerde versie van het gewijzigde Verdrag);
- beginsel van voorrang van het gemeenschapsrecht.
Aangevochten beslissingen en redenen
Met bevestiging van de bestreden beschikking verwerpt het bestreden vonnis het argu-

ment van niet-ontvankelijkheid van de vervolgingen, verklaart het de telastlegging bewe-
zen, nl. in een trein te hebben gereisd of plaatsgenomen zonder geldig plaatsbewijs, en 
veroordeelt eiser hiervoor, op grond, met name, dat eiser "zich niet kan beroepen op de 
hoedanigheid van handelspartner, zoals deze is vereist bij artikel 82 van dat E.G-Verdrag, 
aangezien hij de kosteloosheid zelf van het spoorvervoer opeist, terwijl deze in strijd is 
met de essentie zelf van de handel".

Grieven
In zijn regelmatig genomen conclusie betoogde eiser dat de vervolgingen niet ontvan-

kelijk waren, op grond van het bij artikel 86, § 1, [van het] E.G[- Verdrag] opgelegde ver-
bod, waarbij die bepaling voorschrijft: "De Lid-Staten nemen met betrekking tot de open-
bare bedrijven en de ondernemingen waaraan zij bijzondere of uitsluitende rechten verle-
nen, geen enkele maatregel welke in strijd is met de regels van dit Verdrag, met name die 
bedoeld in de artikelen 12 en 81 tot en met 89", en preciseerde hij dat die bepaling de Lid-
staten verplichtte tot een gelijk gedrag, dat bestaat in, enerzijds, een traditionele verplich-
ting tot standstill (geen enkele nieuwe maatregel nemen) en, anderzijds, een radicale, on-
voorwaardelijke verplichting geen enkele maatregel te nemen die de mededinging zou 
kunnen vervalsen, waarbij eiser daarenboven preciseerde dat die verplichting een recht-
streekse uitwerking heeft en aan particulieren rechten toekende die de nationale gerechten, 
in voorkomend geval, dienden te bekrachtigen.

Eiser stelde daarenboven vast dat het koninklijk besluit van 4 april 1895 een dergelijke 
maatregel was, die de Staat heeft genomen ten voordele van de Nationale Maatschappij 
der Belgische Spoorwegen of van de maatschappijen die een vergunning voor de openba-
re dienst van de spoorwegen bezaten, aangezien de strafrechtelijke beschuldiging zonder 
geldig plaatsbewijs te hebben gereisd de NMBS, aan wie deze maatregel ten goede komt, 
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op zich al toestaat een voordeel te genieten in de vorm van een bijzonder vereenvoudigde 
toegang tot de strafvordering, teneinde de contractanten te identificeren, vervolgen en be-
straffen die gewoon in gebreke blijven de voor de vervoersovereenkomst verschuldigde 
prijs te betalen.

Het bestreden vonnis schendt de in het middel bedoelde bepalingen en is nietig: het feit 
dat eiser geen handelspartner is, belet geenszins dat eiser een beroep kan doen op de be-
scherming die hij haalt uit het absoluut verbod op elke staatsmaatregel, waarbij dat bij ar-
tikel 86, § 1, opgelegde verbod volgens vaststaande rechtspraak rechtstreeks van toepas-
sing is en eiser hier de hoedanigheid van gebruiker van de dienst heeft.

Tweede middel
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 16, 10, 82 en 86 van het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeen-

schap (volgens de geconsolideerde versie van het gewijzigde Verdrag);
- beginsel van voorrang van het gemeenschapsrecht.
Aangevochten beslissingen en redenen
Met bevestiging van de bestreden beslissing verklaart het bestreden vonnis de telastleg-

ging zonder geldige plaatsbewijzen in een trein te hebben gereisd of plaatsgenomen, be-
wezen en veroordeelt het eiser hiervoor, op grond, met name, dat de economische of soci-
ale overwegingen over de wijze waarop het plaatsbewijs zou kunnen of mogen worden 
verworven, geen enkel verband houden met de beschuldiging en met de strafwet, maar be-
trekking hebben op een andere tak van het recht.

Grieven
In zijn regelmatig genomen conclusie betoogde eiser dat misbruik van een machtsposi-

tie, met toepassing van de artikelen 82 en 86 van het verdrag, met name bestaat in het feit 
dat een bedrijf dat een machtspositie heeft, die gebruikt om zijn contractanten onbillijke 
voorwaarden op te leggen, in het bijzonder door gebruikers, die aan voorwaarden voldoen 
die op alle punten vergelijkbaar zijn, gedifferentieerde tarieven aan te bieden voor identie-
ke diensten. De tariefvoorwaarden van de NMBS vertonen immers gedifferentieerde tarie-
ven voor identieke diensten.

Die gedifferentieerde tarieven kunnen niet door objectieve categorieën worden verant-
woord. Zo zou het redelijk zijn dat, met het oog op het recht op mobiliteit, al wie een be-
perkt inkomen geniet in het kader van het begrip openbare dienstverlening bijzonder voor-
delige voorkeurtarieven geniet. Dit is geenszins het geval. Eiser bevindt zich bijvoorbeeld 
in zo'n situatie dat hij geen beroep kan doen op een voordeeltarief, al heeft hij een lager 
inkomen en is zijn economische en sociale situatie (als werkzoekende) dus nog hachelij-
ker dan die van sommigen uit de wigw-categorie.

Artikel 16 van het E.G-verdrag bepaalt dat de diensten van algemeen economisch be-
lang moeten functioneren op basis van beginselen en voorwaarden die hen in staat stellen 
hun taken te vervullen, namelijk - volgens de mededelingen van de Commissie - met nale-
ving van de algemene beginselen die voortvloeien uit de gelijkheidswet.

De bestreden beslissing, die deze exceptie weigert te onderzoeken, schendt aldus de in 
het middel bedoelde bepalingen en is nietig: de voorrang en de rechtstreekse werking van 
de gemeenschapsrechtelijke bepalingen beletten de strafrechter te weigeren acht te slaan 
op excepties die gegrond zijn op de onwettigheid - ten aanzien van het gemeenschapsrecht 
- van de vervoerbewijzen die de gebruikers in hun bezit dienen te hebben.

Derde middel
Geschonden wetsbepalingen
- artikel 779, eerste lid van het Gerechtelijk Wetboek;
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- de artikelen 153, 155, 189 en 190 van het Wetboek van Strafvordering;
- artikel 10 van de wet van 1 mei 1849 op de rechtbanken van eenvoudige en van cor-

rectionele politie.
Aangevochten beslissingen en redenen
Met bevestiging van de bestreden beslissing verklaart het bestreden vonnis de telastleg-

ging zonder geldige plaatsbewijzen in een trein te hebben gereisd of plaatsgenomen bewe-
zen en veroordeelt het eiser hiervoor.

Grieven
De processen-verbaal van de terechtzittingen van de politierechtbank van 20 november 

2000 en 18 december 2000 zijn niet ondertekend door de voorzitter en stellen niet vast dat 
hij die processen-verbaal niet kon ondertekenen. Luidens artikel 10 van de wet van 1 mei 
1849 moeten de bij de artikelen 155 en 189 van het Wetboek van Strafvordering voorge-
schreven aantekeningen zowel door de griffier als door de voorzitter ondertekend worden. 
Dat vormvereiste is voorgeschreven teneinde aan het proces-verbaal authenticiteit te ver-
lenen en is dus substantieel. Bijgevolg hebben die processen-verbaal niet het karakter van 
een authentieke akte en bewijzen ze noch de teneur van de aldaar gehouden gesprekken 
noch de naleving van de daarin vermelde vormvereisten.

Uit de stukken waarop [het] Hof vermag acht te slaan, blijkt dat de zaak is behandeld 
op de terechtzittingen van 20 november 2000, 18 december 2000 en 2 februari 2001. Het 
bestreden vonnis stelt niet vast dat die eerste twee terechtzittingen openbaar waren, dat 
een vertegenwoordiger van het openbaar ministerie aanwezig was of dat de rechtbank was 
samengesteld uit de magistraat die dat vonnis heeft gewezen. Het proces-verbaal van de 
terechtzitting van 2 februari 2001 is weliswaar zowel door de voorzitter als door de grif-
fier ondertekend. Het gebrek aan ondertekening van de processen-verbaal van 20 novem-
ber en 18 december 2000, staat [het] Hof evenwel niet toe de continuïteit van de samen-
stelling van het rechtscollege te onderzoeken, in zoverre noch het bestreden vonnis noch 
het proces-verbaal van 2 februari 2001 vermelden dat het onderzoek van de zaak sinds die 
laatste datum ab initio zou zijn hervat.

Het beroepen vonnis is bijgevolg nietig. Het bestreden vonnis vernietigt de beroepen 
beslissing niet maar bevestigt ze, op grond, met name, "dat [eisers] conclusie de beroepen 
beslissing geenszins ontkracht wat betreft de ten laste gelegde feiten, de wettigheid van 
die  beschuldiging,  het  voorwerp  van  de  rechtsvordering,  de  ontvankelijkheid  van  de 
rechtsvordering,  de schorsing,  de bevoegdheid, de rechtvaardigingsgrond en de aange-
voerde eenheid van opzet; dat bijgevolg rekening moet worden gehouden met de in het 
beroepen vonnis aangevoerde redenen, waartegen de beklaagde geen bijzonder gegeven in 
concreto aanvoert en, ten overvloede, op de volgende gronden: (...)".

Het bestreden vonnis neemt bijgevolg de nietigheid van de beroepen beslissing over en 
is bijgevolg zelf nietig (schending van alle, in het middel weergegeven wettelijke bepalin-
gen).

V. Beslissing van het Hof
Over het eerste middel :
Overwegende dat de verplichtingen die artikel 86 van het Verdrag tot oprich-

ting van de Europese Gemeenschap, in zijn geconsolideerde versie van 2 oktober 
1997, aan de Lidstaten oplegt,  rechtstreeks van toepassing zijn in het  interne 
recht  en betrekking hebben op de relaties van die Staten met de openbare of 
daarmee gelijkgestelde bedrijven; dat het vonnis, op grond "dat [eiser] zich niet 
kan beroepen op de hoedanigheid van handelspartner, zoals deze is vereist bij ar-
tikel 82 van dat E.G-Verdrag [dat verwijst naar het voormelde artikel 86], aange-
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zien hij de kosteloosheid zelf van het spoorvervoer opeist, terwijl deze in strijd is 
met de essentie zelf van de handel", zijn beslissing niet naar recht verantwoordt 
om het middel te verwerpen, waarin voor de appèlrechters de schending van de 
artikelen 82 en 86 werd aangevoerd;

Overwegende dat het Hof de reden die in het middel bekritiseerd wordt en 
waarop de bestreden beslissing gegrond is, kan vervangen door een rechtsgrond 
waardoor het dictum van die beslissing wordt verantwoord;

Overwegende dat het gemeenschapsrecht, in de regel, geen afbreuk doet aan 
de bevoegdheden van de Lidstaten in strafzaken; dat het evenwel nationale admi-
nistratieve of strafrechtelijke maatregelen verbiedt die met dat recht strijdig zou-
den zijn;

Overwegende dat het strafbaar stellen van spoorvervoer zonder geldig plaats-
bewijs de regel van gemeenschapsrecht niet miskent, die verbiedt een mededin-
gingsvoordeel aan een spoorwegmaatschappij te verlenen;

Overwegende dat het middel, al was het gegrond, niet tot cassatie zou kunnen 
leiden en bijgevolg niet ontvankelijk is bij gebrek aan belang;

Overwegende dat eiser, in het kader van dat middel, het Hof verzoekt een pre-
judiciële vraag te stellen aan het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschap-
pen;

Overwegende evenwel dat de bepalingen van het EG-Verdrag, die volgens het 
middel zijn geschonden, geen enkele vraag om uitlegging of geldigheid doen rij-
zen met betrekking tot de reden die het Hof in de plaats stelt van de door de be-
streden  beslissing  bekritiseerde  redenen,  zodat  er  geen  grond bestaat  om die 
vraag te stellen;

Over het tweede middel :
Overwegende dat het jegens eiser bewezen verklaarde misdrijf erin bestaat in 

een trein te hebben gereisd zonder een geldig plaatsbewijs;
Overwegende dat het vonnis vaststelt dat eiser "wel degelijk erkent geen gel-

dig vervoerbewijs te hebben willen kopen" en vermeldt dat "de economische of 
sociale overwegingen over de wijze waarop het plaatsbewijs zou kunnen of mo-
gen worden verworven, geenszins verband houden met de beschuldiging en met 
de strafwet"; dat de appèlrechters hun beslissing aldus naar recht verantwoorden, 
waarbij zij de kritiek verwerpen die eiser uit op het misbruik die de Nationale 
Maatschappij  der  Belgische  Spoorwegen  van  haar  machtspositie  zou  maken, 
door op reizigers gedifferentieerde tarieven toe te passen;

Dat het middel niet kan worden aangenomen;
Overwegende dat het middel aldus verworpen wordt om een reden die geen 

verband houdt met de daarin bedoelde gemeenschapsrechtelijke bepalingen, zo-
dat er aan het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschap geen prejudiciële 
vragen betreffende de uitlegging ervan dienen te worden gesteld;

Over het derde middel :
Overwegende dat, wanneer het proces-verbaal van de terechtzitting bepaalde 

vaststellingen niet bevat, of zelfs niet bestaat of nietig is, de regelmatigheid van 
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de rechtspleging kan blijken uit de vermeldingen van andere stukken waarop het 
Hof vermag acht te slaan;

Overwegende dat het proces-verbaal van de terechtzitting van 20 november 
2000 van de Politierechtbank te Brussel, waarop het openbaar ministerie heeft 
gevorderd, eiser en zijn advocaat zijn gehoord en hun conclusie hebben neerge-
legd, de zaak in beraad is genomen en de uitspraak van het vonnis op een latere 
datum is vastgesteld, alleen is ondertekend door de griffier en bijgevolg geen au-
thentiek karakter heeft;

Overwegende evenwel dat het vonnis van 2 februari 2001 van de politierecht-
bank vaststelt dat het openbaar ministerie in zijn vorderingen is gehoord, terwijl 
het dossier van de rechtspleging eisers conclusie bevat, met de handtekeningen 
van de voorzitter en van de griffier, en met de vermelding dat die conclusie is 
neergelegd "op de openbare terechtzitting" van 20 november 2000; dat die ver-
meldingen de regelmatigheid van de voor die rechtbank gevolgde rechtspleging 
bewijzen; dat de bestreden beslissing, die het beroepen vonnis bevestigt en de re-
denen ervan aanneemt, niet nietig is;

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.

14 mei 2003 - 2° kamer – Voorzitter: de h. Fischer, waarnemend voorzitter – Verslag-
gever:  de h. Close –  Gelijkluidende conclusie  van de h. Spreutels, advocaat-generaal – 
Advocaat: mr. P.-P. Van Gehuchten, Brussel.

Nr. 293

2° KAMER - 14 mei 2003

VONNISSEN EN ARRESTEN — STRAFZAKEN — ALGEMEEN - AUTHENTIEKE AKTE - 
PROCES-VERBAAL VAN DE TERECHTZITTING - DOORHALING - GEEN GOEDKEURING - GEVOLG.

Een doorhaling die in een authentieke akte van de strafrechtspleging niet  regelmatig is  
goedgekeurd,  wordt  als niet-bestaande beschouwd,  zodat een proces-verbaal  van de 
terechtzitting dat niet-goedgekeurde doorhalingen bevat, met de doorgehaalde woorden 
moet  worden  gelezen,  tenzij  de  doorgehaalde,  niet-goedgekeurde  woorden  de  
regelmatigheid  van de rechtspleging  niet  aantasten1;  geen enkele  wettelijke  bepaling 
schrijft evenwel voor dat de doorhalingen genummerd moeten zijn, het is voldoende dat  
de afdoend goedgekeurde doorhalingen geïdentificeerd kunnen worden. (Art. 78 Sv.)

1 Cass., 26 april 1994, A.R. 6634, nr. 197; 16 feb. 2000, A.R. P.99.1690.F, nr. 132; 12 juni 2002, 
A.R. P.02.0341.F, nr. 352.
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(V.)

ARREST (vertaling)

(A.R. P.02.0540.F)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen een vonnis, op 1 februari 2002 onder het 

nummer 734 in hoger beroep gewezen door de Correctionele Rechtbank te Brus-
sel.

II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Frédéric Close heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Jean Spreutels heeft geconcludeerd.
III. Feiten
Het bestreden vonnis bevestigt eisers veroordeling tot een geldboete, doordat 

hij zonder geldig plaatsbewijs met de trein heeft gereisd, met schending van de 
artikelen 3 en 10 van het koninklijk besluit van 4 april 1895 houdende voor-
schriften betreffende de maatregelen, na te komen voor het reizigersvervoer over 
Staatsspoorwegen en over de vergunde spoorwegen, genomen ter uitvoering van 
artikel 3 van de wet van 12 april 1835 betreffende het tolgeld en de reglementen 
van de spoorwegpolitie.

IV. Cassatiemiddelen
Eiser voert vier middelen aan, gesteld als volgt :
(...);
Vierde middel
Geschonden wetsbepalingen
- artikel 779, eerste lid van het Gerechtelijk Wetboek;
- artikel 78 van het Wetboek van Strafvordering.
Aangevochten beslissingen en redenen
Het bestreden vonnis verklaart, met bevestiging van de bestreden beslissing, de telast-

legging bewezen, met name in een trein te hebben gereisd of te hebben plaatsgenomen 
zonder geldig plaatsbewijs, en veroordeelt hem hiervoor.

Grieven
Krachtens artikel 779, eerste lid van het Gerechtelijk Wetboek, kan het vonnis of arrest 

alleen worden gewezen door het voorgeschreven aantal rechters.
Het proces-verbaal van de terechtzitting van 7 december (of 11 januari?) 2001 van de 

correctionele rechtbank, waarop de zaak is behandeld, vermeldt de goedkeuring van de 
doorhaling van vijf woorden. Datzelfde proces-verbaal bevat acht doorgehaalde woorden 
(waaronder de datum van het proces-verbaal). Aangezien de niet-goedgekeurde, tussen de 
regels geschreven woorden, doorhalingen en verwijzingen, krachtens artikel 78 van het 
Wetboek van Strafvordering,  als  niet-bestaande  moeten worden  beschouwd,  blijkt  het 
rechtscollege, tijdens die terechtzitting, te zijn samengesteld uit de heren Niemegeers, van 
der Mensbrugghe en de le Vingne en mevrouw Joly. Bijgevolg was de kamer van de cor-
rectionele rechtbank die het bestreden vonnis in hoger beroep heeft gewezen, op die te-
rechtzitting niet samengesteld uit het voorgeschreven aantal rechters en schendt het be-
streden vonnis derhalve de in het middel weergegeven wettelijke bepalingen.
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V. Beslissing van het Hof
(...);
Over het vierde middel :
Overwegende dat, weliswaar, krachtens artikel 78 van het Wetboek van Straf-

vordering, dat van toepassing is op alle authentieke akten van de strafrechtsple-
ging, een niet regelmatig goedgekeurde doorhaling als niet-bestaande wordt be-
schouwd, zodat een proces-verbaal van de terechtzitting dat niet-goedgekeurde 
doorhalingen bevat, met de doorgehaalde woorden moet worden gelezen, tenzij 
de doorgehaalde, niet-goedgekeurde woorden de regelmatigheid van de rechts-
pleging niet aantasten;

Overwegende dat, evenwel, geen enkele wettelijke bepaling voorschrijft dat de 
doorhalingen genummerd moeten zijn; dat het voldoende is dat de afdoend goed-
gekeurde doorhalingen geïdentificeerd kunnen worden;

Overwegende dat, te dezen, het proces-verbaal van de terechtzitting van de 
correctionele rechtbank waarop de zaak is behandeld en in beraad genomen, de 
doorhaling van negen genummerde lijnen en zeven niet-genummerde woorden 
bevat; dat dit proces-verbaal de doorhaling van negen lijnen en van vijf woorden 
goedkeurt;

Overwegende dat het proces-verbaal van de terechtzitting, zonder rekening te 
houden met de niet-goedgekeurde doorhalingen, als volgt moet worden gelezen: 
"Op de terechtzitting van 7 januari december 2001 de 48ste kamer van de Recht-
bank van Eerste Aanleg te Brussel, alwaar in correctionele politiezaken zitting 
hielden de heer Niemegeers, rechter die het ambt van voorzitter waarnam, de 
heer van der Mensbrugghe, rechter, mevrouw de le Vingne, Joly, plaatsvervan-
gend rechter, Belgisch onderdaan, ouder dan 30 jaar, advocaat ingeschreven op 
de tabel van de orde en opgeroepen om zitting te houden bij gebrek aan voldoen-
de plaatsvervangende rechters [...]"; dat de woorden "januari", "de le Vingne" en 
"plaatsvervangend rechter" zijn doorgehaald;

Overwegende dat de vermelding volgens welke de doorhaling van "vijf woor-
den" wordt goedgekeurd, voortvloeit uit een verschrijving die door het Hof ver-
beterd moet worden;

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.

14 mei 2003 - 2° kamer – Voorzitter: de h. Fischer, waarnemend voorzitter – Verslag-
gever:  de h. Close –  Gelijkluidende conclusie  van de h. Spreutels, advocaat-generaal – 
Advocaat: mr. P.-P. Van Gehuchten, Brussel.
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Nr. 294

2° KAMER - 14 mei 2003

1º AANSPRAKELIJKHEID BUITEN OVEREENKOMST — HERSTELPLICHT — 
DADER (VOOR EIGEN DAAD) - VOORWAARDEN - VASTSTAANDE SCHADE - ONRECHTMATIG 
VOORDEEL.

2º AANSPRAKELIJKHEID BUITEN OVEREENKOMST — SCHADE — ALGEMEEN - 
VASTSTAANDE SCHADE - ONRECHTMATIG VOORDEEL.

3º AANSPRAKELIJKHEID BUITEN OVEREENKOMST — SCHADE — ALGEMEEN - 
ZWARTWERK - BEZOLDIGINGEN - ONRECHTMATIG VOORDEEL - GEVOLG.

4º AANSPRAKELIJKHEID BUITEN OVEREENKOMST — HERSTELPLICHT — 
ALGEMEEN - SCHADE - ZWARTWERK - BEZOLDIGINGEN - ONRECHTMATIG VOORDEEL - GEVOLG.

5º ARBEID — ALLERLEI - ZWARTWERK - BEZOLDIGINGEN - AANSPRAKELIJKHEID BUITEN 
OVEREENKOMST - SCHADE - ONRECHTMATIG VOORDEEL - GEVOLG.

1º en 2° De artt. 1382 en 1383 B.W. verplichten de dader van een foutieve daad de door 
die daad veroorzaakte schade te vergoeden, wanneer die schade vaststaat en niet in de  
derving van een onrechtmatig voordeel bestaat1. (Artt. 1382 en 1383 B.W.)

3º, 4° en 5° Bezoldiging uit zwartwerk is, in de regel, een onrechtmatig voordeel waarvan  
de derving niet tot vergoeding aanleiding kan geven2. (Artt. 1382 en 1383 B.W.)

(T. T. L.)

Conclusie van de Heer advocaat-generaal Jean Spreutels (vertaling):
1. De aansprakelijkheid voor een wegverkeersongeval is verdeeld naar rata van drie 

vierde ten laste van de beklaagde, verweerder in cassatie, en van een vierde ten laste van 
de burgerlijke partij, eiseres in cassatie. De getroffene is t.g.v. zijn letsels vijf jaar lang 
tijdelijk volledig arbeidsongeschikt geweest.

De burgerlijke partij vordert een bedrag dat zowel de vergoeding omvat van de derving 
van het  loon dat  is  verkregen ter  uitvoering van een arbeidsovereenkomst  als voltijds 
loontrekkende  en  overeenkomstig  de  sociale  wetgeving,  als  een  vergoeding  voor  het 
verlies van voordelen uit werk van dezelfde omvang voor dezelfde werkgever, maar dat 
“in het zwart” werd verricht.

Het  bestreden  arrest  van  het  Hof  van  Beroep  te  Bergen  heeft  dat  standpunt  niet 
aangenomen, op de volgende gronden : “het hof (van beroep), dat geen acht slaat op de 
feitelijke omstandigheden die zijn ontstaan na het verrichten van het zwartwerk, en met 
name op het feit dat ze niet bij de belastingen zijn aangegeven, beslist dat de feitelijkheid 
van die prestaties afdoend is bewezen en stelt vast dat de burgerlijke partij,  onder het 
gezag  en  toezicht  van  zijn  werkgever,  verschillende  prestaties  heeft  geleverd  met 
schending van sociale bepalingen van openbare orde, inz. het koninklijk besluit nr. 5 van 
23 oktober 1978 betreffende het bijhouden van sociale documenten, de Arbeidswet van 16 
maart 1971, die bepalingen betreffende werk– en rusttijden bevat, en de wet van 27 juin 
1969  betreffende  de  maatschappelijke  zekerheid  der  arbeiders,  waarvan  verschillende 
overtredingen strafbaar zijn gesteld (met name de artikelen 11 tot 15 van het koninklijk 

1 Zie concl. O.M. 
2 Ibid.
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besluit van 23 oktober 1978, 53 tot 59 van de wet van 16 maart 1971, 35 tot 39 van de wet 
van 27 juni 1969); (…) de oorzaak die heeft geleid tot het verkrijgen van de financiële 
voordelen die de burgerlijke partij in het zwart heeft ontvangen is bijgevolg ongeoorloofd, 
waardoor de aantasting van het vermogen die daaruit  voortvloeit  onrechtmatig en dus 
onherstelbaar is; (…) alleen de aantasting van het belang m.b.t. de regelmatige, door de 
burgerlijke  partij  verrichte  arbeidsprestaties  als  eerste  werkman–bakker  kan  worden 
hersteld”.

Het middel voert de schending aan van de artt. 6, 1131, 1382, 1383 B.W. en 3 V.T.Sv. 
Volgens eiser “heeft de omstandigheid dat de bedrijfsinkomsten die de getroffene heeft 
moeten derven t.g.v.  de  onrechtmatige  daad,  niet  aan de personenbelasting en aan de 
R.S.Z. zijn aangegeven en dat geen socialezekerheidsbijdragen zijn geïnd, geen enkele 
weerslag op de verplichting van de pleger van de onrechtmatige daad om de schade van 
de getroffene te vergoeden t.g.v. de derving van die inkomsten, die door dat feit alleen 
geen onrechtmatig voordeel vormen waarvan de derving niet hoeft te worden vergoed, 
aangezien de arbeidsprestaties, waarvoor de getroffene die lonen ontving en die hij niet 
meer kon verrichten t.g.v. de fout van de pleger van de onrechtmatige daad, op zich niet 
strijdig zijn met de openbare orde of met de goede zeden, en dat evenmin werden omdat 
op de daaruit ontstane inkomsten noch belastingen noch socialezekerheidsbijdragen voor 
werknemers  zijn  geheven,  of  voortvloeien  uit  arbeidsprestaties  die  de wetten over  de 
arbeidsduur  schonden.  (….  Het  bestreden  arrest)  miskent  het  wettelijk  begrip  van 
herstelbare rechtmatige schade en de verplichting om de schade t.g.v. een foutieve daad 
volledig te vergoeden”.

Het middel kan m.i. niet worden aangenomen.
2. Volgens de vaste rechtspraak van uw Hof verplichten de artt. 1382 e.v. B.W. de 

pleger  van  een  onrechtmatig  feit  alle  vaststaande  schade  volledig  te  vergoeden3,  met 
uitzondering  van  het  door  zijn  fout  veroorzaakte  verlies  van  een  onrechtmatig4, 
ongeoorloofd5 of  onwettig6 voordeel.  Uw  Hof  heeft  ook  beslist  dat,  inzake 
aansprakelijkheid  buiten  overeenkomst,  de  aantasting  van  een  belang  alleen  tot  een 
herstelvordering kan leiden als het een wettig7 of geoorloofd8 belang betreft. In deze zaak 
heeft de vraag betrekking op het geoorloofd karakter van het verloren voordeel en niet op 
het  belang  om  te  handelen,  al  leiden  beide  benaderingen  ongetwijfeld  tot  hetzelfde 
resultaat9. Is, inzake aansprakelijkheid, het belang om te handelen niet vaak gebaseerd op 

3 Zie Cass., 13 sept. 2000, volt. terechtz., A.R. P.99.1485.F, nr. 464, en de concl. O.M. ; 5 dec. 2001, 
A.R. P.01.0588.F, nr. 673 ; 21 dec. 2001, A.R. C.99.0439.N, nr. 721.
4 Cass., 16 jan. 1939 (Bull. en Pas. 1939, I, 25), 2 mei 1955 (A.C. 1955, I, 725), 17 juni 1975 (ibid. 
1975, I, 1105), 19 dec. 1978 (ibid. 1978-79, I, 472), 15 feb. 1990, A.R. 8500, nr. 364; zie ook Cass., 
21 april 1958 (Bull. en Pas. 1958, I, 921), 26 juni 1967 (A.C. 1967, I, 1299), 30 nov. 1981, A.R. 1830 
(ibid. 1981-82, nr. 210) en de concl. adv.-gen. DECLERCQ vóór Cass., 1 feb. 1989, volt. terechtz., A.R. 
5819, in Bull. en Pas. 1989, I, nr. 322, blz. 322.
5 Cass., 4 sept. 1972 (A.C. 1973, 1).
6 Cass., 18 juni 1998, A.R. C.96.0015.N, nr. 323.
7 Cass., 15 feb. 1990, A.R. 8500, nr. 364, redenen, en 3 okt. 1997, A.R. C.96.0334.F, nr. 387.
8 Cass., 2 april 1998, A.R. C.94.0438.N, nr. 188, met concl. van adv.–gen. DE SWAEF, R.W. 1998-99, 
blz. 502, opm., R.G.D.C. 1999, blz. 251, opm. D. SIMOENS.
9 Zie G. BLOCK, Les fins de non-recevoir en procédure civile, Brussel–Parijs, 2002, blz. 96 tot 110, 
inz. blz. 102 tot 104, die vindt dat het gaat om een vraag over de grond van de zaak en niet over de 
ontvankelijkheid, en die kritiek uit op het arrest van 2 april 1998, hierboven aangehaald in noot 6 
(blz. 103, noot 322). Net als die auteur kunnen we ons immers de vraag stellen of “l’intrusion d’un tel 
élément de fond, au stade de l’examen des fins de non-recevoir (n’est pas) de nature à créer d’autres 
problèmes, liés notamment à l’autorité de la chose jugée et à l’impartialité objective du juge. En effet, 
si dans le cadre de l’examen des fins de non-recevoir, le juge décide que la prétention du demandeur 
est  juridiquement protégée, est-il encore en droit, sans se contredire ou  sans violer l’autorité de la 
chose jugée, de rejeter la demande au fond en décidant que les conditions du droit allégué ne sont pas 
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de schade, die ook een van de voorwaarden voor het recht op vergoeding is10?
Volgens  de  rechtsleer  vindt  die  vereiste  “sa  justification  dans  le  principe  qu’une 

situation  contraire  à  l’ordre  public  ou  aux  bonnes  mœurs  ne  peut  avoir  d’effets 
juridiques”11. “On doit y voir une règle tout à fait générale, applicable dans tous les cas où 
accueillir l’action de la partie lésée reviendrait à consacrer juridiquement dans son chef 
une  situation  qui  doit  être  jugée illégitime,  illicite  ou  immorale”12.  “Le dommage est 
illégitime, si la situation dans laquelle la victime se trouvait en l’absence de l’accident 
était contraire à une règle de droit et donc illicite. La différence négative par rapport à une 
situation  illicite  qui  aurait  existé  en  l’absence  du  fait  générateur  de  responsabilité 
constitue, à son tour, un dommage illégitime”13. Men heeft evenwel erop gewezen dat er 
thans een grote onzekerheid bestaat m.b.t. “le maniement de la notion ‘d’intérêt légitime 
juridiquement protégé’ qui est d’ailleurs, comme cela a été constaté depuis longtemps, 
ambigue”14. Sommigen zien hierin zelfs “un choix de politique juridique, jurisprudentielle 
à vrai dire, plus que législative”15. Maar men mag niet verwijzen naar extrajuridische – en 
dan hoofdzakelijk morele – criteria16. Moet immers nog worden herhaald dat schade een 
juridisch begrip is waarvan de uitlegging ten grondslag ligt  aan een beslissing van de 
bodemrechter en als dusdanig onderworpen is aan de toezicht van uw Hof17?

3.  Die  regel  heeft  uw Hof m.n. toegepast op een onteigening ten algemenen nutte. 
Wanneer aldus onteigend wordt ter verwezenlijking van een gewestplan van aanleg, wordt 
bij de berekening van de waarde van het onteigend goed geen rekening gehouden met de 
waardevermeerdering van het goed, die het gevolg is van de oprichting van een bungalow 
met  overtreding  van  de  voorschriften  van  het  gemeentelijk  plan  van  aanleg18.  De 
schadeloosstelling die toekomt aan iemand die ten algemenen nutte uit  zijn eigendom 
wordt ontzet, moet de volledige schade vergoeden. Het verlies van een onwettig voordeel 
is echter geen vergoedbare schade. Er kan bijgevolg geen onteigeningsvergoeding worden 
toegestaan  voor  een  onwettig  voordeel  dat  is  verworven  door  werken  die  zonder  de 
vereiste vergunning zijn uitgevoerd19.

In het geval dat geleid heeft tot uw arrest van 3 okt. 199720, had het bestreden arrest 
geweigerd de eigenaar van vervuilde vijvers en waterbekkens schadeloos te stellen, op 
grond dat het water in die vijvers en waterbekkens onwettig was vergaard. Het hof van 
beroep had beslist dat die eigenaar “die watervang zonder titel of recht (heeft) gebruikt, in 
strijd  met  de  wettelijke  en  verordenende  bepalingen  en  de  herinneringen  van  het 
provinciebestuur;  dat  (zijn)  toestand  vanzelfsprekend  onwettig  was  ;  dat  (hij)  in  die 
omstandigheden niet  doet  blijken van een wettig belang om de vergoeding van (zijn) 

remplies? Le juge est-il encore totalement libre de juger au fond?” (blz. 109 en 110).
10 H. MAZEAUD, “La lésion d’un intérêt légitime juridiquement protégé”,  D. 1954, chron., blz. 39, 
aangehaald door C. BOILLOT, noot sub Cass. fr., 24 jan. 2002, J.C.P. 2002, 10118, blz. 1402.
11 R.O. DALCQ,  Traité de la responsabilité civile, dl. II, “Le lien de causalité – Le dommage et sa 
réparation”, Novelles, Droit civil, dl. V, vol. II, Brussel, 1962, blz. 287, nr. 2919.
12 Idem, blz. 288, nr. 2920.
13 L. CORNÉLIS et Y. VUILLARD, “Le dommage”, Responsabilité – Traité théorique et pratique, titel I, 
dossier 10, Brussel, 2000, blz. 17, nr. 26.
14 G. VINEY en P. JOURDAIN, Traité de droit civil, Les conditions de la responsabilité, tweede uitg., Pa-
rijs, 1998, blz. 66, nr. 274.
15 P. LE TOURNEAU en L. CADIET, Droit de la responsabilité civile, Parijs, 1996, blz. 191, nr. 667.
16 L. CORNÉLIS et Y. VUILLARD, o.c., ibid.
17 Zie concl. O.M. vóór Cass., volt. terechtz., 13 sept. 2000, A.R. P.99.1485.F, nr. 464, blz. 1322, nr. 
4, en de verwijzingen in noot 7.
18 Cass., 14 dec. 1979 (A.C. 1979-80, 472).
19 Cass., 18 juni 1998, A.R. C.96.0015.N, nr. 323,  R.W. 1998-99, blz. 543, opm.,  A.J.T. 1998-99, 
opm.  L. DE GEYTER;  zie I. CLAES, “Geen bouwvergunning, verlies van énkel rechtsbescherming?”, 
R.D.C. 1999, blz. 840.
20 Cass., 3 okt. 1997, A.R. C.96.0334.F, nr. 387.
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vermeende schade te vorderen; (…) dat iedere schending van de wetten en verordeningen 
betreffende de onbevaarbare waterlopen een misdrijf is  in de strafrechtelijke betekenis 
van de term en het uitgesloten is dat de dader aanspraak kan maken op een beschermd 
recht  dat  voortvloeit  uit  zijn  onwettige  handelwijze”.  Het  middel  had  aangevoerd  dat 
“hoewel de aantasting van een belang of voordeel enkel aanleiding (kan) geven tot een 
rechtsvordering tot schadeloosstelling indien het gaat om een wettig belang of voordeel, 
iedere dader die aansprakelijk is voor die aantasting daarom niet het recht heeft om zich te 
beroepen op de onwettigheid van het aldus aangetaste belang of voordeel; immers enkel 
de overheidsinstanties die bevoegd zijn om de vereiste machtigingen tot  oprichting of 
wijziging van kunstwerken op de onbevaarbare waterlopen te verlenen, in casu gerechtigd 
waren aan te voeren dat de watervang (…) onwettig was”. Uw Hof oordeelde dat dit 
middel  faalde  naar  recht.  Het  herhaalde  de  regel:  “inzake  aansprakelijkheid  buiten 
overeenkomst  (kan)  de  aantasting  van  een  belang  slechts  aanleiding  geven  tot  een 
vordering tot schadeloosstelling, indien het een wettig belang betreft” en paste die op dat 
geval toe : “het arrest (beslist) wettig dat, als het bewezen is dat het water op onwettige 
wijze  werd  afgeleid,  eiseres  wel  degelijk  geen  titel  of  recht  heeft  om van  de  eerste 
verweerster vergoeding te vorderen”.

4.  In  een  andere  zaak21 had  een  hof  van  beroep  beslist  dat  de  eigenaar  van  een 
wederrechtelijk  op  een  terrein  geplaatste  caravan  geen  rechtmatig  belang  had  om 
vergoeding te verkrijgen voor de door de val van een boom veroorzaakte schade. Het 
middel voerde aan dat het feit dat de caravan zonder bouwvergunning als vaste inrichting 
in een recreatiegebied geplaatst was, niet tot gevolg had dat het herstel van de door de 
fout van een derde beschadigde caravan een onrechtmatig belang zou zijn en dat geen 
vergoeding van enige winst uit de onrechtmatige situatie beoogd werd. Uw Hof oordeelde 
dat dit  middel gegrond was. Na dezelfde regel als in het voorgaande arrest  te hebben 
herhaald, verduidelijkte uw Hof hem door eraan toe te voegen dat degene die enkel het 
behoud van een toestand in strijd  met de  openbare  orde nastreefde22,  geen rechtmatig 
belang had, wat het bestreden arrest niet had vastgesteld.

Met  dat  laatste  arrest  kan  de  rechtspraak  van  uw  Hof  over  het  begrip  van  het 
geoorloofde voorwerp van de verzekeringsovereenkomst in verband worden gebracht. Zo 
is  een  brandverzekering  van  een  gebouw  niet  nietig,  alleen  omdat  dat  gebouw  is 
opgetrokken zonder bouwvergunning. Opdat de overeenkomst nietig zou zijn wegens het 
ongeoorloofde  karakter  van  zijn  voorwerp,  moet  dat  voorwerp  een  onwettige  situatie 
mogelijk  maken  of  in  stand  houden23.  Zo  ook  is  het  voorwerp  van  een 
verzekeringsovereenkomst van een gebouw met een stookolietank die geëxploiteerd werd 
in  overtreding  van  de  bepalingen  van  het  Algemeen  Reglement  voor  de 
Arbeidsbescherming,  niet  onrechtmatig  omdat  een  dergelijk  voorwerp  geen 
ongeoorloofde toestand doet ontstaan of in stand houdt24. Maar hier moet een onderscheid 
worden gemaakt tussen het voorwerp van de verzekeringsovereenkomst, te weten, voor de 
verzekeraar, de dekking van een in de overeenkomst bedongen of bij wet bepaald risico, 
en het voorwerp dat risico loopt, te weten het verzekerde voorwerp is. Het voorwerp van 
de overeenkomst is geoorloofd, “aangezien het niet in strijd is met een regel van openbare 
orde of met de goede zeden. Het feit  dat  het verzekerde voorwerp – de lekke tank – 
reglementsbepalingen  schendt  waarop  straf  is  gesteld,  heeft  geen  invloed  op  het 
geoorloofd karakter van de verbintenis van het contract”25.

21 Cass., 2 april 1998, A.R. C.94.0438.N, nr. 188, met concl. adv.-gen. DE SWAEF, nr. 188.
22 Die verduidelijking werd gesuggereerd door adv.-gen. DE SWAEF in zijn voormelde concl., blz. 
408, nrs. 7 en 8.
23 Cass., 8 april 1999, A.R. C.98.0042.F, nr. 199.
24 Cass., 14 sept. 2000, A.R. C.98.0496.F, nr. 470, met concl.adv.-gen. HENKES.
25 Voormelde concl. van adv.–gen. HENKES, blz. 1341 et 1342.
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Zo  heeft  uw  Hof  inzake  stedenbouw  ook  beslist  dat  de  vordering  die  strekt  tot 
terugbetaling van de kosten van zonder vergunning uitgevoerde werken, niet strekt tot het 
behoud van een wederrechtelijke toestand26. De beslissing die deze vordering aanneemt, 
schendt dus de artikelen 17 en 18 van het Gerechtelijk Wetboek, 6, 1131 en 1133 van het 
Burgerlijk Wetboek niet.

Is  die  bijkomende vereiste  van de doelstelling om een wederrechtelijke  toestand te 
bestendigen, echt verantwoord wanneer de vordering alleen ertoe strekt schadevergoeding 
te verkrijgen voor het door de fout van de aansprakelijke derde geleden verlies van de 
voordelen,  die  de  getroffene  haalde  uit  de  wederrechtelijke  toestand  waarin  hij  zich 
bevond? Zou zijn rechtsvordering dan niet in elk geval moeten worden aangenomen, hoe 
ongeoorloofd de toestand waarin hij zich bevindt ook is, aangezien die vordering nooit 
ertoe strekt die toestand te bestendigen? In een commentaar op uw voormeld arrest van 2 
april 1998 werd de doelstelling om de ongeoorloofde toestand te bestendigen, heel terecht 
gelijkgesteld met die welke ertoe strekt elk uit een dergelijke toestand gehaalde voordeel 
te  doen  vergoeden27.  Dat  is  m.i.  wel  degelijk  het  geval  in  het  thans  aan  uw  Hof 
voorgelegde geval.

5. M.i. kan uw rechtspraak, volgens welke de dader van een doodslag geen beroep kan 
doen  op  het  ongeoorloofd  karakter  van  overspel  om  zich  aan  de  burgerrechtelijke 
gevolgen van zijn fout te onttrekken, niet als argument dienen28. Uw Hof heeft de regel 
herhaald, volgens welke de aantasting van een belang alleen tot een rechtsvordering tot 
vergoeding kan leiden als  het  gaat  om een rechtmatig  belang.  Overspel  is  echter  een 
feitelijke toestand die het privé–leven raakt, die thans niet meer onder toepassing van de 
strafwet valt, en die alleen door de echtgenoot van de pleger in rechte wettig kan worden 
aangevoerd bij een rechtsvordering tot echtscheiding of tot scheiding van tafel en bed. Het 
overspelig  karakter  van  het  samenwonen  sluit  bijgevolg  niet  uit  dat  het  belang  bij 
vergoeding van de door de doodslag veroorzaakte schade een rechtmatig karakter heeft. 
Men kan zich dus niet voorstellen hoe die rechtspraak kan worden toegepast op de thans 
aan uw Hof voorgelegde toestand.

6. In deze zaak moet uw Hof geen uitspraak doen over het rechtmatig karakter van de 
schade, die bestaat in de derving van een niet–aangegeven inkomen, in overtreding met de 
belastingwetten, aangezien de appèlrechters dat gegeven uitdrukkelijk uit hun beslissing 
hebben uitgesloten. Toch is het opmerkenswaard dat er wat dat betreft een evolutie in de 
rechtsleer is. Oorspronkelijk was men van mening dat de rechter die de schade in concreto 
moest  beoordelen,  in  het  gemene recht  van de aansprakelijkheid,  de  schade t.g.v.  het 
inkomstenverlies  moest  bepalen  op  grond  van  de  reële  inkomsten  van  de  getroffene, 
zonder daarbij gebonden te moeten zijn door diens belastingaangiften29. Is een dergelijke 

26 Cass., 8 nov. 2001, A.R. C.99.0159.N, nr. 606.
27 D. SIMOENS, o.c., blz. 255.
28 Cass., 15 feb. 1990, A.R. 8500, nr. 364; zie Cass., 1 feb. 1989, volt. terechtz., A.R. 5819, nr. 322, 
met concl.. adv.–gen. DECLERCQ in Bull. en Pas. 1988–89, I, nr. 322.
29 Zie J. RONSE, “Schade en schadeloosstelling”,  A.P.R. 1957, nr. 843 à 852, R.O. DALCQ,  o.c.,  nr. 
3559 en 3562 tot 3564, J.L. FAGNART, “La responsabilité aquilienne”, J.T. 1970, blz. 41, nr. 74 en “La 
responsabilité civile”,  J.T. 1976, blz. 620, nr. 140, met citaat uit Brussel, 19 dec. 1969,  R.G.A.R., 
1970, nr. 8466. Men haalde een argument a contrario uit art. 331, eerste lid W.I.B. 1992, dat een eer-
dere tekst overneemt, volgens welke de belastingaangiften van de belastingplichtigen hun kunnen 
worden tegengeworpen bij het bepalen van de vergoedingen of schadeloosstellingen die zij van de 
Staat of van andere publiekrechtelijke rechtspersonen vorderen, wanneer het bedrag van die vergoe-
dingen of schadeloosstellingen rechtstreeks of onrechtstreeks afhangt van het bedrag van hun winsten 
of inkomsten. Zie Cass., 13 okt. 1958 (A.C. 1959, 126) en, inzake onteigening ten algemenen nutte, 
Cass., 22 maart 1991, A.R. 6597, nr. 390, en 14 dec. 1995, C.93.0122.N, nr. 548. De rechter kan de 
belastingadministratie niet bevelen belastingstukken over te leggen in een gemeenrechtelijk geschil, 
dat niet strekt tot invordering van de belasting zelf of van een bedrag dat krachtens de belastingwet-
ten verschuldigd is, wegens het beroepsgeheim dat de belastingadministratie moet eerbiedigen (Cass., 
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opvatting  nog  verantwoord  en  is  ze  niet  te  laks30 t.o.v.  het  fenomeen  van  de 
belastingfraude?  Daarenboven  moet  worden  beklemtoond  dat  wie  belastingmisdrijven 
pleegt, zowel werkgever als werknemer, strafrechtelijk wordt gestraft.

7.  In  een  arrest  van  24  jan.  200231,  dat  zijn  eerste  commentatoren  reeds  als  een 
beginselarrest omschreven, heeft het Franse Hof van Cassatie beslist dat “une victime ne 
peut obtenir la réparation de la perte de ses rémunérations que si celles-ci sont licites” en 
dat  “des  rémunérations  provenant  d’un  travail  dissimulé32,  n’ouvrent  pas  droit  à 
indemnisation”.  Het  Hof  besliste  aldus  dat  het  hof  van  beroep  art.  1382  B.W.  had 
geschonden, toen het,  bij de bepaling van de loonderving die een getroffene t.g.v. een 
wegverkeersongeval  had  geleden  tijdens  zijn  periode  van  tijdelijke  gehele 
arbeidsongeschiktheid, erop wees dat de getroffene niet alleen loon ontving, zoals bleek 
uit de overgelegde loonbriefjes, maar ook niet–aangegeven bezoldigingen, zoals bleek uit 
getuigschriften33.

Dat arrest ligt in de lijn van eerdere beslissingen. Zo heeft het Franse Hof van Cassatie 
geweigerd om de schade te vergoeden van een ambachtsman, die zijn werk verloren had 
omdat de verhuurder hem had uitgezet uit de lokalen waar hij zijn activiteiten onwettig 

18 mei 1972, A.C. 1972, 871).
30 E. DIRIX,  Het begrip schade, Brussel, 1984, blz. 73, nr. 109: “deze opvatting lijkt toch te laks. 
Minstens moet aangenomen worden dat de fiscale bescheiden als uitgangspunt moeten worden geno-
men bij de bepaling van de inkomstenschade en dat hiervan slechts uitzonderlijk mag worden afge-
weken”; die auteur citeert P. LE TOURNEAU,  La règle “ nemo auditur …”, Parijs, 1970, blz. 321, nr. 
922: “il n’est pas admissible qu’il puisse y avoir dans le plaideur deux personnages: le premier, le 
contribuable, qui déclare à son contrôleur qu’il gagne peu; le second, le justiciable, soutenant devant 
le juge qu’il gagne beaucoup”; R. ANDRÉ, La réparation du préjudice corporel, 1986, blz. 25, nr. 4: 
“le laxisme des juges risque cependant d’encourager les fraudes fiscales”. Zie ook R.O. DALCQ en F. 
GLANSDORFF,  “La responsabilité délictuelle et  quasi délictuelle - Examen de jurisprudence (1980 à 
1986)”,  R.C.J.B. 1988, blz. 487, nr. 170: “les déclarations fiscales sont en pratique de plus en plus 
souvent invoquées non seulement pour établir les revenus de la victime avant l’accident mais aussi 
pour déterminer sa situation postérieure et rechercher l’influence de l’incapacité sur ses activités.  Il 
est devenu exceptionnel qu’une victime ose affirmer que sa déclaration fiscale ne correspond pas à la 
réalité, ce qui réduit très sensiblement la portée de l’article 239 (thans 331) du C.I.R. (…)”.
31 Cass. fr. civ., 24 jan. 2002, Bull. civ., II, nr. 5, J.C.P. 2002, II, 10118, opm. C. BOILLOT, D. 2002, 
Jur. 2559,  opm.  D.  MAZEAUD,  “La  résistance  de  la  règle  morale  dans  la  responsabilité  civile”, 
Defrénois, nr. 11/02, blz. 786, opm. R. LIBCHABER, Dr. et Patrimoine, 2002, nr. 3061, opm. F. CHABAS.
32 Het verbod op sluikwerk volgt uit art. L. 324-9 van de “Code du travail” : “Le travail totalement 
ou partiellement dissimulé, défini et exercé dans les conditions prévues par l'article L. 324-10, est 
interdit  ainsi  que  la  publicité,  par  quelque  moyen  que  ce  soit,  tendant  à  favoriser,  en  toute 
connaissance de cause, le travail dissimulé. Il est également interdit d'avoir recours sciemment, direc-
tement ou par personne interposée, aux services de celui qui exerce un travail dissimulé. Toutefois, 
sont exclus des interdictions ci-dessus les travaux d'urgence dont l'exécution immédiate est nécessaire 
pour prévenir les accidents imminents ou organiser les mesures de sauvetage”. Volgens art. L. 362-3 
van datzelfde wetboek, “toute infraction aux interdictions définies à l'article L. 324-9 est punie de 
trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende”. In Frankrijk treft de straf dus ook de werk-
nemer.
33 Het hof van beroep “voulait ainsi accorder une réparation intégrale du préjudice, et accueillait 
l’argumentation de la victime faisant valoir qu’elle avait été contrainte à accepter un travail clandes-
tin et que cette situation n’était  pas recherchée”. Het cassatieberoep van de verzekeringsonderne-
ming, die volgens de rechter de schadelijke gevolgen van het ongeval diende te vergoeden, betoogde 
dat het niet–aangegeven werk een duidelijke schending van de vigerende reglementering was, zodat 
de getroffene geen rechtmatig en door de wet beschermd belang kon doen gelden en zijn schade dus 
niet vergoed hoefde te worden. “La solution (de la Cour de cassation) rendue sous le visa de l’article 
1382 du Code civil revêt une portée générale en matière d’évaluation du préjudice. Son originalité 
vient de ce qu’au lieu d’utiliser la notion d’intérêt légitime invoqué par l’auteur du pourvoi, elle se 
fonde sur une notion de dommage réparable ou licite”. (C. BOILLOT, o.c., blz. 1401).
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uitoefende34. Dat geldt ook voor de schade t.g.v. de onderbreking van een activiteit van 
leurhandel die in onwettige omstandigheden wordt uitgeoefend, aangezien het stalletje op 
een  verboden  plaats  stond35.  Daarnaast  is  ook  een  arrest  van  27  mei  199936 
vermeldenswaard, waarin beslist wordt dat het hof van beroep, bij de uitspraak over de 
rechtsvordering die een vennootschap, die een juwelenhandel bezat, had ingesteld tegen 
de dader van een ongeval, tot vergoeding van de schade die de vennootschap had geleden 
t.g.v. het verlies van het genot van het werk van de getroffene in de winkel die door de 
vennootschap  wordt  geëxploiteerd,  die  rechtsvordering  verwerpt,  op  grond  dat  de 
getroffene nooit een loonbriefje heeft gekregen en niet is aangegeven bij de “URSSAF”, 
zodat de vennootschap geen gewettigd belang had om te handelen.

8. Een gedeelte van de rechtsleer keurt het arrest van 24 jan. 2002 goed en ziet daarin 
een pragmatische oplossing: “ce n’est pas tant la situation de travail illicite en soi qui est 
choquante, c’est plutôt le fait d’obtenir réparation de la part de tiers payeurs alors même 
que  l’on  s’est  placé  en  marge  du  système  de  protection  sociale  par  une  déclaration 
partielle  des  activités  salariées.  (…)  L’analyse  de  la  solution  rendue  montre  que  ni 
l’employeur ni le salarié n’ont intérêt à recourir au travail clandestin alors que la solution 
inverse  aurait  été  anormalement  favorable  au  salarié”37.  Dat  arrest  zou  de  grote 
onzekerheid  i.v.m.  het  begrip  van  gewettigd  belang  kunnen  wegnemen  en  “entend 
certainement renforcer la condition d’ordre moral à laquelle est subordonnée la réparation. 
(…) Il semble (…) que l’examen de la relation entre l’illicéité et le préjudice ait un rôle à 
jouer  dans  l’appréciation  de  l’intérêt  lésé.  Appliqué  à  l’espèce,  le  critère  envisagé 
conduira à approuver (l’arrêt) car, même si l’irrégularité de la femme de ménage n’est pas 
la cause de l’accident dont elle fut victime, elle est cependant un élément de son préjudice 
qui ne pouvait être établi qu’à la condition de révéler l’illicéité des rémunérations perçues; 
illicéité  que  les  juges  eussent  donné  le  sentiment  d’approuver  s’ils  ne  l’avaient  pas 
sanctionnée”38.  Men  heeft  echter  ook  beslist  “que  le  bon  sens  et  des  considérations 
sociologiques  élémentaires  répugnent  à  gratifier  l’auteur  du  dommage  d’une 
irresponsabilité à raison d’une situation qui était très probablement imposée à la victime” 
en  dat  “l’indignité  de  la  victime  lui  est  opposée  pour  diminuer  ou  exclure  son 
indemnisation alors qu’il est avéré qu’elle n’a joué aucun rôle causal dans la réalisation de 
son préjudice”39.

9. In Nederland heeft de Hoge Raad beslist dat de rechter die de omvang van de schade 
bepaalt,  in  geval  van  inkomsten  die  door  de  getroffene  niet  zijn  aangegeven,  alleen 
rekening kan houden met het nettobedrag van de inkomsten die de benadeelde zou hebben 
verkregen  na  toepassing  van  de  belastingwetten40.  In  het  Duitse  recht  kan  het 

34 Cass. fr. civ., 30 jan. 1959, Bull. civ., II, nr. 116.
35 Cass. fr. civ., 18 nov. 1959, Bull. civ., II, nr. 754.
36 Cass. fr. civ., 27 mei 1999,  Bull. civ., II, nr. 105 ; zie P. JOURDAIN, “Responsabilité civile”,  Rev. 
trim. dr. civ. 1999, blz. 637 et G. VINEY, chron., J.C.P., uitg. G., 2000, I, nr. 197, blz. 25. Hoewel bei-
de auteurs de in dat arrest gekozen oplossing niet goedkeuren, stellen zij vast dat het Franse Hof van 
Cassatie zijn beslissing heeft gegrond op het begrip van het gewettigd belang, en dat die houding in 
beginsel moet worden goedgekeurd, want, volgens de eerste auteur, “il est des circonstances où l’in-
demnisation apparaît choquante quand bien même un préjudice serait établi”, en, voor de tweede, laat 
die houding de rechtbanken toe “d’écarter certaines demandes présentées par des personnes qui serai-
ent tentées de se servir des principes de la responsabilité civile pour défendre des intérêts manifeste-
ment illicites ou immoraux”.
37 C. BOILLOT, o.c., blz. 1403.
38 P. JOURDAIN, “Responsabilité civile”, Rev. trim. dr. civ. 2002, blz. 307 en 308.
39 D. MAZEAUD, o.c., blz. 2560 en 2562; zie ook R. LIBCHABER, o.c., blz. 789 en 790, volgens wie 
de visie van het Hof te moralistisch is “au regard de la pratique jurisprudentielle” en dat “retenir ce 
critère reviendrait à mettre la dissimulation d’emploi à (la) charge exclusive (de la victime), alors 
qu’elle lui a peut-être été imposée”.
40 N.J.  2001, nr. 195, noot A.R.B.: “de rechter die de omvang van de schade (…) begroot, aan de 
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inkomensverlies niet worden vergoed in geval van overtreding van de wetgeving inzake 
arbeidsduur41.

10.  In  het  sociaal  recht  voert  de  werknemer  die  de  bedongen  arbeid  verricht,  de 
arbeidsovereenkomst uit, ook al verbiedt een wettelijke bepaling, zelfs van openbare orde, 
die arbeid te verrichten42. Wanneer de werknemer akkoord is gegaan om meer te werken 
dan  de  voorgeschreven  arbeidstijd,  heeft  hij  recht  op  de  bij  de  wet  bepaalde 
loonsverhoging43. De nietigheid van de verbintenis kan alleen worden tegengeworpen aan 
jonge werknemers, wanneer het werk wordt verricht ingevolge een arbeidsovereenkomst 
die nietig is wegens inbreuk op de bepalingen die betrekking hebben op de regeling van 
de  arbeidsverhoudingen44.  De  strafrechtelijke  sancties  hebben  alleen  betrekking  op  de 
werkgever, zijn aangestelden of lasthebbers, en niet op de werknemer45, die over een ware 
onschendbaarheid beschikt,  wegens het eenzijdige karakter van het sociaal strafrecht46. 
Dat belet niet dat het bepalingen van openbare orde betreft, waarvan het niet–naleven tot 
absolute nietigheid leidt47.  Maar « l’intervention du législateur ne vise à l’application du 
droit qu’aux prestations déjà exécutées. Elle ne porte que sur la seule exécution passée du 
contrat  du  travail.  En  revanche,  la  sanction  civile  anéantit  le  contrat  pour  l’avenir  et 
s’oppose à la reconnaissance des obligations de travailler, de faire travailler et de payer la 
rémunération »48.  M.i.  verhindert  die  nietigheid  van  openbare  orde  a  fortiori dat  de 
werknemer van de derde die een fout heeft begaan die tot arbeidsongeschiktheid heeft 
geleid, een schadeloosstelling kan vorderen tot beloop van een gedeelte van het loon dat 
hij met schending van die sociale wetten heeft ontvangen.

11.  Ik  ben  dus  van  oordeel  dat  de  appèlrechters  hun  beslissing  naar  recht 
verantwoorden  om  de  vergoeding  te  verwerpen  van  de  schade,  die  volgens  eiser 
voortvloeit  uit  het  verlies  van  de  voordelen  die  hij  haalde  uit  het  werk,  dat  hij  met 
schending van het sociaal recht verrichtte. Die voordelen zijn niet rechtmatig, zodat de 

hand van de beschikbare gegevens (zal) moeten vaststellen en eventueel moeten schatten welk netto-
inkomen de gelaedeerde zou hebben genoten of zou hebben kunnen genieten indien ter zake van de 
beloning van de desbetreffende werkzaamheden zou zijn overeengekomen dat belasting en premie 
zouden worden ingehouden”.
41 BGH 28 jan. 1986,  N.J.W. 1986, 1486; zie H. LANGE,  Schadensersatz, tweede uitg., Tübingen, 
1990, blz. 350 tot 352.
42 Cass., 10 jan. 1983, A.R. 3669, nr. 270.
43 Cass., 9 jan. 1984, A.R. 6881, nr. 236; zie Cass., 7 juin 1928, Pas. 1928, I, 175, met concl. proc.–
gen. LECLERCQ.
44 Art. 5, 2°, a Arbeidswet 16 maart 1971.
45 Zie de door het arrest geciteerde wettelijke bepalingen.
46 Zie F. KEFER,  Le droit pénal du travail, Brugge, 1997, blz. 238, nr. 200. Die onschendbaarheid 
sluit de toepassing uit van de regels van deelneming, mededaderschap en medeplichtigheid (idem, 
blz. 264, nr. 227 en blz. 342, nr. 305). Hierop zijn slechts enkele uitzonderingen, m.n. in de diamant-
industrie (idem, blz. 247 tot 254). Inzake zwartwerk bestaat er echter geen enkele uitzondering op de 
onschendbaarheidsregel: “aucune disposition – hormis celles relatives à la fraude fiscale – ne punit 
les personnes travaillant au noir et ne bénéficiant d’aucun revenu de remplacement (… tels que) les 
travailleurs régulièrement déclarés pour un salaire minimum et touchant de la main à la main le com-
plément de salaire ou la rémunération des heures supplémentaires” (idem, blz. 247, nr. 208, die de 
parlementaire voorbereiding citeert van de wet van 23 maart 1994 houdende bepaalde maatregelen op 
arbeidsrechtelijk vlak tegen het zwartwerk).
47 F. KEFER, o.c., blz. 48, nr. 37; zie Cass., 9 jan. 1984, A.R. 6881, nr. 236, inzake arbeidsduur; vgl. 
Cass., 14 maart 1988, A.R. 8178, nr. 436 en de kritiek op dat arrest door de voormelde auteur, blz. 49 
tot 52; de rechtsleer blijft daarover echter verdeeld: zie W. RAUWS, Civielrechtelijke beëindigingswij-
zen van de arbeidsovereenkomst: nietigheid, ontbinding en overmacht, Antwerpen, 1987, blz. 363 en 
386 tot 387, M. DE VOS, « Zwart loon door overeengekomen ontduiken van socialezekerheidsbijdra-
gen: algemene civielrechtelijke en arbeidsrechtelijke aspecten », in M. RIGAUX en W. VAN EECKHOUTTE 
(dir.), Actuele problemen van het arbeidsrecht 5, Gent, 1997, blz. 185
48 F. KEFER, o.c., ibidem.
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schade die uit het verlies ervan voortvloeit niet kan worden vergoed.
Conclusie: verwerping.

ARREST (vertaling)

(A.R. P.02.1204.F)

I. Bestreden beslissingen
Het cassatieberoep is gericht tegen twee arresten, respectievelijk op 25 april en 

27 juni 2002 gewezen door het Hof van Beroep te Bergen, correctionele kamer.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Albert Fettweis heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Jean Spreutels heeft geconcludeerd.
Meester François T'Kint heeft een noot neergelegd in antwoord op de conclu-

sie van het openbaar ministerie.
III. Het cassatiemiddel
Eiser stelt een middel voor, gesteld als volgt :
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 6, 1131, 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek;
- artikel 3 van de wet van 17 april 1878 houdende de voorafgaande titel van het Wet-

boek van Strafvordering.
Aangevochten beslissingen en redenen
In zijn conclusie vorderde eiser de veroordeling van verweerder tot betaling van een be-

drag van 3.315.190 BEF tot vergoeding van zijn tijdelijke materiële beroepsschade, als-
ook tot bedragen van 3.814.475 BEF en 19.129.020 BEF tot vergoeding van zijn blijven-
de materiële beroepsschade. Dat hij, wat dat betreft (bladzijden 3 en volgende van zijn 
synthesebesluiten na heropening van het debat) aanvoerde dat hij op het ogenblik van het 
ongeval zijn beroep van eerste werkman-bakker "voltijds" uitoefende, in dienst van zijn 
werknemer, maar dat "was opgegeven en verklaard dat hij zijn beroep voltijds uitoefende, 
hoewel zijn werktijden een voltijdse betrekking ruimschoots overstegen; (...) dat (eisers) 
bewering vaststaat, volgens welke zijn nettoloon gelijk was aan het dubbele van zijn offi-
cieel loon, aangezien (eiser) zijn materiële beroepsschade berekend heeft op grond van de 
nettolonen die vermeld stonden in de door hem voorgelegde individuele rekeningen, die 
hij verdubbeld heeft, na te hebben aangetoond dat de werkelijke duur van zijn arbeids-
prestaties gelijk was aan het dubbele van de prestaties die hij officieel uitbetaald kreeg en 
die voltijdse prestaties waren; (...) dat (de) werktijden (van eiser) (...) overeenstemmen 
met een werkduur van 74,30 uur per week, wat neerkomt op een werkduur van 323 uur 
per maand; dat (eisers) reëel nettoloon dus gelijk was aan het dubbele van zijn officieel 
loon; (...) dat (eisers) officieel nettoloon voor een volledig jaar, als eerste arbeider, dus 
kan worden berekend op grond van een maandgemiddelde van 35.500 BEF, plus een pre-
mie van 2.415 BEF, wat neerkomt op 37.915 BEF; dat zijn reëel nettomaandloon dus 
75.830 BEF bedroeg; dat het maandloon, verhoogd met 14,80 pct.,  steeg naar 87.052 
BEF, wat geenszins overdreven is, als men rekening houdt met de werktijden die (eiser) 
moest presteren, aangezien het maandloon van 75.830 BEF, voor 323 werkuren, overeen-
komt met 234,76 BEF per uur; dat het door (eiser) geleden inkomensverlies voor de perio-
de van 13 januari 1992 tot 31 december 1996, dat zich uitstrekt over 59,5 maanden, dus 
gelijk is aan 5.179.594 BEF; dat er grond bestaat om daarvan de tussenkomsten van het 
ziekenfonds af te trekken (...); dat het verschuldigde saldo dus 3.315.190 BEF bedraagt"; 
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dat, daarenboven (bladzijden 11 en 12), "voor de periode van 1 januari 1997 tot 31 augus-
tus 1998 kan worden aangenomen dat (eisers) loon zou zijn verhoogd met de anciënniteit, 
en dat zijn nettomaandloon derhalve zou zijn gestegen tot 90.000 BEF; (...) dat het loon 
dat hij zou hebben verkregen vanaf 1 september 1998, wat dat betreft kan worden ge-
raamd op 100.000 BEF netto per maand (...)"; dat de appèlrechters in het bestreden arrest 
van 25 april 2002 de vorderingen betreffende de vergoeding van de tijdelijke en definitie-
ve materiële beroepsschade gedeeltelijk verwerpen en eiser hiervoor slechts een bedrag 
van 1.789.061 BEF toekennen (tijdelijke beroepsschade), waarvan 1.864.404 BEF moet 
worden afgetrokken,  d.i.  het  bedrag dat  eisers  verzekeringsinstelling voor  die periode 
heeft uitbetaald, alsook bedragen van 2.016.000 BEF en 6.380.912,5 BEF (blijvende ma-
teriële schade), waarvan de tussenkomsten van de verzekeringsinstelling moeten worden 
afgetrokken, op grond dat "het hof [van beroep], dat geen acht slaat op de feitelijke om-
standigheden die zijn ontstaan na het verrichten van het zwartwerk, en met name op het 
feit dat ze niet bij de belastingen zijn aangegeven, beslist dat de feitelijkheid van die pres-
taties afdoend is bewezen en vaststelt dat de burgerlijke partij, onder het gezag en toezicht 
van haar werkgever, verschillende prestaties heeft geleverd met schending van sociale be-
palingen van openbare orde, inzonderheid het koninklijk besluit nr. 5 van 23 oktober 1978 
betreffende het bijhouden van sociale documenten, de Arbeidswet van 16 maart 1971, die 
bepalingen betreffende werk- en rusttijden bevat, en de wet van 27 juni 1969 betreffende 
de maatschappelijke zekerheid der arbeiders, waarvan verschillende overtredingen straf-
rechtelijk strafbaar zijn gesteld (met name de artikelen 11 tot 15 van het koninklijk besluit 
van 23 oktober 1978, 53 tot 59 van de wet van 16 maart 1971, 35 tot 39 van de wet van 27 
juni 1969); dat de oorzaak van het verkrijgen van de financiële voordelen die (eiser) in het 
zwart heeft ontvangen, bijgevolg ongeoorloofd is, waardoor de aantasting van het vermo-
gen die daaruit voortvloeit onrechtmatig en dus onherstelbaar is; dat alleen de aantasting 
van het belang met betrekking tot de regelmatige, door de burgerlijke partij verrichte ar-
beidsprestaties als eerste werkman-bakker kan worden hersteld" en "dat het te voorziene 
verlies aan nettomaandinkomsten die (eiser) op geoorloofde wijze had verdiend, [ex ae-
quo et bono zal worden berekend...]".

Grieven
De artikelen 1382 en 1383 verplichten degene die, door zijn fout, schade heeft veroor-

zaakt, die schade volledig te vergoeden, zodat de getroffene in de toestand wordt terugge-
bracht waarin deze zich zou hebben bevonden als de door hem aangevoerde fout niet was 
begaan.

De schade die volledig moet worden vergoed door de pleger van de onrechtmatige 
daad, moet weliswaar vaststaan en kan niet voortvloeien uit het verlies van een onrecht-
matig voordeel.

Het recht van de getroffene om de volledige vergoeding van zijn schade te vorderen, 
kan evenwel alleen worden uitgesloten als hij van de de pleger van de fout niet kan vorde-
ren dat deze hem terugbrengt in de situatie zoals die vóór de foutieve daad bestond.

De omstandigheid dat de bedrijfsinkomsten die de getroffene heeft moeten derven ten 
gevolge van de onrechtmatige daad, niet aan de personenbelasting en aan de Rijksdienst 
voor Sociale Zekerheid zijn aangegeven en dat geen sociale-zekerheidsbijdragen zijn ge-
ïnd, heeft geen enkele weerslag op de verplichting van de pleger van de onrechtmatige 
daad om de schade van de getroffene te vergoeden ten gevolge van de derving van die in-
komsten, die door dat feit alleen geen onrechtmatig voordeel vormen waarvan de derving 
niet hoeft te worden vergoed, aangezien de arbeidsprestaties, waarvoor de getroffene die 
lonen ontving en die hij niet meer kon verrichten ten gevolge van de fout van de pleger 
van die onrechtmatige daad, op zich niet strijdig zijn met de openbare orde of met de goe-
de zeden, en dat evenmin werden omdat op de daaruit ontstane inkomsten noch belastin-
gen noch socialezekerheidsbijdragen voor werknemers zijn geheven, of voortvloeien uit 
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arbeidsprestaties die de wetten over de arbeidsduur schonden.
Bijgevolg kan de dader die aansprakelijk is voor de letsels van de getroffene en die 

laatstgenoemde belet hebben zijn arbeid te verrichten zoals hij die vóór de foutieve daad 
verrichtte, zijn verplichting om de schadelijke gevolgen van die fout volledig te vergoe-
den niet ontkomen door aan te voeren dat de lonen die de getroffene ontving en die hij 
door zijn fout heeft moeten derven, volledig of gedeeltelijk aan de belastingen en aan de 
socialezekerheidsheffingen zijn ontsnapt, aangezien die lonen zelf niet strijdig waren met 
de openbare orde of met de goede zeden. Alleen als de oorzaak zelf van de lonen, d.w.z. 
de arbeid die de getroffene verrichtte, strijdig is met bepalingen van openbare orde of van 
de goede zeden, kan immers worden aangenomen dat de getroffene hieruit een onrecht-
matig voordeel haalde en dat de vergoeding ervan bijgevolg uitgesloten moet worden.

Het bestreden arrest, dat enerzijds erkent dat eiser bewees dat hij vóór het ongeval reële 
arbeidsprestaties verrichtte en dat hij dubbel zoveel prestaties verrichtte als die welke ver-
meld stonden in de op het debat voorgelegde documenten, maar anderzijds rekening er-
mee weigert te houden en vermeldt dat bij de berekening van de vergoedingen waarop ei-
ser aanspraak kan maken ter vergoeding van zijn tijdelijke en blijvende materiële beroeps-
schade, alleen acht mag worden geslagen op de aangegeven beroepsinkomsten waarop be-
lastingen en socialezekerheidsbijdragen voor werknemers zijn geheven, miskent het wet-
telijk begrip van herstelbare rechtmatige schade en de verplichting om de schade ten ge-
volge van een foutieve daad volledig te vergoeden.

IV. Beslissing van het Hof
A. In zoverre het cassatieberoep gericht is tegen het arrest van 25 april 2002 :
Over het middel :
Overwegende dat de artikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek de 

pleger van een foutieve daad verplichten de door die daad veroorzaakte schade te 
vergoeden, wanneer die schade vaststaat en niet de ontzegging van een onrecht-
matig voordeel betreft;

Overwegende dat het verkrijgen van loon uit zwartwerk in de regel een on-
rechtmatig voordeel is, waarvan het verlies niet kan leiden tot vergoeding;

Dat het middel, waarin het tegendeel wordt betoogd, faalt naar recht;
B. In zoverre het cassatieberoep gericht is tegen het arrest van 27 juni 2002 :
Overwegende dat eiser geen middel aanvoert;
OM DIE REDENEN,
HET HOF
Verwerpt het cassatieberoep;
Veroordeelt eiser in de kosten.

14 mei 2003 - 2° kamer – Voorzitter: de h. Lahousse, afdelingsvoorzitter – Verslagge-
ver:  de h. Fettweis –  Gelijkluidende conclusie  van de h. Spreutels, advocaat-generaal – 
Advocaten: mrs. T'Kint en De Bruyn.

Nr. 295

2° KAMER - 14 mei 2003
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1º GRONDWET — GRONDWET 1994 (ART. 100 TOT EINDE) — ARTIKEL 149 - 
ONDERZOEKSGERECHTEN - VOORLOPIGE HECHTENIS - TOEPASSING.

2º VOORLOPIGE HECHTENIS — HANDHAVING - REDENGEVING - GRONDWET 
(1994) - ARTIKEL 149 - TOEPASSING.

3º RECHTEN VAN DE MENS — VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS — 
ARTIKEL 6 — ARTIKEL 6.3 - ARTIKEL 6.3,D - GETUIGEN - VERHOOR - ONDERZOEKSGERECHTEN 
- VOORLOPIGE HECHTENIS - TOEPASSING.

4º VOORLOPIGE HECHTENIS — HANDHAVING - RECHTEN VAN DE MENS - VERDRAG 
RECHTEN VAN DE MENS - ARTIKEL 6.3,D - GETUIGEN - VERHOOR - ONDERZOEKSGERECHTEN - 
TOEPASSING.

5º BEWIJS — STRAFZAKEN — GETUIGEN - RECHTEN VAN DE MENS - VERDRAG RECHTEN 
VAN DE MENS - ARTIKEL 6.3,D - GETUIGEN - VERHOOR - ONDERZOEKSGERECHTEN - 
VOORLOPIGE HECHTENIS - TOEPASSING.

6º RECHTEN VAN DE MENS — VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS — 
ARTIKEL 6 — ARTIKEL 6.1 - VOORLOPIGE HECHTENIS - HANDHAVING - ERNSTIGE AANWIJZINGEN 
VAN SCHULD - BESCHERMDE GETUIGE.

7º RECHTEN VAN DE MENS — VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS — 
ARTIKEL 6 — ARTIKEL 6.2 - VOORLOPIGE HECHTENIS - HANDHAVING - ERNSTIGE AANWIJZINGEN 
VAN SCHULD - BESCHERMDE GETUIGE.

8º BEWIJS — STRAFZAKEN — GETUIGEN - RECHTEN VAN DE MENS - VERDRAG RECHTEN 
VAN DE MENS - ARTIKEL 6.1 - ARTIKEL 6.2 - VOORLOPIGE HECHTENIS - HANDHAVING - ERNSTIGE 
AANWIJZINGEN VAN SCHULD - BESCHERMDE GETUIGE.

9º VOORLOPIGE HECHTENIS — HANDHAVING - RECHTEN VAN DE MENS - VERDRAG 
RECHTEN VAN DE MENS - ARTIKEL 6.1 - ARTIKEL 6.2 - ERNSTIGE AANWIJZINGEN VAN SCHULD - 
BESCHERMDE GETUIGE.

1º  en  2°  Art.  149  G.W.  is  niet  van  toepassing  op  de  beslissingen  van  de 
onderzoeksgerechten inzake voorlopige hechtenis1. (Art. 149 G.W. 1994)

3º, 4° en 5° Art. 6.3,d E.V.R.M., dat betrekking heeft op de uitoefening van het recht van  
verdediging voor het bodemgerecht, is niet van toepassing op de onderzoeksgerechten  
die uitspraak doen inzake voorlopige hechtenis2. (Art. 6.3,d E.V.R.M.)

6º, 7°, 8° en 9° De artt. 6.1 en 6.2 E.V.R.M. verbieden de onderzoeksgerechten niet de  
voorlopige hechtenis te handhaven op grond van aanwijzingen van schuld, die zij geput 
hebben uit de verklaring van een beschermde getuige3.  (Art. 6.1 en 6.2 E.V.R.M.; artt. 
102 en 104 Sv.; artt. 16, §5, 21, §5 en 22 Wet Voorlopige Hechtenis 1990)

(M.)

ARREST (vertaling)

(A.R. P.03.0672.F)

1 Cass., 18 feb. 1998, A.R. P.98.0201.F, nr. 100.
2 Zie Cass., 9 jan. 1985, A.R. 4017, nr. 281; 23 dec. 1998, A.R. A.94.0001.F, nr. 534, redenen, blz. 
1276; 28 april 1999, A.R. P.99.0315.F, nr. 246; 25 sept. 2002, A.R. P.02.0954.F, met concl. O.M.; 26 
maart 2003, A.R. P.03.0208.F, nr. 207.
3 Zie Cass., 22 jan. 2003, A.R. P.03.0057.F, nr. 49 en 19 feb. 2003, A.R. P.03.0209.F, nr. 119.
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I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 30 april 2003 gewezen door 

de kamer van inbeschuldigingstelling van het Hof van Beroep te Luik.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Jean de Codt heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Jean Spreutels heeft geconcludeerd.
III. Cassatiemiddelen
Eiser voert twee middelen aan 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 artikel 149 van de Grondwet niet van toepassing is op de be-

slissingen van de onderzoeksgerechten inzake voorlopige hechtenis;
Overwegende dat artikel 6.3, d van het Verdrag tot bescherming van de rech-

ten van de mens en de fundamentele vrijheden, evenmin op hen van toepassing 
is; dat het betrekking heeft op de uitoefening van het recht van verdediging voor 
het bodemgerecht;

Overwegende dat de toekenning van gewone of bijzondere beschermingsmaat-
regelen aan een bedreigde getuige geregeld wordt door de artikelen 102 tot 111 
van het Wetboek van Strafvordering, die in dat wetboek zijn gevoegd bij de wet 
van 7 juli 2002 houdende een regeling voor de bescherming van bedreigde getui-
gen en andere bepalingen; dat de artikelen 6.1 en 6.2 van het voormelde verdrag 
de onderzoeksgerechten niet verbieden de voorlopige hechtenis te handhaven op 
grond van aanwijzingen van schuld, die zij overeenkomstig die wet geput hebben 
uit de verklaring van een beschermde getuige;

Dat het middel, in zoverre het de schending aanvoert van de hierboven vermel-
de verdrags- en grondwettelijke bepalingen, faalt naar recht;

Overwegende dat het middel feitelijke grondslag mist, in zoverre het in werke-
lijkheid betoogt dat de handhaving van eisers voorlopige hechtenis uitsluitend of 
overwegend berust  op  de  verklaringen  van  een  anonieme  getuige,  terwijl  de 
naam van de persoon die deze verklaringen heeft afgelegd, in het arrest vermeld 
wordt;

Overwegende dat het middel, in zoverre het kritiek uitoefent op de overweging 
van de appèlrechters volgens welke er voldoende aanwijzingen bestaan om de 
voorlopige hechtenis te verantwoorden, "zelfs zonder acht te slaan op de verkla-
ring van de beschermde getuige", gericht is tegen een overtollige reden van het 
arrest en niet ontvankelijk is bij gebrek aan belang;

Overwegende dat het arrest immers, met aanneming van de redenen van de 
vordering van het openbaar ministerie, de feitelijke gegevens vermeldt die vol-
gens de appèlrechters, op het ogenblik van hun uitspraak, ernstige aanwijzingen 
van schuld schenen te zijn; dat het arrest niet alleen melding maakt van de ver-
klaringen van de getuige R., maar ook van de overeenstemming ervan met ande-
re, tijdens het onderzoek verzamelde gegevens, met name de vaststellingen die 
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de onderzoekers op de plaats van de feiten hebben gedaan, de verklaring van de 
personen die er getuige of slachtoffer van zijn geweest, en de resultaten van de 
ballistische onderzoeken en van de autopsie; dat de appèlrechters eveneens erop 
wijzen, enerzijds, dat die verklaringen "zeer nauwkeurig" waren en, anderzijds, 
dat de persoon die deze heeft afgelegd, tijdens de confrontaties bij die verklarin-
gen is gebleven;

Dat, aldus, de appèlrechters eisers conclusie beantwoorden en hun beslissing 
regelmatig met redenen omkleden en naar recht verantwoorden;

Dat het middel, wat dat betreft, niet kan worden aangenomen;
Over het tweede middel :
Overwegende dat het middel, in zoverre het de schending aanvoert van artikel 

5.3 van het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de funda-
mentele vrijheden, zonder aan te geven in hoeverre de appèlrechters de door die 
bepaling gewaarborgde rechten hebben miskend, onduidelijk en dus niet ontvan-
kelijk is;

Overwegende dat de schending van artikel 5.1, c van dat verdrag alleen afge-
leid is uit de bewering dat de in het arrest vermelde feitelijke gegevens geen ge-
loofwaardige redenen opleveren om eiser te verdenken van de hem ten laste ge-
legde misdaad;

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;

Dat, voor het overige, uit het antwoord op het eerste middel volgt dat de appèl-
rechters hun beslissing volgens welke er ernstige aanwijzingen van eisers schuld 
blijven bestaan, regelmatig met redenen omkleden en naar recht verantwoorden;

Dat zij bijgevolg voormeld artikel 5.1, c, niet schenden;
Dat het middel, wat dat betreft, 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.

14 mei 2003 - 2° kamer – Voorzitter: de h. Fischer, waarnemend voorzitter – Verslag-
gever: de h. de Codt – Gelijkluidende conclusie van de h. Spreutels, advocaat-generaal – 
Advocaten: mrs. M. Allouche, Brussel en L. Misson, J.-P. Jacques en P. Delbouille, Luik.

Nr. 296

1° KAMER - 15 mei 2003
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VERZEKERING — W.A.M.-VERZEKERING - GEMEENSCHAPPELIJK 
MOTORWAARBORGFONDS - HERSTELVERPLICHTING - GESTOLEN MOTORRIJTUIG - DEELNAME AAN 
HET VERKEER - TOTSTANDKOMING VAN DE SCHADE - BEVAARBARE WATERWEG - VOORWAARDE.

De schade die een ondergedompeld gestolen motorrijtuig aan een binnenschip op een  
bevaarbare waterweg heeft toegebracht, valt niet buiten het toepassingsgebied van de 
wet die een tegemoetkoming van het Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds oplegt,  
omdat  het  gestolen  voertuig  deelnam  aan  het  verkeer  op  een  van  de  door  de  wet  
bedoelde plaatsen toen het in het water belandde1. (Art. 2, §1 W.A.M.-wet 1989)

(GEMEENSCHAPPELIJK MOTORWAARBORGFONDS T. WAALS GEWEST)

Conclusie van de Heer advocaat-generaal Henkes (vertaling):
I. Feiten van de zaak en voorafgaande rechtspleging
1. Volgens de vaststellingen van het bestreden vonnis had men een op de openbare weg 

geparkeerde  auto,  gestolen  en  hem na  gebruik  in  de  Samber  geduwd,  waardoor  een 
binnenschip dat tegen de gezonken auto voer, schade opliep.

2.  Het  Waals  Gewest,  de  bewaarder  van  de  bevaarbare  waterweg,  heeft  eiser 
gedagvaard opdat deze de schade zou vergoeden die het geleden heeft ten gevolge van de 
uitkeringen die het  aan de schipper  en de  Alliance batelière  de la  Sambre belge,  had 
gedaan.  De  W.A.M.-verzekeraar  van  de  gestolen  auto  dekt  immers  niet  de 
burgerrechtelijke aansprakelijkheid waartoe het gebruik van de gestolen auto aanleiding 
kon geven.

Het bestreden vonnis verklaart de rechtsvordering ontvankelijk en gegrond.
II. Middel
Eerste onderdeel
3. Het eerste onderdeel, komt op tegen de schending van de wetsbepalingen die het 

aanwijst en voert daartoe aan dat een ongeval enkel onder de toepassing van de W.A.M.-
wet valt, in welk geval dus het Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds de uitkeringen 
betaalt,  als  het ongeval  heeft  plaatsgevonden op de openbare weg of op terreinen die 
toegankelijk zijn voor het publiek of voor een welbepaald aantal personen.

Volgens de vaststellingen van het bestreden vonnis echter, was de gestolen auto, toen 
hij  het  binnenschip  van  de  heer  P.  beschadigde,  ondergedompeld  een  bevaarbare 
waterweg en dus niet op een van de voornoemde plaatsen waarvan de wet gewag maakt 
(art. 2, §1 W.A.M.-wet).

Tweede onderdeel
4.  Het  tweede  onderdeel  voert  aan,  op  grond  van  de  schending  van  de  wettelijke 

bepalingen die reeds in het eerste onderdeel zijn vermeldt, dat de schade te maken moet 
hebben met de deelname van het voertuig aan het verkeer.

Eiser laat  opmerken dat uit  de vaststellingen en de vermeldingen van het bestreden 
vonnis die hij weergeeft, evenwel niet volgt dat er een oorzakelijk verband bestaat tussen 
de  schade  die  veroorzaakt  is  doordat  het  voertuig  in  het  water  van  een  bevaarbare 
waterloop ondergedompeld ligt en het gebruik van het voertuig in het wegverkeer.

In de onderhavige zaak vermeldt het bestreden vonnis dat het voertuig gestolen werd 
toen het op de openbare weg geparkeerd stond en dat het naderhand opzettelijk vanaf de 
openbare weg in het kanaal werd geduwd om het te verbergen, dat het niet in het kanaal 
werd ondergedompeld om erin te rijden, maar dat het zijn rit beëindigd heeft na een traject 
dat  de  dieven  opzettelijk  hadden  gekozen  en  dat  het  ondergedompelde  voertuig  die 
scheepvaart  op het kanaal heeft belemmerd waardoor het schip van de heer P. schade 

1 Zie concl. O.M.
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heeft opgelopen.
III. Beoordeling
5. De op eiser rustende wettelijke verplichting tot dekking bestaat erin de materiële 

schade te dekken die met name wordt veroorzaakt door een gestolen voertuig waarvoor de 
W.A.M.-verzekering wettelijk uitgesloten is. (art. 80, §1, eerste lid, 3° W. 9 juli 1975 en 
art. 19, §1 K.B. 16 dec. 1981).

6. Uit uw rechtspraak ter zake2 kan de regel worden afgeleid dat de schade het gevolg 
moet  zijn  van de  deelname van het  voertuig  aan het  verkeer op een van de plaatsen 
bedoeld in art. 2, §1 W.A.M.-wet.

7. Uit de desbetreffende wettelijke bepalingen en parlementaire voorbereiding, blijkt 
daarentegen dat het schadeveroorzakende voertuig,  op het  ogenblik  dat  het  de  schade 
toebrengt, niet op de openbare of daarmee gelijkgestelde weg hoeft te rijden, noch dat de 
schade op een van die plaatsen tot stand moet komen.

8.  In  casu  stelt  de  feitenrechter  vast  dat  het  door  het  binnenschip  geraakte  en 
schadeveroorzakende voertuig op de bodem van de bevaarbare waterweg lag nadat het 
eerder gestolen was en in het water werd geduwd om het te verbergen. Dat manoeuvre 
werd uitgevoerd terwijl het voertuig aan het verkeer op de openbare weg deelnam.

9.  Bijgevolg  is  het  bestreden  vonnis  naar  recht  verantwoord  en  kunnen  de  twee 
gezamenlijke onderdelen niet worden aangenomen.

IV. Besluit
10. Verwerping.

ARREST (vertaling)

(A.R. C.02.0297.F)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen het vonnis dat op 19 november 2001 door 

de Rechtbank van Koophandel te Brussel in laatste aanleg is gewezen.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Christian Storck heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal André Henkes heeft geconcludeerd.
III. Middel
Eiser voert een middel aan.
Het is als volgt gesteld :
Geschonden wetsbepalingen
- de artikelen 2, §1, en 3 van de wet van 21 november 1989 betreffende de verplichte 

aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen;
- de artikelen 79 en 80 van de wet van 9 juli 1975 betreffende de controle der verzeke-

ringsondernemingen;
- artikel 19 van het koninklijk besluit van 16 december 1981 houdende inwerkingstel-

ling en uitvoering van de artikelen 79 en 80 van de wet van 9 juli 1975 betreffende de 
controle der verzekeringsondernemingen.

Aangevochten beslissingen en redenen

2 Cass., 15 feb. 2002, A.R. C.00.0671.F, www.cass.be, op die datum; 24 april 1979, A.C. 1978-79, 
999; 18 feb. 1972, A.C. 1972, 565; 24 juni 1971 A.C, 1971, 1077; 22 jan. 1970, A.C. 1970, 456.
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Het bestreden vonnis veroordeelt eiser tot vergoeding van de schadelijke gevolgen van 
het ongeval en verantwoordt die beslissing in hoofdzaak door de overweging dat "blijkt 
dat het litigieuze voertuig dat de schade heeft veroorzaakt niet werd gestolen terwijl het 
ondergedompeld was in de bevaarbare waterloop, maar wel toen het gestationeerd was op 
de openbare weg en dat het zeker plausibel is dat het opzettelijk in het kanaal werd ge-
duwd om het te verbergen; dat het voertuig niet in het kanaal werd ondergedompeld om er 
te rijden maar daar is geëindigd als eindpunt van een baan die de dieven opzettelijk heb-
ben gekozen; dat de omstandigheid dat het litigieuze voertuig, als eindpunt van de aldus 
gekozen baan, buiten de openbare weg is beland in dit geval niet betekent dat het schade-
geval buiten het toepassingsgebied van de wetgeving inzake motorrijtuigenverzekering 
valt; dat [eiser] niet aantoont dat het ontvreemde voertuig voor zijn onderdompeling door 
een  privé-plaats  is  gegaan;  dat  het  litigieuze  voertuig,  door  zijn  onderdompeling,  het 
scheepvaartverkeer op het kanaal heeft belemmerd en aldus de schade heeft veroorzaakt 
aan het vaartuig van Pahaut, die samen met zijn verzekeringsmaatschappij benadeelden 
zijn in de zin van de artikelen 79 en 80 van de wet van 9 juli 1975".

Grieven
Ingevolge artikel 80, §1, eerste lid, 3°, en laatste lid van de wet van 9 juli 1975 betref-

fende de controle der verzekeringsondernemingen en artikel 19, §1 van het koninklijk be-
sluit van 16 december 1981 houdende inwerkingstelling en uitvoering van de artikelen 79 
en 80 van die wet, vergoedt eiser de materiële schade die door een motorrijtuig is veroor-
zaakt wanneer, in geval van diefstal, geweldpleging of heling, de burgerrechtelijke aan-
sprakelijkheid waartoe dat voertuig aanleiding kan geven, niet verzekerd is, overeenkom-
stig de wettelijke geoorloofde uitsluiting. Eiser moet enkel optreden bij gebeurtenissen die 
onder toepassing vallen van de wet van 21 november 1989 betreffende de verplichte aan-
sprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen. Artikel 2, §1 van die wet bepaalt dat de 
motorrijtuigen alleen tot het verkeer op de openbare weg en op terreinen die toegankelijk 
zijn voor het publiek of slechts voor een zeker aantal personen die het recht hebben om er 
te komen, worden toegelaten indien de burgerrechtelijke aansprakelijkheid waartoe zij 
aanleiding kunnen geven, gedekt is door een verzekeringsovereenkomst die aan de bepa-
lingen van deze wet voldoet en waarvan de werking niet is geschorst. Die bepaling om-
schrijft niet alleen het toepassingsgebied van de verzekeringsplicht maar tevens dat van de 
waarborg.

1.1. Eerste onderdeel
Uit de combinatie van de artikelen 2, §1, en 3 van de wet van 21 november 1989 volgt 

dat een ongeval alleen onder toepassing van die wet valt en, bijgevolg, dat [eiser] alleen 
optreedt, met name bij diefstal, ingevolge de artikelen 80 van de wet van 9 juli 1975 en 19 
van het koninklijk besluit van 16 december 1981, als het ongeval zich voordoet op de 
openbare weg en op terreinen die toegankelijk zijn voor het publiek of slechts voor een 
zeker aantal personen die het recht hebben om er te komen. De openbare wegen zijn alle 
verkeerswegen die openstaan voor het vervoer te land. Als terreinen die openstaan voor 
het publiek of terreinen die niet openstaan voor het publiek maar toegankelijk zijn voor 
een beperkt aantal personen die het recht hebben om er te komen, kunnen worden be-
schouwd: kampeerterreinen, kaaien en opslagplaatsen van de haven van Antwerpen, ha-
vens, goederenstations, binnenplaatsen van fabrieken of winkels, bouwplaatsen die alleen 
mogen worden betreden door de werklieden van het bedrijf dat de werken uitvoert.

In dit geval stelt het bestreden vonnis vast dat het gestolen voertuig zich op het ogen-
blik van het ongeval niet bevond in een van de plaatsen die zijn bedoeld in artikel 2, §1 
van de wet van 21 november 1989 maar ondergedompeld was in een bevaarbare water-
loop.

Daaruit volgt dat het vonnis niet zonder schending van de in het middel vermelde wet-
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telijke bepalingen, eiser heeft kunnen veroordelen tot vergoeding van de schadelijke ge-
volgen van het ongeval op grond dat "de omstandigheid dat het litigieuze voertuig, als 
eindpunt van de aldus gekozen baan, buiten de openbare weg is beland in dit geval niet 
betekent dat het schadegeval buiten het toepassingsgebied van de wetgeving inzake mo-
torrijtuigenverzekering valt".

1.2. Tweede onderdeel
Uit de combinatie van de artikelen 2, §1, en 3 van de wet van 21 november 1989 volgt 

dat een ongeval alleen onder toepassing van die wet valt en, bijgevolg, dat [eiser] alleen 
optreedt, met name bij diefstal, ingevolge de artikelen 80 van de wet van 9 juli 1975 en 19 
van het koninklijk besluit van 16 december 1981, als de schade verband houdt met het 
deelnemen van het voertuig aan het wegverkeer. Dienaangaande is het bestaan vereist van 
een oorzakelijk verband tussen de schade en om het even welk gebruik van het voertuig in 
het wegverkeer, hetzij door de plaats die het daarin inneemt, hetzij door zijn toestand of 
door enig manoeuvre. 

Hoewel het bestreden vonnis in dit geval beklemtoont dat het voertuig gestolen werd 
toen het op de openbare weg gestationeerd was, dat het nadien opzettelijk van de openba-
re weg in het kanaal werd geduwd om het te verbergen, dat het niet in het kanaal werd on-
dergedompeld om er te rijden maar daar is geëindigd als eindpunt van een baan die de die-
ven opzettelijk hebben gekozen en dat het litigieuze voertuig, door zijn onderdompeling, 
het scheepvaartverkeer op het kanaal heeft belemmerd en aldus aan het schip van Pahaut 
schade heeft toegebracht, en als uit die feitelijke gegevens blijkt dat de schade is veroor-
zaakt door de onderdompeling van het voertuig in het kanaal, uit die vaststellingen en ver-
meldingen van het bestreden vonnis niet volgt dat er een oorzakelijk verband bestaat tus-
sen de schade en het gebruik van het voertuig in het wegverkeer.

Daaruit volgt dat het bestreden vonnis niet zonder schending van de in het middel ver-
melde wettelijke bepalingen, eiser tot vergoeding van de schadelijke gevolgen van het on-
geval heeft kunnen veroordelen op grond dat "het litigieuze voertuig, door zijn onderdom-
peling, het scheepvaartverkeer op het kanaal heeft belemmerd en aldus schade heeft toe-
gebracht aan het vaartuig van Pahaut, die samen met zijn verzekeringsmaatschappij, bena-
deelden zijn in de zin van de artikelen 79 en 80 van de wet van 9 juli 1975".

IV. Beslissing van het Hof
Twee onderdelen samen :
Overwegende dat uit het bestreden vonnis volgt dat verweerder, die bewaarder 

is van de bevaarbare waterloop, de schade heeft vergoed van een binnenschipper 
wiens aak een ondergedompeld motorrijtuig heeft geraakt en dat hij terugbeta-
ling eist van eiser aangezien de verzekering van de eigenaar van dat gestolen 
voertuig de burgerrechtelijke aansprakelijkheid niet dekt waartoe het gebruik er-
van aanleiding kan geven, overeenkomstig de wettelijk geoorloofde uitsluiting;

Overwegende dat het bestreden vonnis dat vaststelt "dat het [...] voertuig dat 
de schade heeft veroorzaakt [...] werd gestolen terwijl het [...] gestationeerd was 
op de openbare weg", oordeelt "dat het zeker plausibel is dat [dit voertuig] opzet-
telijk in het kanaal werd geduwd om het te verbergen", "dat het daar is geëindigd 
als eindpunt van een baan die de dieven opzettelijk hebben gekozen" en "dat [ei-
ser] niet aantoont dat het ontvreemde voertuig voor zijn onderdompeling door 
een privé-plaats is doorgevoerd";

Overwegende  dat  het  vonnis,  aangezien  uit  die  feitelijke  vaststellingen  en 
overwegingen volgt dat het gestolen voertuig, toen het in het water terechtkwam, 
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in het verkeer was op een van de plaatsen die zijn bedoeld in artikel 2, §1 van de 
wet van 21 november 1989 betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzeke-
ring voor motorrijtuigen, naar recht beslist "dat de omstandigheid dat [dit] voer-
tuig [...], als eindpunt van zijn [...] baan, buiten de openbare weg is beland [...] 
niet betekent dat het schadegeval buiten het toepassingsgebied van [die wet] valt;

Overwegende dat het bestreden vonnis, voor het overige, door te beslissen "dat 
het litigieuze voertuig,  door zijn  onderdompeling,  het  scheepvaartverkeer  [...] 
heeft belemmerd en aldus de schade heeft veroorzaakt", aangeeft dat de schade 
door de aanwezigheid van dat voertuig in het water is veroorzaakt, ten gevolge 
van omstandigheden die verband houden met zijn deelname aan het automobiel-
verkeer zoals dat door de rechter werd beschreven;

Dat het bestreden vonnis, door eiser tot vergoeding van die schade te veroorde-
len, geen van de in het middel aangewezen wettelijke bepalingen schendt;

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

15 mei 2003 - 1° kamer – Voorzitter: de h. Parmentier, afdelingsvoorzitter – Verslag-
gever: de h. Storck – Gelijkluidende conclusie van de h. Henkes, advocaat-generaal – Ad-
vocaten: mrs. Gérard en De Bruyn.

Nr. 297

1° KAMER - 15 mei 2003

1º INKOMSTENBELASTINGEN — AANSLAGPROCEDURE — WIJZIGING DOOR DE 
ADMINISTRATIE VAN EEN AANGIFTE - BELASTINGSCHULDIGE - INLICHTING - DRAAGWIJDTE - GEVOLG.

2º INKOMSTENBELASTINGEN — PERSONENBELASTING — BEDRIJFSINKOMSTEN 
— PENSIOENEN - AFZONDERLIJKE AANSLAG - VOORWAARDEN.

1º  Het bericht  tot  wijziging van de aangifte,  dat  overeenkomstig  art.  346 W.I.B.  (1992)  
verstuurd  moet  worden,  wil  de  belastingplichtige  op  een met  redenen omklede wijze 
inlichten over de inkomsten en andere gegevens die het bestuur in de plaats wil stellen  
van die welke aangegeven of  aangenomen zijn,  zodat  hij  de geplande wijziging kan  
onderzoeken en ze vervolgens verwerpen of aannemen; de bodemrechter beoordeelt in  
feite of zulks het geval is1. (Art. 346 W.I.B. 1992)

2º  De  beslissing  dat  de  belastingplichtige  niet  voldoet  aan  de  voorwaarden  om  een 
afzonderlijke aanslag te verkrijgen op een kapitaal dat hem bij zijn ontslag is betaald, is  
naar recht verantwoord aangezien de wet m.n. bepaalt dat de bedoelde kapitalen aan de  
rechthebbende ten vroegste worden uitgekeerd op de normale leeftijd  waarop hij  zijn  
beroepswerkzaamheid waarvoor het kapitaal is gevormd, volledig en definitief stopzet, en  
het bestreden arrest o.a vaststelt dat de belastingplichtige 48 jaar was toen het kapitaal  
waarop de litigieuze aanslag is  gevestigd,  hem uitgekeerd  werd en dat  zijn  normale  

1 Cass., 27 maart 1997, A.R. F.96.0094.F, nr. 168.
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pensioenleeftijd ten minste 60 jaar was. (Art. 171 W.I.B. 1992)

(C. e.a. T. BELGISCHE STAAT - Min. van Financiën)

ARREST (vertaling)

(A.R. F.02.0007.F)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest dat op 19 oktober 2001 door het 

Hof van Beroep te Bergen is gewezen.
II. Rechtspleging voor het Hof
Afdelingsvoorzitter Claude Parmentier heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal André Henkes heeft geconcludeerd.
III. Middelen
De Eisers voeren drie middelen aan.
Zij zijn als volgt gesteld :
1. Eerste middel
Geschonden wetsbepalingen
- artikel 146 (lees: 149) van de Grondwet;
- artikel 346, eerste lid van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992. 
Aangevochten beslissingen en redenen
Het hof van beroep heeft vastgesteld dat "het feit dat het bericht van wijziging geen uit-

drukkelijke verwijzing naar dat stuk (pensioenfiche nr. 281.11 van het vzw. Pensioen-
fonds SAIT Electronics) bevat heeft geen nadelige invloed gehad op de rechten de [eisers] 
die, in hun antwoord op dat bericht, zelf verwijzen naar het formulier 281.11 en naar de 
schuldenaar van de inkomsten die het heeft opgesteld"en dat "de [eisers] hebben aange-
voerd dat het 'ontvangen formulier nr. 281.11 (...) hetzij onjuist, hetzij verkeerd ingevuld 
is', wat aantoont dat zij op de hoogte waren van de wijze waarop de administratie de in-
komsten had vastgesteld die in de plaats van de aangegeven inkomsten zijn gesteld", en 
vervolgens beslist dat de grief inzake de regelmatigheid van de aanslagprocedure moet 
worden afgewezen op grond dat "het bericht van wijziging van de aangifte dat is bepaald 
bij de voornoemde wetsbepaling (artikel 346, eerste lid van het Wetboek van de Inkom-
stenbelastingen) beantwoordt aan de wettelijke voorschriften als de belastingplichtige de 
gegevens en redenen kan nagaan die de administratie aanvoert ter verantwoording van de 
wijziging die zijn wil aanbrengen, wat hier het geval was".

Grieven
De motiveringsplicht opgelegd door artikel 346, eerste lid van het Wetboek van de In-

komstenbelastingen  1992,  is  een  formele  motiveringsplicht  en  het  niet  naleven  ervan 
maakt de akte en dus, a fortiori, de aanslag onregelmatig.

Die motiveringsplicht moet uitsluitend worden beoordeeld in het licht van de belasting-
wet die een specifieke motivering oplegt.

Artikel 346, eerste lid van dat wetboek bepaalt dat :
"Indien ze meent de inkomsten en andere gegevens te moeten wijzigen welke de belas-

tingplichtige heeft vermeld in een aangifte die voldoet aan de vorm- en termijnvereisten 
van de artikelen 307 tot 311 of van ter uitvoering van artikel 312 genomen bepalingen, 
dan wel schriftelijk heeft erkend, stelt de administratie hem bij een ter post aangetekende 
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brief in kennis van de inkomsten en andere gegevens die zij voornemens is in de plaats te 
stellen van die welke zijn aangegeven of schriftelijk erkend, en vermeldt zij de redenen 
die naar haar oordeel de wijziging rechtvaardigen".

Aldus moet het bericht van wijziging gemotiveerd worden. Die formele motiverings-
plicht behelst drie elementen:

- de redenen waarom die procedure wordt gehanteerd;
- het bedrag van de inkomsten en de andere gegevens waarop de aanslag zal berusten;
- de wijze waarop die inkomsten en andere gegevens zijn vastgesteld.
In dit geval voldoet het bericht van wijziging van de aangifte van 22 januari 1993 niet 

aan het laatste vereiste. Het bericht is op dat punt op zijn minst beknopt: "Volgens de ge-
gevens waarover wij beschikken heeft u voor het voormeld belastingjaar nagelaten vol-
gende inkomsten aan te geven ...". De motivering van het bericht van wijziging is gebrek-
kig. De taxatieambtenaar geeft geen verduidelijking over de wijze van vaststelling van de 
inkomsten.

De vormvereisten die met name in artikel 346 van het Wetboek van de Inkomstenbelas-
tingen worden gesteld beogen evenwel de vrijwaring van het recht van de belastingplichti-
ge, zodat het verzenden van een geldig en regelmatig bericht van wijziging een substanti-
eel vormvereiste is waarvan de miskenning leidt tot onwettigheid van de aanslagprocedu-
re en dus van de administratieve akte - de aanslag - die daarvan het resultaat is. In die zin 
heeft het Hof van Beroep te Antwerpen uitspraak gedaan in zijn arresten van 19 december 
1944 en 11 maart 1996 inzake de motivering van een bericht van wijziging zoals die is 
voorgeschreven bij artikel 251 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen (oud).

In dit geval erkent het hof van beroep dat de formele motivering van het bericht van 
wijziging ontbreekt, aangezien het naar de stukken van het dossier verwijst, met name 
naar het antwoord van de [eiseres] op het bericht van wijziging, om te besluiten dat het 
recht van de [eisers] niet is benadeeld, die aldus op de hoogte zouden zijn geweest van de 
wijze waarop de administratie de inkomsten heeft vastgesteld die zij in de plaats van de 
aangegeven inkomsten heeft gesteld.

Het bericht van wijziging moet echter, zoals het Hof van Beroep te Antwerpen in zijn 
arrest van 16 juni 1998 heeft beslist, voldoende gemotiveerd zijn om de belastingplichtige 
in staat te stellen de motieven van de administratie na te gaan en zo nodig te betwisten. De 
belastingplichtige moet de motieven van de wijziging op grond van het bericht alleen, dat 
wil zeggen zonder verder onderzoek, kunnen beoordelen. Het feit dat hij zich nadien ten 
gronde verdedigt doet niet ter zake.

Het hof van beroep, dat niet vooraf heeft onderzocht of en op welke plaats in het be-
richt van wijziging de wijze is bepaald waarop de inkomsten en andere gegevens zijn 
vastgesteld die de grondslag zullen vormen van de aanslag, heeft niet regelmatig kunnen 
beslissen dat de bij artikel 346 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992 be-
paalde motiveringsplicht was nageleefd.

Daaruit volgt dat het hof van beroep ten onrechte beslist dat de verplichting om de be-
richten van wijziging te motiveren werd nageleefd (artikel 346 van het Wetboek van de 
Inkomstenbelastingen 1992). Daaruit volgt dat het hof van beroep zijn beslissing niet re-
gelmatig met redenen heeft omkleed en aldus artikel 149 van de Grondwet schendt.

...
3. Derde middel
Geschonden wetsbepaling
- artikel 171, 4°, g), in fine van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992. 
Aangevochten beslissingen en redenen
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Het hof van beroep heeft vastgesteld dat "[eiser] zijn werkzaamheid als loontrekkende 
in België op achtenveertigjarige leeftijd volledig en definitief heeft stopgezet", en wijst 
erop "dat dit gebeurde wegens zijn gezondheidstoestand en niet wegens de bijzondere ver-
eisten van de functie die hij uitoefende; dat [eiser] althans niet aantoont dat die functie fy-
sieke of mentale sleet veroorzaakte of specifieke vaardigheden vereiste die leeftijdsgebon-
den zijn, waardoor het als normaal kon worden beschouwd op 48 jaar te stoppen en niet 
op de normale pensioenleeftijd" en besluit vervolgens "dat de bestreden beslissing van de 
directeur aldus terecht heeft beslist dat [eiser] geen van de in voornoemd artikel 171 be-
paalde vereisten vervult om aanspraak te maken op een afzonderlijke belasting van het 
ontvangen kapitaal".

Grieven
Artikel 171, 4°, g) van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992 bepaalt dat: 
" ...afzonderlijk belastbaar zijn, ...
4° tegen een aanslagvoet van 16,5 pct.
g) andere kapitalen geldend als renten of pensioenen, wanneer zij aan de rechthebbende 

worden uitgekeerd ten vroegste naar aanleiding van zijn pensionering op de normale da-
tum of in één van de 5 jaren die aan die datum voorafgaan, naar aanleiding van zijn brug-
pensionering, naar aanleiding van het overlijden van de persoon van wie hij de rechtver-
krijgende is of op de normale leeftijd waarop de verkrijger zijn beroepswerkzaamheid uit 
hoofde waarvan het kapitaal is gevormd, volledig en definitief stopzet; ...".

D. S. wijst erop dat:
"La notion d'âge normal de la cessation complète et définitive de l'exercice de l'activité 

de travailleur salarié ou appointé en raison de laquelle le capital a été constitué doit être 
appréciée, dans chaque cas particulier, eu égard aux circonstances de fait et de droit qui le 
caractérisent".

Bijgevolg hoort de volledige en definitieve stopzetting van de beroepswerkzaamheid op 
de normale leeftijd in concreto te worden beoordeeld, gelet op de persoonlijke toestand 
van de belastingplichtige.

In dit geval tonen de feiten voldoende aan dat [eiser] inderdaad elke beroepswerkzaam-
heid volledig en definitief heeft stopgezet, wat het hof van beroep eerst heeft vastgesteld.

Niettegenstaande die vaststelling weigert het hof van beroep artikel 171, 4°, g) van het 
Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992 toe te passen. Het legt die bepaling ten on-
rechte uit aan de hand van de bijzondere vereisten van de uitgeoefende functie die fysieke 
of mentale sleet  veroorzaakt of specifieke leeftijdsgebonden vaardigheden vereist,  wat 
door de belastingplichtige moet worden aangetoond, zodat het als normaal kan worden 
beschouwd op 48 jaar te stoppen in plaats van op de normale pensioenleeftijd.

Door die uitlegging verplicht het hof van beroep [de eisers] het bewijs te leveren van 
een feit dat geen grondgegeven is. Het legt een nieuwe en bijkomende vereiste op om van 
het voordeel van de afzonderlijke aanslag tegen de beperkte rentevoet van 16,5 pct. te 
kunnen genieten.

Daaruit volgt dat het hof van beroep artikel 171, 4°, g) van het Wetboek van de Inkom-
stenbelastingen 1992 verkeerd toepast op de feiten van de zaak.

IV. Beslissing van het Hof
1. Eerste middel
Overwegende dat het bericht tot wijziging van de aangifte, dat overeenkomstig 

artikel 346 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992 verstuurd moet 
worden, de belastingplichtige op een met redenen omklede wijze wil inlichten 
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over de inkomsten en andere gegevens die het bestuur in de plaats wil stellen van 
die welke aangegeven of aangenomen zijn, zodat hij de geplande wijziging kan 
onderzoeken en ze vervolgens verwerpen of aannemen; dat de bodemrechter in 
feite beoordeelt of zulks het geval is;

Overwegende dat het hof van beroep, door de in het middel weergegeven con-
sideransen, zijn beslissing dat het bericht van wijziging aan de vereisten van ge-
noemd artikel 346 voldoet, naar recht verantwoordt;

Overwegende dat de grief van het gebrek aan regelmatige motivering volledig 
is afgeleid uit de tevergeefs aangevoerde schending van voornoemd artikel 346;

Dat het middel niet kan worden aangenomen;
...
2. Derde middel
Overwegende dat artikel 171, 4°, g) van het Wetboek van de Inkomstenbelas-

tingen 1992 bepaalt dat andere kapitalen geldend als renten of pensioenen, af-
zonderlijk belastbaar zijn wanneer zij aan de rechthebbende worden uitgekeerd 
ten vroegste naar aanleiding van zijn pensionering op de normale datum of in één 
van de 5 jaren die aan die datum voorafgaan, naar aanleiding van zijn brugpensi-
onering, naar aanleiding van het overlijden van de persoon van wie hij de recht-
verkrijgende is of op de normale leeftijd waarop de verkrijger zijn beroepswerk-
zaamheid uit hoofde waarvan het kapitaal is gevormd, volledig en definitief stop-
zet;

Overwegende dat het hof van beroep heeft vastgesteld dat eiser "48 jaar oud 
was toen het kapitaal dat tot betwiste aanslag heeft geleid hem werd uitbetaald", 
dat de normale pensioenleeftijd voor eiser ten vroegste 60 jaar was, dat eiser 
"niet  werd ontslagen en evenmin een brugpensioen heeft  genoten" en dat  hij 
"zijn werkzaamheid als loontrekkende in België op achtenveertigjarige leeftijd 
volledig en definitief heeft stopgezet wegens zijn gezondheidstoestand en niet 
wegens de bijzondere vereisten van de functie die hij uitoefende;"

Dat het hof van beroep op grond van die vaststellingen beslist dat eiser niet 
voldeed aan de voorwaarden voor het verkrijgen van een afzonderlijke belasting 
van het voormeld kapitaal;

Overwegende dat het middel, voor het overige, in zoverre het het arrest verwijt 
de eisers een bewijs op te leggen dat zij niet hoorden te leveren, geen schending 
van de wetsbepalingen inzake de bewijslast aanvoert;

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

15 mei 2003 - 1° kamer – Voorzitter en Verslaggever: de h. Parmentier, afdelingsvoor-
zitter – Gelijkluidende conclusie van de h. Henkes, advocaat-generaal – Advocaten: mrs. 
G. Demez, Brussel en T'Kint.
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Nr. 298

1° KAMER - 15 mei 2003

INKOMSTENBELASTINGEN — VOORZIENING VOOR HET HOF VAN 
BEROEP - BEVOEGDHEDEN VAN HET HOF VAN BEROEP.

Wanneer het hof van beroep in eerste en laatste aanleg uitspraak moet  doen over de  
voorzieningen van de belastingplichtige, moet het, gelet op het feit dat de belastingen de  
openbare orde raken, zelf in feite en in rechte uitspraak doen binnen de perken van het  
aan het hof voorgelegd geschil; het is niet gebonden door de ramingen in de conclusies  
van de partijen of  in  de beslissing van de directeur en het  kan meer  bepaald eigen  
gronden aanvoeren om de heffing van het juiste bedrag te wettigen1.

(F. e.a. T. BELGISCHE STAAT – Min. van Financiën)

ARREST (vertaling)

(A.R. F.02.0025.F)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest, op 13 december 2001 gewezen 

door het Hof van Beroep te Luik.
II. Rechtspleging voor het Hof
Afdelingsvoorzitter Claude Parmentier heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal André Henkes heeft geconcludeerd.
III. Cassatiemiddel
Eiseres voert twee middelen aan
1. Eerste middel
(...)
2. Tweede middel 
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 346, 375 en 377 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992;
- artikel 149 van de Grondwet.
Aangevochten beslissingen en redenen
Het arrest verwerpt het hoger beroep.
Grieven
Het arrest beslist zonder rekening te houden met de enige feiten die in elk van de be-

trokken wijzigingsberichten zijn aangeklaagd.
De enige, door de controleur der belastingen van Saint-Hubert aangeklaagde feiten be-

stonden in "de in de boekhouding vastgestelde leemten, namelijk de 'inventarissen van de 
producten voor de prestaties in de niet gevestigde salon (zie het begin van het derde lid 
van elk van de hierbij gevoegde stukken 1 en 2), daar alleen over de inhoud van die stuk-
ken een debat op tegenspraak is gevoerd zowel in de fase van de belastingheffing als in de 
fase van de behandeling van de betrokken bezwaarschriften. Het hof van beroep heeft dus 

1 Cass., 4 feb. 1993, A.R. F.1232.F, nr. 76. 
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niet het recht om alle gegevens uit de voorlaatste overwegende, blz. 2, van het bestreden 
arrest aan eiseres tegen te werpen, daar die gegevens niet zijn aangevoerd door de contro-
leur en niet aan een debat op tegenspraak zijn onderworpen. Aldus heeft het bestreden ar-
rest het bepaalde in de artikelen 346 en 375 van het Wetboek van de Inkomstenbelastin-
gen 1992 geschonden, daar het niet uitsluitend acht heeft geslagen op de inhoud van elk 
van de betrokken wijzigingsberichten. Door in de voorlaatste overweging van het bestre-
den arrest geen rekening te houden met de inhoud van de bedoelde wijzigingsberichten, is 
het bestreden arrest de grenzen waarbinnen de zaak aanhangig was, te buiten is gegaan; 
aldus heeft het bestreden arrest artikel 377 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 
1992 geschonden; al die schendingen hebben tevens tot gevolg dat het bestreden arrest ar-
tikel 149 van de Grondwet schendt.

IV. Beslissing van het Hof
Eerste middel :
(...)
Tweede middel :
Overwegende dat het hof van beroep, wanneer het in eerste en laatste aanleg 

uitspraak moet doen over de voorziening van de belastingplichtige, gelet op het 
feit dat de belastingen de openbare orde raken, zelf in feite en in rechte uitspraak 
moet doen binnen de perken van het aan het hof voorgelegde geschil; dat het niet 
gebonden is door de ramingen in de conclusies van de partijen of in de beslissing 
van de directeur en het meer bepaald eigen gronden kan aanvoeren om de heffing 
van het juiste bedrag te wettigen;

Overwegende dat het arrest geen van de in het middel aangegeven wettelijke 
bepalingen schendt wanneer het de beslissing dat de door de administratie ge-
volgde procedure regelmatig was grondt op een reden die niet vermeld was in het 
aan eiseres toegezonden wijzigingsbericht;

En overwegende dat de grief volgens welke artikel 149 van de Grondwet is ge-
schonden volledig is afgeleid uit de vergeefs aangevoerde onwettigheid van het 
arrest;

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

15 mei 2003 - 1° kamer – Voorzitter en Verslaggever: de h. Parmentier, afdelingsvoor-
zitter –  Gelijkluidende conclusie  van de h. Henkes, advocaat-generaal –  Advocaat: mr. 
T'Kint.

Nr. 299

1° KAMER - 15 mei 2003

1º INKOMSTENBELASTINGEN — VOORZIENING IN CASSATIE - VAGE MIDDELEN 
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- BEGRIP - ONTVANKELIJKHEID.

2º CASSATIEMIDDELEN — BELASTINGZAKEN — VAGE MIDDELEN - BEGRIP - 
ONTVANKELIJKHEID.

1º en 2° Niet ontvankelijk zijn de middelen die klaarheid en nauwkeurigheid missen welke 
vereist  zijn  opdat  het  Hof  zonder  gevaar  voor  vergissing  de  wettelijke  bepalingen 
waarvan de schending wordt aangevoerd, alsook de juiste draagwijdte en omvang van 
de aangevoerde grieven kan onderscheiden1.

(I. T. BELGISCHE STAAT – Min. van Financiën)

ARREST (vertaling)

(A.R. F.02.0041.F)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest, op 20 februari 2002 gewezen 

door het Hof van Beroep te Luik.
II. Rechtspleging voor het Hof
Afdelingsvoorzitter Claude Parmentier heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal André Henkes heeft geconcludeerd.
III. Cassatiemiddelen
In het cassatieverzoekschrift  waarvan een eensluidend verklaard afschrift  is 

gevoegd bij dit arrest, voert eiseres twee middelen aan.
IV. Beslissing van het Hof
Wat de middelen betreft: 
Overwegende dat het tweede middel, in zoverre het aan de directeur der direc-

te belastingen verwijt  bepaalde vermeldingen en vaststellingen te hebben ver-
zuimd, niet opkomt tegen het bestreden arrest;

Overwegende voor het overige dat de middelen de klaarheid en nauwkeurig-
heid missen welke vereist zijn opdat het Hof zonder gevaar voor vergissing de 
wettelijke bepalingen waarvan de schending wordt aangevoerd, alsook de draag-
wijdte en omvang van de aangevoerde grieven kan onderscheiden;

Dat de middelen niet ontvankelijk zijn;
OM DIE REDENEN,
HET HOF
Verwerpt het cassatieberoep;
Veroordeelt eiseres in de kosten.

15 mei 2003 - 1° kamer – Voorzitter en Verslaggever: de h. Parmentier, afdelingsvoor-
zitter –  Gelijkluidende conclusie  van de h. Henkes, advocaat-generaal –  Advocaat: mr. 
T'Kint.

1 Cass., 23 okt. 2000, A.R. F.99.0106.F, nr. 569. 



Nr. 300 - 16.5.03 HOF VAN CASSATIE 1189 

Nr. 300

1° KAMER - 16 mei 2003

KOOP - CONCESSIE VAN ALLEENVERKOOP VOOR ONBEPAALDE TIJD - EENZIJDIGE BEËINDIGING - 
OPZEGGINGSVERGOEDING - BEREKENING - IN AANMERKING TE NEMEN REFERENTIEPERIODE.

Bij de begroting van de vervangende opzeggingsvergoeding, waarop de concessiehouder  
in geval van eenzijdige beëindiging van de voor onbepaalde tijd verleende concessie van  
alleenverkoop aanspraak kan maken op grond van artikel 2 van de Alleenverkoopwet,  
houdt  de  rechter  rekening  met  alle  gegevens  waarover  hij  op  het  ogenblik  van  zijn  
uitspraak beschikt; zulks impliceert dat hij ook rekening kan houden met de resultaten  
door  de  concessiehouder  behaald  tijdens het  jaar  waarin de  concessie  is  opgezegd,  
hierin begrepen de periode van de gegeven opzeggingstermijn, wanneer niet blijkt dat de  
resultaten  na  de  opzegging  werden  beïnvloed  door  de  opzegging1.  (Art.  2 
Alleenverkoopwet)

(F. T. OSTA CARPETS N.V.)

Conclusie van advocaat-generaal met opdracht Dirk Thijs:
In zijn voorziening in cassatie komt eiser op tegen het arrest van het Hof van Beroep te 

Gent dd. 1 maart 2OOO waarbij de opzeggingstermijn wordt bepaald die door verweerster 
had moeten in acht genomen worden ingevolge de eenzijdige beëindiging van de tussen 
partijen bestaande concessieovereenkomst van alleenverkoop,  overeenkomstig artikel 2 
van de wet van 27 juli 1961 betreffende de eenzijdige beëindiging van de voor onbepaalde 
tijd verleende concessies van alleenverkoop.

(…)
In  het  tweede  middel tot  cassatie  oefent  eiser  kritiek  uit  op  de  wijze  waarop  de 

appelrechter  de  krachtens  artikel  2  van  de  Alleenverkoopconcessiewet  verschuldigde 
vergoeding berekende, nl. rekening gehouden met de brutowinst, weergegeven voor de 
periode 1 september 1994 tot 31 augustus 1996, en ervan uitgaande dat eiser in 1996-1997 
geen winst gemaakt heeft, nu de concessie in deze periode slechts in zeer beperkte mate 
werd uitgevoerd.

II.1.  In  het  eerste  onderdeel voert  eiser  aan  dat  artikel  2  van  de 
Alleenverkoopconcessiewet  werd geschonden door het jaar,  waarin de concessie werd 
beëindigd  (1996-1997),  mee  in  aanmerking  te  nemen  voor  de  berekening  van  de 
opzeggingsvergoeding,  daar  waar  in  eisers  argumentatie  voor  de  berekening  van  de 
vervangende  opzeggingsvergoeding  de  in  aanmerking  te  nemen  referentieperiode  een 
periode dient te zijn die de beëindiging zo dicht mogelijk benadert, maar deze voorafgaat, 
en zich  bijgevolg  niet  mag uitstrekken over  een  periode die  ook reikt  na  het  tijdstip 
waarop de overeenkomst werd opgezegd.

Krachtens artikel 2 van de wet van 27 juli 1961 betreffende de eenzijdige beëindiging 
van  de  voor  onbepaalde  tijd  verleende  concessie  van  alleenverkoop  kan  de  voor 
onbepaalde tijd verleende concessie van alleenverkoop, behalve bij grove tekortkoming, 
niet  worden  beëindigd  dan  met  een  redelijke  opzeggingstermijn  of  een  billijke 
vergoeding.

Bedoelde billijke opzeggingsvergoeding strekt ertoe aan de concessiehouder, aan wie 
een  onvoldoende  opzeggingstermijn  werd  gegeven,  onder  een  geldelijke  vorm  alle 
voordelen  te  verstrekken  die  de  concessiegever  haar  ingevolge  die  opzegging  heeft 
ontnomen.

De rechtsleer gaat er hierbij van uit dat de billijke vergoeding moet beantwoorden aan 
de economische waarde die de uitvoering van de redelijke opzeggingstermijn zou hebben 

1 Concl. adv.-gen. m.o. Thijs, Cass., 16 mei 2003, A.R. C.00.0375.N, A.C. 2003, nr. 300.
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vertegenwoordigd, m.a.w. alle voordelen verschaffen die de concessiehouder had kunnen 
bekomen ingevolge de uitvoering van een redelijke opzeggingstermijn (M. WILLEMART en 
A.  DESTRYCKER,  De  Concessieovereenkomst  in  België,  Kluwer  Rechtswetenschappen 
België, 1996, 65, nr. 7O; A. BENOIT-MOURY en D. MATRAY, “Les concessions exclusives de 
vente, préavis et indemnité de rupture”, Ann. Dr. Liège, 198O, 155, nr. 25; B. GOOSSENS, 
Concessie van alleenverkoop, in Bijzondere overeenkomsten. Commentaar met overzicht  
van rechtspraak en rechtsleer, IV, Kluwer Rechtswetenschappen België, afl. 4O, februari 
1999, 111, nr. 69).

Voorgehouden wordt dat het bedrag van de billijke vergoeding gelijk moet zijn aan de 
winst  voor  belasting,  die  de  concessiehouder  zou  hebben  verwezenlijkt  als  hij  een 
redelijke opzeggingstermijn zou hebben gekregen, vermeerderd met de algemene kosten 
die de concessiehouder blijft oplopen met betrekking tot de opgezegde concessie (W. VAN 
GERVEN, H. COUSY en J. STUYCK, Handels- en economisch recht, deel 1, Ondernemingsrecht,  
B, Story-scientia, 1989, (éo, nr. 557).

Bijgevolg  zal  moeten  nagegaan  worden  welke  waarde  de  concessie  voor  de 
concessiehouder vertegenwoordigde tijdens de opzeggingstermijn die de concessiegever 
in acht genomen heeft of had moeten in acht nemen (A. BENOIT-MOURY en D. MATRAY, o.c., 
157, nr. 27).

In  de  gevallen,  zoals  ten  deze,  waarbij  de  overeenkomst  na  de  opzegging  wordt 
voortgezet ingevolge het in acht nemen van een bepaalde opzeggingstermijn, zal bij de 
begroting van het bedrag van de billijke vergoeding bijgevolg rekening moeten gehouden 
worden met de winst die de concessiehouder haalt uit de voortzetting van het contract 
tijdens  die  periode.  Tijdens  bedoelde  periode  heeft  de  concessiehouder  immers  de 
voordelen, voortvloeiend uit de overeenkomst, verder kunnen genieten (J. VAN RYN en J. 
HEENEN, Principes de droit commercial, IV, Bruylant, Brussel, 1988, 73, nr. 9O).

De vergoeding stemt immers overeen met de voordelen, waarvan de concessiehouder 
beroofd werd tijdens de duur van de opzeggingstermijn,  die hem had moeten worden 
verzekerd (P. KILESTE, “La concession de vente”, in  La distribution dans tous ses états, 
Jeune Barreau, Brussel, 1997, 73, nr. 65).

De  toekenning  van  de  billijke  opzeggingsvergoeding  veronderstelt  immers  dat  de 
concessiehouder schade lijdt door de beëindiging van de concessie zonder betekening van 
een opzeggingstermijn. De bewijslast hiervan rust op de concessiehouder die aanspraak 
maakt  op  een  billijke  vergoeding  (G.  BOGAERT en  Y.  VAN COUTER,  “Schade  en 
schadebegroting  bij  de  toepassing  van  artikel  2  van  de  Wet  van  27  juli  1961”,  in 
Distributierecht 1987-92, ed.  G. BOGAERT en P. MAEYAERT, Kluwer Rechtswetenschappen 
België, 1994, 2O9, nr. 12; G. BRICMONT en J.M. PHILIPIS, « Commentaire des dispositions de 
droit belge et communautaire », Jeune Barreau Brussel, 1977, 48, nr. 47). 

Doorgaans wordt de vervangende vergoeding door de hoven en rechtbanken bepaald op 
grond van de winst  gerealiseerd in  een referentieperiode,  die zich voor  de opzegging 
situeert.

Zoals verweerster in haar memorie van antwoord terecht voorhoudt, volgt uit artikel 2 
van de Alleenverkoopconcessiewet echter geenszins dat de rechter bij het bepalen van de 
vergoeding  geen rekening zou mogen houden met  de  in  concreto  gerealiseerde winst 
tijdens de voortzetting van de overeenkomst na de datum waarop de opzegging werd 
gegeven.

Verweerster verwijst in dit verband naar de regel dat indien het recht op vergoeding 
ontstaat  vanaf  de betekening van de wil  van één der partijen om de overeenkomst  te 
verbreken, de schade zelf dient te worden begroot op een tijdstip dat het effectieve herstel 
zo dicht mogelijk benadert, te weten dat van de uitspraak, zulks conform de principes, 
welke gelden inzake contractuele en quasi-delictuele aansprakelijkheid (zie o.m. Cass., 27 
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juni 1974,  A.C. 1974, 1128, inzake contractuele aansprakelijkheid; Cass., 2O september 
1979,  Pas. 198O,  I,  69,  met  concl.  Proc.-Gen.  DUMON inzake  de  billijke  vergoeding 
verschuldigd bij onteigening; G. BOGAERT en Y. VAN COUTER, o.c., 217, nr. 39). 

Dat  impliceert  dat  de  rechter  bij  het  begroten  van  de  compensatoire  vergoeding 
rekening zal moeten houden met alle feitelijke concrete gegevens die zich tot  dan toe 
hebben gemanifesteerd (G. BOGAERT en Y. VAN COUTER, o.c., 217, nr. 41).

In artikel 2, tweede alinea van de wet van 27 juli 1961 wordt overigens uitdrukkelijk 
gepreciseerd dat de rechter uitspraak doet naar billijkheid, indien de partijen het niet eens 
zijn.

Rekening houdende met de diverse elementen van de zaak en de wijze van berekening, 
voorgesteld door partijen, zal de rechter derhalve de vergoeding bepalen op de wijze die 
hem het meest billijk blijkt (J. VAN RYN en J. HEENEN,  o.c., 71, nr. 88; J. MALHERBE, “Les 
concessions de vente en droit belge et communautaire”, B.R.H., 1973, 67).

Zo wordt er aangenomen dat de beslissing over de opzeggingstermijn of –vergoeding 
wordt beïnvloed door de omstandigheden die zich voordoen na de opzegging, zoals de 
omstandigheid dat de concessiehouder onvoldoende actief is geweest in het zoeken naar 
een nieuwe verkoopconcessie dan wel onmiddellijk een nieuwe concessie gevonden heeft 
(P.A.  FORIERS,  “Le  droit  commun  des  intermédiaires  commerciaux:  courtiers, 
commissionnaires, agents”, in  Les intermédiaires commerciaux, Jeune Barreau, Brussel, 
199O, 17O, nr. 36; B. MAES, “Recente ontwikkelingen inzake alleenverkoopconcessie en 
franchising”, in Liber amicorum PAUL DE VROEDE, II, Kluwer Rechtswetenschappen België, 
II, 1994, 1O27, nr. 1.4.6).

Het  zou bovendien niet  billijk  zijn  indien de concessiegever  gehouden zou zijn  tot 
betaling van een vergoeding bepaald in functie van een abstract gegeven, te weten de 
gemiddelde winst gemaakt in een referentieperiode, voorafgaand aan de opzegging, indien 
blijkt dat de concrete schade beïnvloed werd door feiten die zich na de opzegging hebben 
voorgedaan, zoals het eigen gedrag van de concessiehouder.

Zo blijkt uit de redengeving van het bestreden arrest dat de afwezigheid van winst in de 
periode van 1 september 1996 tot 31 augustus 1997 - datum waarop de uitvoering van de 
overeenkomst een einde nam ingevolge het verstrijken van de door verweerster in acht 
genomen opzeggingstermijn - uitsluitend te wijten was aan eiser, wiens houding aan de 
basis lag van de door verweerster terecht ingeroepen exceptie van prestatie-uitstel.

De appèlrechter heeft bij de bepaling van de bruto-winst overigens uitsluitend rekening 
gehouden met de periode waarin de overeenkomst daadwerkelijk werd uitgevoerd, waar 
hij vaststelt dat in de periodes 1994-95 en 1995-96 – waarmee de appelrechter telkens de 
periode  van  1  september  tot  31  augustus  op  het  oog  heeft  –  er  sprake  was  van  een 
brutowinst van respectievelijk 149.9O8 £ en 118.944 £ en dat in 1996-1997 geen winst 
werd gemaakt.

Het  onderdeel  dat  ervan  uitgaat  dat  de  voor  de  berekening  van  de  vervangende 
opzeggingsvergoeding in aanmerking te nemen referentieperiode zich niet mag situeren 
na het tijdstip waarop de overeenkomst wordt opgezegd, ook in de gevallen waarin de 
overeenkomst na dat tijdstip verder wordt uitgevoerd ingevolge de inachtname van een 
opzeggingstermijn, faalt dan ook naar recht.

(...)
Besluit: Verwerping.

ARREST

(A.R. C.00.0375.N)



1192 HOF VAN CASSATIE 16.5.03 - Nr. 300 

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 1 maart 2000 gewezen door 

het Hof van Beroep te Gent.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Eric Stassijns heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal met opdracht Dirk Thijs heeft geconcludeerd.
III. Middelen
Eiser voert in zijn verzoekschrift twee middelen aan.
(...)
2. Tweede middel
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 149 van de Grondwet;
- artikel 1353 van het Burgerlijk Wetboek;
- artikel 2 van de Alleenverkoopconcessiewet van 27 juli 1961, zoals gewijzigd bij arti-

kel 2 van de wet van 13 april 1971.
Aangevochten beslissingen
Het hof van beroep na te hebben vastgesteld dat verweerster de concessieovereenkomst 

opzegde bij brief van 13 februari 1997 (nr. 5.1), laat zijn beslissing over de verschuldigde 
opzeggingsvergoeding steunen op volgende motieven :

"6.9
Rekening gehouden met alle bovengenoemde elementen bepaalt het hof de opzeggings-

termijn die had dienen te worden geëerbiedigd op 10 maand. Nu (verweerster) een termijn 
van 6 1/2 maand heeft gegeven, dient de compensatoire opzeggingsvergoeding te worden 
berekend op basis van 3 1/2 maand.

Rekening gehouden met de brutowinst zoals boven (...) weergegeven voor de periode 1 
september 1994 tot 31 augustus 1996 en aannemend dat (eiser) in 1996-97 geen winst ge-
maakt heeft,  nu de concessie in laatstgenoemde periode slechts in zeer beperkte mate 
werd uitgevoerd, wordt de gemiddelde brutowinst bepaald op: (149.908 £ + 118.944 £): 3 
= 89.617 £.

Dit geeft een vergoeding van 3 1/2 /12 x 89.617 £ = 26.138 £".
Grieven
2.1. Eerste onderdeel
Voor de berekening van de vervangende opzeggingsvergoeding in de zin van artikel 2 

van de Alleenverkoopconcessiewet, dient de in aanmerking te nemen referentieperiode 
een periode te zijn die de beëindiging van de concessieovereenkomst zo dicht mogelijk 
benadert, maar deze voorafgaat en zich bijgevolg niet mag uitstrekken over een periode 
die ook reikt tot na het tijdstip waarop de overeenkomst werd opgezegd.

Hieruit volgt dat het hof van beroep, door het jaar waarin de concessie werd beëindigd 
(1996-97) mee in aanmerking te nemen voor de berekening van de vervangende opzeg-
gingsvergoeding, terwijl het had vastgesteld dat verweersters opzegging van 13 februari 
1997 dateerde, zijn beslissing niet naar recht verantwoordt (schending van artikel 2 van de 
aangehaalde Alleenverkoopconcessiewet).

IV. Beslissing van het Hof
(...)
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2. Tweede middel
2.1. Eerste onderdeel
Overwegende dat artikel 2 van de wet van 27 juli 1961 betreffende de eenzijdi-

ge beëindiging van de voor onbepaalde tijd verleende concessies van alleenver-
koop bepaalt dat een aan de wet onderworpen verkoopconcessie, behalve bij gro-
ve tekortkoming van een van de partijen aan haar verplichtingen, niet kan wor-
den beëindigd dan met een redelijke opzeggingstermijn of een billijke vergoe-
ding, die door de partijen worden bepaald bij de opzegging van het contract en 
dat bij gebrek aan akkoord tussen de partijen de rechter uitspraak doet naar bil-
lijkheid, eventueel met inachtneming van de gebruiken;

Overwegende dat het onderdeel ervan uitgaat dat voor de berekening van de 
vervangende opzeggingsvergoeding, in de zin van artikel 2 van de voormelde 
wet, de in aanmerking te nemen referentieperiode een periode dient te zijn die de 
beëindiging  van  de  concessieovereenkomst  zo  dicht  mogelijk  benadert,  maar 
deze voorafgaat en zich niet mag uitstrekken over een periode die gaat van de 
opzegging tot de beëindiging van de concessie;

Overwegende dat noch de omstandigheid dat de billijke vergoeding waarop de 
concessiehouder aanspraak kan maken door de partijen wordt bepaald bij de op-
zegging van het contract, noch de billijkheid die de rechter moet leiden bij zijn 
uitspraak er aan in de weg staan dat bij de begroting van de vervangende opzeg-
gingsvergoeding de rechter rekening houdt met alle gegevens waarover hij op het 
ogenblik van zijn uitspraak beschikt; dat hij ook rekening kan houden met de re-
sultaten door de concessiehouder behaald tijdens het jaar waarin de concessie is 
opgezegd, hierin begrepen de periode van de gegeven opzeggingstermijn, wan-
neer niet blijkt dat de resultaten na de opzegging werden beïnvloed door de op-
zegging;

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

16 mei 2003 - 1° kamer – Voorzitter: de h. Verougstraete, voorzitter – Verslaggever: de 
h. Stassijns – Gelijkluidende conclusie van de h. Thijs, advocaat-generaal met opdracht – 
Advocaten: mrs. Maes en Geinger.

Nr. 301

1° KAMER - 16 mei 2003

1º BURGERLIJKE RECHTSVORDERING - STRAFVORDERING EN 
BURGERLIJKE RECHTSVORDERING AFZONDERLIJK INGESTELD - 
SCHORSING VAN DE BURGERLIJKE RECHTSVORDERING - GRONDSLAG VAN DE REGEL.
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2º BURGERLIJKE RECHTSVORDERING - STRAFVORDERING EN 
BURGERLIJKE RECHTSVORDERING AFZONDERLIJK INGESTELD - 
SCHORSING VAN DE BURGERLIJKE RECHTSVORDERING - VEREISTEN - AANHANGIG MAKEN VAN DE 
STRAFVORDERING - BEGRIP.

1º De regel krachtens welke de burgerlijke rechtsvordering die niet tezelfdertijd en voor 
dezelfde rechters als de strafvordering wordt vervolgd, geschorst is zolang niet definitief  
beslist is over de strafvordering wordt gesteld omdat het strafvonnis, ten overstaan van 
de  afzonderlijk  ingestelde  burgerlijke  rechtsvordering,  gezag  van  gewijsde  heeft  
aangaande de punten die aan de strafvordering en aan de burgerlijke rechtsvordering  
gemeen zijn1.

2º De toepassing van voormelde regel  impliceert  dat de strafvordering aanhangig wordt  
gemaakt hetzij ingevolge het openen van een gerechtelijk onderzoek op vordering van de 
procureur  des  Konings  of  ingevolge  een  klacht  met  burgerlijke  partijstelling,  hetzij  
ingevolge  een rechtstreekse dagvaarding  voor de strafrechter  door  de procureur  des 
Konings of de burgerlijke partij2. (Art. 4 V.T.Sv.)

(H. T. E.)

ARREST

(A.R. C.01.0473.N)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen een vonnis, op 15 juni 2001 in hoger be-

roep gewezen door de Rechtbank van Eerste Aanleg te Kortrijk.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Ghislain Londers heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal met opdracht Dirk Thijs heeft geconcludeerd.
III. Middelen
Eiser voert in zijn verzoekschrift twee middelen aan.
1. Eerste middel
Geschonden wettelijke bepalingen
- het adagium dat de burgerlijke rechtsvordering die niet terzelfder tijd en voor dezelfde 

rechters als de strafvordering wordt vervolgd, geschorst moet worden zolang niet defini-
tief is beslist over de strafvordering ("le criminel tient le civil en état"), zoals uitgedrukt in 
artikel 4 van de wet van 17 april 1878 houdende de voorafgaande titel van het Wetboek 
van Strafvordering.

Aangevochten beslissingen
De rechtbank van eerste aanleg overwoog in de bestreden beslissing dat het feit dat op 

23 juni 1999 klacht werd neergelegd bij de procureur des Konings wegens het schijnhu-
welijk, die op 30 juni 1999 bevestigde dat er een opsporingsonderzoek werd ingesteld, 
geen grond is om te besluiten dat er werkelijk een schijnhuwelijk was, dat sedert 1999 
reeds 2 jaar verstreken zijn en H. nog steeds enkel het feit van het neerleggen van een 
klacht kan aantonen, en dat in huidige stand de vraag tot toekenning van het gevorderd 

1 Cass., 19 maart 2001, A.R. nr. S.00.0129.N; Cass., 23 maart 1992, A.R. nr. 9317, A.C. 1991-1992, 
nr. 389.
2 Cass., 13 feb. 1913, Pas. 1913, 106 met concl. adv.-gen. PHOLIEN; zie o.m. J. D'HAENENS, Belgisch 
strafprocesrecht, deel I, A, 154; M. FRANCHIMONT, Manuel de procédure pénale, 1999, 150 en 151; H. 
BOSLY, F. GORLE, A. MASSET, Rechtspraak, Strafprocesrecht, Die Keure, 24. 
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onderhoudsgeld, gegrond op de huwelijksband, niet dient te worden opgeschort.
Grieven
Als een vordering voor de burgerlijke rechter gegrond is op een misdrijf dat voor de 

strafrechter vervolgd wordt, moet de uitspraak worden uitgesteld tot na de uitspraak van 
de strafrechter.

Het adagium "le criminel tient le civil en état" geldt als de vordering voor de burgerlij-
ke rechter gegrond is op een misdrijf dat voor de strafrechter vervolgd wordt.

Indien de burgerlijke rechtsvordering niet terzelfder tijd en voor dezelfde rechters als de 
strafvordering wordt vervolgd, moet zij geschorst worden als een geschilpunt een element 
kan opleveren voor de beslissing op de strafvordering en er kan gevreesd worden voor een 
tegenstrijdigheid tussen de beslissing op de burgerlijke rechtsvordering enerzijds, en de 
beslissing op de strafvordering anderzijds.

De verplichting tot  opschorting van de eindbeslissing bestaat  slechts voor zover de 
strafrechter geroepen is om uitspraak te doen over punten die gemeen zijn aan de strafvor-
dering en de burgerlijke vordering, voor zover er met andere woorden een gevaar van te-
genstrijdigheid tussen de beslissingen bestaat.

Deze regel raakt de openbare orde.
In dezen komt de burgerlijke rechter tot het besluit dat geen schijnhuwelijk voorligt, 

terwijl de strafrechter anders zou kunnen oordelen.
In voorkomend geval,  indien zou worden geoordeeld dat in casu sprake is van een 

schijnhuwelijk,  ontstaan  tegenstrijdigheden  daar  dergelijk  huwelijk  nietig  is  en  geen 
rechtsgevolgen kan ressorteren.

De burgerlijke rechter moet zijn vonnis enkel uitstellen op voorwaarde dat de strafvor-
dering werkelijk is ingesteld.

Het instellen van de strafvordering is in werkelijkheid de eerste akte van uitoefening 
van de strafvordering.

Uit de vaststelling door de rechtbank van eerste aanleg dat op 23 juni 1999 klacht werd 
neergelegd bij de procureur des Konings, die op 30 juni 1999 bevestigde dat er een opspo-
ringsonderzoek werd ingesteld, moet worden afgeleid dat de strafvordering is ingesteld.

De omstandigheid dat sedert 1999 reeds 2 jaar verstreken zijn en dat de heer H. nog 
steeds enkel het feit van het neerleggen van een klacht kan aantonen, doen niet ter zake en 
spreekt alleszins niet tegen dat de strafvordering is ingesteld.

De regel zoals uitgedrukt in artikel 4 van de wet van 17 april 1878 houdende de vooraf-
gaande titel van het Wetboek van Strafvordering, vindt toepassing onverschillig of voor 
de burgerlijke rechter wordt ingeroepen dat de strafvordering ongegrond zou zijn.

Eiser concludeerde te dezen uitvoering in die zin (zie het verzoekschrift tot hoger be-
roep van eiser, p. 5, bovenaan; beroepsconclusie eiser, pp. 4-5).

De rechtbank kon niet wettig oordelen dat in huidige stand de vraag tot toekenning van 
het gevorderd onderhoudsgeld niet dient te worden opgeschort en kon alleszins niet recht 
doen over de grond van de burgerlijke zaak hoewel over de strafvordering niet definitief 
was beslist (schending van de regel dat de burgerlijke rechtsvordering die niet terzelfder 
tijd en voor dezelfde rechters als de strafvordering wordt vervolgd, geschorst is zolang 
niet definitief is beslist over de strafvordering, zoals uitgedrukt in artikel 4 van de wet van 
17 april 1878 houdende de voorafgaande titel van het Wetboek van Strafvordering).

(...)
IV. Beslissing van het Hof
1. Eerste middel
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Overwegende dat de regel neergelegd in artikel 4 van de wet van 17 april 1878 
krachtens welke de burgerlijke rechtsvordering die niet terzelfder tijd en voor de-
zelfde rechters als de strafvordering wordt vervolgd, geschorst is zolang niet de-
finitief beslist is over de strafvordering, hierdoor verantwoord is dat het strafvon-
nis,  ten overstaan van de afzonderlijke ingestelde burgerlijke rechtsvordering, 
gezag van gewijsde heeft aangaande de punten die aan de strafvordering en aan 
de burgerlijke rechtsvordering gemeen zijn; 

Dat de toepassing van voormelde regel impliceert dat de strafvordering aan-
hangig wordt gemaakt hetzij ingevolge het openen van een gerechtelijk onder-
zoek op vordering van de procureur des Konings of ingevolge een klacht met 
burgerlijke partijstelling, hetzij ingevolge een rechtstreekse dagvaarding voor de 
strafrechter door de procureur des Konings of de burgerlijke partij; 

Overwegende dat het middel ervan uitgaat dat de strafvordering reeds aanhan-
gig wordt gemaakt door neerlegging van een klacht bij de procureur des Ko-
nings, gevolgd door een opsporingsonderzoek;

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

16 mei 2003 - 1° kamer – Voorzitter: de h. Verougstraete, voorzitter – Verslaggever: de 
h. Londers – Gelijkluidende conclusie van de h. Thijs, advocaat-generaal met opdracht – 
Advocaat: mr. Bützler.

Nr. 302

1° KAMER - 16 mei 2003

INKOMSTENBELASTINGEN — AANSLAGPROCEDURE — BELASTINGAANGIFTE - 
ONDERZOEK EN CONTROLE - INZAGE VAN EEN GERECHTELIJK DOSSIER - ONDERZOEKSDAAD.

De inzage zelf van een gerechtsdossier door de administratie is geen onderzoeksdaad in 
de zin van art. 240 W.I.B., daar die inzage het mogelijk maakt over de noodzaak van een 
nieuw onderzoek te beslissen1. (Art. 240, W.I.B. 1964; thans art. 333, W.I.B. 1992)

(V. en V. T. BELGISCHE STAAT - Minister van Financiën)

ARREST

(A.R. F.00.0093.N)

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

1 Cass., 30 mei 1997, A.R. F.95.0012.N, niet gepubliceerd; Cass., 2 sept. 1999, A.R. F.96.0046.N, 
A.C. 1999, nr. 429; Cass., 14 okt. 1999, A.R. F.96.0086.N en F.96.0091.N, A.C. 1999, nr. 531; Cass., 
28 sept. 2001, A.R. F.99.0146.N.
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het Hof van Beroep te Antwerpen.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Eric Stassijns heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal met opdracht Dirk Thijs heeft geconcludeerd.
III. Middelen
De eisers voeren in hun verzoekschrift drie middelen aan.
1. Eerste middel
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 240, in het bijzonder derde lid van het Wetboek der Inkomstenbelastingen 

gecoördineerd  bij  koninklijk  besluit  van  26  februari  1964  (hierna  "WIB  (1964)" 
genoemd);

- de artikelen 1319, 1320 en 1322 van het Burgerlijk Wetboek.
Aangevochten beslissingen
Het bestreden arrest beslist, na herinnerd te hebben dat "(...) de eisers de schending van 

artikel  240,  derde lid  van het  Wetboek van de Inkomstenbelastingen (1964)  inroepen 
doordat de administratie naliet de eisers vooraf schriftelijk en op nauwkeurige wijze ken-
nis te geven van de aanwijzingen inzake belastingontduiking" om het fiscaal verhaal van 
de eisers af te wijzen, dat "krachtens artikel 240, derde lid van het Wetboek van de In-
komstenbelastingen (1964) de administratie de in hoofdstuk 3 van het wetboek bedoelde 
onderzoekingen mag verrichten gedurende de in artikel 259, §1, tweede lid, bedoelde aan-
vullende termijn van twee jaar op voorwaarde dat zij de belastingplichtige vooraf schrifte-
lijk en op nauwkeurige wijze heeft kennis gegeven van de aanwijzingen inzake belasting-
ontduiking die te zijnen aanzien bestaan voor het bedoelde tijdperk;

(...) nu de inzage van het gerechtsdossier het mogelijk maakt over de noodzaak van een 
nieuw onderzoek te beslissen, die inzage zelf geen onderzoeking is bedoeld in artikel 240 
van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen (1964) en hiervoor geen voorafgaande 
kennisgeving was vereist.

(...) nu de inzage in het strafdossier geen onderzoeksverrichting is, deze inzage evenmin 
een onderzoeksdaad ten aanzien van de belastingplichtigen uitmaakt".

Het bestreden arrest overweegt bovendien dat :
"(...) hieraan geen afbreuk wordt gedaan door het advies van de inspecteur die stelt dat 

in onderhavig geval het onderzoek werd aangevat op 4 september 1991 en dus buiten de 
in artikel 259, eerste lid van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen (1964) bedoelde 
gewone termijn nu in dit advies enkel wordt verwezen naar de bezoeken aan het gerechts-
hof te Mechelen, aan het Hof van Beroep te Antwerpen en aan de gerechtelijke politie te 
Mechelen en met acht controles ter plaatse telkens de inzage in het gerechtsdossier wordt 
bedoeld.

(...) het richten van een verzoek tot inzage van een gerechtsdossier aan het parket en/of 
aan de griffie door een ambtenaar belast met de zetting of de invordering van de belastin-
gen bezwaarlijk kan worden aangemerkt als een 'onderzoeking' in de zin van artikel 240 
van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen (1964) nu de inzage zelf en a fortiori het 
verzoek tot inzage geen onderzoeking is.

(...) de eisers niet aanduiden welke onderzoekingen in de aanvullende termijn van twee 
jaar werden verricht waarvoor een voorafgaande kennisgeving was vereist.

(...) evenmin vaststaat dat ten aanzien van de eisers onderzoekingen buiten de wettelij-
ke termijn van vijf jaar werden verricht nu de bestreden aanslag op 27 december 1991 
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binnen de termijn van vijf jaar werd gevestigd en het onderzoek ten aanzien van andere 
belastingplichtigen blijkbaar op 31 augustus 1992 was beëindigd; (...) volledigheidshalve 
wordt opgemerkt dat de eisers eens te meer als onderzoeksdaad de inzage en het nemen 
van een afschrift van het strafdossier na toelating van de advocaat-generaal voor de procu-
reur-generaal dd. 13 maart 1992 als onderzoeksdaad aanmerken en dat dient vastgesteld 
dat het verificatieverslag van de bijzondere belastingsinspectie buiten voormelde inzages 
in het strafdossier geen andere controleopdrachten vermeldt" zodat "(...) artikel 240, derde 
lid van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1964 niet werd geschonden".

Grieven
Krachtens artikel 240, derde lid van het WIB (1964) mogen de onderzoekingen gevi-

seerd in lid 1 ervan, nl. de onderzoekingen bedoeld in hoofdstuk III van Titel VII van het 
WIB (1964) slechts verricht worden gedurende de in deze bepaling vastgelegde onder-
zoekstermijnen en, wat betreft de aanvullende onderzoekstermijn van twee jaar voorzien 
in lid 3 ervan, slechts op voorwaarde dat de administratie vooraf aan de onderzoekingen 
aan de belastingplichtige schriftelijk en op nauwkeurige wijze kennis heeft gegeven van 
de aanwijzingen inzake belastingontduiking die te zijnen aanzien bestaan voor het be-
doeld tijdperk, welke voorafgaandelijke kennisgeving is voorgeschreven op straffe van 
nietigheid van de aanslag.

1.1. Eerste onderdeel
In de gevallen waar de administratie vooraleer zij inzage neemt van een strafdossier 

overeenkomstig artikel 235, §1 van het WIB (1964) niet weet dat zij een bepaalde belas-
tingplichtige  daarin  zal  aantreffen,  de inzage zelf  van het  gerechtsdossier  geen onder-
zoeksdaad uitmaakt in de zin van artikel 240 van het WIB (1964). Daarentegen, in de ge-
vallen waarin de administratie reeds bezig is met een fiscaal onderzoek m.b.t. bepaalde 
belastingplichtigen en de inzage van een gerechtsdossier, geopend op naam van die belas-
tingplichtigen of sommige van hen, aanvraagt, maken het verzoek tot inzage en de inzage 
van het dossier onderzoeksdaden uit waarvoor de voorafgaandelijke kennisgeving van ar-
tikel 240 WIB (1964) op straffe van nietigheid dient te worden nageleefd, indien zij plaats 
vinden in de aanvullende termijn van twee jaar voorzien in artikel 240, derde lid van het 
WIB (1964).

Uit het controleverslag van de B.B.I. (stuk 15, B.2. van het administratieve dossier) 
blijkt dat :

"in het kader van een gerechtelijk onderzoek ten laste van een diamanthandelaar van 
Heist op den Berg, werd vastgesteld dat deze in 1985 voor de BVBA Eurostar prestaties 
als diamantslijper had verricht.

Ingevolge dit onderzoek werd een huiszoeking op 16.9.1986 verricht bij de BVBA Eu-
rostar, aldaar kon beslag gelegd worden op de commissieboekjes van 1986 en het 'zwarte 
kasboek'.

De BVBA Eurostar heeft verschillende diamantwerkplaatsen in het arrondissement Me-
chelen, waarin zijn personeel is tewerkgesteld onder toezicht van een entrepreneur. De 
overgemaakte gelden aan de entrepreneurs dienen om de lonen uit te betalen aan het per-
soneel en deze verrichtingen werden teruggevonden in het 'zwarte kasboek'.

Het onderzoek werd uitgebreid naar verschillende zelfstandige aannemers (diamant) en 
entrepreneurs, waaronder V.D.V.T. - diamantsnijder" en verder dat "op 2 oktober 1989 
(...) door de Directie Antwerpen B.B.I. opdracht (werd) gegeven de aanslagdossiers op het 
werkplan op te nemen van de bij de zaak betrokken personen (...). Door de Procureur-ge-
neraal bij het Hof van Beroep te Antwerpen werd voorlopig geen toelating verleend tot 
het nemen van inzage en afschrift van het strafdossier notitienummer 78/525/86 van het 
parket van de Procureur des Konings te Mechelen; ten einde het goede verloop van de 
strafprocedure niet te belemmeren, en slechts machtiging tot raadpleging van het dossier 
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te verlenen na het vonnis van de correctionele rechtbank te Mechelen (...)".
Uit al deze vaststellingen blijkt dat, toen aan de administratie toelating tot inzage en ko-

pie te nemen van het strafdossier op 17 augustus 1990 werd verleend, verweerder reeds 
bezig was met een onderzoek m.b.t. de fiscale toestand van verschillende aannemers en 
entrepreneurs, waaronder eerste eiser, wat tot gevolg heeft dat, in dergelijke omstandighe-
den, die inzage zeker niet nodig was om over de noodzaak van een nieuwe onderzoek te 
beslissen en een onderzoeksdaad in de zin van artikel 240 WIB (1964) uitmaakte.

Hieruit volgt dat het bestreden arrest niet wettelijk heeft kunnen beslissen dat de inzage 
zelf en het verzoek tot inzage van het strafdossier geen onderzoeksdaden uitmaakten in de 
zin van artikel 240 WIB (1964) en geen voorafgaandelijke kennisgeving aan de belasting-
plichtige vereist was (schending van artikel 240, derde lid van het WIB (1964).

(...)
IV. Beslissing van het Hof
1. Eerste middel
1.1. Eerste onderdeel
Overwegende dat, krachtens artikel 235, §1 van het Wetboek van de Inkom-

stenbelastingen (1964), de administratie bij de uitoefening van haar onderzoeks- 
en controlebevoegdheid van de akten, stukken, registers, bescheiden of inlichtin-
gen in verband met een rechtspleging geen inzage mag worden verleend zonder 
uitdrukkelijk verlof van de procureur-generaal of de auditeur-generaal;

Overwegende dat, krachtens artikel 240 van het Wetboek van de Inkomstenbe-
lastingen (1964), de administratie de in dit artikel vermelde onderzoekingen mag 
verrichten binnen de aanvullende termijn van twee jaar bedoeld in artikel 259 
van dit wetboek, op voorwaarde dat zij de belastingplichtige vooraf schriftelijk 
en op nauwkeurige wijze kennis heeft gegeven van de aanwijzingen inzake be-
lastingontduiking die te zijnen aanzien bestaan voor het bedoeld tijdperk;

Overwegende dat de inzage van een strafdossier die het mogelijk moet maken 
te beslissen over de noodzaak van een nieuw onderzoek op zich geen onder-
zoeksdaad in de zin van artikel 240 van het Wetboek van de Inkomstenbelastin-
gen (1964) uitmaakt;

Overwegende dat het onderdeel ervan uitgaat dat de inzage in het strafdossier 
op het gerechtshof te Mechelen, in het Hof van Beroep te Antwerpen en bij de 
Gerechtelijke Politie te Mechelen, uitgevoerd vooraleer aan de eisers schriftelijk 
en nauwkeurig kennis is gegeven van de aanwijzingen inzake belastingontdui-
king, is gebeurd in het raam van een onderzoek ten laste van eisers;

Overwegende dat het onderdeel uitgaat van een feitelijk gegeven dat het be-
streden arrest niet vaststelt;

Dat het onderdeel het Hof verplicht tot een onderzoek van feiten, waarvoor het 
niet bevoegd is, mitsdien niet ontvankelijk is;

(...)
OM DIE REDENEN,
HET HOF,
Verwerpt het cassatieberoep;
Veroordeelt de eisers in de kosten.
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16 mei 2003 - 1° kamer – Voorzitter: de h. Verougstraete, voorzitter – Verslaggever: de 
h. Stassijns – Gelijkluidende conclusie van de h. Thijs, advocaat-generaal met opdracht – 
Advocaten: mrs. Wouters en Claeys Boúúaert.

Nr. 303

1° KAMER - 16 mei 2003

1º INKOMSTENBELASTINGEN — INTERNATIONALE VERDRAGEN - 
DUBBELBELASTINGVERDRAG TUSSEN BELGIË EN NEDERLAND - UITWISSELING VAN INLICHTINGEN 
DOOR DE BEVOEGDE AUTORITEITEN - DRAAGWIJDTE.

2º VONNISSEN EN ARRESTEN — BURGERLIJKE ZAKEN — ALGEMEEN - VONNIS 
- ARREST - VEREISTE VERMELDINGEN - VERMELDING VAN DE WOONPLAATS VAN DE PARTIJEN - 
WEGLATING - GEVOLG.

1º De uitwisseling van inlichtingen tussen de bevoegde autoriteiten op grond van art. 27, §1 
van  het  dubbelbelastingverdrag  tussen  België  en  Nederland  is  niet  beperkt  tot  
inlichtingen  die  nuttig  zijn  om  een  dubbele  belasting  te  vermijden  of  die  betrekking  
hebben op dergelijke dubbele belasting.  (Art.  27, §1 Overeenkomst  van 19 okt.  1970 
tussen België en Nederland tot het vermijden van dubbele belasting)

2º Het vormvereiste neergelegd in de artikelen 780, 2° en 1042 van het Ger.W., krachtens  
hetwelk het vonnis of  arrest,  op straffe van nietigheid, de naam, de voornaam en de 
woonplaats moet bevatten die de partijen bij hun verschijning en hun conclusies hebben 
opgegeven, moet het mogelijk maken na te gaan welke personen betrokken zijn in de  
procedure en ter zake van wie de beslissing is gewezen; dat is het geval wanneer de  
aanwijzing van de woonplaats van de verweerder blijkt uit de stukken waarop het Hof  
vermag acht te slaan1. (Artt. 780, 2° en 1042 Ger.W.)

(D. T. BELGISCHE STAAT - Minister van Financiën)

ARREST

(A.R. F.01.0001.N)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 26 september 2000 gewezen 

door het Hof van Beroep te Antwerpen.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Ghislain Londers heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal met opdracht Dirk Thijs heeft geconcludeerd.
III. Middelen
Eiser voert in zijn verzoekschrift twee middelen aan.
1. Eerste middel
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 6, lid 1 van het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens 

en de fundamentele vrijheden, gesloten te Rome op 4 november 1950 en goedgekeurd bij 

1 Zie Cass., 15 okt. 1999, A.R. C.98.0162.F, A.C. 1999, nr. 537.
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wet van 13 mei 1955;
- artikel 7.3 van de richtlijn 77/799/EEG Raad van 19 december 1977 betreffende de 

wederzijdse bijstand van de bevoegde autoriteiten van de Lid-Staten op het gebied van de 
directe en indirecte belastingen (PB.L.336, 27 december 1977);

- de artikelen 24 en 27 van de Overeenkomst van 19 oktober 1970 tussen de Regering 
van het Koninkrijk België en de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden tot het ver-
mijden van dubbele belasting op het gebied van belastingen naar het inkomen en naar het 
vermogen en tot vaststellen van enige andere regelen verband houdende met de belasting-
heffing, en het protocol, ondertekend te Brussel, goedgekeurd bij wet van 16 augustus 
1971;

- artikel 149 van de Grondwet;
- artikel 244bis van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen (1964);
- het algemeen rechtsbeginsel van de eerbied voor de rechten van de verdediging. 
Aangevochten beslissingen
Het bestreden arrest van hervorming verklaart de bezwaren van eiser tegen de aanslag 

over het aanslagjaar 1985 ongegrond en verklaart de bezwaren van eiser tegen de aanslag 
over het jaar 1986 enkel deels gegrond wat de belastingverhoging betreft op grond :

dat, wat de geldigheid van de door de Nederlandse fiscus gedane mededelingen betreft, 
de bestreden beslissing verwijst naar de Richtlijnen van de Raad van de Europese ge-
meenschappen van 19 december 1977 betreffende de wederzijdse bijstand van de bevoeg-
de autoriteiten van de Lid-Staten op het gebied van de Directe belastingen en de B.T.W. 
en meer bepaald krachtens artikel 7, eerste lid van de Wet op de internationale bijstands-
verlening bij de heffing van belastingen; dat eiser inroept dat bij deze informatieverstrek-
king de richtlijn van de raad van 19 december 1977 betreffende de wederzijdse bijstand 
van de bevoegde autoriteiten van de Lid-Staten op het gebied van de directe belastingen 
werd geschonden; dat inzonderheid eiser refereert naar artikel 7.1 naar luid waarvan alle 
inlichtingen waarover een Lid-Staat uit hoofde van deze richtlijn beschikt, in deze Lid-
Staat geheim worden gehouden op dezelfde wijze als geschiedt met de gegevens welke 
deze Lid-Staat verkrijgt uit hoofde van de eigen nationale wetgeving; dat gezegd artikel 
vervolgt in welk geval deze inlichtingen mogen worden verstrekt waaronder alleen in ge-
rechtelijke procedures of procedures waarbij administratieve sancties worden toegepast; 
dat eiser nalaat te vermelden dat artikel 7, 3°, vervolgt dat in afwijking van het bepaalde 
in lid 1 de bevoegde autoriteit van de inlichtingen verstrekkende Lid-Staat kan toestaan 
dat in de Lid-Staat die de inlichtingen ontvangt, deze ook voor andere doeleinden worden 
gebruikt, indien de wetgeving van de inlichtingen verstrekkende Lid-Staat in het eigen 
land een gelijksoortig gebruik onder overeenkomstige omstandigheden toestaat; dat an-
ders dan door eiser geponeerd de EEG-richtlijn ook toelaat inlichtingen te verstrekken 
voor andere doeleinden dan voor gerechtelijke procedures of procedures waarbij admini-
stratieve sancties  worden toegepast;  dat  verweerder  terecht  verwijst  naar  de  Overeen-
komst tussen de Regering van het Koninkrijk België en de Regering van het Koninkrijk 
der Nederlanden tot het vermijden van dubbele belasting op het gebied van belastingen 
naar het inkomen en naar het vermogen en tot vaststellen van enige andere regelen ver-
band houdende met de belastingheffing van 19 oktober 1970, hierna de Overeenkomst, 
die in artikel 27 bepaalt dat de bevoegde autoriteiten van de Staten zodanige inlichtingen 
uitwisselen als nodig zijn om uitvoering te geven aan deze Overeenkomst en aan de natio-
nale wetten van de Staten met betrekking tot de belastingen waarop de Overeenkomsten 
van toepassing is, voor zover de heffing van die belastingen in overeenstemming is met de 
Overeenkomst; dat deze Overeenkomst een grotere reikwijdte heeft dan door eiser voor-
gehouden; dat deze Overeenkomst strekt tot het vermijden van dubbele belasting en tot 
vaststellen van enige andere regelen verband houdende met de belastingheffing; dat lui-
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dens artikel 1 de Overeenkomst van toepassing is op personen die inwoner zijn van een 
van de Staten of van beide Staten en op belastingen naar het inkomen en het vermogen 
die, ongeacht de wijze van heffing, worden geheven ten behoeve van elk van de Staten of 
van de staatkundige onderdelen daarvan; dat de bestaande belastingen waarop de Over-
eenkomst van toepassing is, onder meer zijn voor Nederland, de inkomstenbelastingen en 
voor België de personenbelasting; dat luidens deze Overeenkomst Nederland gegevens 
aan België mag verstrekken die nuttig zijn voor de heffing van een nationale belasting in 
de mate dat België bevoegd is belasting te heffen op grond van deze Overeenkomst; dat in 
die zin de Raad van State in Nederland in een geschil tussen Super Kostuum B.V. en de 
Staatssecretaris van Financiën op 24 juli 1991 eveneens oordeelde dat de kennisgeving 
door laatstgenoemde verstrekt aan de Belgische belastingautoriteiten betreffende bepaalde 
handelingen van de zijde van eerstgenoemde in toepassing van artikel 27, §1 van de Over-
eenkomst rechtsgeldig is geschied; dat de Nederlandse fiscus gerechtigd was deze infor-
matie spontaan te verstrekken.

Grieven
(...)
1.2. Tweede onderdeel
Artikel 27 van de Overeenkomst van 19 oktober 1970 tussen de Regering van het Ko-

ninkrijk België en de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden tot het vermijden van 
dubbele belasting op het gebied van belastingen naar het inkomen en naar het vermogen 
en tot vaststellen van enige andere regelen verband houdende met de belastingheffing, be-
paalt dat de bevoegde autoriteiten van de Staten zodanige inlichtingen uitwisselen als no-
dig zijn om uitvoering te geven aan deze Overeenkomst en aan de nationale wetten van de 
Staten met betrekking tot de belastingen waarop de Overeenkomst van toepassing is, voor 
zover de heffing van die belastingen in overeenstemming is met de overeenkomst. De be-
voegde autoriteiten van de Staten wisselen krachtens dit artikel en ingevolge artikel 24 
van deze Overeenkomst, zodanige inlichtingen uit als nodig zijn om een dubbele belasting 
te vermijden. Deze Overeenkomst stelt geen regelen vast die verband houden met het ver-
strekken van gegevens door de ene aan de andere Staat die wel nuttig kunnen zijn voor de 
vaststelling van de belastingschuld in de andere Staat maar die niet nuttig zijn om een 
dubbele belasting te vermijden of die geen betrekking hebben op die dubbele belasting. 
Het bestreden arrest heeft dan ook ten onrechte beslist dat de Nederlandse fiscus volgens 
de Overeenkomst van 19 oktober 1970 gegevens mag verstrekken aan België die nuttig 
zijn voor de heffing van een nationale belasting ook al strekken die gegevens niet tot het 
vermijden van een dubbele belasting (schending van de artikelen 24 en 27 van de Over-
eenkomst tussen de Regering van het Koninkrijk België en de Regering van het Konink-
rijk der Nederlanden).

2. Tweede middel
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 780,2°, en 1042 van het Gerechtelijk Wetboek. 
Aangevochten beslissingen
Het bestreden arrest van hervorming verklaart de bezwaren van eiser tegen de aanslag 

over het aanslagjaar 1985 ongegrond en verklaart de bezwaren van eiser tegen de aanslag 
over het jaar 1986 enkel deels gegrond wat de belastingverhoging betreft op grond dat :

wat de geldigheid van de door de Nederlandse fiscus gedane mededelingen betreft, de 
bestreden beslissing verwijst naar de Richtlijnen van de Raad van de Europese gemeen-
schappen van 19 december 1977 betreffende de wederzijdse bijstand van de bevoegde au-
toriteiten van de Lid-Staten op het gebied van de Directe belastingen en de B.T.W. en 
meer bepaald krachtens artikel 7, eerste lid van de Wet op de internationale bijstandsver-
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lening bij de heffing van belastingen; dat eiser inroept dat bij deze informatieverstrekking 
de richtlijn van de raad van 19 december 1977 betreffende de wederzijdse bijstand van de 
bevoegde autoriteiten van de Lid-Staten op het gebied van de directe belastingen werd ge-
schonden; dat inzonderheid eiser refereert naar artikel 7,1, naar luid waarvan alle inlich-
tingen waarover een Lid-Staat uit hoofde van deze richtlijn beschikt, in deze Lid-Staat ge-
heim worden gehouden op dezelfde wijze als geschiedt met de gegevens welke deze Lid-
Staat verkrijgt uit hoofde van de eigen nationale wetgeving; dat gezegd artikel vervolgt in 
welk geval deze inlichtingen mogen worden verstrekt waaronder alleen in gerechtelijke 
procedures of procedures waarbij administratieve sancties worden toegepast; dat eiser na-
laat te vermelden dat artikel 7,3°, vervolgt dat in afwijking van het bepaalde in lid 1 de 
bevoegde autoriteit van de inlichtingen verstrekkende Lid-Staat kan toestaan dat in de 
Lid-Staat die de inlichtingen ontvangt, deze ook voor andere doeleinden worden gebruikt, 
indien de wetgeving van de inlichtingen verstrekkende Lid-Staat in het eigen land een ge-
lijksoortig gebruik onder overeenkomstige omstandigheden toestaat; dat anders dan door 
eiser geponeerd de EEG-richtlijn ook toelaat inlichtingen te verstrekken voor andere doel-
einden dan voor gerechtelijke procedures of procedures waarbij administratieve sancties 
worden toegepast; dat verweerder terecht verwijst naar de Overeenkomst tussen de Rege-
ring van het Koninkrijk België en de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden tot het 
vermijden van dubbele belasting op het gebied van belastingen naar het inkomen en naar 
het vermogen en tot vaststellen van enige andere regelen verband houdende met de belas-
tingheffing van 19 oktober 1970, hierna de Overeenkomst, die in artikel 27 bepaalt dat de 
bevoegde autoriteiten van de Staten zodanige inlichtingen uitwisselen als nodig zijn om 
uitvoering te geven aan deze Overeenkomst en aan de nationale wetten van de Staten met 
betrekking tot de belastingen waarop de Overeenkomst van toepassing is, voor zover de 
heffing van die belastingen in overeenstemming is met de Overeenkomst; dat deze Over-
eenkomst een grotere reikwijdte heeft dan door eiser voorgehouden; dat deze Overeen-
komst strekt tot het vermijden van dubbele belasting en tot vaststellen van enige andere 
regelen verband houdende met de belastingheffing; dat luidens artikel 1 de Overeenkomst 
van toepassing is op personen die inwoner zijn van een van de Staten of van beide Staten 
en op belastingen naar het inkomen en het vermogen die, ongeacht de wijze van heffing, 
worden geheven ten behoeve van elk van de Staten of van de staatkundige onderdelen 
daarvan; dat de bestaande belastingen waarop de Overeenkomst van toepassing is, onder 
meer zijn voor Nederland, de inkomstenbelastingen en voor België de personenbelasting; 
dat luidens deze Overeenkomst Nederland gegevens aan België mag verstrekken die nut-
tig zijn voor de heffing van een nationale belasting in de mate dat België bevoegd is be-
lasting te heffen op grond van deze Overeenkomst; dat in die zin de Raad van State in Ne-
derland in een geschil Super Kostuum B.V. en de Staatssecretaris van Financiën op 24 juli 
1991 eveneens oordeelde dat de kennisgeving door laatstgenoemde verstrekt aan de Bel-
gische belastingautoriteiten betreffende bepaalde handelingen van de zijde van eerstge-
noemde in toepassing van artikel 27, §1 van de Overeenkomst rechtsgeldig zijn geschied; 
dat de Nederlandse fiscus gerechtigd was deze informatie spontaan te verstrekken.

Grieven
Het arrest bevat krachtens artikel 780,2°, en 1042 van het Gerechtelijk Wetboek, op 

straffe van nietigheid de naam, de voornaam en de woonplaats die de partijen bij hun ver-
schijning en hun conclusies opgegeven hebben. Het bestreden arrest bevat echter geen 
adres van verweerder. Het bestreden arrest is derhalve nietig (schending van de artikelen 
780,2°, en 1042 van het Gerechtelijk Wetboek).

IV. Beslissing van het Hof
(...)
B. Middelen



1204 HOF VAN CASSATIE 16.5.03 - Nr. 303 

1. Tweede middel
Overwegende dat, krachtens de artikelen 780, 2°, en 1042 van het Gerechtelijk 

Wetboek, het arrest, op straffe van nietigheid de naam, de voornaam en de woon-
plaats moet bevatten die de partijen bij hun verschijning en hun conclusies heb-
ben opgegeven;

Dat die vormvereiste het mogelijk moet maken na te gaan welke personen be-
trokken zijn in de procedure en ter zake van wie de beslissing is gewezen;

Overwegende dat te dezen de woonplaats van de verweerder blijkt uit de stuk-
ken waarop het Hof vermag acht te slaan;

Dat het middel niet kan worden aangenomen; 
2. Eerste middel
(...)
2.2. Tweede onderdeel
Overwegende dat, krachtens artikel 27, §1 van de Overeenkomst van 19 okto-

ber 1970 tussen de Regering van het Koninkrijk België en de Regering van het 
Koninkrijk der Nederlanden tot het vermijden van dubbele belasting op het ge-
bied van belastingen naar het inkomen en naar het vermogen en tot vaststellen 
van enige andere regelen verband houdende met de belastingheffing, de bevoeg-
de autoriteiten van de Staten zodanige inlichtingen uitwisselen als nodig zijn om 
uitvoering te geven aan de Overeenkomst en aan de nationale wetten van de Sta-
ten met betrekking tot de belastingen waarop de Overeenkomst van toepassing 
is,  voor  zover  de  heffing van die  belastingen  in  overeenstemming is  met  de 
Overeenkomst;

Dat het onderdeel dat er van uitgaat dat op grond van voormelde bepaling de 
bevoegde autoriteiten van de staten alleen inlichtingen mogen verstrekken die 
nuttig zijn om een dubbele belasting te vermijden of die betrekking hebben op 
dergelijke dubbele belasting, faalt naar recht;

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

16 mei 2003 - 1° kamer – Voorzitter: de h. Verougstraete, voorzitter – Verslaggever: de 
h. Londers – Gelijkluidende conclusie van de h. Thijs, advocaat-generaal met opdracht – 
Advocaten: mrs. Houtekier en Claeys Boúúaert.

Nr. 304

1° KAMER - 16 mei 2003

1º INKOMSTENBELASTINGEN — AANSLAGPROCEDURE — AANSLAG EN 
INKOHIERING - NIET MET TOEPASSING VAN EEN VERJARINGSREGEL NIETIG VERKLAARDE AANSLAG - 
NIEUWE AANSLAG - VERPLICHTING VAN DE BELASTINGADMINISTRATIE - GRONDSLAG.
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2º INKOMSTENBELASTINGEN — ALGEMEEN - RECHTSBEGINSELEN (ALGEMENE) - 
BEGINSEL VAN BEHOORLIJK BESTUUR - GRENZEN.

3º RECHTSBEGINSELEN (ALGEMENE) - BEGINSEL VAN BEHOORLIJK BESTUUR - 
INKOMSTENBELASTINGEN - GRENZEN.

1º De vestiging van een nieuwe aanslag bij toepassing van art. 260 W.I.B. ter vervanging 
van een niet met toepassing van een verjaringsregel nietig verklaarde aanslag, maakt  
een  verplichting  uit  in  hoofde  van  de  administratie  zodra  de  daartoe  gestelde  
voorwaarden vervuld zijn, aangezien het de administratie niet vrij staat af te zien van de 
invordering van verschuldigde belastingen1.  (Art. 260 W.I.B. 1964; thans art. 355 W.I.B. 
1992)

2º en 3° De algemene beginselen van behoorlijk bestuur kunnen niet worden ingeroepen  
indien die leiden tot een beleid dat tegen wettelijke bepalingen ingaat; deze beginselen  
kunnen aldus niet tot gevolg hebben dat het bestuur in de onmogelijkheid zou worden  
geplaatst  een nieuwe aanslag te vestigen waar zij  daartoe verplicht  is  ingevolge een 
dwingende wetsbepaling2. (Beginsel van behoorlijk bestuur)

(BELGISCHE STAAT - Minister van Financiën T. H. en V.)

Conclusie van advocaat-generaal met opdracht Dirk Thijs:
Onderhavige betwisting betreft de toepassing van artikel 26O van het W.I.B. (1964) dat 

de  Administratie  verplicht  een  nieuwe  aanslag  te  vestigen  wanneer  blijkt  dat  de 
taxatieambtenaar een onwettigheid heeft begaan die heeft geleid tot de vernietiging van de 
oorspronkelijke aanslag.

Het bestreden arrest stelt ten deze vast dat:
1. de aanvankelijke aanslagen over de aj. 1985 en 1986 gevestigd werden op basis van 

de gegevens vermeld in de door de belastingplichtigen voor akkoord ondertekende aangif-
ten;

2. supplementaire aanslagen werden gevestigd op basis van gewijzigde gegevens nadat 
op 3O juli 1987 een kennisgeving van aanslag van ambtswege was verstuurd;

3. bij de directoriale beslissing van 24 oktober 1989 beide aanslagen werden vernietigd 
wegens een schending van artikel 256 W.I.B. (1964);

4. op 17 januari 199O een bericht van wijziging werd verstuurd en nieuwe supplemen-
taire aanslagen werden gevestigd op 13 februari 199O bij toepassing van art. 26O W.I.B. 
(1964), doch waarbij de antwoordtermijn van één maand na het bericht van wijziging niet 
werd gerespecteerd;

5. laatstbedoeld verzuim niet gebeurde om een eventuele nakende verjaring te vermij-
den, vermits de administratie, mocht zij de antwoordtermijn van één maand wel in acht 
hebben genomen, nog een tijdige en geldige aanslag kon vestigen, nl. vanaf 17 februari 
199O tot 5 maart 199O;

6. bij de directoriale beslissing van 14 januari 1993 de aanslagen werden ontheven we-
gens schending van art. 251 W.I.B. (1964);

7. bij toepassing van artikel 26O W.I.B. (1964) opnieuw nieuwe aanslagen werden ge-
vestigd nadat op 22 januari 1993 een bericht van wijziging werd verzonden;

Het  bestreden  arrest  oordeelt  dat  deze  nieuwe  aanslagen  “ingevolge  een 
onverantwoorde toepassing van art. 26O W.I.B. werden gevestigd en dienvolgens nietig 

1 Zie Cass., 5 sept. 1967, A.C. 1968, 23; Cass., 3 maart 1970, A.C. 1970, 613; Cass., 4 dec. 1987, 
A.R. F.1330.N, A.C. 1987-88, nr. 210.
2 Cass., 27 maart 1992, A.R. 6891,  A.C. 1991-92, nr. 405; Cass., 14 juni 1999, A.R. S.98.0093.N, 
A.C. 1999, nr. 352.
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zijn” om reden dat:
1. de administratie bij het vestigen van de nieuwe aanslagen “in casu verkoos onregel-

matig te handelen, wat evenwel inhoudt dat deze begane onwettigheid en onregelmatig-
heid de fiscus geen voordeel kan opleveren;”

2. “de regels van behoorlijk bestuur en behoorlijk handelen zich ertegen verzetten dat 
misbruik wordt gemaakt van de voorschriften van art. 26O W.I.B.”

In het enig middel tot cassatie voert eiser schending aan van artikel 26O W.I.B. (1964), 
thans  art.  355  W.I.B.  (1992).  Geargumenteerd  wordt  dat  wanneer  zoals  in  casu,  een 
nieuwe aanslag gevestigd met toepassing van art. 26O W.I.B. (1964) door de gewestelijke 
directeur der directe belastingen wordt ontheven wegens schending van een wettelijke 
regel,  met  uitzondering  van  een  regel  betreffende  de  prescriptie,  het  belastingbestuur 
opnieuw  verplicht  is  voormeld  art.  26O  toe  te  passen.  Algemene  beginselen  van 
behoorlijk bestuur – zo wordt voorgehouden - kunnen niet worden aangevoerd indien die 
leiden tot een beleid dat tegen wettelijke bepalingen ingaat.

Krachtens de vaststaande rechtspraak van Uw Hof legt art. 26O van het W.I.B. (1964) 
de administratie de verplichting op, wanneer een aanslag is nietig verklaard omdat hij niet 
werd  gevestigd  overeenkomstig  een  wettelijke  regel,  met  uitzondering  van  een  regel 
betreffende de prescriptie, zelfs wanneer de voor het vestigen van de aanslag gestelde 
termijn reeds is verlopen, ten name van dezelfde belastingplichtige, op grond van dezelfde 
belastingelementen, of op een gedeelte ervan, een nieuwe aanslag te vestigen, zulks hetzij 
binnen drie maanden van de datum waarop de beslissing van de directeur der belastingen 
niet meer vatbaar is voor een herziening bij het hof van beroep, hetzij binnen zes maanden 
van de datum waarop de rechtelijke beslissing niet meer vatbaar is voor een voorziening 
in cassatie (Cass., 4 december 1987,  A.C. 1987-88, nr. 21O; Cass., 3 maart 197O,  A.C. 
197O, 613; Cass., 5 september 1967,  A.C. 1968, 23; Zie ook Cass., 16 april 1999,  A.C. 
1999, nr. 216;  Fisc. Act. 1999, nr. 21, 4;  J.D.F. 1999, 93, met noot;  F.J.F., nr. 99/144; 
T.F.R. 1999, 822; Antwerpen, 15 december 1992, F.J.F., nr. 93/171; T. LEEUWERCK, Fiscale 
Rechtspraakoverzichten, Inkomstenbelastingen 198O-1998, Boek 4, Deel IX Aanslag en  
Aanslagprocedure, Larcier, 2OOO, nr. 3O5).

Uit de geciteerde rechtspraak blijkt dat de vestiging van een vervangende aanslag bij 
toepassing  van  art.  26O  van  het  W.I.B.  (1964)  een  verplichting  uitmaakt  voor  de 
administratie  zodra  de  in  de  wet  gestelde  voorwaarden  vervuld  zijn.  Het  staat  het 
belastingbestuur inderdaad niet vrij van de invordering van verschuldigde belastingen af 
te zien.

Art.  26O  W.I.B.  (1964)  is  niet  toepasselijk  indien  de  fiscus  opzettelijk  een 
procedurefout gemaakt heeft met de uitsluitende bedoeling nadien de toepassing van art. 
26O W.I.B. (1964) in te roepen. Het misbruik van art. 26O W.I.B. (1964) levert in dat 
geval een schending op van de beginselen van behoorlijk bestuur (Cass., 12 januari 1989, 
A.C. 1988-89, nr. 282; F.J.F., nr. 89/12O; Bull.Bel. 1989, nr. 686, 1865; J.D.F. 1989, 65, 
met noot;  Fisc.  Koer. 1989,  142, met noot en  R.W.,  1989-9O, 12,  met noot;  Cass.,  8 
januari 198O, A.C. 1979-8O, nr. 271 met noot 1; Antwerpen, 27 maart 1995,  F.J.F., nr. 
95/145; Antwerpen, 6 mei 1997, F.J.F., nr. 97/2O5; Bergen, 4 april 1997, F.J.F., 97/192; 
Bergen, 19 november 1993,  F.J.F., nr. 94/159; Brussel, 13 september 1991,  F.J.F., nr. 
91/222; Brussel, 25 juni 1986, F.J.F., nr. 87/1).

In de gevallen waarin de Administratie opzettelijk een aanslag vestigt zonder versturing 
van een bericht van wijziging om de nakende verjaring te voorkomen, kan zij,  na de 
vernietiging van deze aanslag, geen nieuwe aanslag vestigen op basis van art. 26O W.I.B. 
(1964), omdat zij van mening zou zijn dat de aanslag vernietigd is wegens een andere 
vormfout dan de verjaring (met name het niet verzenden van een bericht van wijziging). 
Dergelijke opzettelijke vormfouten om een dreigende verjaring te verhinderen, mogen de 
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Administratie evenwel geen voordeel opleveren. Bijgevolg mag in een dergelijke situatie 
art.  26O W.I.B.  (1964)  niet  worden  toegepast  (Cass.,  22  november  1985,  F.J.F.,  nr. 
86/1O8;  J.D.F. 1986,  153,  met  noot;  Cass.,  8  januari  198O,  A.C. 1979-8O,  nr.  271; 
Antwerpen, 11 mei 1999,  F.J.F., nr. 99/2O4; Brussel, 2 mei 1996,  Bull. Bel. 1998, nr. 
787, 2479; Brussel, 12 januari 1993,  Fisc. Koer. 1993, 463; Brussel, 2O januari 1987, 
J.D.F. 1987, 172; Antwerpen, 27 februari 1979, A.F.T. 1979, 135)

Kennelijk hebben de appelrechters zich ten deze laten leiden door deze rechtspraak 
ofschoon  in  voorliggend  geval  de  toepassingsvoorwaarden  ervan  niet  blijken  te  zijn 
vervuld. De appelrechters stellen immers in het bestreden arrest vast dat de miskenning 
van de antwoordtermijn van één maand, bepaald in artikel 251 van het W.I.B. (1964), in 
casu niet gebeurde met het inzicht een nakende verjaring te vermijden, vermits ook bij 
naleving  van  bedoelde  termijn  er  nog  voldoende  tijd  was  om een  tijdige  en  geldige 
aanslag te vestigen.

De administratie was dan ook ten deze verplicht de eerder begane onwettigheid recht te 
zetten door het vestigen van nieuwe aanslagen zoals voorgeschreven bij art. 26O W.I.B. 
(1964). 

Zo oordeelde Uw Hof bij arrest van 19 oktober 1965 dat wanneer een aanslag ontheven 
wordt omdat de voor het beantwoorden van het bericht van wijziging gestelde termijn niet 
werd geëerbiedigd en nieuwe aanslag wordt gevestigd bij toepassing van art. 26O W.I.B. 
(1964) het hof van beroep terecht geoordeeld heeft dat, vermits de inkohieringstermijn bij 
de vestiging van de oorspronkelijke aanslag niet verstreken was, de betrokken aanslag 
door een nieuwe kon vervangen worden (Cass., 19 oktober 1965, Bull. Cass. 1966, 23O).

Uw Hof  oordeelde  tevens  dat  de  algemene  beginselen  van  behoorlijk  bestuur  niet 
kunnen  worden  ingeroepen  indien  die  leiden  tot  een  beleid  dat  tegen  de  wettelijke 
bepalingen ingaat (Cass., 14 juni 1999,  A.C. 1999, nr. 352; Cass., 27 maart 1992,  A.C.  
1992, nr. 4O5).

Ten deze kunnen de beginselen van behoorlijk handelen en behoorlijk bestuur niet voor 
gevolg hebben dat het belastingsbestuur in de onmogelijkheid zou worden geplaatst een 
nieuwe aanslag te vestigen daar waar zij daartoe verplicht is ingevolge een uitdrukkelijke 
wetsbepaling.

De appelrechters, die tot het besluit komen dat “de thans betwiste aanslagen ingevolge 
een onverantwoorde toepassing van art.  26O W.I.B.  werden gevestigd en dienvolgens 
nietig zijn”, hebben deze wetsbepaling verkeerd toegepast.

Het middel komt dan ook gegrond voor.
Besluit: Vernietiging.

ARREST

(A.R. F.01.0081.N)

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

het Hof van Beroep te Antwerpen.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Eric Stassijns heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal met opdracht Dirk Thijs heeft geconcludeerd.
III. Middel
Eiser voert in zijn verzoekschrift een middel aan.
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Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 260 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen (hierna afgekort WIB) zo-

als van toepassing voor de aanslagjaren 1985 en 1986 en voor zover als nodig artikel 355 
van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992.

Aangevochten beslissingen
Het bestreden arrest stelt vast dat :
- de eerste aanslagen werden gevestigd op basis van de gegevens vermeld in de door de 

belastingplichtigen voor akkoord ondertekende aangiften;
- supplementaire aanslagen werden gevestigd op basis van gewijzigde gegevens nadat 

op 30 juli 1987 een kennisgeving van aanslag van ambtswege was verstuurd;
- in de directoriale beslissing van 24 oktober 1989 beide aanslagen werden vernietigd 

wegens een schending van artikel 256 WIB;
- op 17 januari 1990 een bericht van wijziging werd verstuurd en nieuwe supplementai-

re aanslagen werden gevestigd op 13 februari 1990, waarbij de antwoordtermijn van één 
maand na het bericht van wijziging niet werd gerespecteerd;

- in de directoriale beslissing van 14 januari 1993 de aanslagen werden ontheven we-
gens schending van artikel 251 WIB;

- bij toepassing van artikel 260 WIB nieuwe aanslagen werden gevestigd nadat op 22 
januari 1993 een bericht van wijziging werd verzonden.

Het arrest herhaalt de stelling van eiser dat de termijn van artikel 251 WIB niet werd 
gerespecteerd doch dat dit niet gebeurde om een eventuele nakende verjaring te vermij-
den, vermits de periode van 1 maand te rekenen vanaf 17 januari 1990 vanaf de datum 
van het bericht van wijziging, er nog voldoende tijd was (vanaf 17 februari 1990 tot 5 
maart 1990) om een tijdige en geldige aanslag te vestigen.

Het arrest beslist vervolgens dat indien de taxatieambtenaar nog over deze hypotheti-
sche mogelijkheid beschikte om een tijdige en geldige aanslag te vestigen, de regels van 
behoorlijk bestuur en behoorlijk handelen hem er toe verplichten deze handelwijze te vol-
gen, dat hij evenwel in casu verkoos onregelmatig te handelen, wat evenwel inhoudt dat 
deze begane onwettigheid en onregelmatigheid de fiscus geen voordeel kan opleveren, dat 
de regels van behoorlijk bestuur en behoorlijk handelen zich ertegen verzetten dat mis-
bruik wordt gemaakt van de voorschriften van artikel 260 WIB en dat dan ook in dergelijk 
geval artikel 260 WIB niet rechtsgeldig kan en mag worden toegepast en de administratie 
definitief vervallen is van het recht een aanslag over de aanslagjaren 1985/1986 te vesti-
gen, en dat derhalve de aanslagen ingevolge een onverantwoorde toepassing van artikel 
260 WIB werden gevestigd en dienvolgens nietig zijn.

Grieven
Zoals uit de rechtspraak van het Hof blijkt, verplicht artikel 260 WIB enerzijds de ad-

ministratie, wanneer een aanslag nietig is verklaard omdat hij niet werd gevestigd over-
eenkomstig een wettelijke regel, met uitzondering van een regel betreffende de prescrip-
tie, zelfs wanneer de voor het vestigen van de aanslag gestelde termijn reeds is verlopen, 
ten name van dezelfde belastingplichtige, op grond van dezelfde belastingelementen of op 
een gedeelte ervan, een nieuwe aanslag te vestigen, zulks hetzij binnen drie maanden van 
de datum waarop de beslissing van de directeur der belastingen of van de door hem gede-
legeerde ambtenaar niet meer vatbaar is voor een herziening als bedoeld bij de artikelen 
278 tot 286 WIB, hetzij binnen zes maanden van de datum waarop de rechterlijke beslis-
sing niet meer vatbaar is voor de voorzieningen als bedoeld bij de artikelen 288 tot 292 
WIB.

Artikel 260 WIB bevat anderzijds geen beperkingen inzake zijn opeenvolgende toepas-
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sing.
Hieruit volgt dat wanneer zoals in casu, een aanslag gevestigd werd met toepassing van 

artikel 260 WIB door de gewestelijk directeur der directe belastingen wordt ontheven we-
gens schending van een wettelijke regel, met uitzondering van een regel betreffende de 
prescriptie, het bestuur opnieuw verplicht is voormeld artikel 260 WIB toe te passen en 
algemene beginselen van behoorlijk bestuur niet kunnen worden aangevoerd indien die 
leiden tot een beleid dat tegen wettelijke bepalingen ingaat en dat het bestreden arrest, dat 
geen omstandigheden van prescriptie vaststelt door algemene beginselen van behoorlijk 
bestuur de overhand te geven op een klare wettekst, artikel 260 WIB schendt.

IV. Beslissing van het Hof
Overwegende dat krachtens artikel 260 Wetboek van de Inkomstenbelastingen 

(1964) wanneer een aanslag nietig is verklaard omdat hij niet werd gevestigd 
overeenkomstig een wettelijk regel, met uitzondering van een regel betreffende 
de prescriptie, de administratie, zelfs wanneer de voor het vestigen van de aan-
slag gestelde termijn reeds is verlopen, ten name van dezelfde belastingplichtige, 
op grond van dezelfde belastingelementen of op een gedeelte ervan, een nieuwe 
aanslag kan vestigen binnen drie maanden vanaf de datum waarop de beslissing 
van de directeur niet meer vatbaar is voor een herziening;

Overwegende dat de vestiging van een vervangende aanslag bij toepassing van 
voormelde wetsbepaling een verplichting uitmaakt in hoofde van de administra-
tie zodra de daartoe gestelde voorwaarden vervuld zijn, aangezien het de admini-
stratie niet vrij staat af te zien van de invordering van verschuldigde belastingen;

Overwegende dat de algemene beginselen van behoorlijk bestuur niet kunnen 
worden ingeroepen indien die leiden tot een beleid dat tegen de wettelijke bepa-
lingen ingaat; dat, dezen, beginselen niet tot gevolg kunnen hebben dat het be-
stuur in de onmogelijkheid zou worden geplaatst een nieuwe aanslag te vestigen 
waar zij daartoe verplicht is ingevolge een dwingende wetsbepaling;

Overwegende dat de appèlrechters vaststellen dat de betwiste aanslagen zijn 
gevestigd op 15 maart 1993, nadat een beslissing van de gewestelijk directeur 
van 14 januari  1993 de  eerder  gevestigde  aanslagen heeft  vernietigd  wegens 
schending van artikel 251 Wetboek van de Inkomstenbelastingen (1964);

Overwegende dat de appèlrechters de nieuwe aanslagen op 15 maart 1993 op 
grond van artikel 260 Wetboek van de Inkomstenbelastingen (1964) gevestigd, 
nietig verklaren omdat de fiscus geen voordeel kan halen uit een onwettigheid of 
onregelmatigheid begaan bij het vestigen van de aanslagen vernietigd door de 
beslissing van de gewestelijke directeur van 14 januari 1993 en omdat de regels 
van behoorlijk bestuur en behoorlijk handelen zich ertegen verzetten dat mis-
bruik wordt gemaakt van de voorschriften van het genoemde artikel 260; dat zij 
aldus dit artikel schenden;

Dat het middel gegrond is;
OM DIE REDENEN,
HET HOF,
Vernietigt het bestreden arrest, behalve in zoverre het de voorziening toelaat-

baar verklaart;
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het ge-
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deeltelijk vernietigde arrest;
Houdt de kosten aan en laat de beslissing daaromtrent aan de feitenrechter 

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

16 mei 2003 - 1° kamer – Voorzitter: de h. Verougstraete, voorzitter – Verslaggever: de 
h. Stassijns – Gelijkluidende conclusie van de h. Thijs, advocaat-generaal met opdracht.

Nr. 305

3° KAMER - 19 mei 2003

1º SOCIALE ZEKERHEID — WERKNEMERS - WERKGEVERSBIJDRAGEN - TIJDELIJKE 
VERMINDERING - OVERGANG VAN ONDERNEMING - ARBEIDSOVEREENKOMST - RECHTEN EN 
VERPLICHTINGEN - VERVREEMDER - VERKRIJGER - AARD - DRAAGWIJDTE.

2º SOCIALE ZEKERHEID — WERKNEMERS - WERKGEVERSBIJDRAGEN - 
VERMINDERING - VOORWAARDEN - WIJZIGING VAN JURIDISCH STATUUT - VERVANGING WERKNEMER 
- BEGRIP - GEVOLG.

1º  Het  recht  op  een  tijdelijke  vermindering  van  de  werkgeversbijdragen  voor  sociale  
zekerheid, dat de werkgever, overeenkomstig de bepalingen van hoofdstuk VII van de 
Programmawet van 30 december 1988, kan laten gelden jegens de overheid uit hoofde  
van  de  nieuwe  indienstneming  van  een  werknemer,  betreft  geen  recht  in  de 
arbeidsrechtelijke verhouding tussen de werkgever en de werknemer, voortvloeiend uit  
de  arbeidsovereenkomst;  het  recht  op  een  tijdelijke  vermindering  van  de 
werkgeversbijdragen  dat  de  vervreemder  op  het  ogenblik  van  de  overdracht  van de 
onderneming genoot gaat niet over op de verkrijger. (Art. 7 C.A.O. nr. 32bis 7 juni 1985, 
algemeen verbindend verklaard bij K.B. 25 juli 1985; artt. 115 en 115bis Programmawet 
30 dec. 1988)

2º Een werknemer die, ingevolge de wijziging van het juridisch statuut van zijn werkgever,  
in dienst treedt van een nieuwe werkgever, maar zijn bestaande tewerkstelling binnen  
dezelfde  technische  bedrijfseenheid  voortzet,  zodat  er  geen  reële 
werkgelegenheidsschepping is, vervangt een werknemer in de zin van artikel 117, §2 van 
de  Programmawet  van  30  december  1988,  zodat  de  nieuwe  werkgever  voor  de  
indienstneming van deze werknemer niet kan genieten van de tijdelijke vermindering van 
de werkgeversbijdragen. (Art. 117, §2 Programmawet 30 dec. 1988)

(GROUP NDLE AUTOMATION N.V. T. R.S.Z.)

ARREST

(A.R. S.02.0117.N)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 14 juni 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.
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III. Middel
Eiseres voert in haar verzoekschrift een middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 7 van de collectieve arbeidsovereenkomst van 7 juni 1985 gesloten in de Natio-

nale Arbeidsraad 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, algemeen verbindend verklaard bij koninklijk besluit van 25 juli 
1985;

- de artikelen 115, 115bis en 117, §2 van de Programmawet van 30 december 1988.
Aangevochten beslissing
In het bestreden arrest van 14 juni 2002 verklaart het arbeidshof, recht sprekend over 

het hoofdberoep van verweerder, dat hoger beroep ontvankelijk en gegrond, op grond van 
de volgende motieven :

De bepalingen van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 32bis strekken ertoe het be-
houd van de rechten der werknemers te waarborgen in alle gevallen van wijziging van 
werkgever ingevolge overgang van een onderneming of van een gedeelte van een onder-
neming krachtens overeenkomst (artikel 1 Collectieve arbeidsovereenkomst nr. 32bis).

In toepassing van artikel 7 van de Collectieve arbeidsovereenkomst nr. 32bis - dat de 
tekst overneemt van artikel 3, lid 1 van de Europese Richtlijn 77/187/E.E.G. van 14 febru-
ari 1977 - gaan de rechten en verplichtingen welke voor de vervreemder voortvloeien uit 
de op het tijdstip van de overgang bestaande arbeidsovereenkomsten door deze overgang 
op de verkrijger over.

Het recht op een tijdelijke vermindering van de werkgeversbijdragen bij de indienstne-
ming van een eerste werknemer is echter geen recht dat voortvloeit, althans niet recht-
streeks, uit de arbeidsovereenkomst die bestaat op het ogenblik van de overgang in de zin 
van artikel 7 van de Collectieve arbeidsovereenkomst nr. 32bis.

Het stelsel van vermindering van de werkgeversbijdrage voor de sociale zekerheid, on-
der meer ingevoerd bij koninklijk besluit nr. 111 van 15 december 1982, koninklijk be-
sluit nr. 494 van 31 december 1986 en het koninklijk besluit nr. 498 van 31 december 
1986 en geharmoniseerd in de Programmawet van 30 december 1988, beoogt de tewerk-
stelling te bevorderen door de loonlast van de bedrijven te verminderen. Het stelsel van 
vermindering van sociale bijdragen vormt een afwijking op de algemene bijdrageregeling 
voor de sociale zekerheid zoals opgenomen in de wet van 27 juni 1969 tot herziening van 
de Besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der ar-
beiders; vermits deze wetgeving van openbare orde is dienen de toepassingsvoorwaarden 
voor deze vermindering strikt te worden toegepast.

[Eiseres] die een werkgever is uit de particuliere sector en op wie de R.S.Z.-wet van 
toepassing is, kan dienvolgens voor de aanwerving van een eerste werknemer slechts een 
beroep doen op de tijdelijke vermindering van de werkgeversbijdragen ter bevordering 
van de tewerkstelling in zoverre voldaan is aan alle wettelijke voorwaarden, in hoofde van 
de werkgever als van de werknemer, zoals voorzien in de Programmawet van 30 decem-
ber 1988.

Vermits zowel de Europese Richtlijn 77/187/E.E.G. van 14 februari 1977 als de Collec-
tieve arbeidsovereenkomst nr. 32bis slechts de overgang bewerkstelligen van de rechten 
en plichten van de vervreemder ten opzichte van de werknemers en geen betrekking heb-
ben op de overgang van de uit de tewerkstelling van deze werknemers voortvloeiende 
rechten en verplichtingen ten aanzien van de overheid is ter oplossing van huidig geschil 
een verder onderzoek naar het bestaan van een overeenkomst van overdracht van onderne-
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ming tussen x enerzijds en [eiseres] overbodig; het in ondergeschikte orde geformuleerde 
getuigenbewijs  door  [eiseres]  "dat  de  eenmanszaak  X  is  overgegaan  in  de  B.V.B.A. 
NDLE" dient om zelfde reden te worden afgewezen.

Op basis van de concrete gegevens dient het (arbeidshof) te onderzoeken of [eiseres] 
gerechtigd is op een vermindering van R.S.Z.-bijdragen voor de jaren 1995 en 1996 hoof-
dens de tewerkstelling van x Het (arbeidshof) weerhoudt volgende feitelijke gegevens als 
relevant :

- op 16 augustus 1994 trad P als eerste werknemer in dienst bij handeldrijvend onder de 
benaming X, afgekort NDLE;

- de aanvraag door de firma NDLE voor bijdragevermindering in het kader van het zo-
genaamde plus-één-plan werd door [verweerder] ingewilligd;

- op 7 november 1994 werd de B.V.B.A. Group NDLE Automation, [eiseres], opgericht 
waarvan in het handelsregister als aanvang van de handelsactiviteit 15 september 1994 
wordt opgegeven;

- op 25 december 1994 wordt de inschrijving in het handelsregister van de eerste firma 
NDLE doorgehaald met opgave van 7 november 1994 als daadwerkelijk eindpunt van de 
handelsactiviteit;

- P, waarmee evenwel geen nieuwe schriftelijke arbeidsovereenkomst werd gesloten, 
werd per 1 januari 1995 als eerste werknemer in dienst genomen door [eiseres].

De tijdelijke vermindering van de werkgeversbijdragen ter bevordering van de tewerk-
stelling wordt geregeld in hoofdstuk VII van de Programmawet van 30 december 1988, 
gewijzigd bij de wetten van 6 juli 1989, 29 december 1990, 30 december 1992 en 30 
maart 1994 en het koninklijk besluit van 24 december 1993.

Hoofdstuk VII (de artikelen 114-131) werd opgeheven door artikel 65 van de wet van 
21 december 1994 houdende sociale en diverse  bepalingen (B.S.,  23 december  1994) 
maar deze bepalingen blijven wel van toepassing voor alle indienstnemingen die met toe-
passing van die regeling werd gerealiseerd tot en met 31 december 1994 evenals voor de 
werkgevers die vanaf 1 januari 1995 overgaan tot indienstneming van een eerste werkne-
mer en het vereiste effect van de eerste indienstneming realiseren en die genieten van het 
voordeel voorzien in artikel 115bis van dezelfde wet van 30 december 1988.

Opdat er sprake zou zijn van een eerste indienstneming mag de werkgever, in toepas-
sing van artikel 117, §1 van de Programmawet van 30 december 1988,

- ofwel nooit aan de R.S.Z.-wet onderworpen geweest zijn wegens tewerkstelling van 
werknemers, anderen dan de dienstboden, leerlingen of gelegenheidsarbeiders;

- ofwel sedert ten minste 12 ononderbroken kalendermaanden vóór de indienstneming 
niet meer aan de R.S.Z.-wet onderworpen zijn wegens tewerkstelling van werknemers, 
stagiairs in het kader van de vorming tot ondernemingshoofd of gelegenheidsarbeiders.

Om de vermindering te genieten is, in toepassing van artikel 117, §2 van de Program-
mawet van 30 december 1988, vereist dat de nieuw in dienst genomen eerste werknemer 
geen werknemer vervangt die in de loop van de 12 kalendermaanden voorafgaand aan de 
indienstneming in dezelfde technische bedrijfseenheid werkzaam is geweest,  tenzij het 
gaat om een werknemer die een leertijd heeft beëindigd en die de wachttijd voor het recht 
op werkloosheidsuitkering nog niet heeft vervuld.

Er bestaat tussen partijen geen betwisting over het feit dat de twee elkaar opvolgende 
juridische entiteiten, met name X, handeldrijvend onder de benaming NDLE en [eiseres], 
dezelfde technische bedrijfseenheid uitmaken.

Aan de hand van de voorgebrachte stukken kan inderdaad worden vastgesteld :
- dat beide juridische entiteiten dezelfde activiteiten uitvoeren, onder meer het uitvoe-
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ren van alle electriciteitswerken, het leveren en plaatsen van brandbeveiligingsinstallaties 
en videofonie-installaties (stukken 2, 3 en 5 [eiseres]) 

- dat de activiteit uitgeoefend wordt op dezelfde plaats;
- dat X zaakvoerder is van [eiseres] en voorheen in eigen naam zijn bedrijf uitbaatte.
Evenmin kan betwist worden dat de omvorming tot een vennootschap tot gevolg heeft 

dat de huidige werkgever een van de vorige onderscheiden juridische identiteit heeft.
De stelling van [eiseres] dat het voordeel van de vermindering van werkgeversbijdra-

gen bij de indienstneming van een eerste werknemer blijft gelden voor de werkgever die 
van juridisch statuut verandert (rechtspersoon in plaats van natuurlijk persoon) kan niet 
gevolgd worden vermits de term "werkgever" in de Programmawet van 30 december 1988 
omschreven wordt als de door een arbeidsovereenkomst met een werknemer verbonden 
natuurlijke of rechtspersoon en aldus verwijst naar het juridisch begrip werkgever.

Ingeval van verandering van werkgever moet de nieuwe werkgever alle bij de Program-
mawet van 30 december 1988 bepaalde voorwaarden vervullen om aanspraak te maken op 
de voordelen waarin deze wet voorziet; het loutere feit dat [eiseres] 'dezelfde onderne-
ming als sociaal-economische entiteit'  exploiteert als X (eerste werkgever),  volstaat op 
zich niet om aan [eiseres] (tweede werkgever) de vermindering toe te kennen die aan de 
eerste werkgever was toegekend (in dezelfde zin: Cass.,7 december 1987,  J.T.T. 1988, 
252; Cass., 12 februari 1988, Med. V.B.O. 1988 (verkort), 1380).

P is ten overstaan van [eiseres] onbetwistbaar een nieuw in dienst genomen werknemer 
vermits er juridisch op 1 januari 1995 een verandering van werkgever plaats had; P stond 
vanaf 16 augustus 1994 tot en met 31 december 1994 onder het gezag van de firma NDLE 
en aansluitend onder het gezag van [eiseres].

De eerste rechter die oordeelde dat P voor [eiseres] geen nieuw in dienst genomen 
werknemer was miskende derhalve het bestaan van de twee afzonderlijke werkgevers.

Tenslotte dient te worden vastgesteld dat P, zijnde de door [eiseres] nieuw in dienst ge-
nomen werknemer vanaf 1 januari 1995, een werknemer verving die voorafgaand aan de 
indienstneming werkzaam was in dezelfde technische bedrijfseenheid, met name bij X, 
handeldrijvend onder de benaming NDLE; uit de voorgelegde personeelsstaten blijkt dat 
P als enige werknemer bij X opgegeven werd voor het vierde kwartaal 1994 en vanaf het 
eerste kwartaal 1995 bij [eiseres].

De redengeving van [eiseres] dat het niet zou gaan om een vervanging van een 'andere 
werknemer' is niet ter zake dienend vermits artikel 117, §2 van de Programmawet van 30 
december 1988 geen gewag maakt van een 'andere werknemer' die de nieuw in dienst ge-
nomen werknemer vervangt maar wel van 'een' werknemer die men vervangt in dezelfde 
technische bedrijfseenheid.

Rekening houdend met  voormelde gegevens dient  de administratieve beslissing van 
verweerder van 2 december 1999 - waarbij aan [eiseres] de vermindering van de sociale 
zekerheidsbijdragen voor de handarbeider P werd geweigerd over de periode eerste kwar-
taal 1995 tot en met vierde kwartaal 1996 - te worden bevestigd."

Grieven
1. Eerste onderdeel
Overeenkomstig artikel 7 van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 32bis van 7 juni 

1985, gesloten in de Nationale Arbeidsraad, 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 overgeno-
men worden bij overname van activa na faillissement, gaan de rechten en verplichtingen 
welke voor de vervreemder voortvloeien uit de op het tijdstip van de overgang in de zin 
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van artikel 1, 1° van die collectieve arbeidsovereenkomst bestaande arbeidsovereenkom-
sten, door deze overgang op de verkrijger over.

Artikel 7 van de bovengenoemde collectieve arbeidsovereenkomst bevat bij het bepalen 
van de rechten die door de overgang op de verkrijger overgaan, geen beperking van de 
persoon ten aanzien van wie de vervreemder de rechten voortvloeiende uit de arbeidsover-
eenkomsten met de overgenomen werknemers geniet. Ook een recht ten aanzien van een 
derde dat voor de vervreemder voortvloeit uit de op het tijdstip van de overgang bestaande 
arbeidsovereenkomsten, gaat dus overeenkomstig voornoemd artikel 7 door de overgang 
op de verkrijger over.

Door te beslissen dat de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 32bis van 7 juni 1985, ge-
sloten in de Nationale Arbeidsraad, betreffende het behoud van de rechten van de werkne-
mers 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 geen betrekking heeft op de overgang van de uit 
de tewerkstelling van werknemers voortvloeiende rechten en verplichtingen ten aanzien 
van de overheid, voegt het arbeidshof aan die collectieve arbeidsovereenkomst een beper-
king toe die daarin niet is opgenomen.

Een overgang van rechten met toepassing van artikel 7 van de collectieve arbeidsover-
eenkomst nr. 32bis vereist volgens dat artikel evenmin dat de betrokken rechten recht-
streeks uit de arbeidsovereenkomst voortvloeien.

Door te overwegen dat recht op een tijdelijke vermindering van de werkgeversbijdra-
gen bij de indienstneming van een eerste werknemer geen recht is dat voortvloeit, althans 
niet rechtstreeks, uit de arbeidsovereenkomst die bestaat op het ogenblik van de overgang 
in de zin van artikel 7 van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 32bis, voegt het ar-
beidshof een voorwaarde toe aan artikel 7 van de collectieve arbeidsovereenkomst van 7 
juni 1985 gesloten in de Nationale Arbeidsraad 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 overgeno-
men worden bij overname van activa na faillissement.

Het recht op een vermindering van de werkgeversbijdragen voor de sociale zekerheid 
waarin de artikelen 115 en 115bis van de Programmawet van 30 december 1988 voorzien, 
is een recht van de werkgever dat voortvloeit uit de tewerkstelling van de betrokken werk-
nemer op grond van de arbeidsovereenkomst met deze laatste. Het recht op de bijdrage-
vermindering vloeit aldus voort uit de arbeidsovereenkomst.

Overeenkomstig artikel 7 van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 32bis gaat het 
recht op een bijdragevermindering op grond van artikel 115 en 115bis van de Programma-
wet van 30 december 1988 door deze overgang op de verkrijger over.

De verkrijger moet derhalve niet opnieuw voldoen aan de voorwaarden van hoofdstuk 
VII van titel III van de Programmawet van 30 december 1988 om voort de vermindering 
van bijdragen te genieten waarop de overdrager recht had.

Het arbeidshof kon derhalve op grond van de overweging dat de collectieve arbeids-
overeenkomst nr. 32bis van 7 juni 1985, gesloten in de Nationale Arbeidsraad, betreffen-
de 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, 
geen betrekking heeft op de overgang van de uit de tewerkstelling van werknemers voort-
vloeiende rechten en verplichtingen ten aanzien van de overheid, niet wettig beslissen dat 
een verder onderzoek naar het bestaan van een overeenkomst van overdracht van onderne-
ming tussen X en eiseres overbodig is en om dezelfde reden het in ondergeschikte orde 
door eiseres geformuleerde getuigenbewijs dat de eenmanszaak X is overgegaan in de 



Nr. 305 - 19.5.03 HOF VAN CASSATIE 1215 

bvba NDLE afwijzen, noch wettig de administratieve beslissing van verweerder van 2 de-
cember 1999 bevestigen waarbij aan eiseres de vermindering van de socialezekerheidsbij-
dragen voor de handarbeider P werd geweigerd over de periode van het eerste kwartaal 
1995 tot en met vierde kwartaal 1996 (schending van alle in de aanhef van het middel op-
gesomde wetsartikelen).

2. Tweede onderdeel
Overeenkomstig artikel 117, §2 van de Programmawet van 30 december 1988 geniet de 

werkgever niet de bijdragevermindering indien de nieuw in dienst genomen werknemer 
een werknemer vervangt die in de loop van de twaalf kalendermaanden voorafgaand aan 
de indienstneming in dezelfde technische bedrijfseenheid werkzaam is geweest.

Iemand vervangen is zijn plaats innemen, hem aflossen of opvolgen. Een persoon kan 
niet de plaats van zichzelf innemen.

Het arbeidshof stelt in het arrest van 14 juni 2002 vast dat werknemer P vanaf 16 au-
gustus 1994 tot en met 31 december 1994 onder het gezag stond van de firma NDLE en 
dat hij op 1 januari 1995 in dienst werd genomen door eiseres, waarmee geen nieuwe 
schriftelijke arbeidsovereenkomst werd gesloten. Het stelt eveneens vast dat X, handel 
drijvende onder de benaming NDLE, en eiseres dezelfde technische bedrijfseenheid uit-
maken en dat uit de personeelsstaten blijkt dat X als enige werknemer werd opgegeven bij 
P voor het vierde kwartaal 1994 en vanaf het eerste kwartaal 1995 bij eiseres.

Het arbeidshof stelt daarmee impliciet vast dat P bij eiseres zijn bestaande tewerkstel-
ling voortzette en niemands plaats innam, niemand afloste of opvolgde.

Het arbeidshof kon derhalve niet  wettig beslissen dat P een werknemer verving die 
voorafgaand aan de indienstneming werkzaam was in dezelfde technische bedrijfseenheid 
en op die grond, onder verwijzing naar artikel 117, §2 van de Programmawet van 30 de-
cember 1998, niet wettig de administratieve beslissing van verweerder van 2 december 
1999 bevestigen waarbij aan eiseres de vermindering van de socialezekerheidsbijdragen 
voor de handarbeider P werd geweigerd over de periode van het eerste kwartaal 1995 tot 
en met het vierde kwartaal 1996 (schending van de artikelen 115, 155bis en 117, §2 van 
de Programmawet van 30 december 1988).

IV. Beslissing van het Hof
Enig middel
1. Eerste onderdeel
Overwegende dat, krachtens artikel 7 van de collectieve arbeidsovereenkomst 

nr. 32bis van 7 juni 1985 betreffende het behoud van de rechten van de werkne-
mers 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 gerechtelijk 
akkoord door boedelafstand, algemeen verbindend verklaard bij koninklijk be-
sluit van 25 juli 1985, de rechten en verplichtingen, welke voor de vervreemder 
voortvloeien uit de op het tijdstip van de overgang in de zin van artikel 1, 1°, be-
staande arbeidsovereenkomsten, door deze overgang op de verkrijger overgaan;

Overwegende dat deze bepaling ertoe strekt het behoud van de rechten van de 
overgedragen werknemers te waarborgen in geval van wijziging van werkgever 
ingevolge overgang van een onderneming of van een gedeelte van een onderne-
ming krachtens overeenkomst;

Dat de overdracht van de rechten en verplichtingen op de verkrijger de rechten 
en de verplichtingen van de vervreemder in de arbeidsrechtelijke verhouding tus-
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sen de werkgever en de werknemers en ten aanzien van de overgedragen werk-
nemers behelst, voortvloeiend uit de arbeidsovereenkomst en ontstaan vóór de 
datum van de overdracht;

Overwegende dat het recht op een tijdelijke vermindering van de werkgevers-
bijdragen voor sociale zekerheid, dat de werkgever, overeenkomstig de bepalin-
gen van hoofdstuk VII van de Programmawet van 30 december 1988, kan laten 
gelden jegens de overheid uit  hoofde van de nieuwe indienstneming van een 
werknemer, geen recht in de arbeidsrechtelijke verhouding tussen de werkgever 
en de werknemer, voortvloeiend uit de arbeidsovereenkomst, betreft;

Dat dienvolgens, het recht op een tijdelijke vermindering van de werkgevers-
bijdragen dat  de vervreemder op het  ogenblik van de overdracht genoot,  niet 
overgaat op de verkrijger krachtens artikel 7 van de collectieve arbeidsovereen-
komst nr. 32bis;

Dat het onderdeel faalt naar recht;
2. Tweede onderdeel
Overwegende dat, overeenkomstig artikel 117, §2 van de Programmawet van 

30 december 1988, de in §1 bedoelde werkgever niet geniet van de tijdelijke ver-
mindering van de werkgeversbijdragen voor sociale zekerheid tot bevordering 
van de tewerkstelling, waarin hoofdstuk VII van de Programmawet voorziet, in-
dien de nieuw in dienst genomen werknemer een werknemer vervangt die in de 
loop van de twaalf kalendermaanden voorafgaand aan de indienstneming in de-
zelfde technische bedrijfseenheid werkzaam geweest is;

Overwegende dat uit de parlementaire voorbereiding van de Programmawet 
van 30 december 1988 blijkt dat deze bepaling tot doel heeft te vermijden dat 
een loutere wijziging van het juridisch statuut van de werkgever, zonder enige 
reële werkgelegenheidsschepping, recht geeft op het voordeel van de verminde-
ring;

Dat een werknemer die, ingevolge de wijziging van het juridisch statuut van 
zijn werkgever, in dienst treedt van een nieuwe werkgever, maar zijn bestaande 
tewerkstelling binnen dezelfde technische bedrijfseenheid voortzet, zodat er geen 
reële werkgelegenheidsschepping is, een werknemer vervangt in de zin van arti-
kel  117,  §2  van de  Programmawet  van 30 december  1988,  zodat  de  nieuwe 
werkgever voor de indienstneming van deze werknemer niet kan genieten van de 
tijdelijke vermindering van de werkgeversbijdragen;

Overwegende dat de appèlrechters vaststellen dat :
1. de twee elkaar opvolgende juridische entiteiten, met name X handel drij-

vend onder de benaming NDLE, en eiseres dezelfde technische bedrijfseenheid 
uitmaken;

2. X tot 31 december 1994 onder het gezag stond van de firma NDLE;
3. door de omvorming van de firma NDLE tot een vennootschap op 1 januari 

1995 juridisch een verandering van werkgever plaatsvond en X vanaf die datum 
onder het gezag stond van eiseres;

Dat de appèlrechters uit deze vaststellingen wettig afleiden dat P een werkne-
mer verving die voorafgaand aan de indienstneming door eiseres werkzaam was 
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in dezelfde technische bedrijfseenheid en aldus hun beslissing tot bevestiging 
van de administratieve beslissing van verweerder van 2 december 1999, waarbij 
aan eiseres de vermindering van de werkgeversbijdragen voor P werd geweigerd 
over de periode van het eerste kwartaal van 1995 tot en met het vierde kwartaal 
van 1996, naar recht verantwoorden;

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

19 mei 2003 - 1° kamer – Voorzitter: de h. Boes, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: de 
h. Dhaeyer – Gelijkluidende conclusie van mevr. De Raeve, advocaat-generaal – Advoca-
ten: mrs. van Eeckhoutte en De Bruyn.

Nr. 306

2° KAMER - 20 mei 2003

1º DOUANE EN ACCIJNZEN - DOUANE EN ACCIJNZENWET - MISDRIJF - 
STRAFVORDERING - RESPECTIEVE BEVOEGDHEDEN VAN HET OPENBAAR MINISTERIE EN HET 
BESTUUR.

2º HOGER BEROEP — STRAFZAKEN (DOUANE EN ACCIJNZEN 
INBEGREPEN) — BESLISSINGEN EN PARTIJEN - STRAFVORDERING - DOUANE EN ACCIJNZEN - 
RESPECTIEVE BEVOEGDHEDEN VAN HET OPENBAAR MINISTERIE EN HET BESTUUR - GEVOLG.

1º en 2° Krachtens artikel 281, §§1 en 2 Douane en Accijnzenwet oefent het openbaar  
ministerie enkel de vordering tot het opleggen van gevangenisstraf uit, terwijl het bestuur  
de vorderingen tot het opleggen van geldboeten, verbeurdverklaringen of het sluiten van  
fabrieken  of  werkplaatsen  uitoefent;  hieruit  volgt  dat  ook  het  hoger  beroep  van  het  
openbaar  ministerie  of  van  het  bestuur  beperkt  is  tot  de  vordering  welke  tot  hun  
respectieve bevoegdheid behoort1. (Art. 281, §§ 1 en 2 A.W.D.A.)

(V. T. Belgische Staat, vertegenwoordigd door de Minister van Financiën)

ARREST

(A.R. P.03.0030.N)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest, op 13 november 2002 gewezen 

door het Hof van Beroep te Brussel, correctionele kamer.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Luc Huybrechts heeft verslag uitgebracht.

1 Zie Cass., 27 mei 1986, A.R. 9830, nr. 590; 11 feb. 1997, A.R. P.96.1031.N, nr. 77; A. VANDEPLAS, 
"Het openbaar ministerie en het hoger beroep in douanezaken", noot onder Cass., 28 juni 1988, R.W. 
1988-89, p. 467; R.P.D.B., compl. I, v° Appel en matière répressive, nr. 98.
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Advocaat-generaal Patrick Duinslaeger 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 
(...)
B. Ambtshalve middel
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 281, § 1 en 2 van het koninklijk besluit van 18 juli 1977 houdende coördinatie 

van de algemene bepalingen inzake douane en accijnzen (Douane en Accijnzenwet).
Overwegende dat, krachtens artikel 281, § 1 en 2, Douane en Accijnzenwet het 

openbaar ministerie enkel de vordering tot het opleggen van gevangenisstraf uit-
oefent en het bestuur de vorderingen tot het opleggen van geldboeten, verbeurd-
verklaringen of het sluiten van fabrieken of werkplaatsen; dat uit deze wetsbepa-
ling volgt dat het hoger beroep van het openbaar ministerie of van het bestuur 
beperkt is tot de vordering welke tot hun respectieve bevoegdheid behoort; 

Overwegende dat uit de stukken van de rechtspleging blijkt dat alleen eiser en 
het openbaar ministerie hoger beroep hebben ingesteld, zodat de appèlrechters 
niet vermochten tegen eiser de verbeurdverklaring van de in beslag genomen si-
garetten en van het gebruikte voertuig uit te spreken;

C. Ambtshalve onderzoek van de beslissing op de strafvordering 
Overwegende dat, afgezien van de uitgesproken verbeurdverklaringen, de sub-

stantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen in acht zijn 
genomen en de beslissing overeenkomstig de wet is gewezen;

OM DIE REDENEN,
HET HOF,
Vernietigt het bestreden arrest in zoverre het tegen eiser de verbeurdverklaring 

van de in beslag genomen sigaretten en van het gebruikte voertuig uitspreekt;
Verwerpt het cassatieberoep voor het overige;
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het ge-

deeltelijk vernietigde arrest;
Veroordeelt eiser in drie vierde van de kosten en laat de overige kosten ten las-

te van de Staat;
Zegt dat er geen grond is tot verwijzing.

20 mei 2003 - 2° kamer – Voorzitter: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: 
de h. Huybrechts – Gelijkluidende conclusie van de h. Duinslaeger, advocaat-generaal – 
Advocaten: mrs. L. Kennes en F. Delporte, Kortrijk en Claeys Boúúaert.
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Nr. 307

2° KAMER - 20 mei 2003

1º REGELING VAN RECHTSGEBIED — STRAFZAKEN — TUSSEN 
ONDERZOEKSGERECHT EN VONNISGERECHT — REGELING VAN DE RECHTSPLEGING - VERZOEK TOT 
WIJZIGING VAN DE TAAL VAN DE RECHTSPLEGING - BESCHIKKING VAN DE RAADKAMER - VERWIJZING 
NAAR DE CORRECTIONELE RECHTBANK VAN HET DICHTSBIJ GELEGEN ANDERSTALIG ARRONDISSEMENT 
- VONNIS WAARBIJ DE CORRECTIONELE RECHTBANK ZICH ONBEVOEGD VERKLAART - GEVOLG.

2º TAALGEBRUIK — GERECHTSZAKEN (WET 15 JUNI 1935) — IN EERSTE 
AANLEG — STRAFZAKEN - VERZOEK TOT WIJZIGING VAN DE TAAL VAN DE RECHTSPLEGING - 
VERWIJZING VAN DE ZAAK NAAR HET DICHTSTBIJ GELEGEN GERECHT VAN DEZELFDE RANG - 
BEVOEGDHEID.

1º Wanneer een raadkamer een bij haar aanhangig gemaakte zaak ingevolge een verzoek  
tot wijziging van de taal van de rechtspleging op grond van de artikelen 21 en 23 Taalwet  
Gerechtszaken naar de correctionele  rechtbank van het  dichtsbij  gelegen anderstalig  
arrondissement  heeft  verwezen  en  deze  rechtbank  zich  ambtshalve  territoriaal  
onbevoegd heeft verklaard omdat de zaak op onregelmatige en dus nietige wijze naar 
haar  was  verzonden,  daar  de  Taalwet  Gerechtszaken  dergelijke  beslissing  van  de 
raadkamer niet toelaat, vernietigt het Hof, uitspraak doende bij wijze van regeling van  
rechtsgebied, de beschikking van de raadkamer en verwijst het de zaak naar diezelfde  
raadkamer, anders samengesteld1. (Art. 526 Sv.; artt. 21 en 23 Taalwet Gerechtszaken)

2º  Artikel  23  Taalwet  Gerechtszaken  verleent  alleen  aan  de  politierechtbank  of  de  
correctionele rechtbank de bevoegdheid om in bepaalde gevallen de verwijzing van de 
zaak naar het dichtstbij gelegen gerecht van de dezelfde rang te bevelen; de raadkamer  
heeft deze bevoegdheid niet2. (Artt. 21 en 23 Taalwet Gerechtszaken)

(Procureur des Konings bij de Rechtbank van Eerste Aanleg te Tongeren T. P. e.a.)

ARREST

(A.R. P.03.0575.N)

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

Neufchâteau van 25 mei 2001;
- een vonnis, op 1 oktober 2002 gewezen door de Correctionele Rechtbank te 

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

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

IV. Beslissing van het Hof

1 Zie Cass., 27 sept. 1965, Pas., I, 122; 1 juni 1966, Pas., I, 1242.
2 Zie voetnoot 1; L. LINDEMANS, Taalgebruik in gerechtszaken, nr. 183.
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Overwegende dat de raadkamer van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Neuf-
château bij beschikking van 25 mei 2001 de zaak tegen de beklaagden op grond 
van de artikelen 21 en 23 Taalwet Gerechtszaken naar de Correctionele Recht-
bank te Tongeren heeft verwezen;

Overwegende dat de Correctionele Rechtbank te Tongeren bij op tegenspraak 
gewezen vonnis van 1 oktober 2002 zich ambtshalve territoriaal onbevoegd heeft 
verklaard, op grond dat de zaak op onregelmatige en dus op nietige wijze naar 
haar was verzonden, daar de Taalwet Gerechtszaken dergelijke beslissing van de 
raadkamer niet toelaat;

Overwegende dat tegen de beschikking van de raadkamer van de Rechtbank 
van Eerste Aanleg te Neufchâteau van 25 mei 2001 vooralsnog geen rechtsmid-
del openstaat en het op 1 oktober 2002 door de Correctionele Rechtbank te Ton-
geren op tegenspraak gewezen vonnis in kracht van gewijsde is gegaan;

Overwegende dat de tegenstrijdigheid van de vermelde beslissingen een ge-
schil van rechtsmacht doet ontstaan dat de procesgang belemmert;

Overwegende dat artikel 23 Taalwet Gerechtszaken alleen de politierechtbank 
of de correctionele rechtbank de bevoegdheid verleent om in bepaalde gevallen 
de verwijzing van de zaak naar het dichtstbij gelegen gerecht van dezelfde rang 
kan bevelen; dat de raadkamer deze bevoegdheid niet heeft;

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

Aanleg te Neufchâteau van 25 mei 2001;
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 

Neufchâteau, anders samengesteld.

20 mei 2003 - 2° kamer – Voorzitter: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: 
de h. Huybrechts – Gelijkluidende conclusie van de h. Duinslaeger, advocaat-generaal.

Nr. 308

2° KAMER - 21 mei 2003

1º JEUGDBESCHERMING - JEUGDRECHTBANK - MAATREGELEN T.A.V. 
MINDERJARIGEN - HANDHAVING IN HUN MILIEU - PRESTATIE VAN OPVOEDENDE OF FILANTROPISCHE 
AARD - AARD - PLAATSING ONDER VOORLOPIG TOEZICHT - VOORWAARDEN - GEVOLG - EERLIJK 
PROCES - VERMOEDEN VAN ONSCHULD.

2º RECHTEN VAN DE MENS — VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS — 
ARTIKEL 6 — ARTIKEL 6.1 - EERLIJK PROCES - JEUGDBESCHERMING - JEUGDRECHTBANK - 
MAATREGELEN T.A.V. MINDERJARIGEN - HANDHAVING IN HUN MILIEU - PRESTATIE VAN OPVOEDENDE 
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OF FILANTROPISCHE AARD - AARD - VOORLOPIGE PLAATSING ONDER TOEZICHT - VOORWAARDEN - 
GEVOLG.

3º RECHTEN VAN DE MENS — VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS — 
ARTIKEL 6 — ARTIKEL 6.2 - VERMOEDEN VAN ONSCHULD - JEUGDBESCHERMING - 
JEUGDRECHTBANK - MAATREGELEN T.A.V. MINDERJARIGEN - HANDHAVING IN HUN MILIEU - 
PRESTATIE VAN OPVOEDENDE OF FILANTROPISCHE AARD - AARD - PLAATSING ONDER VOORLOPIG 
TOEZICHT - VOORWAARDEN - GEVOLG.

1º,  2°  en  3°  De jeugdrechter  kan in  de  voorbereidende  fase van de rechtspleging  tot  
toepassing van een van de maatregelen uit titel II, hoofdstuk III, Jeugdbeschermingswet,  
t.a.v.  de minderjarige die vervolgd wordt wegens een als misdrijf  omschreven feit,  de  
maatregel van voorlopige bewaring nemen, die erin bestaat hem in zijn milieu te laten en  
hem, in voorkomend geval, onder het in art. 37, § 2, 2° van die wet bedoelde toezicht te  
plaatsen;  die  zgn.  maatregel  van  plaatsing  onder  voorlopig  toezicht  kan  afhankelijk  
worden gesteld van de voorwaarde een prestatie van opvoedende of filantropische aard 
te  leveren,  in  verhouding  tot  de  leeftijd  en  middelen  van  de  minderjarige,  mits  die  
voorwaarde, net als de maatregel in het algemeen, voornamelijk ertoe strekt de in art. 50  
van de wet bepaalde onderzoeken mogelijk te maken en niet bedoeld is als straf, herstel  
of als een uitsluitend opvoedende maatregel, hetgeen niet kan worden toegestaan in de  
voorbereidende fase van de rechtspleging, al zou de minderjarige het hem verweten feit  
hebben bekend en zich akkoord verklaren met die voorwaarde; de beslissing om hem  
onder voorlopig toezicht te plaatsen, samen met een dergelijke voorwaarde, kan noch het  
recht  van  de  minderjarige  op  een  eerlijk  proces  noch  het  vermoeden  van  onschuld  
miskennen, die gewaarborgd worden bij art. 6 E.V.R.M.1 (Artt. 37, §2, 2°, 50 en 52, eerste 
lid Jeugdbeschermingswet; artt. 6.1 en 6.2 E.V.R.M.)

(Procureur-Generaal bij het Hof van Beroep te Luik T. C. e.a.)

ARREST (vertaling)

(A.R. P.03.0524.F)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 13 maart 2003 in hoger be-

roep en op verwijzing gewezen door de jeugdrechter te Luik, ten gevolge van 
een arrest van het Hof van 27 november 2002.

II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Francis Fischer heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Jean Spreutels heeft geconcludeerd.
III. Cassatiemiddelen
Eiser stelt een middel voor, gesteld als volgt :
Geschonden wetsbepalingen
- de artikelen 37, 52, 50 en 58 van de wet van 8 april 1965 betreffende de jeugdbescher-

ming, gewijzigd bij de wetten van 2 februari 1994 en 6 januari 2003.
Aangevochten beslissingen en redenen
Het arrest bevestigt de bestreden beschikking die de voorlopige terugkeer van de min-

derjarige in zijn milieu beveelt, onder toezicht van een afgevaardigde van de dienst voor 
jeugdbescherming en op voorwaarde dat hij tijdens zijn vrije tijd 60 uur vrijwilligerswerk 

1 Zie Cass., 4 maart 1997, A.R. P.96.1660.N, nr. 123, met concl. adv.-gen. DUBRULLE, A.C. 1997, nr. 
123; J. SMETS, “Jeugdbeschermingsrecht”, A.P.R., Deurne, 1996, blz. 365 tot 367, nr. 939; F. TULKENS 
en TH. MOREAU, Droit de la jeunesse, Brussel, 2000, blz. 757 tot 760.
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verricht in een instelling van openbaar nut, waarbij de uitvoeringsmaatregelen "zijn vast-
gesteld in overleg met de afgevaardigde en met A.R.P.E.G.E. (Actions Réparatrices Pre-
stations et Guidances Educatives), quai de la Boverie, 2 te 4020 Luik, tel. 04.344.16.04".

Grieven
Hoewel een onderscheid moet worden gemaakt tussen een hoofdmaatregel en een on-

derzoeksvoorwaarde, is de prestatie van algemeen belang, volgens de vaststaande recht-
spraak van het Hooggerechtshof, noch een bewaringsmaatregel in de zin van artikel 52, 
noch een onderzoeksmaatregel in de zin van artikel 50 van de wet van 8 april 1965.

IV. Beslissing van het Hof
Over het middel :
Overwegende dat de jeugdrechter, krachtens artikel 52 van de wet van 8 april 

1965 betreffende de jeugdbescherming, in de voorbereidende fase van de rechts-
pleging tot toepassing van een van de maatregelen uit titel II, hoofdstuk III, van 
die wet, ten aanzien van de minderjarige die vervolgd wordt wegens een als mis-
drijf omschreven feit, de maatregel van voorlopige bewaring kan nemen, die erin 
bestaat hem in zijn milieu te laten en hem, in voorkomend geval, onder het in ar-
tikel 37, §2, 2°, van die wet bedoelde toezicht te plaatsen;

Overwegende dat  die  zogenaamde maatregel  van plaatsing onder voorlopig 
toezicht met name afhankelijk kan worden gesteld van de voorwaarde een in arti-
kel 37, § 2, 2°, tweede lid, b, bedoelde prestatie van opvoedende of filantropi-
sche aard te leveren, in verhouding tot de leeftijd en middelen van de minderjari-
ge, mits die voorwaarde, net als de maatregel in het algemeen, voornamelijk er-
toe strekt de in artikel 50 van de wet bepaalde onderzoeken mogelijk te maken 
en niet bedoeld is als straf, herstel of een uitsluitend opvoedende maatregel, wat 
kan niet worden toegestaan in de voorbereidende fase van de rechtspleging, al 
zou de minderjarige het hem verweten feit hebben bekend en zich akkoord ver-
klaren met die voorwaarde; dat de beslissing om hem onder voorlopig toezicht te 
plaatsen, samen met een dergelijke voorwaarde, noch het recht van de minderja-
rige op een eerlijk proces noch het vermoeden van onschuld kan miskennen, die 
gewaarborgd worden bij artikel 6 van het Verdrag tot bescherming van de rech-
ten van de mens en de fundamentele vrijheden;

Overwegende dat de jeugdrechter, bij wie de zaak van de eerste verweerder 
aanhangig is gemaakt op grond van de artikelen 36, 4°, en 45, 2, a, van de voor-
melde wet, bij de beroepen beschikking zijn voorlopige terugkeer in zijn milieu 
beveelt met toepassing van de artikelen 37, §2, 2°, en 52 van die wet, onder toe-
zicht van een afgevaardigde van de dienst voor gerechtelijke bescherming, mits 
hij voldoet aan vijf voorwaarden, waaronder die welke voorgeschreven is bij ar-
tikel 37, § 2, 2°, tweede lid, b, namelijk een prestatie van opvoedkundige of fi-
lantropische aard leveren in verhouding tot zijn leeftijd en zijn middelen, te we-
ten "dat hij tijdens zijn vrije tijd 60 uur vrijwilligerswerk verricht in een instel-
ling  van  openbaar  nut,  waarbij  de  uitvoeringsmaatregelen  zijn  vastgesteld  in 
overleg met de afgevaardigde [van de dienst voor gerechtelijke bescherming, die 
met dat toezicht is belast] en A.R.P.E.G.E. (Actions Réparatrices Prestations et 
Guidances Educatives) [...] te [...] Luik";

Dat die beschikking vermeldt dat de eerste verweerder zelf voorgesteld heeft 
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werk van algemeen belang te verrichten, dat dit voorstel, dat moet worden opge-
vat als "een oprecht positief initiatief van zijn kant", gunstig moet worden ont-
haald, dat hij de als misdrijf omschreven feiten bekent die geleid hebben tot de 
aanhangigmaking van de zaak bij de jeugdrechter, dat "die prestaties een echte 
observatiemaatregel vormen op grond waarvan [...] zal kunnen worden nagegaan 
of hij opnieuw vat op zichzelf kan krijgen, terwijl hij in zijn milieu gehouden 
wordt", waarbij het gedetailleerde verslag dat de vereniging zonder winstgeving 
A.R.P.E.G.E. na de prestaties zal opmaken, daarenboven "eveneens een onder-
zoeksmaatregel zal opleveren";

Overwegende dat het arrest de beslissing van de eerste rechter bevestigt, op 
grond, met name, dat hoewel "de jeugdrechter, in de voorbereidende fase van de 
rechtspleging, niet zonder vooraf uitspraak te hebben gedaan over de schuld van 
de minderjarige en zonder het vermoeden van onschuld te miskennen, opvoeden-
de maatregelen met een 'bestraffend' karakter kan nemen die geen verband hou-
den met het begrip onderzoeksmaatregel of maatregel van voorlopige bewaring", 
de voormelde prestatie slechts "een bijkomende voorwaarde is die, samen met 
andere voorwaarden zoals te dezen, kan worden opgelegd bovenop de maatregel 
van behoud van de minderjarige in zijn milieu, onder toezicht van de dienst voor 
gerechtelijke bescherming", "dat het de minderjarige vrij staat de voorwaarden 
voor het behoud van die maatregel al dan niet in acht te nemen [...] en uren vrij-
willigerswerk in een instelling van openbaar nut al dan niet, volledig of gedeelte-
lijk en op al dan niet bevredigende wijze te verrichten", "dat het opzet er dus in 
bestaat te beoordelen hoe hij zelf de evolutie van zijn - verleden en toekomstig - 
gedrag analyseert en hoe hij zich tegenover de maatschappij wil opstellen", "dat 
de beoordeling, op grond van elk geactualiseerd gegeven, van de reacties van de 
minderjarige op de voorwaarde voor zijn behoud in zijn milieu en, in voorko-
mend geval, van de wijze waarop hij die nakomt, deel uitmaakt van de onder-
zoeksopdracht die artikel 50 van de wet van 8 april 1965 toevertrouwt aan de 
jeugdrechter  in  het  stadium van  de  voorbereidende  aanhangigmaking  van  de 
zaak, met betrekking tot de persoonlijkheid van de minderjarige en de bepaling 
van de  geschikte  opvoedende maatregel  die  kan  worden  opgelegd  nadat  uit-
spraak is gedaan over de schuld van de minderjarige [aan] een als misdrijf om-
schreven  feit",  "dat  de  verslagen  van  de  vereniging  zonder  winstoogmerk 
A.R.P.E.G.E. en van de dienst voor gerechtelijke bescherming met het oog hier-
op worden opgemaakt [...]" en "dat de bestreden beschikking uitdrukkelijk ver-
wijst naar het eigen initiatief van de minderjarige om 'de kans (...) te benutten 
zijn werkelijke wil tot verbetering te tonen', een motivering die beantwoordt aan 
de doelstelling de persoonlijkheid van de minderjarige en zijn evolutie te onder-
zoeken";

Dat het arrest, die de voormelde maatregel op die grond bevestigt, de in het 
middel bedoelde wetsbepalingen niet schendt;

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;
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OM DIE REDENEN,
HET HOF
Verwerpt het cassatieberoep;
Laat de kosten ten laste van de Staat.

21 mei 2003 - 2° kamer – Voorzitter: de h. Lahousse, afdelingsvoorzitter – Verslagge-
ver: de h. Fischer – Gelijkluidende conclusie van de h. Spreutels, advocaat-generaal.

Nr. 309

2° KAMER - 21 mei 2003

1º CASSATIE — VERNIETIGING. OMVANG — STRAFZAKEN — STRAFVORDERING — 
BEKLAAGDE EN VERDACHTE - VEROORDELING WEGENS NIET-VERZEKERING - CASSATIEBEROEP VAN 
DE BEKLAAGDE - CASSATIE - UITBREIDING - BESLISSING OP DE BURGERLIJKE RECHTSVORDERING - 
VEROORDELING IN SOLIDUM VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK MOTORWAARBORGFONDS - GEVOLG.

2º CASSATIE — VERNIETIGING. OMVANG — STRAFZAKEN — STRAFVORDERING — 
BEKLAAGDE EN VERDACHTE - VEROORDELING WEGENS NIET-VERZEKERING - TUSSENKOMENDE 
PARTIJ - GEMEENSCHAPPELIJK MOTORWAARBORGFONDS - VERZEKERAAR - BESLISSING OP DE 
BURGERLIJKE RECHTSVORDERINGEN - VEROORDELING VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK 
MOTORWAARBORGFONDS - VERZEKERAAR BUITEN HET GEDING GESTELD - CASSATIEBEROEP - 
CASSATIEBEROEPEN VAN DE BEKLAAGDE EN VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK 
MOTORWAARBORGFONDS - GEGROND MIDDEL - GEVOLG.

1º  Vernietiging,  op  het  cassatieberoep  van  de  beklaagde,  van  de  beslissing  die  hem 
veroordeelt  wegens niet-verzekering  van het  motorrijtuig,  leidt  tot  vernietiging van de 
beslissing  die  op  dezelfde  onwettigheid  is  gegrond,  waarbij  het  Gemeenschappelijk  
Motorwaarborgfonds in solidum is veroordeeld tot vergoeding van de burgerlijke partij en 
waartegen dat Fonds regelmatig cassatieberoep heeft ingesteld1.

2º Vernietiging van de beslissing die de beklaagde veroordeelt  wegens niet-verzekering  
van  het  motorrijtuig  en  van  de  beslissing  die  het  Gemeenschappelijk  
Motorwaarborgfonds  met  die  beklaagde hoofdelijk  veroordeelt  tot  vergoeding  van de 
burgerlijke partij,  moet worden uitgebreid tot  de beslissing die de verzekeraar van de 
beklaagde  buiten  het  geding  stelt,  aangezien  geen  enkele  partij  bij  het  geding  een  
ontvankelijk  cassatieberoep  kan  instellen  tegen  de  laatstgenoemde  beslissing,  die  
bijgevolg t.a.v. de omvang van de vernietiging geen afzonderlijk dictum is2.

1 Zie Cass., 19 jan. 1984, A.R. 3140, nr. 267. 
2 Zie Cass., 22 dec. 1999, A.R. P.98.1580.F, nr. 694; 11 okt. 2000, A.R. P.00.0576.F, nr. 538.
Het bestreden vonnis veroordeelde de beklaagde wegens niet-verzekering van zijn motorrijtuig en 
verklaarde de strafvordering wegens overtreding van het Wegverkeersreglement vervallen wegens 
verjaring.  Op  burgerlijk  gebied  veroordeelde  het  de  beklaagde  en  het  Gemeenschappelijk 
Motorwaarborgfonds  in  solidum om de  burgerlijke  partij  een  definitief  bedrag  te  betalen,  na  de 
verzekeraar van de beklaagde buiten het geding te hebben gesteld.
In cassatie is alleen kritiek geoefend op de beslissing over de niet-verzekering en de gevolgen ervan, 
zowel door de beklaagde als door het Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds. De aansprakelijkheid 
van de beklaagde in het wegverkeersongeval en zijn veroordeling tot vergoeding van de burgerlijke 
partij zijn niet in vraag gesteld. In bovenstaand arrest oordeelt het Hof dat het bestreden vonnis ten 
onrechte heeft beslist dat de beklaagde niet verzekerd was. Die bestreden beslissing leidde tot het 
buiten geding stellen van de verzekeraar en de veroordeling, in solidum, van het Gemeenschappelijk 
Motorwaarborgfonds, zodat de "driehoeksverhouding" van die drie partijen door de beslissing van 
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(T. T. R. en G.M.W.B. T. R.)

ARREST (vertaling)

(A.R. P.03.0222.F)

I. Bestreden beslissing
De cassatieberoepen zijn gericht tegen een vonnis, op 18 november 2002 en in 

hoger beroep gewezen door de Correctionele Rechtbank te Charleroi.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Benoît Dejemeppe heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Raymond Loop heeft geconcludeerd.
III. Cassatiemiddelen
Eiser A.T. voert drie middelen aan in een memorie, verzoekschrift genaamd, 

waarvan een eensluidend verklaard afschrift aan dit arrest is gehecht.
IV. Beslissing van het Hof
A. Op het cassatieberoep van A.T., beklaagde :
1. In zoverre het cassatieberoep gericht is tegen de beslissingen over de tegen 

hem ingestelde strafvordering, met name :
a) die welke de verjaring van de telastleggingen B, C en D vaststelt :
Overwegende dat het cassatieberoep, bij gebrek aan belang, niet ontvankelijk 

is;
b) die welke eiser voor het overige veroordeelt :
Over het eerste middel :
Overwegende dat eiser, die vervolgd wordt wegens niet-verzekering, een con-

clusie heeft neergelegd waarin hij in substantie betoogt dat de afgifte van een 
"groene kaart", na betaling van de premie voor de in het verzekeringsvoorstel be-
paalde periode, impliceert dat er voor die periode een geldige overeenkomst be-
staat, zonder dat de vermelding, door de makelaar, van een onjuiste geldigheids-
duur weerslag heeft op de duur ervan;

Overwegende dat de appèlrechters, die zich ertoe beperken te vermelden dat 
eiser in gebreke blijft het bestaan van een verzekeringsovereenkomst op de dag 
van het ongeval te bewijzen, aangezien "de door hem neergelegde stukken wat 
dat betreft geen bewijswaarde hebben", niet antwoorden op eisers conclusie en 
hun beslissing bijgevolg niet regelmatig met redenen omkleden;

Dat het middel gegrond is;
En overwegende dat er geen grond bestaat tot onderzoek van de overige mid-

delen, die niet kunnen leiden tot ruimere cassatie of tot cassatie zonder verwij-
zing;

het Hof in vraag wordt gesteld; ofwel was de beklaagde niet verzekerd, zodat het Gemeenschappelijk 
Motorwaarborgfonds in solidum moet worden veroordeeld, ofwel was hij wel verzekerd, zodat de 
verzekeraar in solidum moet worden veroordeeld.
Eisers  veroordeling  tot  vergoeding  van  de  burgerlijke  partij  wegens  zijn  niet-betwiste 
aansprakelijkheid  voor  het  ongeval,  blijft  bestaan.  De  vernietiging  op  de  telastlegging  van niet-
verzekering tast die veroordeling niet aan. 
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2. In zoverre het cassatieberoep gericht is tegen de beslissing over de door ver-
weerder tegen hem ingestelde burgerlijke rechtsvordering :

Overwegende dat eiser geen bijzonder middel aanvoert;
B.  Op het  cassatieberoep van het  Gemeenschappelijk  Motorwaarborgfonds, 

vrijwillig tussengekomen partij :
Overwegende dat eiser geen middel aanvoert;
Overwegende dat, evenwel, de hierna, op het cassatieberoep van de beklaagde 

A.T., uit te spreken vernietiging van de beslissing die hem veroordeelt wegens 
niet-verzekering van het motorrijtuig, de vernietiging meebrengt van de beslis-
sing die op dezelfde onwettigheid is gegrond, waarbij eiser, in solidum, is ver-
oordeeld tot vergoeding van verweerder en waartegen eiser regelmatig cassatie-
beroep heeft ingesteld;

En overwegende dat de hierna uit te spreken vernietiging van de beslissing die 
de beklaagde A.T., wegens niet-verzekering van zijn motorrijtuig, en van de be-
slissing die eiser, in solidum met die beklaagde, veroordeelt tot vergoeding van 
verweerder, moet worden uitgebreid tot de beslissing die de naamloze vennoot-
schap AG 1824 buiten het geding stelt, aangezien geen enkele partij in het ge-
ding een ontvankelijk cassatieberoep kan instellen tegen die laatstgenoemde be-
slissing, welke, bijgevolg, geen afzonderlijk dictum is ten aanzien van de om-
vang van de vernietiging;

OM DIE REDENEN,
HET HOF
Vernietigt het bestreden vonnis, behalve in zoverre het de verjaring van de 

strafvordering vaststelt en eiser A.T. veroordeelt tot vergoeding van verweerder 
R.R.;

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 eiser A.T. in een derde van de kosten van zijn cassatieberoep en 

laat de overige twee derde ten laste van de Staat;
Veroordeelt eiser Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds in de kosten van 

zijn cassatieberoep;
Verwijst de aldus beperkte zaak naar de Correctionele Rechtbank te Doornik, 

zitting houdende in hoger beroep.

21 mei 2003 - 2° kamer – Voorzitter: de h. Lahousse, afdelingsvoorzitter – Verslagge-
ver: de h. Dejemeppe – Gelijkluidende conclusie van de h. Loop, advocaat-generaal – Ad-
vocaat: mr. F. Collette, Bergen.

Nr. 310

2° KAMER - 21 mei 2003
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1º RECHTEN VAN DE MENS — VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS — 
ART. 6 — ART. 6.1 - EERLIJK PROCES - ONDERZOEKSGERECHTEN - VERZOEK TOT OPHEFFING 
VAN EEN ONDERZOEKSHANDELING M.B.T. GOEDEREN - TOEPASSING.

2º ONDERZOEKSGERECHTEN - KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING 
- VERZOEK TOT OPHEFFING VAN EEN ONDERZOEKSHANDELING M.B.T. GOEDEREN - RECHTEN VAN DE 
MENS – VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS - ART. 6.1 - EERLIJK PROCES - TOEPASSING.

3º RECHTSBEGINSELEN (ALGEMENE) - STRAFZAKEN - DEBAT OP TEGENSPRAAK - 
ALGEMEEN BEGINSEL VAN HET RECHT VAN VERDEDIGING - BEGRIP.

4º BESLAG — ALGEMEEN - RECHTEN VAN DE MENS - VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS - 
EERSTE AANVULLEND PROTOCOL BIJ HET VERDRAG - ART. 1 - WAARBORG VAN EIGENDOMSRECHT 
- INMENGING VAN DE STAAT - VOORWAARDEN.

5º RECHTEN VAN DE MENS — VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS — 
ALLERLEI - EERSTE AANVULLEND PROTOCOL BIJ HET VERDRAG - ART. 1 - WAARBORG VAN 
EIGENDOMSRECHT - INMENGING VAN DE STAAT - VOORWAARDEN.

1º  en  2°  In  de  regel  is  de  kamer  van  inbeschuldigingstelling,  die  uitspraak  doet  met  
toepassing  van  art.  61quater  Sv.,  niet  onderworpen  aan  de  voorschriften  van 
art. 6 E.V.R.M.1 (Art. 6 E.V.R.M.; art. 61quater Sv.)

3º Er bestaat geen beginsel inzake tegenspraak dat verschilt van het algemeen beginsel 
van het recht van verdediging2.

4º en 5° Art. 1, eerste aanvullend protocol bij het E.V.R.M., dat rechtstreeks van toepassing  
is in het Belgisch recht, waarborgt in substantie het eigendomsrecht, maar staat de Lid-
Staten toe het gebruik van de goederen in overeenstemming met het algemeen belang te 
regelen; die inmenging moet een juist evenwicht bewerkstelligen tussen de vereisten van  
het algemeen belang van de gemeenschap en de noodzaak om de fundamentele rechten  
van het  individu te  beschermen;  er  moet  bijgevolg  een redelijke verhouding  bestaan  
tussen de aangewende middelen en het nagestreefde doel3. (Art. 1 eerste aanv. protocol 
E.V.R.M.)

(C.)

ARREST (vertaling)

(A.R. P.03.0439.F)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 5 maart 2003 gewezen door 

de kamer van inbeschuldigingstelling van het Hof van Beroep te Brussel.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Francis Fischer heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Raymond Loop heeft geconcludeerd.
III. Beslissing van het Hof

1 Zie Cass., 25 sept. 2002, A.R. P.02.0954.F, nr. 479, met concl. adv.-gen. SPREUTELS. 
2 Cass., 11 dec. 2001, A.R. P.01.1535.N, nr. 694. 
3 Hof Mensenrechten, arrest GASUS Dosier- und Fördertechnik GmbH, 23 feb. 1995,  Public. Cour 
eur. D.H., reeks B, nr. 306; Hof Mensenrechten, arrest Air Canada, 5 mei 1995, Public. Cour eur.  
D.H.,  reeks  A,  nr.  316;  J.  VELU en  R.  ERGEC,  “Convention  européenne  des  droits  de  l'homme”, 
R.P.D.B., aanv. VII, m.n. nrs. 827, 830, 838 en 839.
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Eiser voert vijf middelen aan, gesteld als volgt :
Eerste middel
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 6 van het Verdrag van 4 november 1950 tot bescherming van de rechten van de 

mens en de fundamentele vrijheden, goedgekeurd bij de wet van 13 mei 1955;
- beginsel inzake tegenspraak en beginsel van het recht van verdediging.
Aangevochten beslissingen en redenen
Het [bestreden] arrest is uitgesproken zonder dat eiser inzage heeft gekregen in de ver-

klaringen van de inverdenkinggestelde over de oorsprong van de in beslag genomen be-
dragen.

Het arrest vermeldt eveneens dat "uit de gegevens van het aan het hof [van beroep] 
voorgelegde onderzoeksdossier blijkt dat de in beslag genomen zaken, met toepassing van 
de artikelen 42 en 505 van het Strafwetboek, vatbaar zijn voor verbeurdverklaring, wat de 
handhaving van het beslag verantwoordt".

Grieven
Artikel 6 van het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens bepaalt dat een-

ieder het recht heeft op een eerlijke behandeling van zijn zaak.
Dat beginsel impliceert dat elke partij het recht moet hebben kennis te nemen van elk 

stuk of van elke opmerking die aan de rechter wordt voorgelegd om zijn beslissing te be-
ïnvloeden, en deze te bespreken. Het beginsel inzake tegenspraak en het beginsel van het 
recht van verdediging waarborgen dezelfde rechten.

Eiser heeft geen inzage gekregen in de verklaringen van de inverdenkinggestelde, waar-
mee wel rekening moet zijn gehouden toen het [bestreden] arrest zijn vordering tot ophef-
fing van het beslag verwierp, zodat het arrest artikel 6 van het Verdrag tot bescherming 
van de rechten van de mens schendt en het beginsel inzake tegenspraak en het beginsel 
van het recht van verdediging miskent.

Tweede middel
Geschonden wetsbepalingen
- artikelen 35 en 89 van het Wetboek van Strafvordering;
- artikelen 42 en 505 van het Strafwetboek.
Aangevochten beslissingen en redenen
In zijn [bestreden] arrest vermeldt het Hof van Beroep te Brussel dat het zich akkoord 

verklaart met de argumenten die de onderzoeksrechter opgeeft in zijn beschikking van 10 
juni 2002.

De beschikking van 10 juni 2002 van de onderzoeksrechter vermeldt dat het litigieuze 
beslag betrekking heeft op het voorwerp zelf van de misdrijven witwas van kapitaal en he-
ling, op grond waarvan het beslag is bevolen, op grond dat "artikel 505, derde lid van het 
Strafwetboek bepaalt dat de door de misdrijven bedoelde zaken het voorwerp van de mis-
drijven uitmaken, in de zin van artikel 42, 1°, en verbeurd worden verklaard, ook indien 
zij geen eigendom zijn van de veroordeelde". Het [bestreden] arrest herneemt bijgevolg 
die argumentatie.

Het arrest vermeldt tevens dat "uit de gegevens van het aan het hof [van beroep] voor-
gelegde onderzoeksdossier blijkt dat de in beslag genomen zaken, met toepassing van de 
artikelen 42 en 505 van het Strafwetboek, vatbaar zijn voor verbeurdverklaring, wat de 
handhaving van het beslag verantwoordt".

Grieven
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Artikel 505, derde lid, bepaalt dat de hierboven vermelde zaken verbeurd worden ver-
klaard, ook al zijn ze geen eigendom van de veroordeelde, "zonder dat deze verbeurdver-
klaring nochtans de rechten van derden op de goederen die het voorwerp kunnen uitma-
ken van de verbeurdverklaring, schaadt".

Om in overeenstemming te zijn met de artikelen 35 en 89 van het Wetboek van Straf-
vordering, mag een strafrechtelijk beslag de artikelen 42 en 505 van het Strafwetboek niet 
schenden.

Het arrest houdt geen rekening met eisers recht op de in beslag genomen bedragen en 
schendt aldus de artikelen 35 en 89 van het Wetboek van Strafvordering, 42 en 505 van 
het Strafwetboek.

Derde middel
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikelen 35 en 89 van het Wetboek van Strafvordering;
- artikel 1 van het Eerste Aanvullend Protocol van 20 maart 1952 bij het Verdrag tot be-

scherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden, goedgekeurd bij de 
wet van 13 mei 1955.

Aangevochten beslissingen en redenen
Het arrest verwerpt eisers vordering tot opheffing van het betwiste beslag, op grond dat 

"de in beslag genomen zaken, met toepassing van de artikelen 42 en 505 van het Strafwet-
boek, vatbaar zijn voor verbeurdverklaring, wat de handhaving van het beslag verant-
woordt".

Grieven
Artikel 1 van het Eerste Aanvullend Protocol bij dat verdrag bepaalt dat "alle natuurlij-

ke of rechtspersonen recht hebben op het ongestoord genot van hun eigendom. Niemand 
zal van zijn eigendom worden beroofd behalve in het algemeen belang en met inachtne-
ming van de voorwaarden neergelegd in de wet en in de algemene beginselen van het in-
ternationaal recht".

In artikel 505, derde lid van het Strafwetboek bepaalt de Belgische wet uitdrukkelijk 
dat het strafrechtelijk beslag de rechten van derden op de goederen die het voorwerp van 
dat beslag kunnen uitmaken, niet mag schaden.

Het arrest houdt geen rekening met eisers rechten op de in beslag genomen goederen en 
schendt aldus de artikelen 35 en 89 van het Wetboek van Strafvordering en artikel 1 van 
het Eerste Protocol bij dat verdrag.

Vierde middel
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 35, 61quater en 89 van het Wetboek van Strafvordering;
- artikel 1 van het Eerste Protocol bij het Verdrag tot bescherming van de rechten van 

de mens en de fundamentele vrijheden.
Aangevochten beslissingen en redenen
Het arrest verwerpt de opheffing van het beslag, op grond dat het onderzoek dit vereist.
Grieven
De handhaving van het beslag staat niet in verhouding tot de miskenning van eisers ei-

gendomsrecht.
Om overeen te stemmen met artikel 1 van het Eerste Protocol bij dat verdrag, moet het 

eigendomsrecht niet alleen wettelijk zijn maar ook in verhouding staan tot het nagestreef-
de doel.
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De handhaving van het beslag staat niet in verhouding tot het nagestreefde doel, zodat 
de handhaving van het beslag de artikelen 35, 61quater en 89 van het Wetboek van Straf-
vordering en artikel 1 van het voormelde eerste protocol schendt.

Vijfde middel :
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 35 en 89 van het Wetboek van Strafvordering;
- de artikelen 42, 43, 43bis en 505 van het Strafwetboek.
Aangevochten beslissingen en redenen
Het arrest vermeldt "dat de oorsprong van de in beslag genomen bedragen niet met ze-

kerheid is vastgesteld en een wederrechtelijk karakter zou kunnen hebben, als de feiten 
die het voorwerp uitmaken van de beschuldiging, bewezen zouden blijken. Dat, wat dat 
betreft, de door verzoeker (eiser) neergelegde stukken niet alle twijfel wegnemen".

Het arrest vermeldt duidelijk dat het het beslag handhaaft met het oog op een mogelij-
ke, latere veroordeling.

Grieven
De in de artikelen 43 en 43bis van het Strafwetboek bepaalde bijzondere verbeurdver-

klaring is een straf; ze kan in de loop van het onderzoek alleen worden uitgesproken bin-
nen het strikte kader van de artikelen 35 en 89 van het Wetboek van Strafvordering en kan 
niet worden gehandhaafd met het oog op een mogelijke, latere veroordeling van een per-
soon aan wie de bedragen niet toebehoren, zodat de handhaving van het beslag de artike-
len 35 en 89 van het Wetboek van Strafvordering, 42, 43 en 43bis van het Strafwetboek 
schendt.

IV. Beslissing van het Hof
A. In zoverre het cassatieberoep gericht is tegen de beslissing over de regelma-

tigheid van het beslag :
Over het eerste middel :
Overwegende dat de kamer van inbeschuldigingstelling, die uitspraak doet met 

toepassing van artikel 61quater van het Wetboek van Strafvordering, in de regel 
niet onderworpen is aan de voorschriften van artikel 6 van het Verdrag tot be-
scherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden;

Overwegende dat er geen beginsel inzake tegenspraak bestaat dat verschilt van 
het algemeen beginsel van het recht van verdediging;

Overwegende dat, voor het overige, uit de rechtspleging, evenmin als uit het 
arrest, blijkt dat de kamer van inbeschuldigingstelling uitspraak zou hebben ge-
daan op grond van stukken waarvan eiser geen inzage heeft kunnen nemen;

Dat het middel niet kan worden aangenomen;
Over het tweede, derde en vierde middel samen :
Overwegende dat artikel 1 van het Aanvullend Protocol nr. 1 van het Verdrag 

tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden, dat 
rechtstreeks van toepassing is in het Belgisch recht, in substantie het eigendoms-
recht waarborgt, maar de Lidstaten toestaat het gebruik van de goederen in over-
eenstemming met het algemeen belang te regelen; dat die inmenging een juist 
evenwicht moet bewerkstelligen tussen de vereisten van het  algemeen belang 
van de gemeenschap en de noodzaak om de fundamentele rechten van het indivi-
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du te beschermen; dat er bijgevolg een redelijke verhouding moet bestaan tussen 
de aangewende middelen en het nagestreefde doel;

Overwegende dat de onderzoeksrechter, krachtens de artikelen 35 en 89 van 
het Wetboek van Strafvordering, met name alles in beslag neemt wat een van de 
in artikel 42 van het Strafwetboek bedoelde zaken schijnt uit te maken;

Overwegende dat zich tussen die zaken ook die bevinden welke bedoeld wor-
den in artikel 42, 1°, en die het voorwerp uitmaken van het misdrijf, wanneer ze 
het eigendom van de veroordeelde zijn;

Overwegende dat artikel 505, derde lid het Strafwetboek bepaalt dat de in 1°, 
2°, 3° en 4° van dat artikel bedoelde zaken het voorwerp uitmaken van de mis-
drijven die in die bepalingen zijn vermeld, in de zin van artikel 42, 1° van dat 
wetboek, en verbeurd worden verklaard, ook als zij geen eigendom zijn van de 
veroordeelde, zonder dat die verbeurdverklaring nochtans de rechten van derden 
op de goederen die het voorwerp kunnen uitmaken van de verbeurdverklaring, 
schaadt;

Overwegende dat  de  beroepen beschikking met  name vermeldt  "dat  artikel 
505, 1° van het Strafwetboek hen bestraft die 'weggenomen, verduisterde, door 
misdaad of wanbedrijf verkregen zaken of een gedeelte ervan helen'; dat de on-
derzoeksrechter, met toepassing van de artikelen 35 en 89 van het Wetboek van 
Strafvordering, alles in beslag neemt wat een van de in artikel 42 van het Straf-
wetboek bedoelde zaken schijnt uit te maken; dat artikel 42, 1° van het Strafwet-
boek betreffende de bijzondere verbeurdverklaring met name van toepassing is 
op de zaken die het voorwerp van het misdrijf uitmaken en op die welke gediend 
hebben of bestemd waren tot het plegen van het misdrijf, wanneer ze eigendom 
van de veroordeelde zijn; dat artikel 505, derde lid, in het kader van heling en 
witwas, bepaalt dat de door de misdrijven bedoelde zaken het voorwerp van de 
misdrijven uitmaken in de zin van artikel 42, 1°, en verbeurd worden verklaard, 
ook al zijn ze geen eigendom van de veroordeelde; dat het litigieuze beslag dus 
betrekking heeft op het voorwerp zelf van de misdrijven van witwas van kapita-
len en van heling, die het voorwerp uitmaken van het [beslag]"; dat die beschik-
king tevens vermeldt  "dat  het  niet  aan de onderzoeksrechter staat  vooraf  uit-
spraak te doen over de grond van de bij hem aanhangig gemaakte feiten en dat de 
in beslag genomen bedragen, gesteld dat de feiten bewezen zijn, het voorwerp 
van het misdrijf zouden uitmaken; dat het bodemgerecht zelf uitspraak zal moe-
ten doen over de vraag of de aan de inverdenkinggestelden ten laste gelegde fei-
ten al dan niet bewezen zijn en bijgevolg een dienstige uitspraak zal moeten doen 
over de mogelijke verbeurdverklaring van de te dezen in beslag zijn genomen 
bedragen", en wijst op de "talrijke vragen [waarop] thans nog steeds geen ant-
woord is gegeven", "gelet op de gegevens die tijdens het onderzoek zijn verza-
meld en de toelichtingen die [eiser] verstrekt heeft";

Overwegende dat de kamer van inbeschuldigingstelling, die deze redengeving 
overneemt om haar beslissing over de regelmatigheid van de desbetreffende be-
warende maatregel te gronden, vaststelt dat de oorsprong van de in beslag geno-
men fondsen niet met zekerheid is vastgesteld en de onderzoeksmagistraat gelast 
die fondsen naar de Deposito- en Consignatiekas over te brengen, waar ze ge-
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blokkeerd zullen blijven zolang er geen beslissing over de strafvordering is ge-
wezen, en waar ze interest zullen opbrengen, en aldus geen van de in de midde-
len bedoelde verdrags- of wettelijke bepalingen schendt;

Dat de middelen niet kunnen worden aangenomen;
Over het vijfde middel :
Overwegende dat de onderzoeksrechter, zoals hiervoor is gezegd, krachtens de 

artikelen 35 en 89 van het Wetboek van Strafvordering met name alles in beslag 
neemt wat een van de in artikel 42 van het Strafwetboek bedoelde zaken schijnt 
uit te maken, en dat die zaken dus verbeurd verklaard kunnen worden;

Overwegende dat de redenen van het arrest, in tegenstelling tot wat het middel 
betoogt, volgens welke "de oorsprong van de in beslag genomen bedragen niet 
met zekerheid is vastgesteld en een wederrechtelijk karakter zou kunnen hebben, 
als de feiten die het voorwerp uitmaken van de beschuldiging, bewezen zouden 
blijken; [...], wat dat betreft, de door [eiser] neergelegde stukken niet alle twijfel 
wegnemen", niet erop neerkomen de toepassing van een straf tijdens het voorbe-
reidend onderzoek toe te staan of vooraf te oordelen wat er bij de uitspraak over 
de strafvordering beslist zal worden met betrekking tot die fondsen;

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. In zoverre het cassatieberoep gericht is tegen de beslissing die het verzoek 
om bijkomende opdrachten niet-ontvankelijk verklaart :

Overwegende dat die beslissing geen eindbeslissing is in de zin van artikel 416 
van dat wetboek en noch over een geschil inzake bevoegdheid noch met toepas-
sing van de artikelen 135 en 235bis van dat wetboek uitspraak doen;

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

21 mei 2003 - 2° kamer – Voorzitter: de h. Lahousse, afdelingsvoorzitter – Verslagge-
ver: de h. Fischer – Gelijkluidende conclusie van de h. Loop, advocaat-generaal.

Nr. 311

2° KAMER - 21 mei 2003

1º REGELING VAN RECHTSGEBIED — STRAFZAKEN — TUSSEN 
ONDERZOEKSGERECHT EN VONNISGERECHT — MINDERJARIGE - RAADKAMER - 
VERWIJZINGSBESCHIKKING - MISDRIJVEN GEPLEEGD TIJDENS EEN BEPAALDE PERIODE - 
CORRECTIONELE RECHTBANK - BEKLAAGDE DIE DE VOLLE LEEFTIJD VAN 18 JAAR NIET HAD TIJDENS 
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EEN GEDEELTE VAN DIE PERIODE - VONNIS VAN ONBEVOEGDVERKLARING OM KENNIS TE NEMEN VAN 
DE FEITEN DIE GEPLEEGD ZIJN IN DE VOLLEDIGE PERIODE.

2º BEVOEGDHEID EN AANLEG — STRAFZAKEN — BEVOEGDHEID - CORRECTIONELE 
RECHTBANK WAARBIJ IN EEN BEPAALDE PERIODE GEPLEEGDE MISDRIJVEN AANHANGIG ZIJN GEMAAKT 
– RECHTBANK DIE ZICH ONBEVOEGD VERKLAART, OP GROND DAT DE BEKLAAGDE DE VOLLE LEEFTIJD 
VAN 18 JAAR NIET HAD BEREIKT OP HET OGENBLIK VAN DE FEITEN, DIE ZIJN GEPLEEGD TIJDENS EEN 
GEDEELTE VAN DIE PERIODE - GEVOLG.

1º Wanneer, enerzijds, een beschikking van de raadkamer een inverdenkinggestelde naar  
de correctionele rechtbank verwijst wegens verschillende misdrijven, die gepleegd zijn  
tussen 1 januari  2001 en 12 april  2002, zonder voorafgaande toepassing van art. 38  
Jeugdbeschermingswet, terwijl de inverdenkinggestelde geboren was op 30 juli 1983 en 
dus niet  de  volle  leeftijd  van achttien  jaar  had bereikt  op  het  ogenblik  van de in  de 
telastleggingen bedoelde feiten, die vóór 31 juli 2001 zijn gepleegd1, en die feiten geen 
verband houden met de in art. 36bis van die wet bedoelde misdrijven en, anderzijds, de  
correctionele  rechtbank een vonnis van onbevoegdverklaring  voor het  geheel  van de 
misdrijven gewezen heeft, gaat het Hof na of thans geen enkel rechtsmiddel kan worden  
aangewend  tegen  de  beschikking  van  de  raadkamer  en  of  het  vonnis  van  de  
correctionele rechtbank in kracht van gewijsde is gegaan; in dat geval vernietigt het Hof,  
enerzijds, de beschikking van de raadkamer, in zoverre ze de inverdenkinggestelde naar  
de correctionele rechtbank verwijst wegens de vóór 31 juli 2001 gepleegde feiten, met  
verwijzing van de aldus beperkte zaak naar de bevoegde procureur des Konings en,  
anderzijds,  het  vonnis  van de correctionele rechtbank,  in zoverre ze zich onbevoegd 
verklaart  om kennis  te  nemen van de feiten  die  zijn  gepleegd  na 30 juli  2001,  met  
verwijzing van de aldus beperkte zaak naar de dezelfde, maar anders samengestelde  
correctionele rechtbank2.

2°  Wanneer verschillende misdrijven,  die door  een beklaagde tijdens een welbepaalde  
periode  zijn  gepleegd,  zonder  voorafgaande  toepassing  van  art.  38  
Jeugdbeschermingswet,  bij  de  correctionele  rechtbank  aanhangig  worden  gemaakt,  
terwijl hij op de datum van sommige misdrijven de volle leeftijd van achttien jaar niet had  
bereikt, en die misdrijven geen deel uitmaken van de in art. 36bis van de voormelde wet  
vermelde misdrijven, blijft de correctionele rechtbank bevoegd om uitspraak te doen over  
de andere feiten die aan de beklaagde ten laste zijn gelegd toen hij de leeftijd van de  
strafrechtelijke meerderjarigheid had bereikt3.

(Proc. des Konings te Charleroi inzake Z.)

1 In welke materie dan ook, zowel op burgerlijk als strafrechtelijk gebied, wordt de leeftijd berekend 
van uur tot uur en niet van dag tot dag (Luik, 24 dec. 1915, Pas. 1915-1916, II, 207; Brussel, 9 feb. 
1987, Pas., II, 1987, blz. 254; M. DUBOIS, “Protection de la jeunesse”, Les Novelles, nr. 992; J. SMETS, 
“Jeugdbeschermingsrecht”, A.P.R., nr. 798).
Het ogenblik waarop het als misdrijf omschreven feit wordt gepleegd, bepaalt dus de bevoegdheid 
van de jeugdrechtbank, en de volle leeftijd van achttien jaar van de dader moet worden bepaald op 
het  uur na,  en niet  alleen op de dag van de verjaardag.  (F.  TULKENS en T.  MOREAU,  Droit  de la  
jeunesse, Larcier, 2000, blz. 625, noot nr. 38).
Te dezen stak de geboorteakte van de beklaagde niet in het dossier en stelt het bestreden arrest vast, 
omdat het geboorte-uur van de dader van de misdrijven niet gekend was, dat uit het vonnis van de 
correctionele rechtbank blijkt dat die dader geboren was op 30 juli 1983 maar de volle leeftijd van 
achttien jaar niet had bereikt op het ogenblik van de feiten, die gepleegd zijn vóór 31 juli 2001, dus 
de dag na de verjaardag. De maatregelen van jeugdbescherming zijn opvoedend en niet repressief 
bedoeld,  zodat  het  Hof  de  meest  gunstige  oplossing  voor  de  minderjarige  in  aanmerking  heeft 
genomen om, in de periode van de misdrijven,  de periode te  bepalen die aan de strafrechtelijke 
meerderjarigheid voorafgaat.
2 Zie Cass., 28 sept. 1976 (A.C. 1977, blz. 116); 7 april 1987, A.R. 1275, nr. 474; 7 feb. 1989, A.R. 
3064, nr. 331. 
3 Ibid.
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ARREST (vertaling)

(A.R. P.03.0493.F)

I. Bestreden beslissingen
Eiser verzoekt om regeling van rechtsgebied ten gevolge van :
- een beschikking van 5 september 2002 van de raadkamer van de Rechtbank 

van Eerste Aanleg te Charleroi;
- een vonnis van 9 januari 2003 van de Correctionele Rechtbank te Charleroi.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Francis Fischer heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Raymond Loop heeft geconcludeerd.
III. Gronden van het verzoek
Eiser voert de gronden van zijn verzoek om regeling van rechtsgebied aan in 

een verzoekschrift, waarvan een afschrift bij dit arrest is gehecht.
IV. Beslissing van het Hof
Overwegende dat B.Z., geboren op 30 juli 1983, bij beschikking van 5 septem-

ber 2002 van de raadkamer van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Charleroi, 
naar de correctionele rechtbank van dat rechtsgebied is verwezen wegens bezit, 
het aanschaffen, de verkoop, het te koop stellen, het overhandigen onder bezwa-
rende titel of om niet, de onwettige invoer of uitvoer van verdovende middelen 
(telastlegging I), en het voor anderen gemakkelijker maken om verdovende mid-
delen te gebruiken (telastlegging II), waarbij de feiten zijn gepleegd tussen 1 ja-
nuari 2001 en 12 april 2002, en met name op 11 april 2002;

Overwegende dat de Correctionele Rechtbank te Charleroi, bij een op tegen-
spraak gewezen vonnis van 9 januari 2003, zich onbevoegd verklaart om kennis 
te nemen van de zaak, op grond dat "de periode van de misdrijven gedeeltelijk 
gesitueerd is in de minderjarigheid van de beklaagde";

Overwegende dat vooralsnog geen rechtsmiddel openstaat tegen de beschik-
king van de raadkamer en dat het vonnis van de correctionele rechtbank in kracht 
van gewijsde is gegaan; dat uit de strijdigheid tussen beide beslissingen een ge-
schil over rechtsmacht is ontstaan dat de procesgang belemmert;

Overwegende dat uit dat vonnis blijkt dat B. Z. op het ogenblik van de vóór 31 
juli 2001 gepleegde feiten de volle leeftijd van achttien jaar niet had bereikt, zo-
als deze zijn bedoeld in de telastleggingen I en II; dat uit de rechtspleging blijkt 
dat die feiten geen verband houden met de misdrijven die bedoeld worden in arti-
kel 36bis van de wet van 8 april 1965 betreffende de jeugdbescherming; dat zij 
krachtens artikel 36, 4° van die wet vallen onder de bevoegdheid van de jeugd-
rechtbank; dat de correctionele rechtbank bijgevolg niet bevoegd was om ervan 
kennis te nemen;

Overwegende  dat  de  correctionele  rechtbank zich  evenwel  onterecht  onbe-
voegd heeft verklaard om uitspraak te doen over de in de telastleggingen I en II 
bedoelde en aan B.Z. verweten feiten, welke betrekking hebben op de periode 
tussen 30 juli 2001 en 12 april 2002, dus toen hij de leeftijd van de strafrechtelij-
ke meerderjarigheid had bereikt;
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Dat de omstandigheid dat de feiten vóór 31 juli 2001 niet onder haar bevoegd-
heid vallen, de correctionele rechtbank de bevoegdheid niet ontnam om, op de 
strafvordering betreffende de feiten die zouden zijn gepleegd met ingang van 31 
juli 2001, uitspraak te doen over die regelmatig ingestelde rechtsvordering;

OM DIE REDENEN,
HET HOF
Beslissende tot regeling van rechtsgebied;
Vernietigt  de beschikking van 5 september 2002 van de raadkamer van de 

Rechtbank van Eerste Aanleg te Charleroi, in zoverre ze B. Z. naar de correctio-
nele rechtbank verwijst wegens de in de telastleggingen I en II bedoelde feiten, 
die vóór 31 juli 2001 zijn gepleegd;

Verwijst de zaak, binnen die grenzen, naar de procureur des Konings te Char-
leroi;

Vernietigt het vonnis van 9 januari 2003 van de Correctionele Rechtbank te 
Charleroi, in zoverre het die rechtbank onbevoegd verklaart om kennis te nemen 
van de in de telastleggingen I en II bedoelde feiten, die na 30 juli 2001 zijn ge-
pleegd;

Verwijst de zaak, binnen die grenzen, naar de anders samengestelde Correctio-
nele Rechtbank te Charleroi;

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

21 mei 2003 - 2° kamer – Voorzitter: de h. Lahousse, afdelingsvoorzitter – Verslagge-
ver: de h. Fischer – Gelijkluidende conclusie van de h. Loop, advocaat-generaal.

Nr. 312

2° KAMER - 21 mei 2003

CASSATIEBEROEP — STRAFZAKEN — TERMIJNEN VOOR CASSATIEBEROEP EN 
BETEKENING — STRAFVORDERING — DUUR, BEGIN EN EINDE - CASSATIEBEROEP NA DE 
WETTELIJKE TERMIJN - OVERMACHT - BEGRIP.

Overmacht  waardoor  een  na  het  verstrijken  van  de  wettelijke  termijn  ingesteld  
cassatieberoep ontvankelijk is, kan alleen voortvloeien uit een omstandigheid buiten de  
wil van eiser, die deze omstandigheid niet heeft kunnen voorzien of voorkomen1.

(C.)

ARREST (vertaling)

(A.R. P.03.0699.F)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 2 mei 2003 gewezen door de 

1 Cass., 1 juni 1988, A.R. 6585, nr. 605. 
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kamer van inbeschuldigingstelling van het Hof van Beroep te Brussel.
II. Rechtspleging voor het Hof
Afdelingsvoorzitter Marc Lahousse heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Raymond Loop heeft geconcludeerd.
III. Cassatiemiddelen
Eiser  voert  een middel  aan in een memorie,  waarvan een eensluidend ver-

klaard afschrift aan dit arrest is gehecht.
IV. Beslissing van het Hof
Overwegende dat artikel 31, §2 van de wet van 20 juli 1990 betreffende de 

voorlopige hechtenis bepaalt  dat  tegen een arrest  van het  hof  van beroep tot 
handhaving van de voorlopige hechtenis cassatieberoep kan worden ingesteld 
binnen een termijn van vierentwintig uren die begint te lopen vanaf de dag waar-
op het arrest aan de inverdenkinggestelde wordt betekend;

Overwegende dat het bestreden arrest is gewezen op 2 mei 2003 en de dag 
erna, op zaterdag 3 mei, aan eiser is betekend in de bij artikel 31, §1 van die wet 
voorgeschreven vormen;

Dat het cassatieberoep, dat voor eiser is ingesteld op 7 mei 2003, laattijdig is;
Overwegende dat de processtukken volgens eiser niet bewijzen dat zijn raads-

man het advies van bepaling van de rechtsdag van de zaak voor de kamer van in-
beschuldigingstelling heeft ontvangen; dat hij hieruit afleidt dat zijn raadsman 
het cassatieberoep niet binnen de wettelijke termijn heeft kunnen instellen en 
voorhoudt dat het een geval van overmacht betreft;

Overwegende dat overmacht die de ontvankelijkheid van een na het verstrijken 
van  de  wettelijke  termijn  ingesteld  cassatieberoep  verantwoordt,  alleen  kan 
voortvloeien uit een omstandigheid buiten de wil van eiser, die deze omstandig-
heid niet heeft kunnen voorzien of voorkomen;

Overwegende dat de gedetineerde zijn cassatieberoep instelt, hetzij door een 
verklaring die zijn  advocaat  in zijn naam heeft  gedaan op de griffie  van het 
rechtscollege dat de bestreden beslissing heeft gewezen, hetzij door de verklaring 
die hijzelf heeft gedaan aan de directeur van de strafinstelling of aan diens afge-
vaardigde;

Dat eiser niet aanvoert dat het door hem aangeklaagde verzuim hem heeft belet 
de griffie van de gevangenis te bereiken binnen de bij wet voorgeschreven ter-
mijn;

Dat het cassatieberoep niet ontvankelijk is;
En overwegende dat er geen grond bestaat om acht te slaan op de rest van de 

memorie, die geen verband houdt met de ontvankelijkheid van het cassatiebe-
roep;

OM DIE REDENEN,
HET HOF
Verwerpt het cassatieberoep;
Veroordeelt eiser in de kosten.
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21 mei 2003 - 2° kamer – Voorzitter en Verslaggever: de h. Lahousse, afdelingsvoorzit-
ter – Gelijkluidende conclusie van de h. Loop, advocaat-generaal – Advocaat: mr. L. Ken-
nes, Brussel.

Nr. 313

1° KAMER - 22 mei 2003

1º OVERHEIDSOPDRACHTEN (WERKEN. LEVERINGEN. DIENSTEN) - 
WERKEN - BESTEK OF REGELS VAN VAKMANSCHAP - NIET-OVEREENSTEMMING - BEWIJSLAST.

2º BEWIJS — BURGERLIJKE ZAKEN — BEWIJSLAST. BEOORDELINGSVRIJHEID - 
BEWIJSLAST - OVERHEIDSOPDRACHTEN - WERKEN - BESTEK OF REGELS VAN VAKMANSCHAP - 
NIET-OVEREENSTEMMING - BEWIJSLAST.

1º  en 2°  Het  arrest  dat  oordeelt  dat  de opdrachtgever die  zich  heeft  beroepen op het  
voordeel  van  art.  43  M.B.  10  aug.  1977  houdende  vaststelling  van  de  algemene 
aannemingsvoorwaarden  van  de  overheidsopdrachten  van  werken,  leveringen  en 
diensten, moet bewijzen dat de voorwaarden voor de toepassing van dat artikel vervuld  
zijn,  miskent  de  aard  van  de  aangevoerde  verplichting  niet  en  verlegt  evenmin  de  
bewijslast. (Art. 43 M.B. 10 aug. 1977; art. 1315, eerste lid Ger.W.)

(N.M.B.S. T. LES NUTONS N.V.)

ARREST (vertaling)

(A.R. C.01.0440.F)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest, op 12 februari 2001 gewezen 

door het Hof van Beroep te Luik.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Didier Batselé heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Xavier De Riemaecker heeft geconcludeerd.
III. Cassatiemiddel
Eiseres voert een middel aan :
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 149 van de gecoördineerde Grondwet;
- artikel 1315, inzonderheid eerste lid van het Burgerlijk Wetboek;
- artikel 870 van het Gerechtelijk Wetboek;
- artikelen 17, inzonderheid § 1, 43, §§1, 2 en 3, en 48, §3 van het ministerieel besluit 

van 10 augustus 1977 houdende vaststelling van de algemene aannemingsvoorwaarden 
van de overheidsopdrachten, leveringen en diensten.

Aangevochten beslissingen en redenen
Het bestreden arrest beslist dat eiseres aan verweerster het totaalbedrag van de geldboe-

ten moet terugbetalen, brengt bijgevolg het bedrag van haar veroordeling op 443.382 BEF 
in hoofdsom en veroordeelt haar in alle kosten van eerste aanleg en hoger beroep. Het be-
slist aldus op de volgende gronden :
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"(verweerster) voert in die fase aan dat de weigering van de voorlopige oplevering door 
(eiseres) een misbruik van recht inhield, daar het enige punt waarover er echt een geschil 
bestond niet haar fout was en van gering belang was;

in beginsel wordt aangenomen dat kleine fouten in de uitvoering, kleine gebreken of de 
niet-voltooiing van kleine werken aan de voorlopige oplevering niet in de weg kunnen 
staan; een weigering van die oplevering kan in dergelijke gevallen als een misbruik van 
recht worden beschouwd;

te dezen blijkt uit het proces-verbaal van weigering van voorlopige oplevering dat die 
weigering is gebeurd om 5 redenen die in dat proces-verbaal worden ontleed;

bij lezing van die 5 punten moet worden vastgesteld dat sommige posten onbeduidende 
details zijn (reinigen van de werkplaats of aanbrengen van de schroeven op een onder-
zoekskamer);

voor het overige wordt niet betwist dat alleen punt 1 aanleiding heeft gegeven tot een 
geschil tussen de partijen;

dat punt vermeldt: 'vernieuwing van de volledige bekleding van de traptreden die los-
komt van de ondergrond';

uit de in voormeld proces-verbaal gebruikte bewoordingen en uit de tussen de partijen 
gewisselde brieven blijkt dat voornoemde bekleding door (verweerster) tijdig was aange-
bracht, maar dat ze niet op de juiste wijze aan de ondergrond was vastgekleefd; 

het geschil heeft aldus geen betrekking op niet voltooide werken, maar op een moeilijk-
heid die ontstaan is na de uitvoering van de werken;

artikel 43 van het ministerieel besluit van 10 augustus 1977 bepaalt weliswaar dat de 
werken die niet aan de bepalingen en voorwaarden van de opdracht voldoen of niet vol-
gens de regels van vakmanschap en bouwkunde zijn uitgevoerd, door de aannemer wor-
den gesloopt en herbouwd, 

het geschil tussen de partijen loopt echter precies over de voorwaarden voor de toepas-
sing van die bepaling;

(verweerster) heeft aldus altijd staande gehouden dat zij de bewuste werken strikt had 
uitgevoerd overeenkomstig de richtlijnen van het bestek en dat de werken waren uitge-
voerd in aanwezigheid van de opzichter en van de ploegbaas van (eiseres), zonder dat 
laatstgenoemden haar ook maar enige opmerking hebben gemaakt;

(eiseres) verklaart daarentegen dat het loskomen van de bekleding te wijten is aan de 
fout van (verweerster );

geen enkel gegeven uit het dossier maakt het mogelijk uit te maken wie van de partijen 
gelijk heeft;

aangezien (eiseres) zich beroepen heeft op het bovenaangehaalde artikel 43, dient zij te 
bewijzen dat de voorwaarden voor de toepassing van dat artikel vervuld zijn, wat te dezen 
niet het geval is;

voor  het  overige  houdt  het feit  dat  (verweerster)  uiteindelijk  de bekleding opnieuw 
heeft aangebracht geen erkenning van haar verantwoordelijkheid voor het loskomen ervan 
in, daar (eiseres) letterlijk druk op haar heeft uitgeoefend om dat werk opnieuw uit te voe-
ren waarbij haar andermaal de voorlopige oplevering werd geweigerd met de opmerking 
dat de geldboeten wegens laattijdige oplevering verder liepen en waarbij haar de toezen-
ding van de slotafrekening voor akkoord werd geweigerd;

bovendien moet erop worden gewezen dat (eiseres) niet betwist dat de kostprijs voor de 
nieuwe uitvoering van de litigieuze werken 15.989 BEF bedroeg, dat is een bijzonder laag 
bedrag in verhouding tot de prijs van de aan (verweerster) verleende opdracht;

de bewuste tunnel was bovendien toegankelijk via een helling die eveneens door (ver-
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weerster) was gemaakt, wat door (eiseres) wordt toegegeven; 
uit de bovenstaande analyse blijkt dat de weigering van de voorlopige oplevering door 

(eiseres) een misbruik van recht inhield;
het bestuur mocht bovendien aan (verweer)ster geen geldboeten wegens laattijdige uit-

voering aanrekenen, aangezien zij niet heeft aangetoond dat de aangevoerde vertraging 
aan verweerster te wijten is; 

het incidenteel hoger beroep van (verweerster) is bijgevolg gegrond en (eiseres) moet 
haar het totaalbedrag van de geldboeten terugbetalen;

(eiseres) moet bovendien worden veroordeeld in de kosten van beide instanties daar 
(verweerster) het oorspronkelijk gevorderde bedrag verkregen heeft".

Grieven
1. Eerste onderdeel
Het bestreden arrest baseert zijn beslissing dat de weigering van de voorlopige opleve-

ring door eiseres een misbruik van recht inhield op "de bovenstaande analyse".
Die analyse berust op de totaalbeoordeling van drie onafscheidelijk met elkaar verbon-

den gegevens, namelijk 1) het feit dat eiseres niet bewijst "dat het loskomen van de be-
dekking te wijten is aan de fout van (verweerster)"; 2) het geringe bedrag van de kostprijs 
voor de heruitvoering van de werken, 3) het feit dat de bewuste tunnel toegankelijk is via 
een helling.

Nochtans diende het bewijs dat de voorlopige oplevering aan verweerster ten onrechte 
geweigerd was te worden geleverd door verweerster, daar zij in de hoedanigheid van eise-
res de opheffing vorderde van de boete wegens laattijdige uitvoering alsook de betaling 
van het zogezegd nog verschuldigde saldo voor de door haar uitgevoerde werken.

De oplevering is immers een verplichting van de opdrachtgever.
Bijgevolg dient het bewijs dat de voorwaarden voor de oplevering vervuld zijn te wor-

den geleverd door de aannemer die de nakoming van die verplichting vordert.
De bewijslast betreffende het feit dat de bekleding van de litigieuze trap was uitgevoerd 

volgens de regels van vakmanschap en op correcte wijze aan de ondergrond was beves-
tigd rustte dus op verweerster.

Door te beslissen dat de weigering van de voorlopige oplevering door eiseres een mis-
bruik van recht inhield omdat zij niet bewees dat de litigieuze werken niet voldeden aan 
de bepalingen en voorwaarden van de aanneming of niet waren uitgevoerd volgens de re-
gels van vakmanschap en bouwkunde (artikel 43, §2 van het ministerieel besluit van 10 
augustus 1977 als vermeld in het middel), grondt het bestreden arrest zijn beslissing op 
een onwettige omkering van de bewijslast (schending van de artikelen 43, §2 van het mi-
nisterieel besluit van 10 augustus 1977, 1315, eerste lid van het Burgerlijk Wetboek en 
870 van het Gerechtelijk Wetboek, als vermeld in het middel).

...
IV. Beslissing van het Hof
Eerste onderdeel :
Overwegende dat naar luid van artikel 1315, eerste lid van het Burgerlijk Wet-

boek hij die de uitvoering van een verbintenis vordert, het bestaan daarvan moet 
bewijzen;

Overwegende dat het arrest in verband met de bekleding van de traptreden 
waarover de partijen met elkaar in geschil zijn beslist dat het punt 1 van het pro-
ces-verbaal van weigering van de voorlopige oplevering vermeldt " 'vernieuwing 
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van de volledige bekleding van de traptreden, die loskomt van de ondergrond'; 
dat uit de in voormeld proces-verbaal gebruikte bewoordingen en uit de tussen 
de partijen gewisselde brieven blijkt dat voornoemde bekleding door [verweer-
ster] tijdig was aangebracht, maar niet op de juiste wijze aan de ondergrond was 
vastgekleefd; dat het geschil aldus geen betrekking heeft op niet voltooide wer-
ken, maar op een moeilijkheid die is ontstaan na de uitvoering van werken; dat 
artikel 43 van het ministerieel besluit van 10 augustus 1977 weliswaar bepaalt 
dat 'de werken die niet aan de bepalingen en voorwaarden van de opdracht vol-
doen of niet volgens de regels van vakmanschap en bouwkunde zijn uitgevoerd, 
door de aannemers worden gesloopt en herbouwd ...'; dat het geschil tussen de 
partijen echter precies loopt over de voorwaarden voor de toepassing van die be-
paling; dat [verweerster] aldus altijd heeft staande gehouden dat zij de bewuste 
werken strikt had uitgevoerd overeenkomstig de aanwijzingen van het bestek en 
dat de werken waren uitgevoerd in aanwezigheid van de opzichter en de ploeg-
baas van [eiseres] zonder dat laatstgenoemden haar ook maar enige opmerking 
hebben gemaakt; dat daarentegen [eiseres] verklaart dat het loskomen van de be-
kleding te wijten is aan de fout van [verweerster]; dat geen enkel gegeven uit het 
dossier het mogelijk maakt uit te maken wie van de partijen gelijk heeft";

Dat het arrest, door vervolgens te beslissen "dat, aangezien [eiseres] zich be-
roepen heeft op het bovenaangehaalde artikel 43, zij  dient te bewijzen dat de 
voorwaarden voor de toepassing van dat artikel 43 vervuld zijn, wat te dezen niet 
het geval is", miskent het arrest de aard van de door eiseres aangevoerde ver-
plichting niet en verplaatst het de bewijslast niet; 

Dat het zijn beslissing naar recht verantwoordt;
Dat het onderdeel niet kan worden aangenomen;
...
OM DIE REDENEN,
HET HOF
Verwerpt het cassatieberoep;
Veroordeelt eiseres in de kosten.

22 mei 2003 - 1° kamer – Voorzitter: de h. Echement, waarnemend voorzitter –  Ver-
slaggever: de h. Batselé – Gelijkluidende conclusie van de h. De Riemaecker, advocaat-
generaal – Advocaten: mrs. De Gryse en Gérard.

Nr. 314

1° KAMER - 22 mei 2003

1º VONNISSEN EN ARRESTEN — BURGERLIJKE ZAKEN — ALGEMEEN - IN 
ART. 748, §2 GER.W. BEDOELDE BESCHIKKING - WETTIGHEID - TOETSING - BODEMRECHTER.

2º RECHT VAN VERDEDIGING — BURGERLIJKE ZAKEN - CONCLUSIE - WETTIGE 
VERVALTERMIJN VOOR NEERLEGGING CONCLUSIE - RECHT VAN VERDEDIGING - WEERSLAG.
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1º Uit de omstandigheid dat tegen de in art. 748, §2 Ger.W. bedoelde beschikking geen  
enkel  rechtsmiddel  openstaat,  kan niet  worden afgeleid dat de rechter,  voor wie een  
partij, in pleidooien, haar recht van verdediging aanvoert om een nieuwe regeling van de  
procedure te verkrijgen, uitspraak dient te doen over de wettigheid van die beschikking.  
(Art. 748, §2 Ger.W.)

2º  Het  algemeen beginsel  van het  recht  van verdediging sluit  niet  uit  dat  de wetgever 
legitiem wil dat er een moment komt waarop de partijen gedwongen worden een einde te  
maken aan hun geschriften1.

(D. T. D.)

ARREST (vertaling)

(A.R. C.01.0490.F)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest dat op 26 juni 2001 door het Hof 

van Beroep te Bergen is gewezen.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Christian Storck heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Xavier De Riemaecker heeft geconcludeerd.
III. Middel
Eiseres voert een middel aan. Het is als volgt gesteld :
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 748, inzonderheid §2 van het Gerechtelijk Wetboek;
- het algemeen beginsel van het recht van verdediging.
Aangevochten beslissingen
Met bevestiging van het beroepen vonnis spreekt het arrest op verweerders vordering 

de echtscheiding tussen de partijen uit, wegens feitelijke scheiding van meer dan vijf jaar, 
met toepassing van artikel 232, eerste lid van het Burgerlijk Wetboek; het doet voorlopig 
geen uitspraak over verweerders vordering dat die echtscheiding, met toepassing van arti-
kel 306 van het Burgerlijk Wetboek, ten nadele van eiseres wordt uitgesproken aangezien 
de feitelijke scheiding, aldus verweerder, te wijten is aan de fouten en tekortkomingen van 
eiseres; het staat verweerder toe het bewijs te leveren van bepaalde feiten die hij in dat 
verband aanvoerde. Op de tegenvordering die eiseres tijdens het appèlgeding heeft inge-
steld, die gegrond is op verweerders overspel of althans op zijn grove beledigingen jegens 
haar en waarbij zij vraagt dat de echtscheiding met toepassing van de artikelen 229 en 231 
van het Burgerlijk Wetboek ten nadele van verweerder wordt uitgesproken, verklaart het 
die vordering ontvankelijk maar niet-gegrond.

De tegenvordering van eiseres was vervat in de laatste conclusie die zij krachtens de 
beschikking van 16 oktober 2000, waarbij de zaak in staat van wijzen werd gesteld, voor 
het hof van beroep mocht neerleggen. Die beschikking stond verweerder tevens toe daar-
na zijn laatste conclusie neer te leggen.

Aangezien verweerder, samen met zijn laatste conclusie, nieuwe stukken had medege-
deeld, vroeg eiseres, bij verzoekschrift dat op 13 maart 2001 ter griffie van het hof van be-
roep werd neergelegd, om met toepassing artikel 748, §2 van het Gerechtelijk Wetboek, 
een nieuwe conclusie neer te leggen om uitleg te geven over verweerders laatste conclusie 

1 Zie A.A. -82/93 van 1 dec. 1983, A.R. nr. 527-529. 
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waarin, volgens haar, nieuwe middelen vervat waren, en over de nieuwe stukken die ver-
weerder samen met die conclusie had medegedeeld, tenzij die conclusie en stukken door 
het hof van beroep uit het debat zouden worden geweerd.

Bij beschikking van 27 maart 2001, gewezen door een raadsheer van de tweede kamer 
van het hof van beroep, werd die vordering niet-gegrond bevonden omdat "(eiseres) hier 
niet beantwoordt aan het vereiste van artikel 748, §2 van het Gerechtelijk Wetboek, aan-
gezien haar verzoekschrift niet vermeldt welk stuk of welk nieuw feit is ontdekt en wat de 
weerslag daarvan zou zijn op het onderzoek van het geschil".

Het arrest staat eiseres, die voor het hof van beroep haar vordering had herhaald, niet 
toe een nieuwe conclusie neer te leggen om uitleg te geven over de nieuwe middelen die 
volgens haar vervat waren in verweerders nieuwe conclusie en in de nieuwe stukken die 
verweerder samen met die conclusie had medegedeeld, of om die conclusie, of althans die 
stukken, uit het debat te weren, zulks op grond

"Dat (eiseres) binnen de toegekende termijn een samenvattende conclusie heeft neerge-
legd waarin zij een nieuwe vordering instelt die ertoe strekt de echtscheiding ten nadele 
(van verweerder) uit te spreken op grond van de artikelen 229 en 231 van het Burgerlijk 
Wetboek;

Dat (verweerder) die vordering beantwoordt in de conclusie die hij heeft neergelegd 
binnen de bij voornoemde beschikking bepaalde termijn;

Dat hij met zijn samenvattende conclusie stukken medegedeeld heeft waarop (eiseres) 
wil antwoorden;

Dat de nieuwe vordering van (eiseres) geleid heeft tot het antwoord van (verweerder) 
die tot staving van zijn verweer stukken heeft overgelegd;

Dat eiseres wist dat zij over geen andere conclusietermijn zou beschikken en wel moest 
verwachten dat haar nieuwe, in extremis ingestelde vordering, beantwoord zou worden 
met argumenten en rechtvaardigingsstukken;

Dat niet kan uitgemaakt worden welke die zogenaamde 'nieuwe' stukken zijn die met 
(verweerders) samenvattende conclusie medegedeeld zijn, aangezien zijn conclusie en sa-
menvattende conclusie geen inventaris  bevatten en (eiseres) zelf  er geen lijst  van op-
maakt;

Dat er bijgevolg geen grond bestaat om (eiseres) een nieuwe termijn toe te kennen om 
bij conclusie te antwoorden op (verweerders) argumenten en stukken betreffende de nieu-
we vordering tot echtscheiding die (eiseres) heeft ingesteld;

Dat er evenwel twee onleesbare, niet genummerde stukken uit het debat moeten worden 
geweerd, waarvan het ene in het Nederlands is gesteld en het andere een huurcontract 
(Europcar) betreft".

Grieven
Een procespartij heeft het recht om alle middelen tot staving van haar vordering of van 

haar verweer aan te voeren; er kan haar bijgevolg niet geweigerd worden bij conclusie uit-
leg te geven over enigerlei middel dat in conclusie door de tegenpartij wordt aangevoerd 
en over enigerlei stuk dat door die partij in het debat wordt gebracht.

Luidens artikel 748, §2 van het Gerechtelijk Wetboek, mag een partij die conclusie 
heeft genomen, uiterlijk dertig dagen vóór de rechtsdag om een nieuwe conclusietermijn 
verzoeken, indien zij gedurende de termijn die aan de rechtsdag voorafgaat, een nieuw en 
ter zake dienend stuk of feit heeft ontdekt dat nieuwe conclusies rechtvaardigt.

Tegen de beschikking die op die vordering wordt gewezen, staat luidens voornoemd ar-
tikel geen enkel rechtsmiddel open.

Doordat tegen die beschikking geen enkel rechtsmiddel openstaat, dient de rechter die 
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van de zaak heeft kennisgenomen, uitspraak te doen over de wettigheid ervan en indien zij 
onwettig is, daaruit alle gevolgtrekkingen te maken en, indien nodig, de verzoekende par-
tij toe te staan op de terechtzitting of bij de heropening van het debat en met inachtneming 
van het recht van verdediging van de tegenpartij, een nieuwe conclusie neer te leggen.

Eiseres heeft, in haar verzoekschrift van 12 maart 2001, dat neergelegd is binnen de ter-
mijn die artikel 748, §2 van het Gerechtelijk Wetboek vaststelt, teneinde "om een nieuwe 
conclusietermijn te verzoeken", haar verzoek gerechtvaardigd door de overlegging door 
verweerder a) van een conclusie "die nieuwe middelen bevat" b) van een "gewijzigde in-
ventaris" en c) van, overigens weinig leesbare, "nieuwe stukken".

In de nota die verweerder ter griffie heeft  neergelegd als antwoord op dat verzoek-
schrift, ontkent hij weliswaar dat zijn laatste conclusie nieuwe middelen bevatte, maar er-
kent hij wel dat hij samen met zijn conclusie nieuwe stukken heeft overgelegd.

De beschikking van 27 maart 2001 kon dus niet afwijzend beschikken op het verzoek 
van eiseres, op grond dat het neergelegde verzoekschrift "niet vermeldt welk stuk of welk 
nieuw feit is ontdekt en wat de weerslag daarvan zou zijn op het onderzoek van het ge-
schil".

Uit de bewoordingen van het verzoekschrift van eiseres, die hierboven zijn samengevat, 
kan immers worden afgeleid dat zij doelde op verweerders laatste conclusie en op de nieu-
we stukken die verweerder samen met die conclusie heeft medegedeeld, hetgeen verweer-
der erkende, en dat de weerslag van die mededeling "op het onderzoek van het geschil" 
uitgerekend dat geschil vervalst, aangezien het recht van verdediging van eiseres in het 
gedrang wordt gebracht.

Het arrest vermocht niet afwijzend te beschikken op het verzoek van eiseres, met name 
op grond dat "niet kan uitgemaakt worden welke die zogenaamde 'nieuwe' stukken zijn 
die met (verweerders) samenvattende conclusie medegedeeld zijn, aangezien zijn conclu-
sie en samenvattende conclusie geen inventaris bevatten en (eiseres) zelf er geen lijst van 
opmaakt".

Enerzijds kan verweerders onregelmatigheid - nl. dat hij bij zijn conclusie geen inven-
taris van de medegedeelde stukken heeft gevoegd - geen miskenning van het recht van 
verdediging van eiseres opleveren, anderzijds had eiseres, luidens de hierboven samenge-
vatte bewoordingen van haar verzoekschrift, dat zij herhaalde door middel van een nieu-
we met die bedoeling voor het hof van beroep neergelegde conclusie en waarin zij uitleg-
de dat verweerder samen met zijn laatste conclusie "twee bladzijden inventaris en achten-
twintig bladzijden nieuwe stukken" had neergelegd, waarvan sommige "niet te ontcijfe-
ren" of "onleesbaar" waren, waarbij het ene in het Nederlands was gesteld en het andere, 
met het opschrift "huurcontract", niet genummerd was, uitgerekend de bedoelde stukken 
vermeld.

Artikel 748, §2 van het Gerechtelijk Wetboek, vereiste niet, althans niet in de omstan-
digheden van de zaak, dat eiseres, om binnen de haar toe te kennen termijn opnieuw te 
mogen concluderen, duidelijk de nieuwe middelen zou vermelden die verweerder, volgens 
haar, in zijn laatste conclusie aanvoerde, die nieuwe door hem medegedeelde stukken zou 
opsommen en terstond en concreet, voor elk van die middelen en stukken, de mogelijke 
weerslag ervan op de berechting van de zaak zou aanwijzen, wat eiseres precies wou uit-
leggen in de conclusie die zij vroeg te mogen neerleggen.

Ook al stelde eiseres in extremis - d.w.z. in de laatste conclusie die zij mocht neerleg-
gen - een tegenvordering in en "wist zij" bijgevolg "dat zij over geen andere conclusieter-
mijn zou beschikken en kon zij wel verwachten dat haar nieuwe, in extremis ingestelde, 
vordering beantwoord zou worden met argumenten en rechtvaardigingsstukken" toch be-
let geen enkele wettelijke bepaling dat een partij in haar laatste conclusie een tegenvorde-
ring instelt en kon het arrest hoe dan ook, wanneer het die tegenvordering ontvankelijk 
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verklaart en aldus elk bezwaar qua laattijdigheid afwijst, alleen met eerbiediging van het 
recht van verdediging van eiseres, uitspraak doen over die tegenvordering.

Artikel 748, §2 van het Gerechtelijk Wetboek vormt slechts de toepassing, op een wel-
bepaald geval, van het algemeen beginsel van het recht van verdediging; de rechter ver-
mag niet, ook al is niet aan alle voorwaarden van dat artikel voldaan, zelfs bij ontstentenis 
van enige wetsbepaling, dat algemeen rechtsbeginsel te miskennen.

Daaruit volgt dat het arrest, dat, in de hierboven weergegeven omstandigheden van de 
zaak, eiseres het recht ontzegt een nieuwe conclusie neer te leggen en de stukken die ver-
weerder samen met zijn laatste conclusie heeft  neergelegd,  niet,  met uitzondering van 
twee ervan, uit het debat weert, zijn beslissing niet naar recht verantwoordt.

IV. Beslissing van het Hof
Overwegende dat uit het arrest en uit de stukken waarop het Hof vermag acht 

te slaan, blijkt dat eiseres, binnen de laatste termijn die met toepassing van arti-
kel 747, §2 van het Gerechtelijk Wetboek aan elk van hen was toegekend om 
voor  het  hof  van beroep conclusie  te  nemen,  een conclusie  heeft  neergelegd 
waarin een nieuwe vordering tot echtscheiding ten nadele van verweerder vervat 
was en dat laatstgenoemde nadien een conclusie neergelegd heeft en stukken me-
degedeeld heeft, dat het verzoek van eiseres dat ertoe strekt, op grond van artikel 
748, §2 van dat wetboek, een nieuwe conclusietermijn te verkrijgen, afgewezen 
werd door een beschikking van vóór de datum die voor de pleidooien was vast-
gesteld en dat eiseres dan een conclusie heeft neergelegd, waarop het arrest geen 
recht doet, met het verzoek dat nieuwe stukken die verweerder zou hebben me-
degedeeld, alsook de conclusie die hij op die stukken grondde, geweerd zouden 
worden, ofwel dat zij een laatste conclusie zou mogen neerleggen;

Overwegende dat, enerzijds, uit de omstandigheid dat tegen de in voornoemd 
artikel 748, § 2, bedoelde beschikking luidens de tweede zin van het vijfde lid 
van dat artikel, geen enkel rechtsmiddel openstaat, niet kan worden afgeleid dat 
de rechter voor wie een partij tijdens de pleidooien haar recht van verdediging 
aanvoert om een nieuwe regeling van de rechtspleging te verkrijgen, uitspraak 
dient te doen over de wettigheid van die beschikking;

Dat het middel, in zoverre dit het tegendeel aanvoert en opkomt tegen die be-
schikking en het arrest verwijt  de onregelmatigheid ervan niet vast te stellen, 
faalt naar recht; 

Overwegende anderzijds dat het algemeen beginsel van het recht van verdedi-
ging niet uitsluit dat de wetgever legitiem wil dat er een moment komt waarop de 
partijen gedwongen worden een einde te maken aan hun geschriften;

Overwegende dat het arrest, wanneer het, zoals de conclusie van eiseres "over 
de regeling van de rechtspleging" erom verzocht, nagaat of dat beginsel in casu 
noodzaakte dat recht werd gedaan op een van haar desbetreffende verzoeken, 
oordeelt "dat de nieuwe vordering van (eiseres) geleid heeft tot het antwoord van 
(verweerder) die tot staving van zijn verweer stukken heeft overgelegd" en "dat 
(eiseres) wist dat zij over geen andere conclusietermijn zou beschikken en wel 
kon verwachten dat haar nieuwe, in extremis ingestelde, vordering beantwoord 
zou worden met argumenten en rechtvaardiging-stukken";

Dat uit die overwegingen volgt dat verweerder die binnen de hem toegekende 
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termijn zijn laatste conclusie neerlegt en stukken tot staving daarvan meedeelt, 
volgens het hof van beroep allen zijn recht van verdediging benut, terwijl eiseres, 
in het kader van die aldus geregelde rechtspleging, door die neerlegging en me-
dedeling niet verrast kon zijn, en dat haar recht van verdediging niet is miskend;

Dat het arrest aldus zijn beslissing om geen recht te doen op de nieuwe vorde-
ring van eiseres over de regeling van de rechtspleging, naar recht verantwoordt;

Overwegende, voor het overige, dat de overige consideransen van het arrest 
waartegen het middel opkomt, bijgevolg ten overvloede zijn gegeven;

Dat het middel, in die mate, voor zover het ontvankelijk is, niet aangenomen 
kan worden;

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

22 mei 2003 - 1° kamer – Voorzitter: de h. Echement, waarnemend voorzitter – Ver-
slaggever: de h. Storck – Gelijkluidende conclusie van de h. De Riemaecker, advocaat-ge-
neraal – Advocaten: mrs. T'Kint en Kirkpatrick.

Nr. 315

1° KAMER - 22 mei 2003

1º VERJARING — BURGERLIJKE ZAKEN — TERMIJNEN (AARD. DUUR. AANVANG. 
EINDE) - DUUR - MISDRIJF - BURGERLIJKE RECHTSVORDERING - NIEUWE WET - 
TOEPASSELIJKHEID.

2º BURGERLIJKE RECHTSVORDERING - MISDRIJF - VERJARING - TERMIJN - DUUR 
- NIEUWE WET - TOEPASSELIJKHEID.

3º GRONDWET — GRONDWET 1994 (ART. 1 TOT 99) — ART. 10 - 
ONGRONDWETTIGE WET - NIEUWE WET - TOEPASSELIJKHEID - GEVOLG.

4º GRONDWET — GRONDWET 1994 (ART. 1 TOT 99) — ART. 11 - 
ONGRONDWETTIGE WET - NIEUWE WET - TOEPASSELIJKHEID.

5º ARBITRAGEHOF - GRONDWET (1994) - ART. 10 - ART. 11 - ONGRONDWETTIGE 
WET - NIEUWE WET - TOEPASSELIJKHEID.

1º en 2° De bepaling dat de burgerlijke rechtsvordering uit een misdrijf verjaart volgens de  
regels van het Burgerlijk Wetboek of van de bijzondere wetten die van toepassing zijn op  
de rechtsvordering tot vergoeding van de schade is toepasselijk op rechtsvorderingen 
waarover nog niet  definitief  is  beslist1.  (Art.  26 V.T.Sv.,  zoals vervangen bij  art.  2  en 
art. 11  (overgangsbepaling)  Wet  10  juni  1998  tot  wijziging  van  sommige  bepalingen 
betreffende de verjaring; art. 2262bis B.W.)

3º en 4° Een op grond van een door de wetgever, na arrest van het Arbitragehof, wegens 
schending  van  de  artikelen  10  en  11  van  de  Grondwet,  ongrondwettig  bevonden 

1 Cass., 29 sept. 2000, A.R. C.97.0154.N, nr. 502.
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wetsbepaling gewezen en regelmatig bestreden rechterlijke beslissing,  kan niet  in  de  
rechtsorde  gehandhaafd  blijven,  ook  al  is  de  nieuwe  wet  slechts  na  de  bestreden  
beslissing in werking getreden2. (Artt. 10 en 11 G.W. 1994)

5º Een rechterlijke beslissing gewezen op grond van een wetsbepaling, waaromtrent het  
Arbitragehof nadien heeft  geoordeeld dat ze de artikelen 10 en 11 van de Grondwet  
schendt,  kan niet  in  de  rechtsorde gehandhaafd blijven  wanneer  ze  regelmatig  werd 
bestreden op grond van een nieuwe wet die slechts nadien in werking is getreden. (Artt. 
10 en 11 G.W. 1994)

(S. e.a. T. V.)

ARREST

(A.R. C.02.0555.N)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 19 december 1991 gewezen 

door het Hof van Beroep te Gent.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Ghislain Londers heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Marc Timperman heeft geconcludeerd.
III. Middel
De eisers voeren in hun verzoekschrift een middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 6 en 6bis van de Grondwet zoals van toepassing vóór haar coördinatie op 

17 februari 1994, B.S. 17 februari 1994;
- de artikelen 1382, 1383 en 2262 van het Burgerlijk Wetboek, dit laatste artikel zoals 

van toepassing vóór vervanging bij artikel 4 van de wet van 10 juni 1998 tot wijziging van 
sommige bepalingen betreffende de verjaring, B.S. 17 juli 1998, hierna ook afgekort: de 
wet van 10 juni 1998.

Aangevochten beslissingen
Het bestreden arrest verklaart, met bevestiging van het beroepen vonnis, het hoger be-

roep van de eisers dat ertoe strekte verweerster te horen veroordelen tot het betalen van 
schadevergoeding voor de gevolgen van het verkeersongeval van 21 maart 1983, onge-
grond.

Deze beslissing berust op de volgende overweging :
"De eerste rechter heeft terecht geoordeeld dat de burgerlijke rechtsvordering van (de 

eisers) onderworpen was aan de verjaring bepaald in artikel 26 van de Voorafgaande Titel 
van het Wetboek van Strafvordering en heeft op juiste gronden de verjaring ervan vastge-
steld. De omstandigheid dat geen strafvordering werd ingesteld doet geen afbreuk aan het 
bestaan van het misdrijf en sluit de toepassing van artikel 26 van de Voorafgaande Titel 
van het Wetboek van Strafvordering niet uit".

Grieven
Krachtens de artikelen 6 en 6bis van de Grondwet zoals van toepassing vóór haar coör-

dinatie, moeten al degenen die zich in een gelijke toestand bevinden op dezelfde wijze 
worden behandeld. Wordt tussen bepaalde categorieën een onderscheid gemaakt, dan mag 
dit onderscheid niet willekeurig zijn.

2 Ibid.
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Artikel 26 van de Wet van 17 april 1878 houdende de voorafgaande titel van het Wet-
boek van Strafvordering, zoals van toepassing vóór wijziging bij wet van 10 juni 1998 tot 
wijziging van sommige bepalingen betreffende de verjaring, bepaalde dat de burgerlijke 
rechtsvordering volgend uit een misdrijf, verjaart door verloop van vijf jaar, te rekenen 
van de dag waarop het misdrijf is gepleegd.

De rechtsvordering tot vergoeding van schade op grond van een buitencontractuele aan-
sprakelijkheid die geen misdrijf uitmaakt, verjaart daarentegen volgens artikel 2262 van 
het Burgerlijk Wetboek (zoals van toepassing vóór vervanging bij de wet van 10 juni 
1998) pas door verloop van dertig jaar.

Deze rechtsbepalingen hadden tot gevolg dat het slachtoffer van een schadeverwekken-
de daad die een misdrijf uitmaakt, zich in een merkelijk ongunstiger positie bevond dan 
indien die foutieve daad geen misdrijf uitgemaakt zou hebben.

Bij een arrest van 21 maart 1995 (nr. 25/95, A.A. 1995, 377) oordeelde het Arbitragehof 
dan ook, in antwoord op een prejudiciële vraag, dat dit oud artikel 26 van de Voorafgaan-
de Titel van het Wetboek van Strafvordering de artikelen 10 en 11 van de gecoördineerde 
Grondwet (= 6 en 6bis van de Grondwet vóór coördinatie), schond. Dit arrest werd beves-
tigd bij arrest van 12 juli 1996 (nr. 51/96, A.A. 1996, 649).

Daarop heeft de wetgever genoemd artikel 26 van de Voorafgaande Titel van het Wet-
boek van Strafvordering in een grondwetsconforme zin gewijzigd: thans verjaart de bur-
gerlijke rechtsvordering volgend uit  een misdrijf  volgens de regels van het Burgerlijk 
Wetboek (artikel 26 van de Voorafgaande Titel van het Wetboek van Strafvordering zoals 
gewijzigd bij artikel 2 van de wet van 10 juni 1998).

Bij diezelfde wet van 10 juni 1998 werden eveneens de gemeenrechtelijke verjarings-
termijnen ingekort. Alle rechtsvorderingen tot vergoeding van schade op grond van bui-
tencontractuele aansprakelijkheid, verjaren door verloop van vijf jaar, vanaf de dag vol-
gend op die waarop de benadeelde kennis heeft gekregen van de schade of van de verzwa-
ring ervan en van de identiteit van de daarvoor aansprakelijke persoon (artikel 2262bis, 
§1, eerste lid van het Burgerlijk Wetboek zoals ingevoegd bij artikel 5 van de wet van 10 
juni 1998).

Deze nieuwe verjaringstermijnen beginnen echter ten vroegste vanaf de inwerkingtre-
ding van de nieuwe wet te lopen, namelijk op de tiende dag van de publicatie in het Bel-
gisch Staatsblad, dus op 27 juli 1998 (artikel 10 van de wet van 10 juni 1998).

Daarnaast bepaalt de overgangsbepaling van artikel 11 van de wet van 10 juni 1998: 
"Wanneer de rechtsvordering bij een in kracht van gewijsde gegane beslissing verjaard is 
verklaard vóór de inwerkingtreding van deze wet, kan deze inwerkingtreding niet tot ge-
volg hebben dat een nieuwe verjaringstermijn begint te lopen".

Uit de voorbereiding van de wet van 10 juni 1998 blijkt dat bedoeld werd de nieuwe 
termijn toe te passen op rechtsvorderingen waarover niet definitief beslist werd. Dit is het 
geval wanneer een cassatieberoep hangende is (Cass.,  29 september  2000,  A.C. 2000, 
p.1458, nr. 502).

Een op grond van een door de wetgever, wegens schending van de artikelen 10 en 11 
van de Grondwet, ongrondwettig bevonden wetsbepaling gewezen en regelmatig bestre-
den rechterlijke beslissing kan niet in de rechtsorde gehandhaafd blijven.

Het bestreden arrest, dat aan de eisers niet betekend werd en waartegen hierbij een re-
gelmatig cassatieberoep wordt aangetekend, oordeelde op grond van de door de wetgever 
ongrondwettig bevonden wetsbepaling van het oud artikel 26 van de Voorafgaande Titel 
van het Wetboek van Strafvordering dat de burgerlijke vordering van eiseres gesteund op 
de artikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek verjaard was en schond mitsdien 
alle in het middel aangehaalde grondwets- en wetsbepalingen.
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IV. Beslissing van het Hof
Overwegende dat de appèlrechter de op 21 april 1988 door de eisers ingestelde 

vordering,  ertoe strekkende verweerster te  horen veroordelen tot  betaling van 
schadevergoeding voor de gevolgen van een verkeersongeval waarbij verweer-
ster een gebrek aan voorzichtigheid en voorzorg in de zin van de artikelen 418 
tot 420 van het Strafwetboek wordt verweten, onontvankelijk verklaart wegens 
verjaring op grond van artikel 26 van de wet van 17 april 1878 houdende de 
Voorafgaande Titel van het Wetboek van Strafvordering;

Overwegende dat deze wetsbepaling, vóór haar wijziging bij wet van 10 juni 
1998, bepaalde dat de burgerlijke rechtsvordering volgend uit een misdrijf ver-
jaart door verloop van vijf jaren, te rekenen van de dag waarop het misdrijf is ge-
pleegd, zonder dat  ze kan verjaren vóór de strafvordering;  dat,  krachtens het 
vroeger toepasselijke artikel 2262 van het Burgerlijk Wetboek, de rechtsvorde-
ring uit een foutieve handeling verjaart door verloop van dertig jaren;

Dat zulks met zich bracht dat het slachtoffer dat schade lijdt als gevolg van een 
fout die een misdrijf uitmaakt in een merkelijk ongunstiger positie werd geplaatst 
dan het slachtoffer dat schade lijdt als gevolg van een fout die geen misdrijf uit-
maakt;

Overwegende dat het voormelde artikel 26 van de wet van 17 april 1878, zoals 
vervangen bij artikel 2 van de wet van 10 juni 1998 tot wijziging van sommige 
bepalingen betreffende de verjaring, bepaalt: "De burgerlijke rechtsvordering uit 
een misdrijf verjaart volgens de regels van het Burgerlijk Wetboek of van de bij-
zondere wetten die van toepassing zijn op de rechtsvordering tot vergoeding van 
de schade. Zij kan echter niet verjaren vóór de strafvordering";

Dat uit de parlementaire voorbereiding van deze wet blijkt dat ze het recht-
streekse gevolg is van de arresten van het Arbitragehof van 21 maart 1995 en 12 
juli 1996, waarbij, rechtdoende op prejudiciële vragen, voor recht wordt gezegd 
dat  artikel  26,  vóór  zijn  wijziging,  de  artikelen  10  en  11  van  de  Grondwet 
schendt en van het arrest van 19 februari 1997, waarbij het Arbitragehof zich on-
bevoegd heeft verklaard om de werking in de tijd van zijn arrest van 21 maart 
1995 te bepalen;

Dat artikel 11 van de wet van 10 juni 1998 bepaalt: "Wanneer de rechtsvorde-
ring bij een in kracht van gewijsde gegane beslissing verjaard is verklaard vóór 
de inwerkingtreding van deze wet,  kan deze inwerkingtreding niet  tot  gevolg 
hebben dat een nieuwe verjaringstermijn begint te lopen";

Dat uit diezelfde voorbereiding blijkt dat wordt bedoeld de nieuwe termijn toe 
te passen op rechtsvorderingen waarover niet definitief is beslist;

Overwegende dat een op grond van een door de wetgever ongrondwettig be-
vonden wetsbepaling gewezen en regelmatig bestreden rechterlijke beslissing, 
niet in de rechtsorde gehandhaafd kan blijven, ook al is de nieuwe wet slechts na 
de bestreden beslissing in werking getreden;

Dat de door het middel opgeworpen schending vaststaat;
Dat het middel derhalve gegrond is;
OM DIE REDENEN,
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HET HOF,
eenparig beslissend,
Vernietigt het bestreden arrest;
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het ver-

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

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

22 mei 2003 - 1° kamer – Voorzitter: de h. Verougstraete, voorzitter – Verslaggever: de 
h. Londers –  Gelijkluidende conclusie  van de h. Timperman, advocaat-generaal – Advo-
caat: mr. De Gryse.

Nr. 316

1° KAMER - 23 mei 2003

REGISTRATIE (RECHT VAN) - ART. 210 W.REG. - TERUGGAVE VAN DE OP EEN 
VERNIETIGD VONNIS OF ARREST GEHEVEN RECHTEN - VERNIETIGING DOOR ANDERE RECHTERLIJKE 
BESLISSING - BEGRIP - AKKOORDVONNIS.

De gehele of gedeeltelijke vernietiging van een vonnis of arrest door een andere in kracht  
van gewijsde gegane rechterlijke beslissing, die krachtens art. 210 W.Reg. tot gevolg  
heeft dat de op de vernietigde beslissing geheven rechten voor gehele of gedeeltelijke  
teruggave  vatbaar  zijn,  vereist  dat  de  rechter  na  onderzoek  van  een  rechtsmiddel 
vaststelt dat het geschil voordien onjuist beoordeeld werd; er is geen vernietiging in de  
zin van deze bepaling wanneer de aangevochten beslissing wordt vernietigd of gewijzigd  
door de rechter die zich ertoe beperkt aan een tussen partijen gesloten akkoord de vorm 
van een vonnis te geven1.

(Belgische Staat – Minister van Financiën T. Uto-Fashion N.V.)

ARREST

(A.R. C.00.0465.N)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 24 mei 2000 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.

1 F. WERDEFROY, Registratierechten, Kluwer 2000-2001, nr. 411.4 in fine; F. DESTERBECK, "Teruggaaf 
veroordelingsrecht ook zonder nieuw onderzoek van de zaak", Fisc. Act. 20 juni 2000, nr. 24/5, E. 
DE WILDE D'ESTMAEL,  "Droit  d'enregistrement  et  condamnation  judiciaire.  Arrêt  infirmé  par  une 
décision actant l'accord des parties: pas de restitution",  Act. fisc. 2000, nr. 2/7-8; zie M. GHYSELEN, 
"Het akkoordvonnis en de registratierechten" (noot onder Gent, 24 mei 2000), T.F.R. 2000, (924) nr. 
14. 
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III. Feiten
De appèlrechter stelt vast dat :
1) verweerster op 13 oktober 1995 bij verstek door de Rechtbank van Koop-

handel te Gent veroordeeld werd tot betaling van 4.077.211 BEF met de interest 
aan de NV Waesland;

2) dit vonnis geregistreerd werd en de registratierechten 122.319 BEF bedroe-
gen;

3) verweerster en de NV Waesland naderhand een akkoord bereikten en vrij-
willig voor de rechtbank verschenen, zeggende dat verweerster verzet deed tegen 
het vonnis van 13 oktober 1995, en aan de rechtbank vroegen om het verstekvon-
nis te wijzigen overeenkomstig het bereikte akkoord;

4) de rechtbank bij vonnis van 12 januari 1996 met toepassing van artikel 1043 
van het Gerechtelijk Wetboek aan de partijen akte gaf van hun akkoord, dat in-
hield dat verweerster een provisie diende te betalen van 2.500.000 BEF door 
middel van maandelijkse afbetalingen van 350.000 BEF en dat over het saldo 
van 123.322 BEF, het verhogingsbeding van 414.053 BEF, de verwijlrente en de 
kosten van het geding op een later tijdstip zou geoordeeld worden;

5) het vonnis van 12 januari 1996 dit van 13 oktober 1995 teniet doet en in 
kracht van gewijsde is gegaan;

Uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan, blijkt dat de partijen in 
het "verzoekschrift (vrijwillige verschijning)" hadden vermeld dat het verschul-
digde saldo herleid was tot 2.636.322 BEF omwille van een na 13 oktober 1995 
verrichte betaling, en hadden gevorderd dat "overeenkomstig artikel 1043 van 
het Ger. W. het volgend akkoord tussen de partijen in een vonnis dat uitvoerbaar 
is bij voorraad en zelfs de mogelijkheid te kantonneren uitsluit, wordt opgeno-
men".

IV. Middel
Eiser voert in zijn verzoekschrift een middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 142, 208 en 210 van het Wetboek der registratie-, hypotheek- en griffie-

rechten (hierna W. Reg.), de artikelen 142 en 210 zoals gewijzigd bij de wet van 12 juli 
1960.

Aangevochten beslissingen
Het arrest, na aanhaling van de feiten die aanleiding geven tot de vordering tot terugga-

ve van de betaalde rechten en na samenvatting van de uitspraak van de eerste rechter en 
van de stelling der partijen, stelt vast dat niet wordt betwist dat artikel 210 W. Reg. beper-
kend moet geïnterpreteerd worden, doch oordeelt :

"De tekst van art. 210 vereist enkel dat de eerste rechterlijke beslissing wordt vernietigd 
door een andere, in kracht van gewijsde gegane, rechterlijke beslissing. Er worden door de 
wet geen beperkingen gesteld met betrekking tot de 'redenen' van vernietiging van de eer-
ste beslissing en de ratio legis kan niet ingeroepen worden om de teruggave afhankelijk te 
maken van voorwaarden (waaraan het vernietigde vonnis zou moeten voldoen), welke niet 
zijn voorzien in de wettekst. Het heeft derhalve geen belang te onderzoeken om welke re-
den de eerste beslissing door de nieuwe werd vernietigd.

Te dezen kan niet betwist worden :
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- dat het vonnis dd. 12 januari 1996 werd uitgesproken op verzet tegen dit van 13 okto-
ber 1995, d.i. ingevolge de aanwending van een rechtsmiddel; dat dit verzet werd aanhan-
gig gemaakt bij vrijwillige verschijning, is daarbij niet relevant;

- dat het vonnis dd. 12 januari 1996 dit van 13 oktober 1995 teniet doet: de tekst van 
het beschikkend gedeelte ervan luidt immers als volgt: 'trekt het aangevochten vonnis dd. 
13 oktober 1995 in en opnieuw wijzende ...'; daaruit volgt dat het vonnis dd. 13 oktober 
1995 wordt geacht nooit rechtsgevolgen te hebben gehad;

- dat het vonnis dd. 12 januari 1996 in kracht van gewijsde is gegaan;
Uit wat voorafgaat volgt dat de voorwaarden van art. 210 W. Reg. vervuld zijn en dat 

de (verweerster) terecht aanspraak maakt op de teruggave van de betaalde rechten".
Het hof van beroep stelt verder vast dat geen aanleiding bestaat tot teruggave van de 

boete of betaalde interesten en dat de interesten op de teruggave slechts toegekend worden 
vanaf de dagvaarding, en dit aan de wettelijke rentevoet, en doet op die gronden de uit-
spraak van de eerste rechter teniet en willigt binnen die perken de vordering van verweer-
ster in.

Grieven
Regelmatig geheven rechten, kunnen naar luid van artikel 208 W. Reg., in de regel niet 

worden teruggegeven, welke ook de latere gebeurtenissen zijn, behoudens in de wet voor-
ziene gevallen.

Volgens het voorschrift van artikel 210 W. Reg. zijn, in geval van gehele of gedeeltelij-
ke vernietiging van een vonnis of arrest door een andere in kracht van gewijsde gegane 
rechterlijke beslissing, de op de vernietigde beslissing geheven evenredige rechten voor 
gehele of gedeeltelijke teruggave vatbaar (volgende alinea terzake niet relevant).

De appèlrechter neemt aan dat deze bepaling beperkend moet geïnterpreteerd worden.
De vernietiging van een vonnis of arrest door een andere rechterlijke beslissing, zoals 

in deze tekst vereist, onderstelt en impliceert dat deze beslissing uitspraak doet over het 
geschil dat het voorwerp uitmaakt van het vernietigde vonnis of arrest.

Het vonnis waarbij de rechter akte geeft aan de partijen van een tussen hen getroffen 
akkoord bevat niet een beslissing van de rechter nopens de inhoud van hetgeen tussen par-
tijen bestreden was.

In zulke vonnissen doet de rechter immers geen uitspraak over het geschil, dat het voor-
werp uitmaakte van het ingetrokken vonnis, en is het enkel het nadien ontstaan akkoord, 
tussen de partijen, dat aanleiding geeft tot de uitgesproken vernietiging.

Het vonnis waarbij een later akkoord van de partijen wordt geacteerd, zonder enige uit-
spraak van de rechter betreffende het door het eerste vonnis beslecht geschil, kan dus niet 
begrepen worden als de rechterlijke beslissing die een vroegere uitspraak vernietigt.

Hieruit volgt dat het arrest, dat de gevorderde teruggave toestaat op grond van een von-
nis dat beperkt is tot het acteren van een akkoord tussen partijen om de vorige uitspraak 
ongedaan te maken, een onjuiste toepassing maakt van artikel 210 W. Reg., en aldus op 
onwettige wijze de belastingschuldenaar ontslaat van de betaling van het wettelijk ver-
schuldigde registratierecht op het vorige vonnis (schending van al de in de aanhef van het 
middel aangeduide wetsbepalingen).

V. Beslissing van het Hof
Overwegende dat, krachtens artikel 208 van het Wetboek van de registratie-, 

hypotheek- en griffierechten, de regelmatig geheven rechten niet kunnen terug-
gegeven worden, welke ook de latere gebeurtenissen zijn, behoudens de bij de 
wet bepaalde gevallen;
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Overwegende dat, krachtens artikel 210 van hetzelfde wetboek, in geval van 
gehele of gedeeltelijke vernietiging van een vonnis of arrest door een andere in 
kracht van gewijsde gegane rechterlijke beslissing, de op de vernietigde beslis-
sing geheven rechten voor gehele  of  gedeeltelijke teruggaaf  vatbaar  zijn;  dat 
deze uitzondering op de regel van artikel 208 beperkend moet uitgelegd worden;

Overwegende dat het op de vonnissen en arresten geheven recht bijdraagt tot 
dekking van de kosten van de overheidsrechtspraak;

Dat de heffing verschuldigd blijft wanneer een tweede uitspraak zonder een 
nieuwe beoordeling van de zaak de aangevochten beslissing geheel of gedeelte-
lijk ongedaan maakt op grond van een overeenkomst die de partijen over die be-
slissing hebben gesloten;

Overwegende dat de terugvordering op grond van artikel 210 van het Wetboek 
van de registratie-, hypotheek- en griffierechten slechts ingewilligd kan worden 
indien de rechter na onderzoek van een rechtsmiddel vaststelt  dat het  geschil 
voordien onjuist beoordeeld werd;

Dat er geen vernietiging is in de zin van deze bepaling wanneer de aangevoch-
ten beslissing wordt vernietigd of gewijzigd door de rechter die zich ertoe be-
perkt aan een tussen partijen gesloten akkoord de vorm van een vonnis te geven; 

Overwegende dat de appèlrechter oordeelt dat door de wet geen beperkingen 
worden gesteld met betrekking tot de redenen van de vernietiging van de eerste 
beslissing zodat het geen belang heeft te onderzoeken om welke reden de eerste 
beslissing door de nieuwe werd vernietigd;

Dat hij door op deze grond de teruggave te bevelen van het betaalde registra-
tierecht artikel 210 van het Wetboek van de registratie-, hypotheek- en griffie-
rechten schendt;

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

lijk wordt verklaard;
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 Antwerpen.

23 mei 2003 - 1° kamer – Voorzitter: de h. Verougstraete, voorzitter – Verslaggever: de 
h. Stassijns – Gelijkluidende conclusie van de h. Bresseleers, advocaat-generaal – Advo-
caat: mr. Claeys Boúúaert.

Nr. 317
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1° KAMER - 23 mei 2003

1º BESLAG — BEWAREND BESLAG - ZEEVORDERING - ZEESCHIP - ZEESCHULD - 
SCHULDENAAR - ANDERE PERSOON DAN DE EIGENAAR.

2º SCHIP. SCHEEPVAART - BESLAG - BEWAREND BESLAG - ZEEVORDERING - ZEESCHIP 
- ZEESCHULD - SCHULDENAAR - ANDERE PERSOON DAN DE EIGENAAR.

1º en 2° De artt. 1468 en 1469 Ger.W. brengen mee dat er altijd bewarend beslag kan  
worden gelegd op het zeeschip waarop de vordering betrekking heeft, ook ingeval een 
andere persoon dan de eigenaar van het schip instaat voor de zeeschuld1.

(Atlantic Horizon Shipping Corp. T. Maritima & Servicios C.A.)

ARREST

(A.R. C.01.0163.N)

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

door het Hof van Beroep te Antwerpen.
II. Rechtspleging voor het Hof
Voorzitter Ivan Verougstraete heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Guido Bresseleers heeft geconcludeerd.
III. Middelen
Eiseres voert in haar verzoekschrift twee middelen aan.
1. Eerste middel
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 3, inzonderheid (1) en (4), en 9 van het Internationaal Verdrag van 10 mei 

1952 tot het brengen van eenheid in sommige bepalingen inzake conservatoir beslag op 
zeeschepen ondertekend te Brussel en goedgekeurd bij wet van 24 maart 1961;

- de artikelen 1413 en 1469, inzonderheid §1 en §2 van het Gerechtelijk Wetboek;
- de artikelen 7 en 8 van de Hypotheekwet;
- voor zoveel als nodig de artikelen 3, inzonderheid (3), en 5 van hetzelfde Verdrag van 

Brussel van 10 mei 1952;
- de artikelen 1547, inzonderheid alinea 2, 1548, 1550, inzonderheid alinea 2, 1555, ali-

nea 1, 1557, inzonderheid alinea 1 van het Gerechtelijk Wetboek;
- artikel 46 van de Zeewet.
Aangevochten beslissingen
Het bestreden arrest verwerpt het hoger beroep van eiseres en handhaaft, met bevesti-

ging van de beschikking van de beslagrechter, het beslag dat verweerster, wegens een 
schuld van de tijdbevrachters, op het aan eiseres toebehorend zeeschip "Atlantic Island" 
heeft gelegd, op grond van volgende motieven :

"(...) dat (eiseres) haar argumentatie teneinde de intrekking van de bevolen maatregel te 
bekomen in  hoofdzaak steunt  op de omstandigheid dat  het  beslag werd toegestaan in 
weerwil van het artikel 3 van het Verdrag van Brussel van 10 mei 1952 en artikel 1469 
van het Gerechtelijk Wetboek;

1 Cass., 1 okt. 1993, A.R. 8050, nr. 391, met de conclusie van eerste adv.-gen. D'HOORE. 
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(...) dat het beslag gelegd werd op het schip waarop de vordering betrekking heeft, na-
melijk het ms Atlantic Island;

(...) dat (eiseres) voorhoudt dat het beslag evenwel niet mogelijk was omdat het een 
schuld van de bevrachter betrof en niet de eigen schuld van de scheepseigenaar; dat (eise-
res) weliswaar erkent dat de Belgische rechtspraak unaniem het onderscheid niet maakt 
naargelang de persoon die voor de schuld instaat indien het beslag betrekking heeft op het 
schip waarop de vordering betrekking heeft - en zo dus in casu, maar dit zou ingaan tegen 
de rechtszekerheid vermits een verdrag tot doel heeft eenheid in de verschillende ver-
dragssluitende staten te brengen en andere verdragssluitende staten, waaronder Nederland, 
een andere interpretatie zouden geven aan artikel 3, §1, van het verdrag dat quasi woorde-
lijk werd opgenomen in artikel 1469, §1 van het Gerechtelijk Wetboek;

(...) dat (eiseres) haar betoog in hoofdzaak steunt op de lezing van artikel 3, §3, (lees: 
§4) van het verdrag/artikel 1469, §3, (lees: §2) van het Gerechtelijk Wetboek om daaruit 
af te leiden dat het beslag slechts mogelijk is indien de scheepseigenaar instaat voor de 
zeevordering;

(...) dat artikel 1468 van het Gerechtelijk Wetboek de zeevorderingen opsomt voor de-
welke bewarend beslag op een zeeschip kan gelegd worden en onder de littera n wordt be-
paald dat het beslag ook mogelijk is voor een zeevordering uit de oorzaak van 'voorschot-
ten van ... tussenpersonen verstrekt ten behoeve van het schip of de eigenaar hiervan'; dat 
zoals hierboven werd aangetoond (verweerster) op basis van de door haar voorgelegde 
stukken de zeevordering niet enkel allegeert maar daarenboven deze heeft bewezen;

(...) dat artikel 1469, §1 van het Gerechtelijk Wetboek stelt dat 'het beslag kan worden 
gelegd hetzij op het schip waarop de vordering betrekking heeft,  hetzij  op enig ander 
schip ...';

(...) dat dezelfde bepalingen werden opgenomen in respectievelijk artikel 1 en artikel 3, 
§1,  van het  genoemd verdrag (goedgekeurd bij  Wet  van 24 maart  1961,  B.S.  19 juli 
1961); dat artikel 3, §1, van het verdrag immers eveneens letterlijk bepaalt: 'Onvermin-
derd het bepaalde in paragraaf 4, en artikel 10, mag elke eiser beslag leggen hetzij op het 
schip, waarop de vordering betrekking heeft, hetzij op enig ander schip ...';

(...) dat in geen van de beide artikelen (artikel 1469, §1 van het Gerechtelijk Wetboek 
en artikel 3, §1 van het verdrag) als voorwaarde werd gesteld dat het beslag slechts zou 
kunnen gelegd worden op het schip waarop de vordering betrekking heeft indien de eige-
naar ook de schuldenaar zou zijn van de vordering; dat (eiseres) derhalve ten onrechte 
deze voorwaarde toevoegt aan de genoemde artikelen vermits deze hierin niet opgenomen 
werd;

(...)  dat deze zienswijze bij herhaling werd ingenomen door veelvuldige rechtspraak 
aangaande de interpretatie van de genoemde artikelen, en dit niet enkel door veelvuldige 
beslagrechters, doch eveneens het Hof van Beroep te Antwerpen, Brussel en Gent en het 
Hof van Cassatie in de arresten O. en H. J. (arresten van 10 mei 1976 en 1 oktober 1993);

(...) dat vonnissen en arresten, het weze de eigen rechtspraak en deze van het Hof van 
Cassatie, voor de Belgische rechter geen bindende precedenten zijn en het de rechter der-
halve vrij staat om tot een andere uitspraak te komen indien dit zijn overtuiging zou zijn; 
dat er in casu evenwel geen enkele reden is om af te wijken van deze unanieme recht-
spraak, waaronder dus deze van het Hof van Cassatie vermits de door (eiseres) ingeroepen 
argumentatie geen enkele steun vindt in het verdrag en de wet; dat indien het immers de 
bedoeling van de internationale en nationale wetgever zou geweest zijn om het beslag op 
het schip waarop de vordering betrekking heeft slechts toe te laten indien de scheepseige-
naar zelf voor de schuld instond, het voldoende maar noodzakelijk zou geweest zijn dat 
deze voorwaarde daaraan gekoppeld werd; dat deze voorwaarde evenwel -het weze her-
haald- niet kan gelezen worden in artikel 3, §1 van het verdrag - scheepsbeslag en artikel 
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1469, §1 van het Gerechtelijk Wetboek;
(...) dat het mogelijk is dat in andere landen tot een andere interpretatie wordt besloten, 

zo onder meer in Nederland, en dit dan tevens de eenmaking van het recht niet dient, doch 
deze vaststelling geen afbreuk kan doen aan een unanieme Belgische rechtspraak die ge-
steund is op wetteksten die duidelijk zijn en tot geen enkele andersluidende interpretatie 
kunnen leiden;

(...) dat, zoals reeds beslist werd in het arrest van dit hof van 16 januari 1991 inzake D., 
tevens moet aangenomen worden dat het Hof van Cassatie uitspraak heeft gedaan na een 
zorgvuldige studie van de voorbereidende werken van het verdrag van 10 mei 1952 en er 
kortom geen enkele reden bestaat om tot een andere conclusie of beslissing te komen;

(...) dat (eiseres) voorhoudt dat het bewarend beslag op het ms Atlantic Island tot ge-
volg heeft dat, via de omweg van het beslag, een vordering zou ontstaan op de scheepsei-
genaar en dit ingaat tegen artikel 9 van het verdrag;

(...) dat ook dit middel niet kan aangenomen worden vermits een beslag weliswaar zal 
leiden tot hetzij een garantie die gesteld moet worden voor de scheepseigenaar, hetzij uit-
voerend beslag op het schip, maar dit als zodanig geen vordering in het leven roept tegen 
de scheepseigenaar zelf;

(...) dat het te Londen uitgesproken vonnis dit bevestigt, vermits uitsluitend ten opzichte 
van de debiteuren van (verweerster) een veroordeling werd uitgesproken;

(...) dat in tegenstelling tot hetgeen (eiseres) voorhoudt er derhalve geen 'bevoorrecht 
verhaalsrecht' wordt gecreëerd in weerwil van artikel 9 van het verdrag, dat ook de opstel-
lers  van  de  wetteksten  zich  bewust  waren  van  de  omstandigheid  dat  een  bewarend 
scheepsbeslag kon leiden tot een garantie of een uitvoerend beslag, dat dit letterlijk volgt 
uit onder meer de artikelen 3, §3, en 5 van het verdrag en artikel 1469, §3 van het Gerech-
telijk Wetboek; dat het voorgaande tevens bevestigd wordt door de lezing van onder meer 
de artikelen 1547, littera 2 van het Gerechtelijk Wetboek, 1548 van het Gerechtelijk Wet-
boek, 1550, littera 2 van het Gerechtelijk Wetboek, 1555, littera 1 en 1557 van het Ge-
rechtelijk Wetboek; dat uit de lezing van deze artikelen blijkt dat de wetgever een uitvoe-
rend beslag ook mogelijk maakte indien de eigenaar niet de schuldenaar was van de vor-
dering,  waaronder  de zeevordering zoals  bedoeld in  artikel 1468 van het Gerechtelijk 
Wetboek" (arrest p.5, voorlaatste alinea tot en met p.8, vierde alinea).

Grieven
Artikel 3, (1) van het Verdrag van Brussel van 10 mei 1952 en artikel 1469, §1 van het 

Gerechtelijk Wetboek (dat de vermelde verdragsbepalingen heeft overgenomen) bepalen 
dat beslag kan worden gelegd op het schip waarop de vordering betrekking heeft of op 
enig ander schip toebehorend aan hem die op het ogenblik van het ontstaan van de zeevor-
dering eigenaar was van het schip waarop de schuld betrekking heeft, behalve voor de 
zeevorderingen bedoeld in artikel 1, o), p) en q) van het Verdrag of 1468, o), p) en q) van 
het Gerechtelijk Wetboek, in welk geval enkel beslag toegelaten is op het schip waarop de 
vordering betrekking heeft.

Voormelde bepaling is het resultaat van een compromis tussen het Angelsaksisch sys-
teem dat beslag op een zeeschip toebehorende aan de schuldenaar slechts toeliet voor een 
welomschreven categorie van schuldvorderingen ("maritime lien") (niet alle goederen van 
de debiteur strekten tot gemeenschappelijke waarborg voor zijn schuldeisers), enerzijds, 
en het Continentaal systeem dat beslag toeliet op alle zeeschepen toebehorende aan de de-
biteur ongeacht de aard van de schuldvordering (alle goederen van de debiteur vormden 
immers het onderpand voor zijn schulden) ("sistership clause").

Uit de ontstaansgeschiedenis evenals uit de tekst van de bedoelde bepaling blijkt dat 
deze bepaling de situatie regelt waarbij de eigenaar van het schip voor de zeevordering in-
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staat, zij het wegens zijn persoonlijke gehoudenheid (alleen of in solidum), zij het wegens 
zijn gebondenheid wegens het bestaan van een zakelijk recht (voorrecht,  hypotheek of 
"mortgage") op zijn schip.

Artikel 3, (4) van het Verdrag van Brussel van 10 mei 1952 en artikel 1469, §2, eerste 
alinea van het Gerechtelijk Wetboek (dat voormelde verdragsbepaling heeft  overgeno-
men) daarentegen regelen het specifieke geval van de bevrachting met overgave van re-
derschap; het schip, dat met overgave van rederschap vervracht werd en waarop de vorde-
ring betrekking heeft, kan krachtens voormelde artikelen, in beslag worden genomen on-
geacht of de bevrachter dan wel de eigenaar voor de schuld instaat; bedoelde artikelen 
verbieden echter wel dat het beslag zou worden uitgebreid tot andere schepen van de eige-
naar wanneer niet hij maar de bevrachter voor de schuld instaat.

Deze uitzonderingsbepaling bij  de voorbereiding van het verdrag werd verantwoord 
door het feit dat, bij bevrachting met overgave van rederschap, de hoedanigheid van be-
vrachter en eigenaar moeilijk te onderscheiden zijn. Wanneer de bevrachter een schuld ten 
aanzien van het bevrachte schip aangaat, staat de bevrachter persoonlijk in voor de schuld 
terwijl het schip en dus de eigenaar in die enkele hoedanigheid ook geacht moet worden 
aansprakelijk te zijn. Deze eigenaar diende uiteraard beschermd tegen een verhaalsrecht 
op zijn andere schepen die geen voorwerp uitmaken van de door de bevrachter aangegane 
schuld.

Artikel 1469, §2 van het Gerechtelijk Wetboek breidt in zijn tweede alinea de regel van 
de eerste alinea uit tot alle gevallen waarin een ander persoon dan de eigenaar voor een 
zeeschuld instaat. Deze bepaling viseert echter slechts gevallen die gelijk te stellen zijn 
met de bevrachting met overgave van rederschap en moet bijgevolg in die restrictieve zin 
worden uitgelegd dat beslag op een zeeschip dat niet toebehoort aan degene die persoon-
lijk voor de schuld instaat, slechts mogelijk is wanneer de eigenaar omwille van zijn ei-
gendomsrecht geacht wordt aansprakelijk te zijn (zie artikel 46 Zeewet) en niet alleen om-
wille van een persoonlijke gebondenheid of omwille van een zakelijke zekerheid (hypo-
theek, voorrecht of "mortgage") op zijn schip.

Uit de samenlezing van de hogervermelde bepalingen van artikel 3 van het Verdrag (1 
en 4) en van artikel 1469 van het Gerechtelijk Wetboek (§1 en §2) vloeit bijgevolg voort 
dat beslag op het schip waarop de zeevordering betrekking heeft, slechts toegelaten is op 
voorwaarde dat de eigenaar van dit schip voor de zeevordering instaat, zij het omdat hij 
persoonlijk tot de schuld gehouden is, zij het omdat hij omwille van zijn hoedanigheid 
van eigenaar aansprakelijk wordt geacht, zij het omdat op zijn schip een hypotheek of 
voorrecht rust. Beslag op een zeeschip wegens een zeeschuld waartoe alleen de tijdbe-
vrachter is gebonden, zoals in casu is bijgevolg uitgesloten.

De artikelen 3, (1) en (4) van het Verdrag en 1469, §1 en §2 van het Gerechtelijk Wet-
boek wijken in dit opzicht niet af van de algemene regels vervat in de artikelen 7 en 8 van 
de Hypotheekwet en in artikel 1413 van het Gerechtelijk Wetboek. Krachtens deze bepa-
lingen strekt het gehele vermogen van de schuldenaar, maar enkel dat vermogen, in de re-
gel tot onderpand voor diens schulden.

De omstandigheid dat de artikelen 3, (3) en 5 van het Verdrag van Brussel van 10 mei 
1952 en de artikelen 1547,  inzonderheid alinea 2,  1548,  1550,  inzonderheid alinea 2, 
1555, alinea 1, en 1557, inzonderheid alinea 1 van het Gerechtelijk Wetboek de garantie-
stelling door de scheepseigenaar of het uitvoerend beslag op het zeeschip regelen ook 
wanneer het schip geen eigendom is van de schuldenaar, doet geen afbreuk aan de boven 
vermelde restrictieve interpretatie van de artikelen 3, (1) en (4) van het Verdrag van 1469, 
§1 en §2 van het Gerechtelijk Wetboek. Uit het bovenstaande is immers gebleken dat het 
Verdrag evenals het Gerechtelijk Wetboek niet uitsluiten dat beslag wordt gelegd op een 
schip dat niet aan de debiteur toebehoort, doch dit enkel toelaat in geval van bevrachting 
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met overgave van rederschap of in gelijk te stellen gevallen waarbij de scheepseigenaar 
omwille van zijn eigendomsrecht geacht moet worden aansprakelijk te zijn. Dit is niet het 
geval bij beslag op een zeeschip wegens een zeeschuld waartoe, zoals in casu, alleen de 
tijdbevrachter is gebonden.

Een ruimere interpretatie erin bestaande dat steeds beslag zou toegelaten zijn op het 
schip waarop de vordering betrekking heeft, ongeacht wie voor de zeeschuld instaat, is 
bovendien in strijd met artikel 9 van het Verdrag van Brussel van 10 mei 1952. Dit artikel 
bepaalt immers uitdrukkelijk dat geen enkele bepaling van het Verdrag ten voordele van 
de schuldeiser een "recht op een vordering" schept dat hij niet zou bezitten in het nationa-
le recht dat het geschil beheerst en dat het Verdrag evenmin aan de schuldeiser een "recht 
van zaaksgevolg" verleent dat hij niet zou bezitten krachtens de wet die het geschil be-
heerst of krachtens het Verdrag op de voorrechten en hypotheken op zeeschepen.

Het verdrag zou dergelijke rechten echter wel aan de beslagleggende schuldeiser verle-
nen indien artikel 3, (1) en (4) in die zin zou moeten worden gelezen dat het ook een be-
slag toelaat op het zeeschip toebehorende aan de eigenaar die niet persoonlijk of omwille 
van zijn eigendomsrecht of omwille van een zakelijke zekerheid op zijn schip, krachtens 
de nationale wet die het geschil beheerst, voor de schuld zou moeten instaan. Hierdoor 
wordt immers aan de schuldeiser een bijkomend (gedeeltelijk) vermogen verleend om zijn 
schuldvordering op te verhalen,  wat op zich reeds neerkomt op het toekennen aan de 
schuldeiser van een recht op een vordering in de zin van artikel 9 van het Verdrag van 
Brussel van 10 mei 1952. De omstandigheid dat de scheepseigenaar zijn schip enkel kan 
bevrijden door een garantie te bieden voor de betaling van de zeeschuld komt bovendien 
ook neer op een vorderingsrecht ten aanzien van de scheepseigenaar en de omstandigheid 
dat de scheepseigenaar bij gebrek aan voldoende garantie kan gedwongen worden zijn 
schip ter voldoening van de zeeschuld af te staan komt zelfs neer op een zakelijke zeker-
heid op het in beslag genomen schip.

Het was in casu vaststaande dat de schuld waarvoor verweerster beslag had gelegd op 
het schip van eiseres een schuld was van de tijdbevrachters ten aanzien van verweerster en 
geen eigen schuld van eiseres ten aanzien van verweerster, wat trouwens ook door het En-
gelse vonnis werd bevestigd inzoverre dit enkel een veroordeling inhield van de tijdbe-
vrachters. De appèlrechters waren echter van oordeel dat deze omstandigheid het beslag 
op het zeeschip van eiseres niet in de weg stond. Het bewarend beslag was volgens de ap-
pèlrechters enkel onderworpen aan de voorwaarde dat het om een zeevordering ging met 
betrekking tot dat schip zonder dat ook was vereist dat de eigenaar van het schip voor 
deze schuld instond.

Hieruit volgt dat het bestreden arrest, door aldus het bewarend beslag toe te laten onge-
acht of eiseres ook instond voor de door verweerster aangevoerde en door het arrest aan-
genomen zeeschuld van de tijdbevrachters, de artikelen 3, inzonderheid (1) en (4), en 9 
van het Verdrag van Brussel van 10 mei 1952, de artikelen 1413, 1469, inzonderheid §1 
en §2 van het Gerechtelijk Wetboek en de artikelen 7 en 8 van de Hypotheekwet schendt, 
en ook schending inhoudt van de artikelen 3, (3), en 5 van het Verdrag van Brussel van 10 
mei 1952, 1547, inzonderheid alinea 2, 1548, 1550, inzonderheid alinea 2, 1555, alinea 1, 
en 1557, inzonderheid alinea 1 van het Gerechtelijk Wetboek en 46 van de Zeewet.

2. Tweede middel
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 1, inzonderheid (1), n) van het internationaal Verdrag van 10 mei 1952 tot het 

brengen van eenheid in sommige bepalingen inzake conservatoir beslag op zeeschepen 
ondertekend te Brussel en goedgekeurd bij wet van 24 maart 1961;

- artikel 1468, inzonderheid eerste en tweede alinea, n) van het Gerechtelijk Wetboek.
Aangevochten beslissingen
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Het bestreden arrest verwerpt het hoger beroep van eiseres en handhaaft, met bevesti-
ging van de beschikking van de beslagrechter, het beslag dat verweerster,  wegens een 
schuld van de tijdbevrachters, op het aan eiseres toebehorend zeeschip "Atlantic Island" 
heeft gelegd, op grond van volgende motieven :

"(...) dat (eiseres) tenslotte in ondergeschikte orde vordert dat de garantie zou beperkt 
worden tot de zeevordering dit wil zeggen tot het totaal van de kosten die gemaakt werden 
met betrekking tot de commerciële uitbating van het schip Atlantic Island;

(...) dat (eiseres) voorhoudt dat een gedeelte van de zeevordering zou bestaan uit kosten 
die door (verweerster) werden gemaakt in het kader van een commerciële uitbating van de 
lijn, en dit gedeelte niet in aanmerking komt voor het scheepsbeslag; dat zij tevens voor-
houdt dat sommige kosten, waaronder stuwadoorskosten, niet als een zeevordering kun-
nen beschouwd worden en derhalve evenmin door de scheepsagent als zeevordering kun-
nen ingeroepen worden;

(...) dat aan de hand van de voorgelegde stukken niet kan uitgemaakt worden of de kos-
ten werden voorgeschoten door (verweerster) ten bate van het schip dan wel van de be-
vrachter, maar dit onderscheid niet relevant is om de zeevordering van de scheepsagent te 
beoordelen; dat artikel 1468, littera n van het Gerechtelijk Wetboek immers geen onder-
scheid maakt in de uitgaven volgens hun oorsprong; dat het derhalve evenmin van belang 
is voor wie de scheepsagent optreedt;

(...) dat het evenmin relevant is om te onderzoeken of de voorschotten werden betaald 
naar aanleiding van prestaties waarvoor al dan niet een zeevordering werd toegekend in 
de andere oorzaken zoals vermeld in artikel 1468 van het Gerechtelijk Wetboek; dat aldus 
bijvoorbeeld ook stuwadoorskosten die werden voorgeschoten door de scheepsagent als 
een  zeevordering  in  hoofde  van  deze  scheepsagent-tussenpersoon  moeten  beschouwd 
worden; dat dit onbetwistbaar voorschotten zijn 'ten behoeve van het schip' -en dit dus on-
verschillig of de debiteur van de vordering de bevrachter dan wel de scheepseigenaar is; 
dat de finale betaling van dergelijke kosten afhankelijk is van de bevrachtingsovereen-
komst tussen scheepseigenaar en bevrachter bij dewelke de scheepsagent geen partij is, 
dat er derhalve geen reden is om het bedrag waarvoor de toelating werd verleend te herlei-
den vermits al deze kosten gemaakt werden naar aanleiding van het binnenlopen van het 
schip in de haven van La Guaria en naar aanleiding waarvan (verweerster) voorschotten 
betaalde"; (arrest p. 8, vijfde alinea tot en met p. 9, tweede alinea).

Grieven
Bewarend beslag op zeeschepen is krachtens artikel 1 (1) van het Verdrag van Brussel 

van 10 mei 1952 en krachtens artikel 1468, eerste alinea van het Gerechtelijk Wetboek 
(dat  de  vermelde verdragsbepaling heeft  overgenomen) slechts  toegelaten wegens een 
zeevordering in de zin van hetzelfde artikel 1, (1) van het Verdrag en van artikel 1468, 
tweede alinea van het Gerechtelijk Wetboek; een zeevordering is krachtens voormelde ar-
tikelen een inschuld of recht dat is ontstaan uit één van de oorzaken in dezelfde bepalin-
gen opgesomd; deze opsomming vermeldt onder meer onder punt n) de voorschotten van 
de kapitein en die van afzenders, bevrachters of tussenpersonen, verstrekt ten behoeve van 
het schip of de eigenaar hiervan.

De bedoelde opsomming is limitatief en elke erin vermelde oorzaak van schuldvorde-
ring dient op restrictieve wijze uitgelegd; de restrictieve interpretatie van de opgesomde 
zeevorderingen geldt des te meer indien moet aangenomen worden dat het beslag ook toe-
gelaten is wanneer het betrokken zeeschip niet behoort tot degene die voor de schuld in-
staat.

De band die de schuld met het schip vertoont, is het determinerend criterium om uit te 
maken of de schuld al dan niet een zeevordering uitmaakt in de zin van hoger vermelde 
bepalingen; de onder punt n) vermelde vereiste dat de voorschotten moeten zijn verstrekt 
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ten behoeve van het schip of van zijn eigenaar brengt deze voorwaarde van de band met 
het schip duidelijk tot uitdrukking. Deze band wordt weliswaar niet bepaald door de debi-
teur van de schuld, namelijk eigenaar, bevrachter of enige andere persoon, doch wel door 
het voorwerp van de schuld. De enkele omstandigheid dat de schuld uit het verstrekken 
van voorschotten is ontstaan, ongeacht het voorwerp zelf van die voorschotten volstaat 
bijgevolg niet om als een zeevordering te worden aangemerkt.

Aldus zijn enkel als zeevordering aan te merken de voorschotten met betrekking tot 
kosten die het schip ten goede komen (zoals in casu loods- en sleepkosten, aanmeerrech-
ten, kaairechten - "docking, anchoring, wharfage"), en niet de voorschotten die, hoewel 
verstrekt naar aanleiding van het binnenlopen van het schip in de haven en in het kader 
van de exploitatie van het schip, eigenlijk de vervoerde goederen ten goede komen (zoals 
eveneens  in  casu  stuwadoorskosten,  laad-  en  loskosten,  import-  en exportcommissies, 
stockagekosten, verplaatsingskosten en verzekeringskosten - "communication fees, trans-
portation, transit and insurance expenses, commision import/export en loading/dischar-
ging").

Het was in casu vaststaande dat de door verweerster gevorderde kosten voorschotten 
waren die de scheepsagent naar aanleiding van het binnenlopen van het schip had ver-
strekt. Het was evenmin betwist dat zich onder die kosten ook stuwadoorskosten, laad- en 
loskosten, import- en exportcommissies, stockagekosten, verplaatsingskosten en verzeke-
ringskosten bevonden.

Het bestreden arrest acht echter, om te bepalen of de door verweerster ingeroepen voor-
schotten dienden aangemerkt als een zeevordering bedoeld in artikel 1, (1), n) van het 
Verdrag van Brussel van 10 mei 1952 zoals overgenomen in artikel 1458, tweede alinea 
van het Gerechtelijk Wetboek, het door eiseres gemaakte onderscheid tussen voorschotten 
verstrekt ten behoeve van het schip, ten behoeve van de exploitatie van het schip (de lijn) 
en ten behoeve van de goederen irrelevant. Het arrest gaat minstens niet na, zoals eiseres 
het had gevraagd, of de kosten waarop de voorschotten betrekking hadden, eigenlijk het 
schip dan wel de lijn dan wel de goederen tot voordeel strekten. Het arrest stelt integen-
deel, wat de voorgeschoten stuwadoorskosten betreft, zonder meer dat deze ten behoeve 
van het schip zijn. Het arrest acht het verder voldoende dat het gaat om voorschotten die 
zijn verstrekt naar aanleiding van het binnenlopen van het schip in de haven van La Gua-
ria om te besluiten dat de voorschotten zijn gemaakt ten behoeve van het schip.

Hieruit volgt dat het bestreden arrest, door aldus op grond van de hoger vermelde be-
oordeling de door verweerster gedane voorschotten als een zeevordering te kwalificeren 
zonder in concreto te hebben onderzocht welke de band was tussen de gedane voorschot-
ten en het schip, voorbijgaat aan de restrictieve interpretatie van het in artikel 1, (1) van 
het Verdrag en in artikel 1468, eerste en tweede alinea, bedoelde begrip "zeevordering", 
in het algemeen, en van het begrip "voorschotten ten behoeve van het schip of zijn eige-
naar" vermeld onder punt n) van voormelde bepalingen, in het bijzonder. Het arrest der-
halve voormeld artikel 1, (1), inzonderheid n) van het Verdrag van Brussel van 10 mei 
1952 en voormeld artikel 1468, eerste en tweede alinea, inzonderheid n) van het Gerech-
telijk Wetboek schendt.

IV. Beslissing van het Hof
1. Eerste middel
Overwegende dat uit het arrest blijkt dat :
1. eiseres haar schip Atlantic Island aan Caribtainers Ltd. had vervracht;
2. verweerster in opdracht van de bevrachter als scheepsagent was opgetreden 

in diverse Venezolaanse havens en dat verweerster bewarend beslag had gelegd 
op het schip (Atlantic Island) tot zekerheid van haar vordering die betrekking 
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had op de door haar betaalde voorschotten met betrekking tot het schip;
Overwegende dat de artikelen 1468 en 1469 van het Gerechtelijk Wetboek, die 

in zoverre een specifiek van artikel 1413 van het Gerechtelijk Wetboek afwij-
kend stelsel inhouden, bepalen welke zeeschepen tot waarborg van een zeevorde-
ring voor bewarend beslag vatbaar zijn en welke de zeeschulden zijn die tot dit 
beslag aanleiding kunnen geven; dat, overeenkomstig de verschillende onderde-
len van artikel 1469, beslag kan worden gelegd op het schip waarop de zeevorde-
ring betrekking heeft, onverschillig of de eigenaar of een andere persoon instaat 
voor de zeeschuld in de zin van het bedoelde artikel 1468;

Overwegende dat artikel 1469, paragraaf 2 van het Gerechtelijk Wetboek, niet 
afwijkt van de bepalingen van paragraaf 1 van dit artikel betreffende de inbeslag-
neming van  het  schip  waarop  de  zeeschuld  betrekking  heeft,  maar  vermeldt, 
enerzijds, dat beslag ook mag worden gelegd op de andere schepen waarvan de 
bevrachter met overdracht van het rederschap of de andere personen die voor de 
zeeschuld instaan, eigenaar zijn, en, anderzijds, dat, wanneer bedoelde bevrach-
ter of een andere persoon dan de eigenaar van het schip voor de zeeschuld in-
staat, het beslag niet mag worden gelegd op andere schepen van de eigenaar dan 
dat waarop de zeeschuld betrekking heeft;

Overwegende dat, krachtens artikel 9 van het Verdrag van 10 mei 1952, geen 
enkele bepaling van het  verdrag beschouwd mag worden als scheppende een 
recht op een vordering die buiten de bepalingen van het verdrag niet zou bestaan 
volgens de op het geschil toepasselijke wet en het verdrag aan de eisers generlei 
recht van zaaksgevolg toekent buiten dat, verleend door laatstgenoemde wet of 
het Verdrag op de Voorrechten en Hypotheken op Zeeschepen, indien dit laatste 
toepasselijk is; dat die bepaling beduidt dat het Verdrag van 10 mei 1952 geen 
nieuwe vorderingen of  vorderingsrechten in  het  leven roept en geen verband 
houdt met de mogelijkheden en voorwaarden van bewarend beslag op een zee-
schip waarin het verdrag voorziet; dat het arrest geen persoonlijke vordering te-
gen de scheepseigenaar noch een volgrecht op diens schip toekent;

Overwegende dat de regel dat de scheepseigenaar overeenkomstig artikel 46 
van de Zeewet ten gronde niet aansprakelijk is voor de verbintenissen aangegaan 
door de bevrachter, er niet aan in de weg staat dat in de door artikel 1469 van het 
Gerechtelijk Wetboek bepaalde voorwaarden, de schuldeiser een bewarend be-
slag kan leggen op het schip waarop de zeevordering betrekking heeft waarop de 
zeevordering betrekking heeft, ongeacht of de eigenaar of de bevrachter voor 
deze schuld gehouden is;

Overwegende dat het arrest, dat op grond van de specifieke bepalingen van ar-
tikel 1469 van het Gerechtelijk Wetboek oordeelt dat een bewarend beslag mo-
gelijk was in de door het arrest genoemde omstandigheden en dat de bepaling 
van artikel 9 van het genoemde verdrag er niet aan in de weg staat dat dit bewa-
rend beslag zou worden toegestaan, zijn beslissing naar recht verantwoordt;

Dat het middel niet kan worden aangenomen; 
2. Tweede middel
Overwegende dat het middel ervan uitgaat dat het arrest niet in concreto heeft 

onderzocht welke de band was tussen de gedane voorschotten en het schip;
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Dat de appèlrechters evenwel oordelen dat: "al deze kosten gemaakt werden 
naar aanleiding van het binnenlopen van het schip in de haven van La Guaria en 
naar aanleiding waarvan (verweerster) voorschotten betaalde";

Dat het middel op een onjuiste lezing van het arrest berust, mitsdien feitelijke 
grondslag mist;

OM DIE REDENEN,
HET HOF,
Verwerpt het cassatieberoep;
Veroordeelt eiseres in de kosten.
De kosten begroot op de som van zevenhonderd eenentwintig euro negenen-

vijftig cent jegens de eisende partij.

23 mei 2003 - 1° kamer – Voorzitter en Verslaggever: de h. Verougstraete, voorzitter – 
Gelijkluidende conclusie  van de h. Bresseleers, advocaat-generaal –  Advocaat:  mr. De 
Gryse.

Nr. 318

3° KAMER - 26 mei 2003

1º RECHTSBEGINSELEN (ALGEMENE) - WETTELIJKHEIDSBEGINSEL - 
TERUGVORDERING VAN HET ONVERSCHULDIGD BETAALDE - EERBIEDIGING VAN DE GEWETTIGDE 
VERWACHTINGEN VAN DE ANDER.

2º TERUGVORDERING VAN HET ONVERSCHULDIGD BETAALDE - 
WETTELIJKHEIDSBEGINSEL - EERBIEDIGING VAN DE GEWETTIGDE VERWACHTINGEN VAN 
DE ANDER.

1º en 2° Onwettig is het arrest dat beslist dat er geen grond bestaat tot terugvordering van  
het  onverschuldigd  betaalde  en  dat  berust  op  de  eerbiediging  van  de  gewettigde  
verwachtingen van de ander1. (Artt. 1235, 1376 en 1377 B.W.)

(KAS VOOR KINDERBIJSLAG nr. 2 v.z.w. T. G.)

Conclusie van de Heer Eerste advocaat-generaal J.F. Leclercq (vertaling):
1. Ik ben van mening dat het tweede onderdeel van het enig middel in de volgende mate 

gegrond is.
Niet naar recht verantwoord is het arrest dat, zoals te dezen, beslist dat er geen grond 

bestaat tot terugvordering van het onverschuldigd betaalde en dat berust op de eerbiedi-
ging van de gewettigde verwachtingen van de ander.

Een dergelijk arrest schendt de artikelen 1235, 1376 en 1377 van het Burgerlijk Wet-
boek; het miskent ze.

2. In verschillende, in andere zaken genomen conclusies heb ik reeds de gelegenheid 
gehad de volgende regels naar voren te brengen die de door mij voorgestelde oplossing 
verantwoorden.

1) Het wettelijkheidsbeginsel kan nooit  worden geweerd omdat het rechtstreeks ge-

1 Zie concl. O.M.
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grond is op een grondwetstekst, namelijk artikel 159 van de Grondwet2.
2) Het wettelijkheidsbeginsel komt weliswaar niet in het gedrang wanneer het bestuur 

een gedragsregel volgt i.v.m. een feitenkwestie3, maar de kwestie i.v.m. de terugvordering 
van het onverschuldigd betaalde is geen feitenkwestie.

3) Ongetwijfeld kan de voorrang van het wettelijkheidsbeginsel, ook al is hij in rechte 
juist, onaangename gevolgen hebben vanuit het oogpunt van de billijkheid. De rechtzoe-
kende tegen wie het wettelijkheidsbeginsel wordt aangevoerd kan nochtans altijd pogen 
het te omzeilen door zich te beroepen op het gemeen recht van de burgerrechtelijke aan-
sprakelijkheid. In andere zaken heb ik gewezen op de verwachting die voor de verkrijger 
kan voortvloeien uit de artikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek4. In één van 
die zaken heeft het Hof trouwens zelf beslist dat de rechter, gelet op de omstandigheden 
van de zaak, zonder de wettelijke en verordenende bepalingen betreffende de sociale ze-
kerheid der loontrekkenden te schenden, kan beslissen dat het gedrag van de Rijksdienst 
voor Sociale Zekerheid, dat beoordeeld wordt volgens het criterium van het orgaan van 
een normaal zorgvuldige en voorzichtige openbare instelling, die in dezelfde toestand ver-
keert, kan worden beschouwd als een verkeerde handelwijze waarvoor hij buitencontrac-
tueel aansprakelijk kan worden gesteld5. Te dezen evenwel heeft het arbeidshof uitdrukke-
lijk de toepassing van de buitencontractuele aansprakelijkheid afgewezen.

3. Hieraan voeg ik nog toe dat ik, gelet op de in het bestreden arrest omschreven om-
standigheden, ernstige twijfels koester over de vraag of het wel nuttig is een beroep te 
doen op een zogezegd6 algemeen rechtsbeginsel van de eerbiediging van de gewettigde 
verwachtingen van de ander. Zelfs als die eerbiediging een algemeen rechtsbeginsel wordt 
genoemd, zie ik het belang van dat beginsel hier niet in, enerzijds, omdat het samenvalt 
met de algemene beginselen van behoorlijk bestuur die minder vaag zijn7, en, anderzijds, 
omdat de rechter hoe dan ook een algemeen rechtsbeginsel niet mag laten voorgaan boven 
een ander dat berust op een schriftelijke tekst van een hogere rang, te dezen het wettelijk-
heidsbeginsel dat, ik herhaal het, rechtstreeks gegrond is op artikel 159 van de Grondwet8.

4. Het bestreden arrest dient dus te worden vernietigd, in zoverre het uitspraak doet 
over de vorderingen voor het tijdvak van 1 januari 1993 tot 22 december 1994 en, eventu-
eel, in zoverre het uitspraak doet over de kosten.

5. Het onderzoek van het eerste onderdeel heeft m.i. geen belang, daar het niet tot rui-
mere cassatie kan leiden.

6. Eiseres wordt veroordeeld in de kosten van het cassatiegeding (Artt. 580, 2°, 1017, 
tweede lid, en 1111, vierde lid Ger.W.).

Besluit: gedeeltelijke vernietiging.

ARREST (vertaling)

2 Concl. O.M., Cass. 6 nov. 2000, A.R. F.99.0108.F, nr. 598, inzonderheid nr. 8 van de concl.
3 Concl. O.M., Cass. 3 juni 2002, A.R. F.01.0044.F, nr. 337, inzonderheid nr. 2 van de concl.
4 Concl. O.M., Cass., 6 nov. 2000, A.R. F.99.0108.F, nr. 598, inzonderheid nr. 8 van de concl.; con-
cl. O.M., Cass., 25 nov. 2002, AR. S.00.0036.F, nr. 623, inzonderheid nrs. 5 en 6 van de concl.
5 Cass., 25 nov. 2002, A.R. S.00.0036.F, nr. 623, met concl. O.M.
6 Zie evenwel X. DIEUX, Le respect dû aux anticipations légitimes d’autrui, Brussel-Parijs, 1995, nr. 
112, p. 253.
7 Concl. O.M., Cass., 14 maart 1994, A.R. S.93.0097.F, nr. 119, inzonderheid nr. 6 van de concl.
8 I.v.m. de verhouding tussen het beginsel van het gewettigd vertrouwen en het wettelijkheidsbegin-
sel, zie recent V. SCORIELS, “Le principe de confiance légitime en matière fiscale et la jurisprudence 
de la Cour de Cassation”,  J.T.  2003, pp. 304 tot 308, nrs. 13 tot 38, en p. 310, nrs. 43 tot 45; H. 
VANDEBERGH,  “Grenzen aan de  toepassing van het  vertrouwensbeginsel”,  Tijdschrift  voor  Fiscaal  
Recht (maart 2003), p. 218.
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(A.R. S.01.0108.F)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest, op 22 maart 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
Eiseres voert een middel aan :
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 47 van de bij koninklijk besluit van 19 december 1939 gecoördineerde wetten 

betreffende de kinderbijslag voor loonarbeiders;
- artikelen 1235, 1376 en 1377 van het Burgerlijk Wetboek;
- artikel 149 van de Grondwet.
Aangevochten beslissingen en redenen
Enerzijds beslist het arrest "dat het vaststaat dat [eiseres] eind 1992-begin 1993 twee 

vergissingen heeft begaan: enerzijds heeft zij haar beslissing van 10 december 1992 niet 
ter kennis gebracht aan [verweerster] en, anderzijds, heeft zij aan de bevoegde dienst niet 
de nodige richtlijnen gegeven om de betaling van de verhoogde bijslagen stop te zetten".

En, anderzijds, maakt het arrest tussen de verhoogde uitkeringen een onderscheid naar-
gelang zij na dan wel voor 23 december 1994 zijn betaald. Wat laatstgenoemd tijdvak be-
treft beslist het arrest het volgende :

"Het is onmogelijk de aanvangsdatum van de onverschuldigde stortingen en, derhalve, 
de hoegrootheid van het onverschuldigd betaalde bedrag te bepalen.

Het is echter nutteloos de aanvangsdatum van de onverschuldigde betalingen en, der-
halve, het juiste bedrag van het onverschuldigd betaalde bedrag na te gaan, aangezien, om 
de hieronder uiteengezette redenen, de bedragen die voor 23 december 1994 zijn betaald 
niet als onverschuldigd dienen te worden teruggevorderd [...].

De eerste rechter grondt zijn beslissing op de leer van de 'gewettigde verwachting' die 
haar oorsprong vindt in de fundamentele behoefte aan zekerheid.

[...] Dat beginsel van de 'gewettigde verwachting' kan te dezen niet met goed gevolg 
worden toegepast [...].

Te dezen kan de terugbetaling van het onverschuldigd betaalde niet op grond van de 
buitencontractuele aansprakelijkheid worden beschouwd als een door [verweerster] gele-
den schade daar zij zich onrechtmatig heeft verrijkt.

Maar, [...], ook al omvat de buitencontractuele aansprakelijkheid, zoals zij in het Bur-
gerlijk Wetboek geregeld wordt, niet het gehele vraagstuk van de aansprakelijkheid in de 
ruimste betekenis van het woord, toch kan de kwestie van de aansprakelijkheid op een al-
gemener niveau worden onderzocht en kan aldus een beginsel met een ruimere draagwijd-
te worden aangewezen, dat niettemin nauwkeurig en concreet genoeg is om nuttige gevol-
gen te hebben in het positief recht.

Dat beginsel is omschreven [...] als het beginsel van de "eerbiediging van de gewettigde 
verwachtingen van de ander' [...].

Overeenkomstig dat beginsel vloeit uit 'de verwachting die de ene persoon om een wet-
tige reden koestert jegens een ander' 'voor laatstgenoemde de verplichting voort om daar-
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aan het verwachte gevolg te verlenen'.
[...]
Te dezen kan op grond van de hierboven uiteengezette feiten van de zaak [...] worden 

aangenomen dat de betrokkene wettige redenen had om te denken dat de verhoogde bij-
slagen voor haar zoon een verkregen recht waren en dat zij derhalve terecht mocht ervan 
uitgaan dat de kas achteraf van haar niet de terugbetaling van een onverschuldigd betaald 
bedrag zou eisen. Die gewettigde verwachting aan de zijde van [verweerster] brengt voor 
de kas de verplichting mee om die verwachting in te lossen en afstand te doen van haar eis 
tot terugbetaling van het onverschuldigd betaalde bedrag.

Niettemin rijst de vraag welke invloed de goede afloop van de chirurgische ingreep van 
21 juni 1991 [...] redelijkerwijs moest hebben op de geestestoestand van de moeder en op 
de mate waarin haar verwachtingen omtrent de ontvangst van de verhoogde bijslagen ge-
wettigd waren.

Wat het tijdvak voor 23 december 1994 betreft heeft het [arbeids]hof redenen om aan te 
nemen dat de invloed van de chirurgische ingreep op de handicap door [verweerster] niet 
duidelijk kon worden ingeschat.

Die handicap bleek immers door de kas niet te worden betwist, aangezien zij haar be-
slissing van 10 december 1992, die gegrond was op de bezwaren van de geneesheer-hoofd 
van dienst van het ministerie van Sociale Voorzorg, niet ter kennis had gebracht. Boven-
dien is voor een leek, te dezen voor een persoon van eerder bescheiden afkomst en, meer 
nog, voor de ongeruste moeder van een gehandicapt kind de evolutie van een medische 
parameter met betrekking tot dat kind niet zonder meer duidelijk.

De verwachting op grond waarvan de ten onrechte ontvangen bijslagen niet dienen te 
worden terugbetaald kan evenwel niet meer als gewettigd worden beschouwd vanaf het 
ogenblik dat duidelijk bleek dat het kind genezen was, wat bewezen wordt aan de hand 
van het attest van 13 februari 1997 waarin de datum van genezing wordt vastgesteld op 23 
december 1994 [...].

Op dat ogenblik wist [verweerster] of diende zij te weten dat haar zoon niet langer ge-
handicapt was en dat hij bijgevolg geen recht meer had op de verhoogde kinderbijslag.

Tot slot dient [eiseres], krachtens het beginsel van de eerbiediging van de gewettigde 
verwachtingen van de ander, tot 23 december 1994 het verwachte gevolg te geven aan de 
gewettigde verwachting van [verweerster] volgens welke zij de onverschuldigd ontvan-
gen, verhoogde kinderbijslag voor gehandicapte kinderen niet diende terug te betalen".

En bijgevolg beslist het arrest dat "[verweerster] de tussen 1 januari 1993 en 22 decem-
ber 1994 betaalde verhoogde kinderbijslag voor een gehandicapt kind, definitief kan be-
houden".

Grieven
(...)
2. Tweede onderdeel
Indien het arrest aldus moet worden uitgelegd dat het betekent dat de uitkeringen tot 22 

december 1994 onverschuldigd zijn betaald, is het niet naar recht verantwoord (schending 
van de artikelen 47 van de gecoördineerde wetten betreffende de kinderbijslag voor loon-
arbeiders, 1235, 1376 en 1377 van het Burgerlijk Wetboek en 149 van de Grondwet) of, 
in elk geval stelt het arrest het Hof niet in staat de wettigheid ervan na te gaan (schending 
van artikel 149 van de Grondwet).

Enerzijds immers dient voor de terugvordering van het onverschuldigd betaalde slechts 
aan twee voorwaarden te zijn voldaan - het bestaan van een betaling en het onverschul-
digd karakter ervan -, zodat het geen belang heeft dat de onverschuldigde storting te wij-
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ten is aan een niet verschoonbare vergissing; daaruit volgt dat de reden van het arrest vol-
gens welke "het vaststaat dat [eiseres] eind 1992-begin 1993 twee vergissingen heeft be-
gaan", geen invloed heeft op het onverschuldigd karakter van de betaling van de verhoog-
de kinderbijslag (schending van de artikelen 47 van de gecoördineerde wetten betreffende 
de kinderbijslag voor loonarbeiders, 1235, 1376 en 1377 van het Burgerlijk Wetboek).

Anderzijds geeft het arrest geen wettelijke grondslag aan het beginsel van de "eerbiedi-
ging van de gewettigde verwachtingen van de ander", welk beginsel het arbeidshof te de-
zen toepast na het beginsel van "het gewettigde vertrouwen" te hebben verworpen; boven-
dien is de eerbiediging van de gewettigde verwachtingen van de ander geen algemeen 
rechtsbeginsel waarvan de toepassing de verwijzing naar een welbepaalde wetsbepaling 
overbodig zou maken.

De beslissing van het arrest volgens welke verweerster de tussen 1 januari 1993 en 22 
december 1994 betaalde verhoogde kinderbijslag definitief kan behouden, berust dus op 
redenen die niet naar recht verantwoord zijn. In elk geval kan het Hof ten gevolge hiervan 
de  beslissing  niet  op  haar  wettigheid  toetsen  (schending  van  artikel  149  van  de 
Grondwet).

Ten slotte is het middel, waarin de schending van artikel 149 van de Grondwet wordt 
aangevoerd doordat het het Hof niet in staat stelt zijn wettigheidstoezicht uit te oefenen, 
van openbare orde; het kan voor de eerste maal voor het Hof worden voorgedragen.

IV. Beslissing van het Hof
Het middel :
(...)
Tweede onderdeel :
Overwegende dat het arrest, door te beslissen dat eiseres afstand moet doen 

van haar eis tot terugbetaling van de bedragen die aan verweerster vanaf 1 janua-
ri 1993 tot 22 december 1994 onverschuldigd zijn betaald als verhoogde kinder-
bijslag voor gehandicapte kinderen en zich daartoe baseert op de leer van de 
"eerbiediging  van  de  gewettigde  verwachtingen  van  een  ander",  de  artikelen 
1235, 1376 en 1377 van het Burgerlijk Wetboek schendt;

Dat, in zoverre, het onderdeel gegrond is;
OM DIE REDENEN,
HET HOF
Vernietigt het bestreden arrest, in zoverre het uitspraak doet over de vorderin-

gen voor het tijdvak van 1 januari 1993 tot 22 december 1994 en 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 ei-

seres in de kosten;
Verwijst de aldus beperkte zaak naar het Arbeidshof te Luik.

26 mei 2003 - 3° kamer – Voorzitter: de h. Storck, waarnemend voorzitter – Verslagge-
ver: de h. Plas – Grotendeels gelijkluidende conclusie van de h. Leclercq, eerste advocaat-
generaal – Advocaat: mr. van Eeckhoutte.
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Nr. 319

3° KAMER - 26 mei 2003

SOCIALE ZEKERHEID — ZELFSTANDIGEN - SOCIAAL STATUUT - TOEPASSINGSGEBIED 
- JOURNALISTEN - PERSCORRESPONDENTEN - AUTEURS - MINSTENS GELIJKWAARDIG STATUUT - 
BEGRIP.

De journalisten, perscorrespondenten en personen die auteursrechten genieten zijn niet  
aan  het  sociaal  statuut  der  zelfstandigen  onderworpen,  indien  ze  reeds,  in  welke  
hoedanigheid ook, genieten van een sociaal statuut dat minstens gelijkwaardig is; onder 
een sociaal statuut dat minstens gelijkwaardig is aan het sociaal statuut der zelfstandigen 
moet worden verstaan een sociaal statuut waarvan de toepassing onderworpen is aan de 
uitoefening  van  een  persoonlijke  beroepsbezigheid1.  (Art.  5  Sociale-Zekerheidswet 
Zelfstandigen; art. 4, eerste lid K.B. 19 dec. 1967)

(R.I.S.V.Z. T. P.)

ARREST (vertaling)

(A.R. S.01.0194.F)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest, 8 december 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. Cassatiemiddel
Eiser voert een middel aan :
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 149 van de Grondwet;
- de artikelen 1 (zoals het van toepassing was vóór de wijziging ervan bij het koninklijk 

besluit van 18 november 1996), 2, 3, § 1, eerste lid, 5 en 12, § 2 (laatstgenoemd artikel zo-
als het van toepassing was vóór de wijziging ervan bij het koninklijk besluit van 18 no-
vember 1996) van het koninklijk besluit nr. 38 van 27 juli 1967 houdende inrichting van 
het sociaal statuut der zelfstandigen;

- de artikelen 4, eerste lid, en 37, § 1, eerste lid (zoals het van toepassing was vóór de 
wijziging ervan bij het koninklijk besluit van 12 december 1991 en zoals het van toepas-
sing was na die wijziging), van het koninklijk besluit van 19 december 1967 houdende al-
gemeen reglement in uitvoering van het koninklijk besluit nr. 38;

- de artikelen 2 en 3, 1°, b en c van het koninklijk besluit van 20 juli 1971 houdende in-
stelling van een verzekering tegen arbeidsongeschiktheid ten voordele van de zelfstandi-
gen;

- artikel 15, § 1, 3° van het koninklijk besluit nr. 72 van 10 november 1967 betreffende 
het rust- en overlevingspensioen der zelfstandigen;

- artikel 13, eerste lid van het koninklijk besluit van 22 december 1967 houdende alge-
meen reglement betreffende het rust- en overlevingspensioen der zelfstandigen.

1 Zie Cass., 2 okt. 1989, A.R. 8560, nr. 68; verslag aan de Koning, voorafgaand aan de Sociale-
Zekerheidswet Zelfstandigen, Pasin. 1967, 1002.
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Aangevochten beslissingen en redenen
Na de volgende feiten te hebben vastgesteld: "tot 1984 werkt (verweerder) als operator 

telecommunicatie in de Amerikaanse banksector; hij huwt op 23 mei 1984 en zegt die be-
trekking op; gedurende de jaren 1986 en 1987 verricht hij enkele prestaties van allerlei 
aard; vanaf 1988 werkt (verweerder) als freelance journalist, gespecialiseerd in filmkri-
tiek; het betreft hier een beroepsbezigheid", verwerpt het bestreden arrest de rechtsvorde-
ring van eiser die ertoe strekte verweerder te doen veroordelen tot betaling van de sociale 
zekerheidsbijdragen  voor  zelfstandigen  vanaf  het  eerste  kwartaal  1986  tot  het  vierde 
kwartaal 1993, en zulks hoofdzakelijk op de volgende gronden: verweerder is journalist 
sedert 1 januari 1986 en hij heeft auteursrechten genoten; krachtens artikel 5 van het ko-
ninklijk besluit nr. 38 bestaat de mogelijkheid dat verweerder niet onderworpen is aan het 
sociaal statuut der zelfstandigen, als hij bewijst dat hij een sociaal statuut geniet dat min-
stens gelijkwaardig is aan datgene dat door dit koninklijk besluit wordt ingericht; "de wet 
vereist niet dat de gelijkwaardigheid volgt uit een andere bezigheid van de betrokken per-
soon; het kan gaan om een afgeleid statuut; de echtgenote (van verweerder) is een Euro-
pees ambtenaar en wegens die hoedanigheid geniet (verweerder) de voordelen van alle 
stelsels van sociale zekerheid (...), met uitzondering van het recht op vergoeding in geval 
van arbeidsongeschiktheid;  daarnaast  heeft  hij  recht op een overlevingspensioen,  maar 
niet op een rustpensioen"; wegens het sociaal statuut van zijn echtgenote voldoet verweer-
der aan de voorwaarden om onder toepassing te vallen van artikel 37, §1 van het konink-
lijk besluit van 19 december 1967; "genoemd artikel 37 verwijst naar artikel 12 van het 
koninklijk besluit nr. 38, en hier naar §2 van dat artikel; een zelfstandige die 'bijkomende' 
bijdragen betaalt krijgt geen pensioen en komt niet in aanmerking voor vergoedingen in 
geval van arbeidsongeschiktheid; gelet hierop en gelet op de bescherming die (verweer-
der) geniet wegens de bezigheid van zijn echtgenote moet worden beslist dat (verweerder) 
een statuut geniet dat gelijkwaardig is in de zin van de betrokken reglementering; zijn so-
ciale bescherming reikt trouwens veel verder dan die waarin het koninklijk besluit nr. 38 
voorziet; voor zoveel nodig wil het [arbeids]hof preciseren dat de door (verweerder) in 
1986 en 1987 verrichte bezigheid geen beroepsbezigheid is, ondanks de fiscale maatstaf 
die slechts een eenvoudig vermoeden schept; het [arbeids]hof is immers van oordeel dat 
(verweerder) in rechte afdoende bewijst slechts occasionele prestaties te hebben verricht, 
wat niet als een beroepsbezigheid kan worden aangemerkt".

Grieven
1. Eerste onderdeel
Krachtens artikel 2 van het koninklijk besluit nr. 38 zijn de zelfstandigen onderworpen 

aan dit besluit. In voornoemd besluit wordt onder zelfstandige verstaan: "ieder natuurlijk 
persoon die in België een beroepsbezigheid uitoefent uit hoofde waarvan hij niet door een 
arbeidsovereenkomst of door een statuut verbonden is" (koninklijk besluit nr. 38, artikel 
3, eerste lid). Volgens artikel 5 van genoemd koninklijk besluit "zijn de journalisten, de 
perscorrespondenten en de personen die auteursrechten genieten niet aan dit besluit onder-
worpen, indien ze reeds, in welke hoedanigheid ook, genieten van een sociaal statuut dat 
minstens gelijkwaardig is aan datgene dat door dit besluit wordt ingericht". Artikel 4 van 
het koninklijk besluit van 19 december 1967 bepaalt: "de personen, bedoeld in artikel 5 
van het koninklijk besluit nr. 38 worden geacht verder te genieten van een sociaal statuut 
ten minste gelijkwaardig aan dat ingericht ten voordele van de zelfstandigen wanneer zij, 
alhoewel ze de beroepsbezigheid die aanleiding gaf tot toepassing van eerstgenoemd sta-
tuut niet meer uitoefenen, hun recht op sociale voordelen, door dit statuut gewaarborgd, 
behouden". Volgens de bovenaangehaalde bepalingen moeten de journalisten, perscorres-
pondenten of personen die auteursrechten genieten en hun beroepsbezigheid niet onder ar-
beidsovereenkomst uitoefenen, om niet onderworpen te zijn aan het sociaal statuut der 
zelfstandigen, dus een sociaal statuut genieten wegens het feit dat zij in het heden een an-
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dere beroepsbezigheid dan die van zelfstandige uitoefenen of die in het verleden uitgeoe-
fend hebben. Wie als gehuwde, wegens de beroepswerkzaamheid van zijn echtgenoot, 
recht heeft op sociale uitkeringen, geniet geen sociaal statuut in de zin van die bepalingen, 
maar alleen afgeleide rechten. Door te beslissen dat verweerder een sociaal statuut geniet 
dat minstens gelijkwaardig is aan datgene dat door het sociaal statuut der zelfstandigen 
wordt ingericht, op grond dat hij rechten op sociale uitkeringen geniet wegens de beroeps-
bezigheid van zijn echtgenote, schendt het bestreden arrest de artikelen 2, 3, § 1, eerste 
lid, en 5 van het koninklijk besluit nr. 38 en 4 van het koninklijk besluit van 19 december 
1967.

(...)
IV. Beslissing van het Hof
Eerste onderdeel
Overwegende dat het koninklijk besluit nr. 38 van 27 juli 1967 houdende in-

richting van het sociaal statuut der zelfstandigen, onder meer, het toepassingsge-
bied vaststelt van de sociale zekerheidsstelsels die dat statuut bevat alsook de 
verplichtingen van de personen die de voordelen ervan genieten;

Dat artikel 3, § 1, eerste lid, bepaalt dat onder zelfstandige moet worden ver-
staan ieder natuurlijk persoon die in België een beroepsbezigheid uitoefent uit 
hoofde waarvan hij niet door een arbeidsovereenkomst of door een statuut ver-
bonden is;

Dat artikel 5 die definitie nuanceert waar het bepaalt dat de journalisten, de 
perscorrespondenten en de personen die auteursrechten genieten aan het konink-
lijk besluit nr. 38 niet onderworpen zijn, indien ze reeds, in welke hoedanigheid 
ook, genieten van een sociaal statuut dat minstens gelijkwaardig is aan datgene 
dat door dit koninklijk besluit wordt ingericht;

Overwegende dat uit het verslag aan de Koning dat voorafgaat aan het konink-
lijk besluit nr. 38 van 27 juli 1967 blijkt dat de tekst van artikel 5 het bepaalde in 
artikel 2 van het koninklijk besluit van 24 september 1963 houdende algemeen 
reglement betreffende het rust- en overlevingspensioen der zelfstandigen beves-
tigt waarbij de journalisten, de perscorrespondenten en de personen die auteurs-
rechten genieten aan die pensioenregeling onttrokken zijn, indien ze reeds, uit 
om het even welke hoofde, hetzij gehouden zijn tot betaling der bijdragen, voor-
zien in de artikelen 7 of 9 van de wet van 31 augustus 1963 betreffende het rust- 
en overlevingspensioen der zelfstandigen, hetzij onderworpen zijn aan een ande-
re rust- en overlevingspensioenregeling, wegens een gewone en hoofdzakelijke 
tewerkstelling, in de zin van artikel 30 van dit koninklijk besluit van 24 septem-
ber 1963;

Dat die bevestiging blijkt uit artikel 4 van het koninklijk besluit van 19 decem-
ber 1967 houdende algemeen reglement in uitvoering van het koninklijk besluit 
nr. 38 van 27 juli 1967 naar luid waarvan de personen bedoeld in artikel 5 van 
het koninklijk besluit nr. 38 worden geacht verder te genieten van een sociaal 
statuut, ten minste gelijkwaardig aan dat ingericht ten voordele van de zelfstandi-
gen, wanneer zij, alhoewel zij de beroepsbezigheid, die aanleiding gaf tot toepas-
sing van eerstgenoemd statuut, niet meer uitoefenen, hun recht op sociale voor-
delen, door dit statuut gewaarborgd, behouden;
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Overwegende dat daaruit volgt dat onder sociaal statuut dat minstens gelijk-
waardig is aan het statuut der zelfstandigen in de zin van artikel 5 van het ko-
ninklijk besluit nr. 38 van 27 juli 1967 moet worden verstaan een sociaal statuut 
waarvan de toepassing onderworpen is aan de uitoefening van een persoonlijke 
beroepsbezigheid;

Overwegende dat het arrest de in het onderdeel aangewezen wettelijke bepa-
lingen schendt door te beslissen dat verweerder wegens de beroepsbezigheid van 
zijn echtgenote een statuut geniet dat minstens gelijkwaardig is aan het statuut 
der zelfstandigen;

Dat het onderdeel gegrond is;
(...)
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 uitspraak daaromtrent over aan de bodemrech-

ter;
Verwijst de aldus beperkte zaak naar het Arbeidshof te Bergen.

26 mei 2003 - 3° kamer – Voorzitter en Verslaggever: de h. Storck, waarnemend voor-
zitter – Gelijkluidende conclusie van de h. Leclercq, eerste advocaat-generaal – Advoca-
ten: mrs. Kirkpatrick en Mahieu.

Nr. 320

3° KAMER - 26 mei 2003

1º HOGER BEROEP — BURGERLIJKE ZAKEN (HANDELSZAKEN EN 
SOCIALE ZAKEN INBEGREPEN) — PRINCIPAAL BEROEP. VORM. TERMIJN. 
ONSPLITSBAAR GESCHIL - TERMIJN - BESLISSING ALVORENS RECHT TE DOEN - ONMIDDELLIJK 
HOGER BEROEP – ONTVANKELIJK HOGER BEROEP.

2º HOGER BEROEP — BURGERLIJKE ZAKEN (HANDELSZAKEN EN 
SOCIALE ZAKEN INBEGREPEN) — BESLISSINGEN EN PARTIJEN - BESLISSINGEN - 
BESLISSINGEN OF MAATREGELEN VAN INWENDIGE AARD - BEGRIP.

3º VONNISSEN EN ARRESTEN — BURGERLIJKE ZAKEN — ALGEMEEN - 
BESLISSINGEN OF MAATREGELEN VAN INWENDIGE AARD - BEGRIP.

1º  De  appèlrechter  verantwoordt  zijn  beslissing  niet  naar  recht  wanneer  hij  het  hoger  
beroep tegen een vonnis alvorens recht te doen niet ontvankelijk verklaart, op grond dat  
de eerste rechter niet definitief over het geschil had beslist1.  (Artt. 1045, 1050 en 1055 
Ger.W.)

1 Cass., 24 juni 1982, A.R. 6626, A.C. 1981-82, nr. 640.
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2º en 3° Art. 1046 Ger.W. bepaalt dat beslissingen of maatregelen van inwendige aard,  
zoals uitstel, niet vatbaar zijn voor verzet of hoger beroep; die regel is echter alleen van  
toepassing op de beslissingen waarbij  de rechter  geen enkel  geschil  van feitelijke of  
juridische aard beslecht of niet reeds een beslissing daarover wijst, zodat de beslissing 
geen onmiddellijk nadeel kan berokkenen aan een van de partijen2. (Art. 1046 Ger.W.)

(D. T. CREDIMATIC N.V.)

ARREST (vertaling)

(A.R. S.02.0118.F)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest, op 17 juni 1999 gewezen door 

het Arbeidshof te Bergen.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Sylviane Velu 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 616, 1044, 1045, 1050 en 1055 van het Gerechtelijk Wetboek. 
Aangevochten beslissingen en redenen
Op het hoofdberoep dat eiser heeft ingesteld tegen het vonnis alvorens recht te doen 

van 18 april 1994 waarbij ambtshalve de heropening van de debatten werd bevolen, be-
slist het arrest "dat genoemd hoger beroep, in de bewoordingen waarin het thans is ge-
steld, niet ontvankelijk is". Het beslist aldus op de volgende gronden :

"uit het onderling verband tussen de artikelen 1050 en 1055 van het Gerechtelijk Wet-
boek volgt dat tegen het vonnis alvorens recht te doen, na de tenuitvoerlegging ervan, 
niettemin hoger beroep mogelijk is, voor zover dat rechtsmiddel samen met het hoger be-
roep tegen het eindvonnis wordt ingesteld;

dat is te dezen niet het geval, aangezien geen enkel eindvonnis is uitgesproken en het 
hoger beroep tegen het tussenvonnis van 18 april 1994, dat door de partijen en te dezen 
door (eiser) ten uitvoer is gelegd, samen met het hoger beroep tegen een tweede vonnis al-
vorens recht te doen is ingesteld".

Grieven
1.1. Eerste onderdeel
Daar artikel 1050, eerste lid van het Gerechtelijk Wetboek bepaalt dat "in alle zaken 

hoger beroep kan worden ingesteld zodra het vonnis is uitgesproken, zelfs al is dit een be-
slissing alvorens recht te doen of een verstekvonnis", kan tegen een beslissing alvorens 
recht te doen hoger beroep worden ingesteld zodra die beslissing is uitgesproken.

Buiten de in de artikelen 1043 tot 1046 van het Gerechtelijk Wetboek bepaalde wette-
lijke beletselen, bestaat de mogelijkheid van hoger beroep tegen zodanige beslissing in 
beginsel gedurende dertig jaar zolang de in artikel 1051 van het Gerechtelijk Wetboek be-
paalde appèltermijn niet verstreken is.

2 Cass., 3 okt. 1983, A.R. 6764, nr. 59.
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Buiten het in artikel 1050, tweede lid van het Gerechtelijk Wetboek bepaalde geval van 
beslissingen inzake bevoegdheid, bestaat er geen enkele wettelijke verplichting om het 
eindvonnis af te wachten alvorens hoger beroep te kunnen instellen tegen een vonnis alvo-
rens recht te doen.

Opdat het geschil in zijn geheel aan de appèlrechter zou kunnen worden voorgelegd, 
heeft de wetgever in artikel 1055 van het Gerechtelijk Wetboek bepaald dat, zodra het 
eindvonnis is uitgesproken, enerzijds, het recht om hoger beroep in te stellen tegen een 
vonnis alvorens recht te doen dat nog altijd kan worden ingesteld - ofwel omdat het von-
nis niet is betekend, ofwel omdat er niet is in berust - moet worden uitgeoefend ten laatste 
op het ogenblik waarop het hoger beroep tegen het eindvonnis wordt ingesteld, en, ander-
zijds, dat het recht om hoger beroep in te stellen tegen een vonnis alvorens recht te doen, 
dat om de een of de andere reden niet langer bestaat, herleeft naar aanleiding van de uit-
spraak van het eindvonnis en blijft bestaan uiterlijk tot tegen laatstgenoemde vonnis hoger 
beroep wordt ingesteld. 

Uit het geheel van die regels volgt dat het hoger beroep van een partij tegen een vonnis 
alvorens recht te doen, dat zij onder alle voorbehoud ten uitvoer gelegd heeft, kan worden 
ingesteld vanaf de uitspraak van dat vonnis, zonder dat zij moet wachten op het eindvon-
nis, dat voor die partij alleen de verplichting met zich brengt om dat hoger beroep ten laat-
ste samen met het hoger beroep tegen het eindvonnis in te stellen.

Daaruit volgt dat het arrest, door het hoger beroep van eiser tegen het vonnis alvorens 
recht te doen van 18 april 1994 niet ontvankelijk te verklaren op grond dat eiser tegen het 
door hem ten uitvoer gelegde vonnis geen hoger beroep kan instellen tenzij voor zover hij 
dit hoger beroep tegelijkertijd instelt met dit tegen het eindvonnis, niet naar recht verant-
woord is, aangezien het vonnis alvorens recht te doen te dezen geen beslissing inzake be-
voegdheid was en dus vatbaar was voor hoger beroep vanaf de uitspraak, zulks niettegen-
staande het feit dat het onder alle voorbehoud ten uitvoer gelegd is (schending van de arti-
kelen 616, 1050 en 1055 van het Gerechtelijk Wetboek).

1.2. Tweede onderdeel
Zelfs in de veronderstelling dat het arrest uit de tenuitvoerlegging van het vonnis alvo-

rens recht te doen door eiser impliciet zou hebben afgeleid dat laatstgenoemde in dat von-
nis heeft berust - quod non - dan nog moet worden vastgesteld dat hij te dezen tegen het 
vonnis alvorens recht te doen nog altijd hoger beroep kon instellen v??r de uitspraak van 
het eindvonnis.

Artikel 1044 van het Gerechtelijk Wetboek bepaalt immers dat berusting in een beslis-
sing, die gelijkstaat met de afstand die een partij doet van de rechtsmiddelen waarover zij 
beschikt, alleen kan worden afgeleid uit bepaalde en met elkaar overeenstemmende akten 
of feiten waaruit blijkt dat de partij het vaste voornemen heeft haar instemming te betui-
gen met de beslissing. De berusting door een partij kan derhalve niet worden afgeleid uit 
het enkele feit dat die partij de beslissing ten uitvoer heeft gelegd en zodanige berusting is 
in elk geval uitgesloten wanneer die partij, toen ze de beslissing onder alle voorbehoud 
ten uitvoer legde, zich uitdrukkelijk het recht voorbehield de rechtsmiddelen aan te wen-
den waarover zij beschikt. Te dezen heeft eiser, na de beslissing alvorens recht te doen 
van 18 april 1994 waarbij de heropening van de debatten werd bevolen, "onder alle voor-
behoud" een zittingsnota neergelegd waardoor hij zich uitdrukkelijk het recht van hoger 
beroep tegen die beslissing voorbehield; althans heeft [hij], door in die nota op te merken 
"dat de toelichting die hij had verstrekt in zijn hoofd- en aanvullende conclusie antwoordt 
op de door de rechtbank gestelde vragen", niet op duidelijke en ondubbelzinnige wijze 
zijn instemming betuigd met de beslissing van de Arbeidsrechtbank te Bergen om de de-
batten te heropenen.

Daaruit volgt dat het arrest, aangezien het beslist dat eiser geen hoger beroep meer kan 
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instellen tegen het vonnis alvorens recht te doen nadat hij het ten uitvoer gelegd heeft, ten-
zij hij, met toepassing van artikel 1055 van het Gerechtelijk Wetboek, dat hoger beroep 
samen instelt met het hoger beroep tegen het eindvonnis, en, aangezien het, na te hebben 
vastgesteld dat geen dergelijk vonnis was uitgesproken, het hoger beroep tegen het tussen-
vonnis van 18 april 1994, in de bewoordingen waarin het thans is gesteld, niet ontvanke-
lijk verklaart, niet naar recht is verantwoord omdat de bodemrechter uit de omstandigheid 
dat eiser het vonnis onder uitdrukkelijk voorbehoud ten uitvoer gelegd heeft, niet kan af-
leiden dat hij in dat vonnis heeft berust (schending van de artikelen 1044, 1045, 1050 en 
1055 van het Gerechtelijk Wetboek).

2. Tweede middel
Geschonden wettelijke bepaling
- artikel 1046 van het Gerechtelijk Wetboek.
Aangevochten beslissingen en redenen
Op het hoofdberoep van eiser tegen het vonnis van 25 (lees: 20) februari 1995 verklaart 

het arrest dat hoger beroep eveneens niet ontvankelijk op grond dat "dit (het vonnis) ken-
nelijk een beslissing of maatregel van inwendige aard is in de zin van artikel 1046 van het 
Gerechtelijk Wetboek; de door (eiser) aangevoerde rechtspraak van het Hof van Cassatie 
is geenszins in strijd met de in die bepaling vervatte regel, aangezien de betwiste beslis-
sing in de aan het toezicht van het Hof onderworpen zaak, in tegenstelling tot onderhavige 
zaak, een beslissing inhield, daar zij verklaarde dat een van de partijen het bewijs niet had 
geleverd van de gegrondheid van haar eis; dat is te dezen niet het geval, daar het vonnis a 
quo zich ertoe beperkt heeft de uitspraak aan te houden om redenen waarvan geen enkele 
een beslissing inhield, zodat het wel degelijk een maatregel van inwendige aard betreft".

Grieven
De beslissing waarbij een zaak sine die wordt verdaagd is vatbaar voor hoger beroep als 

zij een geschil van feitelijke of juridische aard beslecht.
Na eraan te hebben herinnerd dat het eiser heeft verzocht om nauwkeurige rekeningen 

op te maken en na te hebben vastgesteld dat de door eiser te dien einde neergelegde zit-
tingsnota de rechtbank daaromtrent niet méér informatie verschafte, zodat hij moest wor-
den uitgenodigd om zijn eis nauwkeuriger te omschrijven waardoor de zaak nog altijd niet 
in staat van wijzen was, beslist het beroepen vonnis van 25 (lees: 20) februari 1995 de uit-
spraak aan te houden en de zaak naar de bijzondere rol te verwijzen "na alle andere, meer 
omstandige of andersluidende conclusies als niet gegrond te hebben verworpen". Aldus 
beslecht dat vonnis het geschil betreffende de stand van de zaak en beveelt het een verda-
ging waartegen eiser zich verzette met het in zijn zittingsnota voor de rechtbank aange-
voerde argument "dat de toelichting die hij had verstrekt in zijn hoofd- en aanvullende 
conclusie antwoordt op de door de rechtbank gestelde vragen" waardoor hij aangaf alle 
gegevens te hebben verstrekt die de rechtbank nodig had om hem de bedragen, zoals hij 
ze in zijn conclusie had begroot, toe te kennen en de beslissing van de rechtbank van 18 
april 1994 om de debatten te heropenen althans betwistte.

Bijgevolg is het arrest, door het hoger beroep van eiser tegen het vonnis van 25 (lees: 
20) februari 1995 niet ontvankelijk te verklaren op grond dat het hier een maatregel van 
inwendige aard betreft waarbij de zaak alleen maar wordt verdaagd zonder dat een geschil 
wordt beslecht, niet naar recht verantwoord, daar de rechtbank, door [voornoemd] vonnis 
van 25 (lees: 20) februari 1995, haar rechtsmacht over het geschil betreffende de stand 
van de bij haar aanhangige zaak volledig heeft uitgeoefend (schending van artikel 1046 
van het Gerechtelijk Wetboek).

IV. Beslissing van het Hof
Het eerste middel :
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Beide onderdelen samen :
Overwegende dat, enerzijds, krachtens artikel 1045, derde lid van het Gerech-

telijk Wetboek, de stilzwijgende berusting in de rechterlijke beslissing alleen kan 
worden afgeleid uit bepaalde en met elkaar overeenstemmende akten of feiten 
waaruit blijkt dat de partij het vaste voornemen heeft haar instemming te betui-
gen met de beslissing;

Dat eiser, na het bestreden vonnis van 18 april 1994 waarbij de heropening van 
de debatten is bevolen, "onder alle voorbehoud" een nota heeft neergelegd waar-
in hij aanvoerde dat "de toelichting die hij had verstrekt in zijn hoofd- en aanvul-
lende conclusie", namelijk die welke hij v??r de uitspraak van dat vonnis had ge-
nomen "antwoordt (antwoordde) op de door de rechtbank gestelde vragen" en dat 
uit "het onderzoek van het dossier", dat hij eveneens v??r die uitspraak had over-
gelegd, "bleek dat de eindejaarspremies [waren] gestort";

Dat het arrest, uit het feit dat eiser voornoemd vonnis onder voorbehoud ten 
uitvoer gelegd had en daarbij impliciet het nut van de bevolen heropening van de 
debatten had betwist, niet wettig heeft kunnen afleiden dat eiser in dat vonnis 
had berust en dat derhalve zijn hoger beroep tegen dat vonnis niet ontvankelijk 
was;

Overwegende dat, anderzijds, het arrest niet zonder de artikelen 1050 en 1055 
van het Gerechtelijk Wetboek te schenden, krachtens welke artikelen tegen een 
beslissing alvorens recht te doen in de regel hoger beroep mogelijk is, ofwel on-
middellijk, ofwel samen met het eindvonnis, heeft kunnen beslissen dat het hoger 
beroep van eiser tegen hetzelfde vonnis van 18 april 1994 niet ontvankelijk was 
op grond van het feit dat de eerste rechter niet definitief over het geschil had be-
slist;

Dat het middel gegrond is;
Over het tweede middel :
Overwegende dat, volgens artikel 1046 van het Gerechtelijk Wetboek, beslis-

singen of maatregelen van inwendige aard niet vatbaar zijn voor verzet of hoger 
beroep; dat die bepaling alleen van toepassing is op de beslissingen waarbij de 
rechter geen geschil van feitelijke of juridische aard beslecht of niet reeds een 
beslissing daarover wijst, zodat de beslissing geen onmiddellijk nadeel kan be-
rokkenen aan een van de partijen; 

Overwegende dat uit de motivering van het bestreden vonnis van 20 februari 
1995 blijkt dat de eerste rechter heeft beslist dat, in strijd met wat eiser aanvoer-
de, de door hem overgelegde gegevens geen voldoende bewijs opleverden van de 
gegrondheid van zijn eis en dat hij moest worden uitgenodigd om er andere voor 
te leggen, zodat, daar de zaak niet in staat van wijzen was, de rechter de uit-
spraak diende aan te houden en de zaak naar de bijzondere rol diende te verwij-
zen;

Dat de eerste rechter aldus zijn mening te kennen heeft gegeven over het ge-
schil met betrekking tot de bewijswaarde van de door eiser reeds overgelegde ge-
gevens; dat die mening nadeel kon berokkenen aan laatstgenoemde;

Dat het arrest, derhalve, de beslissing waarbij het hoger beroep van eiser tegen 
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dat vonnis niet ontvankelijk wordt verklaard, niet naar recht verantwoordt;
Dat het middel gegrond is;
En overwegende dat de vernietiging van de beslissing over de ontvankelijk-

heid van het hoofdberoep zich uitstrekt tot die betreffende de ontvankelijkheid 
van het tegenberoep en zulks ingevolge het door het arrest tussen beide beslissin-
gen gelegde verband;

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

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

over;
Verwijst de zaak naar het Arbeidshof te Brussel.

26 mei 2003 - 3° kamer – Voorzitter: de h. Storck, waarnemend voorzitter – Verslagge-
ver: mevr. Velu – Gelijkluidende conclusie van de h. Leclercq, eerste advocaat-generaal – 
Advocaat: mr. Wouters.

Nr. 321

2° KAMER - 27 mei 2003

VERNIELING VAN ANDERMANS ROERENDE EIGENDOMMEN - BEKLAAGDE 
- MEDE-EIGENAAR - GEVOLG.

Het feit dat de beklaagde mede-eigenaar is van de beschadigde zaak sluit niet uit dat het  
andermans eigendom kan zijn in de zin van artikel 559, 1° Strafwetboek1.  (Art. 559, 1° 
Sw.)

(D. T. D.)

ARREST

(A.R. P.02.1295.N)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen het vonnis, op 28 juni 2002 in hoger beroep 

gewezen door de Correctionele Rechtbank te Brussel.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Dirk Debruyne heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Thierry Werquin heeft geconcludeerd.
III. Cassatiemiddelen
De eiser stelt in een memorie drie middelen voor. Die memorie is aan dit arrest 

1 Zie Cass., 2 juni 1992, A.R. 5335, A.C. 1991-92, nr. 517.
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gehecht en maakt daarvan deel uit.
IV. Beslissing van het Hof
A. Ontvankelijkheid van het cassatieberoep 
Overwegende dat de beslissing op de burgerlijke rechtsvordering van verweer-

ster tegen eiser geen eindbeslissing is;
Dat het cassatieberoep in zoverre niet ontvankelijk is;
B. Onderzoek van de middelen
1. Eerste middel
Overwegende dat de appèlrechters over de aard van het huwelijksvermogens-

stelsel zeggen dat "deze discussie zonder belang [is daar eiser] erkent dat [ver-
weerster] minstens de [mede-eigenares] is";

Dat het middel dat opkomt tegen een overtollige reden, niet ontvankelijk is;
2. Tweede middel
Overwegende dat het feit dat de beklaagde mede-eigenaar is van de beschadig-

de zaak, niet uitsluit dat het andermans eigendom kan zijn in de zin van artikel 
559, 1°, Strafwetboek;

Dat het middel in zoverre faalt naar recht;
Overwegende dat in zoverre het middel een motiveringsgebrek aanvoert, het 

niet preciseert welk verweer of conclusie het bestreden vonnis niet beantwoordt;
Overwegende dat voor het overige het  middel én een onderzoek van feiten 

vraagt en opkomt tegen de beoordeling van de feiten door de rechter;
Dat het middel in zoverre niet ontvankelijk is;
3. Derde middel
Overwegende dat in zoverre het middel een motiveringsgebrek aanvoert, het 

niet preciseert welk verweer of conclusie het bestreden vonnis niet beantwoordt;
Dat het middel in zoverre niet ontvankelijk is;
Overwegende dat voor het overige de appèlrechters met de in het middel be-

kritiseerde reden, aan eiser geen bewijslast van zijn onschuld opleggen, maar de 
geloofwaardigheid van zijn verdedigingsmiddelen beoordelen;

Dat het middel feitelijke grondslag mist;
C. Ambtshalve onderzoek van de beslissing op de strafvordering 
Overwegende dat, wat de strafvordering betreft, de substantiële of op straffe 

van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen in acht zijn genomen en de beslis-
sing overeenkomstig de wet is gewezen;

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

27 mei 2003 - 2° kamer – Voorzitter: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter – Verslaggever:  
de h. Debruyne – Gelijkluidende conclusie van de h. Werquin, advocaat-generaal – Advo-
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caat: mr. W. Smismans, Brussel.

Nr. 322

2° KAMER - 27 mei 2003

1º KOOPHANDEL. KOOPMAN - AMBULANTE ACTIVITEIT - TOEPASSINGSGEBIED.

2º GRONDWET — GRONDWET 1994 (ART. 1 TOT 99) — ARTIKEL 19 - AMBULANTE 
ACTIVITEIT - VERKOOP VAN ABONNEMENTEN OP TIJDSCHRIFTEN - VOORAFGAANDELIJKE MACHTIGING 
- SCHENDING.

3º GRONDWET — GRONDWET 1994 (ART. 1 TOT 99) — ARTIKEL 25 - AMBULANTE 
ACTIVITEIT - VERKOOP VAN ABONNEMENTEN OP TIJDSCHRIFTEN - VOORAFGAANDELIJKE MACHTIGING 
- SCHENDING.

4º KOOPHANDEL. KOOPMAN - AMBULANTE ACTIVITEIT - VERKOOP VAN 
ABONNEMENTEN OP TIJDSCHRIFTEN - VOORAFGAANDELIJKE MACHTIGING - GRONDWET (1994) - 
ARTIKELEN 19 EN 25 - SCHENDING.

1º Faalt naar recht het middel dat aanvoert dat enkel de verkoop van abonnementen op  
kranten uitgesloten is van voorafgaandelijke vergunning indien het de bediening van een 
vast cliënteel betreft.  (Art.  5, 3° Wet van 25 juni 1993 betreffende de uitoefening van 
ambulante activiteiten en de organisatie van openbare markten)

2º, 3° en 4° Het louter onderwerpen aan een voorafgaandelijke machtiging van de verkoop  
van  abonnementen  op  tijdschriften  van  deur  tot  deur,  op  de  openbare  weg  of  een 
openbare  markt,  die  voor  het  overige  vrij  te  koop  kunnen  worden  aangeboden  en  
gekocht, maakt geen inbreuk op artikel 19, juncto 25 Grondwet uit. (Artt. 19 en 25 G.W. 
1994;  art.  5,  3°  Wet  van  25  juni  1993  betreffende  de  uitoefening  van  ambulante 
activiteiten en de organisatie van openbare markten)

(W.)

ARREST

(A.R. P.03.0139.N)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest, op 19 december 2002 gewezen 

door het Hof van Beroep te Antwerpen, correctionele kamer.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Luc Huybrechts heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Thierry Werquin heeft geconcludeerd.
III. Cassatiemiddelen
Eiser stelt in een memorie zeven middelen voor. Die memorie is aan dit arrest 

gehecht en maakt daarvan deel uit.
IV. Beslissing van het Hof
A. Prejudiciële vragen
Overwegende dat eiser, respectievelijk aan het Arbitragehof en het Hof van 
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Justitie, te stellen prejudiciële vragen opwerpt voor zover respectievelijk zijn eer-
ste of tweede middel gegrond worden verklaard;

Overwegende dat, daar dit niet het geval is, het Hof de opgeworpen prejudicië-
le vragen niet stelt;

B. Onderzoek van de middelen 
1. Eerste middel
Overwegende dat uit de in het middel aangehaalde passus van het arrest blijkt, 

dat de rechters geen prejudiciële vraag aan het Arbitragehof stellen omdat ze me-
nen dat de vraag niet onontbeerlijk is om uitspraak te doen;

Overwegende dat ze door dit oordeel artikel 26, § 2, Bijzondere Wet Arbitra-
gehof niet schenden;

Dat het middel in zoverre niet kan worden aangenomen;
Overwegende, voor het overige, dat een eventuele foutieve redengeving geen 

schending van artikel 149 Grondwet oplevert;
Dat het middel in zoverre niet ontvankelijk is;
2. Tweede middel
Overwegende dat de verplichting die artikel 234 (ex 177) EG-Verdrag oplegt 

aan de nationale instantie waarvan de beslissingen volgens het nationale recht 
niet vatbaar zijn voor hoger beroep, om de in een bij haar aanhangige zaak opge-
worpen prejudiciële vraag te stellen aan het Hof van Justitie, niet de hoven van 
beroep bedoelt, daar tegen hun beslissingen cassatieberoep openstaat;

Dat het middel faalt naar recht;
3. Derde middel
Overwegende dat uit de in het middel aangehaalde passus van het arrest blijkt 

dat de rechters geen prejudiciële vraag aan het Hof van Justitie stellen omdat ze 
de beslissing daarover niet noodzakelijk achten voor het wijzen van hun arrest;

Overwegende dat ze door dit oordeel artikel 234 (ex 177) EG-Verdrag niet 
schenden;

Dat het middel in zoverre niet kan worden aangenomen;
Overwegende, voor het overige, dat een eventuele foutieve redengeving geen 

schending van artikel 149 Grondwet oplevert;
Dat het middel in zoverre niet ontvankelijk is;
4. Vierde middel
Overwegende dat het middel niet preciseert hoe het arrest artikel 6 Gerechte-

lijk Wetboek schendt, mitsdien in zoverre bij gebrek aan nauwkeurigheid niet 
ontvankelijk is;

4.1. Eerste onderdeel
Overwegende dat de rechter die de reden opgeeft waarom hij een verweermid-

del verwerpt, te dezen het verweer op grond van artikel 7.1 EVRM, niet hoeft te 
motiveren omtrent de argumenten die ter ondersteuning van het verweermiddel 
werden aangevoerd;
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Dat het onderdeel faalt naar recht;
4.2. Tweede onderdeel
Overwegende dat de rechters met de in het onderdeel aangehaalde passus van 

het arrest van eisers appèlconclusie, geen uitlegging geven die met de bewoor-
dingen ervan onverenigbaar is;

Dat het onderdeel feitelijke grondslag mist;
4.3. Derde onderdeel
Overwegende dat, anders dan het onderdeel stelt, de rechters eisers verweer op 

grond van artikel 10, juncto artikel 14 EVRM verwerpen en beantwoorden;
Dat het onderdeel feitelijke grondslag mist;
5. Vijfde middel
Overwegende dat artikel 5 van de wet van 25 juni 1995 betreffende de uitoefe-

ning van ambulante activiteiten en de organisatie van openbare markten de ge-
vallen vermeldt die niet aan deze wet zijn onderworpen;

Dat artikel 5, 3° van de vermelde wet aldus van haar toepassingsgebied uit-
sluit:  "de verkoop van kranten en tijdschriften, evenals het zich abonneren op 
kranten in de mate dat het de regelmatige bediening van een vast en lokaal cliën-
teel betreft, de postorderverkopen en de verkopen door middel van automaten";

Overwegende dat uit de wetsgeschiedenis blijkt dat de verkoop van abonne-
menten op kranten en tijdschriften onder het toepassingsgebied van de wet valt, 
behalve indien het gedaan wordt door een persoon die een vast en lokaal cliën-
teel bedient;

Overwegende dat eisers artikel 5, 3° van de vermelde wet als volgt uitleggen: 
"dat enkel de verkoop van abonnementen op kranten uitgesloten is van vooraf-
gaandelijke vergunning indien het de bediening van een vast cliënteel betreft"; 
(...)

Overwegende dat evenwel het arrest oordeelt dat onder de "verkoop van kran-
ten en tijdschriften", vermeld in artikel 5, 3° van de bedoelde wet, niet het verko-
pen van abonnementen op kranten kan worden begrepen; dat het aldus van de 
wet een juiste uitlegging geeft;

Dat het middel faalt naar recht;
6. Zesde middel
Overwegende dat de rechter die oordeelt dat de tekst van de wet zelf duidelijk 

is, artikel 7.1 EVRM niet schendt;
Dat het middel faalt naar recht;
7. Zevende middel
Overwegende dat het middel niet preciseert hoe het arrest artikel 14 EVRM 

schendt, mitsdien in zoverre bij gebrek aan nauwkeurigheid niet ontvankelijk is;
Overwegende dat het louter onderwerpen aan een voorafgaandelijke machti-

ging van de verkoop van abonnementen op tijdschriften van deur tot deur, op de 
openbare weg of een openbare markt, die voor het overige vrij te koop kunnen 
worden aangeboden en gekocht, geen inbreuk op artikel 19, juncto 25 Grondwet 
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uitmaakt; 
Dat het middel in zoverre faalt naar recht;
Overwegende dat artikel 10.2 EVRM bepaalt dat de uitoefening van de rechten 

en verplichtingen betreffende de vrije meningsuiting met zich brengen, kunnen 
worden onderworpen aan bepaalde formaliteiten, voorwaarden, beperkingen of 
sancties, welke bij de wet worden voorzien en die in een democratische samenle-
ving nodig zijn in het  belang van 's lands veiligheid,  de bescherming van de 
openbare orde en het voorkomen van strafbare feiten, de bescherming van de ge-
zondheid of de goede zeden, de bescherming van de goede naam of de rechten 
van anderen om de verspreiding van vertrouwelijke mededelingen te voorkomen 
of om het gezag en de onpartijdigheid van de rechterlijke macht te waarborgen;

Overwegende dat het arrest de redenen opgeeft waarom de wet van 25 juni 
1995 de verkoop van abonnementen op tijdschriften van deur tot deur, op de 
openbare weg of een openbare markt, aan een voorafgaandelijke machtiging on-
derwerpt,  namelijk de bescherming van de consument en het  voorkomen van 
sectoriële misbruiken, zoals die in het verleden werden vastgesteld;

Overwegende dat het arrest, anders dan het middel stelt, hiermede de toets van 
de toepassingsvoorwaarden van artikel 10.2 EVRM heeft verricht;

Overwegende dat het middel in zoverre feitelijke grondslag mist;
C. Ambtshalve onderzoek van de beslissing op de strafvordering 
Overwegende dat de substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven 

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

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

27 mei 2003 - 2° kamer – Voorzitter: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter – Verslaggever:  
de h. Huybrechts – Gelijkluidende conclusie van de h. Werquin, advocaat-generaal – Ad-
vocaat: mr. A. Van der Graesen, Hasselt.

Nr. 323

2° KAMER - 28 mei 2003

1º HOGER BEROEP — STRAFZAKEN (DOUANE EN ACCIJNZEN 
INBEGREPEN) — GEVOLGEN. BEVOEGDHEID VAN DE RECHTER - GEVOLGEN - VOORLOPIGE 
HECHTENIS - INVRIJHEIDSTELLING ONDER BORGTOCHT - ALLEEN HOGER BEROEP VAN DE 
INVERDENKINGGESTELDE - HANDHAVING VAN DE HECHTENIS - VERZWARING VAN DE TOESTAND VAN 
DE INVERDENKINGGESTELDE.

2º VOORLOPIGE HECHTENIS — HOGER BEROEP - BESCHIKKING TOT 
INVRIJHEIDSTELLING ONDER BORGTOCHT - ALLEEN HOGER BEROEP VAN DE INVERDENKINGGESTELDE 
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- HANDHAVING VAN DE HECHTENIS - VERZWARING VAN DE TOESTAND VAN DE 
INVERDENKINGGESTELDE.

1º  en  2°  Wanneer  alleen  de  inverdenkinggestelde  hoger  beroep  instelt  tegen  een 
beschikking  van de raadkamer,  waarbij  zijn  invrijheidstelling  onder  borgtocht  bevolen 
wordt, kan de kamer van inbeschuldigingstelling zijn toestand niet verergeren door de  
handhaving van zijn hechtenis te bevelen1. (Artt. 30, §1 en 37 Wet Voorlopige Hechtenis 
1990)

(V.)

ARREST (vertaling)

(A.R. P.03.0747.F)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 13 mei 2003 gewezen door 

de kamer van inbeschuldigingstelling van het Hof van Beroep te Luik.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Frédéric Close heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Jean Spreutels heeft geconcludeerd.
III. Cassatiemiddelen
Eiser voert twee middelen aan.
IV. Beslissing van het Hof
Overwegende dat het Hof geen acht slaat op de memorie, die op de griffie is 

ontvangen op 26 mei 2003, dit is buiten de termijn die bedoeld wordt in artikel 
31, §3, eerste lid van de wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechte-
nis;

Over het ambtshalve aangevoerde middel: schending van de artikelen 30, §1 
en 37 van de wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis :

Overwegende dat, wanneer alleen de verdachte hoger beroep instelt, de zaak 
alleen binnen de grenzen van het belang van die verdachte bij de appèlrechters 
aanhangig wordt gemaakt;

Overwegende dat, wanneer alleen eiser hoger beroep instelt tegen een beschik-
king van de raadkamer waarbij zijn invrijheidstelling onder borgtocht bevolen 
wordt, de kamer van inbeschuldigingstelling zijn toestand niet  kan verzwaren 
door de handhaving van zijn voorlopige hechtenis te bevelen;

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;
Laat de kosten ten laste van de Staat;
Verwijst de zaak naar de anders samengestelde kamer van inbeschuldigingstel-

1 Cass., 30 april 1997, A.R. P.97.0562.F, nr. 212.
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ling van het Hof van Beroep te Luik.

28 mei 2003 - 2° kamer – Voorzitter: de h. Lahousse, afdelingsvoorzitter – Verslagge-
ver: de h. Close – Gelijkluidende conclusie van de h. Spreutels, advocaat-generaal – Ad-
vocaat: mr. S. Van Nuffel d'Heynsbroeck, Verviers.

Nr. 324

2° KAMER - 28 mei 2003

1º VERWIJZING VAN EEN RECHTBANK NAAR EEN ANDERE – STRAFZAKEN 
– GEWETTIGDE VERDENKING – ONDERZOEKSRECHTER – VOLLEDIGE RECHTBANK VAN EERSTE 
AANLEG - ONTVANKELIJKHEID.

2º ONDERZOEKSRECHTER – VERWIJZING VAN EEN RECHTBANK NAAR 
EEN ANDERE – GEWETTIGDE VERDENKING – VOLLEDIGE RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG – 
ONTVANKELIJKHEID.

3° VERWIJZING VAN EEN RECHTBANK NAAR EEN ANDERE – STRAFZAKEN 
– GEWETTIGDE VERDENKING – VERZOEKSCHRIFT VAN DE PROCUREUR-GENERAAL BIJ HET HOF VAN 
CASSATIE – ONTVANKELIJKHEID - GEVOLG.

1º en 2° Het verzoekschrift  is niet  kennelijk onontvankelijk,  wanneer het ertoe strekt de  
zaak wegens gewettigde verdenking te onttrekken aan de volledige rechtbank van eerste  
aanleg, waartoe de onderzoeksrechter behoort bij wie feiten van belaging aanhangig zijn  
gemaakt,  waardoor  twee  andere  onderzoeksrechters  van  dezelfde  rechtbank  zijn  
getroffen1. (Artt. 542 Sv.)

3° Wanneer het Hof van Cassatie oordeelt dat het door de procureur-generaal bij dat Hof  
ingestelde verzoekschrift tot verwijzing van een zaak van een rechtbank naar een andere  
wegens gewettigde verdenking niet kennelijk onontvankelijk is, beveelt het de in art. 545  
Sv. bepaalde mededelingen2. (Artt. 542 en 545 Sv.)

(Proc.-gen. bij het Hof van Cassatie inzake P.)

ARREST (vertaling)

1 Sinds de wijziging van de artt.  542,  eerste  lid  en  545 Sv.  door  de W.  12 maart  1998,  is  het 
verzoekschrift  tot  verwijzing  van  de  zaak  van  een  onderzoeksrechter  naar  een  andere  wegens 
gewettigde verdenking kennelijk niet-ontvankelijk (Cass., 10 juni 1998, A.R. P.98.0549.F, nr. 300, 
20 juli 1998, A.R. P.98.0984.N, nr. 359 en 30 juni 1999, A.R. P.99.0775.F, nr. 410), als het een reden 
betreft die deze magistraat eigen is. Het verzoekschrift is daarentegen ontvankelijk als het, zoals in 
bovenstaand arrest, betrekking heeft op een zaak die verband houdt met de volledige rechtbank van 
eerste aanleg waartoe de onderzoeksrechter  behoort,  ook al  is het  onderzoek niet  afgesloten (zie 
Cass., 22 jan. 2003, A.R. P.03.0081.F, nr. 52 en R. DECLERCQ,  Beginselen van Strafrechtspleging, 
tweede uitg., 1999, blz. 1071, nr. 2497).
2 Contra Cass., 2 juni 1999, A.R. P. 99.0704.F, nr. 329. Uit de parlementaire voorbereiding van de 
W. 12 maart 1998 tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek en het Wetboek van Strafvordering 
inzake de procedure tot onttrekking van de zaak aan de rechter,  volgt dat,  wat de procedure tot 
onttrekking betreft, de partijen steeds recht hebben op een debat op tegenspraak, ook al wordt de 
onttrekking gevorderd door het O.M., met inbegrip van de proc.-gen. bij het Hof van Cassatie (zie 
Gedr. St. Kamer 1996-97, nr. 866/2, blz. 2, 3, 5 en 6, nr. 886/7, blz. 12 en 15; Gedr. St. Senaat, nr. 
456/8, blz. 3).
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(A.R. P.03.0771.F)

HET HOF,
Gehoord raadsheer Frédéric Close in zijn verslag en op de conclusie van advo-

caat-generaal Jean Spreutels;
Gelet op de vordering van de procureur-generaal bij het Hof van Cassatie, al-

dus gesteld:
“Ondergetekende procureur-generaal heeft de eer hierbij uiteen te zetten dat 

het dossier van de rechtspleging inzake D.P., geboren te ... op ..., wonende te ..., 
aanhangig is gemaakt bij mevrouw de onderzoeksrechter Dejardin te Charleroi, 
die op 5 mei 2003 een aanhoudingsbevel tegen die inverdenkinggestelde heeft 
uitgevaardigd, doordat hij, te ... twee personen, te dezen mevrouw B.F. en me-
vrouw V.D., beiden onderzoeksrechter bij de Rechtbank van Eerste Aanleg te 
Charleroi,  herhaaldelijk  heeft  lastiggevallen  tussen  20 september 2002  en 
4 mei 2003, terwijl hij wist of had moeten weten dat hij door dat gedrag de rust 
van  die  personen  ernstig  verstoorde  (notities  van  het  parket  te  ...,  nr. 
45.L9.501482/03; dossier nr. 45/2003 van de onderzoeksrechter);

Die situatie kan bij de partijen en bij derden gewettigde verdenking doen ont-
staan omtrent de onpartijdigheid en objectiviteit van de rechters die deel uitma-
ken van de Rechtbank van Eerste Aanleg te ...;

Teneinde die gewettigde verdenking te voorkomen, is het verantwoord de zaak 
aan die rechtbank te onttrekken en deze te verwijzen naar een andere rechtbank 
van eerste aanleg;

Om die redenen, gelet op de artikelen 542 en 545 van het Wetboek van Straf-
vordering, verzoekt de ondergetekende procureur-generaal dat het het Hof beha-
ge de zaak nr. 45.L9.501482/03 aan de Rechtbank van Eerste Aanleg te Charle-
roi te onttrekken en deze te verwijzen naar een andere rechtbank van eerste aan-
leg.

Brussel, 20 mei 2003.
Voor de procureur-generaal,
De advocaat-generaal,
(o) J. Spreutels.”
Overwegende dat de aangevoerde redenen niet alleen betrekking hebben op de 

onderzoeksrechter bij wie de zaak thans aanhangig is gemaakt, maar betrekking 
heeft op de gehele rechtbank waartoe hij behoort;

Dat, bijgevolg, het verzoek niet kennelijk onontvankelijk is;

OM DIE REDENEN,
Gelet op de artikelen 542 en 545 van het Wetboek van Strafvordering;
Beveelt:
1° de mededeling van dit arrest en van de brief van 16 mei 2003 van de procu-

reur-generaal bij het Hof van Beroep te Bergen aan de voorzitter van de Recht-
bank van Eerste Aanleg te Charleroi, om vóór 11 juni 2003 een verklaring onder-
aan de uitgifte van het arrest te stellen, na overleg met de met naam genoemde 
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leden van het rechtscollege, die de voormelde verklaring mede ondertekenen;
2° de mededeling van dit arrest en van de voormelde brief van procureur-gene-

raal bij het Hof van Beroep aan de niet-verzoekende partij, D.P., teneinde zijn 
conclusie vóór 11 juni 2003 neer te leggen op de griffie van het Hof, waarvan de 
terechtzitting is vastgesteld op 25 juni 2003;

3° dat op die terechtzitting verslag zal worden uitgebracht door raadsheer Fré-
déric Close.

28 mei 2003 - 2° kamer – Voorzitter: de h. Lahousse, afdelingsvoorzitter – Verslagge-
ver: de h. Close – Gelijkluidende conclusie van de h. Spreutels, advocaat-generaal.

Nr. 325

1° KAMER - 30 mei 2003

1º ERFDIENSTBAARHEID - NIET VOORTDURENDE ERFDIENSTBAARHEID - 
CONVENTIONEEL RECHT VAN OVERGANG - BEVRIJDENDE VERJARING - BEWIJSLAST.

2º VERJARING — BURGERLIJKE ZAKEN — ALGEMEEN - BEVRIJDENDE VERJARING - 
ERFDIENSTBAARHEID - NIET VOORTDURENDE ERFDIENSTBAARHEID - CONVENTIONEEL RECHT VAN 
OVERGANG - BEWIJSLAST.

1º en 2° Wie de uitoefening van een conventioneel recht van overgang vordert op grond  
van een titel die ouder is dan dertig jaar, moet, als hem de bevrijdende verjaring wordt 
tegengeworpen,  het  bewijs  leveren dat  de erfdienstbaarheid  werd uitgeoefend sedert  
minder dan dertig jaar voorafgaande aan de vordering en aldus de verjaring werd gestuit 
en het verval door onbruik vermeden1; wie tegenwerpt dat het recht van overgang reeds 
was  tenietgegaan  door  bevrijdende  verjaring  van  dertig  jaar  voorafgaande  aan  de  
bewezen oudste daad van stuiting binnen de dertig jaar voorafgaande aan het instellen  
van de vordering, moet het bewijs van dit dertigjarige onbruik leveren2.  (Artt. 688, derde 
lid, 706 en 707 B.W.)

(D. T. cs P.)

ARREST

(A.R. C.00.0347.N)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen een vonnis, op 14 maart 2000 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 Guy Dubrulle heeft geconcludeerd.

1 Cass., 18 nov. 1983, A.R. 3884, nr. 153.
2 Zie Cass., 5 april 1990, A.R. 6205, nr. 471 en, behalve telkens de voetnoot (1) bij dit arrest en bij 
het  in  vorige voetnoot  geciteerde  arrest,  een commentaar,  bij  beide  arresten,  van  N.  VERHEYDEN-
JEANMART, PH. COPPENS & C. MOSTIN, “Examen de jurisprudence (1989 à 1998), Les biens”, R.C.J.B. 
2000, 452, nr. 202.
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III. Middel
Eiser voert in zijn verzoekschrift een middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 6.1 van het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en 

de fundamentele vrijheden, gesloten te Rome op 4 november 1950, goedgekeurd bij de 
wet van 13 mei 1955;

- de artikelen 1955, 706, 707, 1315 en 2262 van het Burgerlijk Wetboek;
- de artikelen 824 en 1045 van het Gerechtelijk Wetboek;
- de algemene rechtsbeginselen van de strikte interpretatie van de afstand en van de 

procesgelijkheid der partijen.
Aangevochten beslissingen
Het bestreden vonnis van bevestiging zegt voor recht dat het eigendom van eiser, gele-

gen te Breendonk-Puurs,  ter plaatse genaamd "Steenbossen",  gekadastreerd wijk B nr. 
160/c en 160d, bezwaard is met een conventioneel recht van uitweg van drie meter breed-
te ten voordele van het eigendom van de verweerders gelegen te Breendonk-Puurs, ter 
plaatse genaamd "Steenbossen", gekadastreerd wijk B nr. 179/a, overeenkomstig akte van 
16 december 1996 verleden voor notaris P. te Willebroek en aangeduid volgens de lijn A-
B van het deskundigenverslag van T. van 29 maart 1995 (plan I), en veroordeelt eiser alle 
hindernissen weg te nemen die dit recht van uitweg zouden belemmeren binnen de twee 
maanden op straffe van een dwangsom van 5.000 BEF voor iedere inbreuk op de vrije uit-
oefening of iedere belemmering onder welke vorm ook, op volgende gronden: ten onrech-
te stelt eiser dat de verweerders niet het bewijs bijbrengen dat de erfdienstbaarheid niet 
door verjaring teniet zou zijn gegaan; het is immers eiser zelf die in eerste aanleg heeft 
verzocht door getuigen het positief bewijs te brengen van een dertigjarige non-usus van 
erfdienstbaarheid, doch hij heeft in dit bewijs gefaald; inderdaad is uit het tegenverhoor 
gebleken dat minstens sedert 1957 het conventioneel tracé van de erfdienstbaarheid werd 
gebruikt door de pachter van het perceel gelegen voor dat van de verweerders (getuige 
L.), en tot 1962 door een andere pachter (getuige D.B.), zelfs tot in 1983 ten voordele van 
het perceel van de verweerders zelf (getuigen V.D. en F.); gelet op het gebruik sedert 
1957 zou eiser dan logischerwijze dienen te bewijzen dat tussen 16 december 1926 en 16 
december 1956 het tracé van bedoelde erfdienstbaarheid op geen enkel ogenblik werd ge-
bruikt; het bewijs daarvan volgt geenszins uit het verhoor van de rechtstreekse getuigen; 
getuige D.B. heeft het immers over de tijd toen hij zelf land bewerkte in de onmiddellijke 
buurt van de betwiste percelen, doch deze getuige is geboren op 22 april 1917, zodat zelfs 
indien zou worden aangenomen dat hij reeds op zeer jonge leeftijd de percelen "in de on-
middellijke buurt" bewerkte, toch moeilijk kan worden aangenomen dat hij dat voor eigen 
rekening zou hebben gedaan vanaf zowat zijn tiende levensjaar, noch kan worden aange-
nomen dat zijn herinnering aan die percelen en de genomen overgangen na zo lange tijd 
nog de preciesheid zou toelaten waarmee hij zich uitspreekt, temeer daar moeilijk kan 
aanvaard worden dat een tienjarige al veel interesse zou vertonen voor de configuratie van 
een aantal percelen landbouwgrond; uit diens getuigenis kan geen enkel bewijs volgen, 
evenmin trouwens als uit het getuigenis van H., die zelfs niet stelt dat hij P. nooit de uit-
weg rechts van de gracht heeft zien gebruiken. De door eiser ingeroepen verjaring wordt 
dan ook niet bewezen.

Grieven
1. Eerste onderdeel
De verweerders steunden hun conventioneel recht van uitweg op de op 16 december 

1926 door notaris P. opgestelde akte en eiser wierp de verjaring van dit recht van uitweg 
op zodat de verweerders, voor de periode van 16 december 1926 tot 16 december 1956, 
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gehouden waren het  bewijs  te  leveren dat de erfdienstbaarheid gedurende die  periode 
werd uitgeoefend en dat aldus de verjaring werd gestuit en het verval door onbruik werd 
vermeden. De bestreden beslissing, die de vordering van de verweerders gegrond oordeelt 
zonder dat dit bewijs van uitoefening der erfdienstbaarheid gedurende die periode door de 
verweerders geleverd werd, is derhalve niet wettelijk gerechtvaardigd (schending van de 
artikelen 706, 707 en 2262 van het Burgerlijk Wetboek).

2. Tweede onderdeel
Eiser wierp zowel in zijn syntheseconclusie voor de eerste rechter als in zijn appèlcon-

clusie de bevrijdende verjaring der erfdienstbaarheid wegens non-usus gedurende 30 jaar 
op en hield uitdrukkelijk staande dat verweerders in dat geval dienden te bewijzen dat er 
gedurende 30 jaar, namelijk van 16 december 1926 tot 16 december 1956, gebruik was 
gemaakt van de uitweg. Het verzoek, door eiser in eerste aanleg gedaan, zelf door getui-
gen het positief bewijs te leveren van de non-usus gedurende 30 jaar, houdt geenszins in 
dat hij aan het vereiste van het bewijs van de usus gedurende 30 jaar, te leveren door de 
verweerders, zou verzaakt hebben (schending van de artikelen 824 en 1045 van het Ge-
rechtelijk Wetboek, en van het algemeen rechtsbeginsel van de restrictieve interpretatie 
der verzaking). Dit verzoek van eiser ontslaat de verweerders evenmin van het vereiste het 
bewijs van de usus van de uitweg gedurende minstens 30 jaar te leveren (schending van 
de artikelen 706, 707, 1315 en 2262 van het Burgerlijk Wetboek).

3. Derde onderdeel
Het feit dat eiser gefaald heeft in het brengen van het bewijs van een dertigjarige non-

usus van de erfdienstbaarheid van uitweg, ontslaat de verweerders niet van het door de 
wet gestelde vereiste het bewijs te leveren van de usus der erfdienstbaarheid gedurende 30 
jaar, inzonderheid voor de periode van 16 december 1926 tot 16 december 1956 (schen-
ding van de artikelen 706, 707, 1315 en 2262 van het Burgerlijk Wetboek). Het bestreden 
vonnis verwerpt de getuigenissen van het rechtstreeks verhoor omdat D.B. te jong was ten 
tijde der feiten en de nodige preciesheid mist en omdat H. niet stelt dat hij P. nooit de uit-
weg van rechts heeft zien gebruiken. Deze redengeving houdt niet in dat daardoor het be-
wijs van de positieve usus van de erfdienstbaarheid zou geleverd zijn, zodat het bestreden 
vonnis ten onrechte de vordering van de verweerders gegrond heeft verklaard, zonder dat 
zij het bewijs van de usus der erfdienstbaarheid voor de periode van 16 december 1926 tot 
16 december 1956 hebben geleverd. Het bestreden vonnis stelt evenmin vast dat dit be-
wijs door het tegenverhoor zou geleverd zijn, daar dit slechts de periode vanaf 1957 be-
treft (schending van de artikelen 706, 707, 1315 en 2262 van het Burgerlijk Wetboek). 
Door de vordering van de verweerders gegrond te verklaren zonder dat deze het bij de wet 
vereiste bewijs van de usus gedurende 30 jaar van de erfdienstbaarheid van uitweg hebben 
geleverd, heeft het bestreden vonnis de procesgelijkheid tussen partijen miskend, zodat ei-
ser geen eerlijk proces gehad heeft (schending van artikel 6.1 EVRM en van het algemeen 
rechtsbeginsel van de procesgelijkheid der partijen).

IV. Beslissing van het Hof
1. Derde onderdeel
Overwegende dat, krachtens artikel 706 van het Burgerlijk Wetboek, de erf-

dienstbaarheden tenietgaan door het niet uitoefenen ervan gedurende dertig ja-
ren;

Dat, krachtens artikel 707 van dit wetboek, bij niet voortdurende erfdienstbaar-
heden de dertig jaren beginnen te lopen vanaf de dag dat men heeft opgehouden 
daarvan gebruik te maken;

Dat, krachtens artikel 688, derde lid van het Burgerlijk Wetboek, het conventi-
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oneel recht van overgang een niet-voortdurende erfdienstbaarheid is;
Dat degene die de uitoefening van een conventioneel recht van overgang vor-

dert op grond van een titel die ouder is dan dertig jaar, als hem de bevrijdende 
verjaring wordt tegengeworpen, het bewijs moet leveren dat de erfdienstbaarheid 
werd uitgeoefend sedert minder dan dertig jaar voorafgaande aan de vordering en 
aldus de verjaring werd gestuit en het verval door onbruik vermeden;

Overwegende dat degene die tegenwerpt dat het recht van overgang reeds was 
tenietgegaan door bevrijdende verjaring van dertig jaar voorafgaande aan de be-
wezen oudste daad van stuiting binnen de dertig jaar voorafgaande aan het instel-
len van de vordering, het bewijs van dit dertigjarige onbruik moet leveren;

Dat het onderdeel dat aanvoert dat de verweerders als eigenaars van het heer-
send erf de bewijslast dragen van het onbruik tussen 16 december 1926 en 16 de-
cember 1956, in zoverre faalt naar recht;

Overwegende dat het onderdeel verder geen zelfstandige grief aanvoert en ge-
heel is afgeleid uit de aangevoerde miskenning van de regelen van de bewijslast;

Dat het onderdeel in zoverre niet ontvankelijk is;
2. Eerste onderdeel
Overwegende dat het onderdeel aanvoert dat de verweerders niet gerechtigd 

zijn op het bedongen recht van overgang zonder dat ze het bewijs hebben gele-
verd van de uitoefening van die erfdienstbaarheid van overgang gedurende de 
periode van 16 december 1926 tot 16 december 1956;

Overwegende dat uit het antwoord op het derde onderdeel volgt dat de ver-
weerders dit niet dienden te bewijzen;

Dat het onderdeel niet kan worden aangenomen;
3. Tweede onderdeel
Overwegende dat het bestreden vonnis niet oordeelt dat eiser door zijn eigen 

bewijsaanbod met getuigen van het niet-gebruik van de erfdienstbaarheid door 
de verweerders de vereiste van de op deze laatsten rustende bewijslast heeft ver-
zaakt;

Overwegende verder dat het bestreden vonnis oordeelt dat de verweerders niet 
het bewijs van de uitoefening van het recht van overgang moeten leveren voor de 
periode van 16 december 1926 tot 16 december 1956; dat het die beslissing ech-
ter niet laat steunen op het feit dat eiser zelf heeft aangeboden te bewijzen dat de 
verweerders het recht van overgang niet hebben uitgeoefend;

Dat het onderdeel feitelijke grondslag mist;
OM DIE REDENEN,
HET HOF,
Verwerpt het cassatieberoep;
Veroordeelt eiser in de kosten.

30 mei 2003 - 1° kamer –  Voorzitter en Verslaggever: de h. Waûters, waarnemend 
voorzitter – Gelijkluidende conclusie van de h. Dubrulle, advocaat-generaal – Advocaten: 
mrs. Houtekier en Geinger.
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Nr. 326

1° KAMER - 30 mei 2003

1º VERZEKERING — LANDVERZEKERING - VERZEKERINGSOVEREENKOMST - BEWIJS - 
INHOUD - WIJZIGINGEN - WERKING IN DE TIJD.

2º WETTEN. DECRETEN. ORDONNANTIES. BESLUITEN — WERKING IN DE 
TIJD EN IN DE RUIMTE - LANDVERZEKERING - VERZEKERINGSOVEREENKOMST - BEWIJS - 
INHOUD - WIJZIGINGEN - WERKING IN DE TIJD.

1º en 2° Artikel 10 van de Wet van 25 juni 1992 op de Landverzekeringsovereenkomst  
inzake het bewijs en de inhoud van de verzekeringsovereenkomst en haar wijzigingen is 
slechts  van  toepassing  op  de  wijzigingen  van  de  verzekeringsovereenkomsten,  die 
aangegaan  zijn  vóór  de  inwerkingtreding  van  die  bepalingen,  vanaf  de  dag  van  die 
wijzigingen na die inwerkingtreding1.  (Artt. 10 en 148, §§1 en 2 Wet 25 juni 1992 op de 
landverzekeringsovereenkomst; art. 2 B.W.)

(WERREBROEK N.V. en W. T. FORTIS AG N.V.)

ARREST

(A.R. C.00.0574.N)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 25 mei 2000 gewezen door 

het Hof van Beroep te Gent.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Eric Dirix heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Guy Dubrulle heeft geconcludeerd.
III. Middel
De eisers voeren in hun verzoekschrift een middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 6.1 van het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en 

de fundamentele vrijheden, gesloten te Rome op 4 november 1950 en goedgekeurd bij wet 
van 13 mei 1955;

- artikel 149 van de Grondwet;
- de artikelen 1347 en 1353 van het Burgerlijk Wetboek;
- de artikelen 10, §1, 148, §2, en 149 van de wet van 25 juni 1992 op de landverzeke-

ringsovereenkomst;
- artikel 25 van de wet van 11 juni 1874 betreffende de verzekeringen, (vormend boek 

I, titel X van het Wetboek van Koophandel);
- artikel 1 van het koninklijk besluit van 24 augustus 1992 tot vaststelling van de datum 

van inwerkingtreding van de bepalingen van de wet van 25 juni 1992 op de landverzeke-

1 Zie Cass., 29 juni 2001, A.R. C.98.0378.N, nr. 414 (betreffende de artikelen 5, 6 en 7 inzake de  
mededelingsplicht)  en  12 april  2002,  A.R.  C.01.0157.F,  nr.  224,  Memorie  van toelichting,  Doc. 
Kamer, 1586/1-90/91, p. 111; A.-M. VERHEYDEN, “Les principes de droit transitoire et leur application 
à la loi sur le contrat d'assurance terrestre du 25 juin 1992”, R.G.A.R. 1995, 12465, nr. 6.
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ringsovereenkomst;
- het algemeen rechtsbeginsel van de eerbied voor de rechten van de verdediging en van 

het beschikkingsbeginsel van partijen.
Aangevochten beslissingen
Het bestreden arrest van bevestiging wijst de vordering af van de eisers om verweerster 

te veroordelen om te betalen aan tweede eiser ten provisionele titel en met voorbehoud 
voor de periode na 30 juni 1999 tot op de datum van algehele werkbekwaamheid de som 
van 1.726.968 BEF en aan eerste eiseres ten provisionele titel en met voorbehoud voor de 
terugbetaalbare premies na 30 juni 1999 de som van 106.545 BEF als ongegrond, op de 
volgende gronden: 

Met hun rechtsmiddel hernemen de eisers (de) vordering die ertoe strekt de voordelen 
te bekomen van de door de eisers op 4 juli 1980 bij verweerster onderschreven verzeke-
ringsovereenkomst gekend onder polisnummer 1044379/04 met waarborg een prestatie 
ingeval van invaliditeit door ziekte of ongeval in evenredigheid tot de graad en de duur 
van de invaliditeit. 

Het is niet betwist dat tweede eiser sinds 9 oktober 1995 volledig werkonbekwaam is. 
Verweerster houdt voor niet tot dekking te zijn gehouden op grond van artikel 8a/punt 7 
van de algemene voorwaarden van de overeenkomst waarin is bepaald dat de waarborg 
nooit wordt verleend wanneer de invaliditeit het gevolg is van subjectieve of psychische 
stoornissen,  met  uitzondering van die  waarvan de diagnose steunt  op organische ver-
schijnselen. Omtrent de medische toestand van de verzekerde werd ingevolge overeen-
komst van 28 februari 1996 een minnelijke medische expertise verricht. Over de medische 
conclusie ervan bestaat geen discussie: tweede eiser lijdt aan een depressie van het melan-
cholische type volgens DSM IV en het gaat om subjectieve of psychologische stoornissen 
waarvan de diagnose niet steunt op organische verschijnselen (...). Het door verweerster 
ingeroepen artikel 8 maakt deel uit van de door haar overgelegde uitgave van de algemene 
voorwaarden. De eisers houden voor dat bij het aangaan van de polis in 1980 de algemene 
voorwaarden van het type B werden onderschreven die de door verweerster ingeroepen 
uitsluitingsgrond niet bevatten en dat zij de nieuwe algemene voorwaarden type C nooit 
onderschreven hebben. Verweerster houdt voor in 1985 aan eiser een brief te hebben ge-
stuurd inzake tariefwijziging en wijziging van de algemene voorwaarden. Zij legt een ko-
pie over van deze brief waarin onder meer is vermeld dat de nieuwe versie van de algeme-
ne voorwaarden is meegestuurd. Het betreft een niet gedateerde brief die uitgaat van A.G. 
Ziekte Invaliditeit en niet persoonlijk is gericht aan de eisers maar, met de aanspreking 
"Geachte Kliënte, Geachte Kliënt", blijkbaar is gericht tot het geheel van de onderschrij-
vers van verzekeringspolissen van dit type. De eisers ontkennen die brief ontvangen te 
hebben en er wordt geen expliciet schriftelijk bewijs overgelegd van de aanvaarding door 
de eisers van de uitgave C van de algemene voorwaarden. Waar het om een brief gaat die 
blijkbaar werd gericht aan het geheel van de cliënten die een verzekering "Gewaarborgd 
inkomen" afsloten moet worden aangenomen dat die ook naar de eisers werd verstuurd. 
De gevolgen van deze toezending dienen te worden beoordeeld in het licht van artikel 12 
van de door eiser onderschreven algemene voorwaarden uitgave B handelend over de wij-
ziging van de verzekerings- en premievoorwaarden. De maatschappij kan, zo zij haar ver-
zekerings- of tariefvoorwaarden wijzigt, vanaf de eerstvolgende vervaldag de gewijzigde 
voorwaarden of premies toepassen, na de verzekeringnemer hiervan in kennis te hebben 
gesteld. Binnen 30 dagen volgend op de ontvangst van dit bericht kan de verzekeringsne-
mer evenwel het contract verbreken. Na die termijn worden de nieuwe voorwaarden be-
schouwd als zijnde aanvaard. Door die termijn te laten verstrijken zonder tot verbreking 
over te gaan en bovendien de hogere premie te betalen hebben de eisers ingestemd met de 
algemene voorwaarden vermeld in de uitgave C en dient ook de door verweerster ingeroe-
pen uitsluitingsgrond toepassing te vinden. De eisers kunnen zich daaromtrent niet op een 
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nuttige wijze beroepen op artikel 10 van de wet op de landverzekeringsovereenkomst van 
1992 omdat de wijziging in de algemene voorwaarden zich voordeed voor het van kracht 
worden van deze wet.

Grieven
1. Eerste onderdeel
De verzekeringsovereenkomst alsook de wijzigingen ervan tussen partijen worden in-

gevolge artikel 10, §1, eerste lid van de wet van 25 juni 1992 op de landverzekeringsover-
eenkomst door geschrift bewezen, ongeacht het bedrag van de verbintenissen en onder 
voorbehoud van de bekentenis en de eed. Luidens het tweede lid is het bewijs door getui-
gen of vermoedens toegelaten indien een begin van bewijs door geschrift geleverd wordt. 
Het artikel 10, §1 van de wet van 25 juni 1992 is in werking getreden op 21 september 
1992 krachtens het artikel 1 van het koninklijk besluit van 24 augustus 1992 tot vaststel-
ling van de datum van inwerkingtreding van de bepalingen van de wet van 25 juni 1992. 
Uit de vaststellingen van het bestreden arrest blijkt dat de verzekeringsovereenkomst door 
eiser op 4 juli 1980 bij verweerster werd onderschreven. De door verweerster aangevoer-
de wijziging van de verzekeringsvoorwaarden gaat terug tot in 1985 en eiser is sinds 9 ok-
tober 1995 volledig werkonbekwaam en vraagt hiervoor dekking. De verzekeringsover-
eenkomst van de eisers werd derhalve aangegaan vóór 21 september 1992 en werd sinds-
dien niet gewijzigd, vernieuwd, verlengd of omgevormd krachtens het artikel 148, §2 van 
de wet van 25 juni 1992 toch valt onder toepassing van de wet van 25 juni 1992 vanaf de 
eerste dag van de vijfentwintigste maand volgend op die waarin de wet is bekendgemaakt, 
dit is vanaf 1 september 1994. Het artikel 10, §1 van de wet van 25 juni 1992 is derhalve 
vanaf 1 september 1994 van toepassing op de verzekerings-overeenkomsten die aange-
gaan zijn vóór 21 september 1992 en die sindsdien niet gewijzigd, vernieuwd, verlengd of 
omgezet zijn. Het bestreden arrest heeft dan ook ten onrechte beslist dat de eisers zich niet 
kunnen beroepen op artikel 10, §1 van de wet van 25 juni 1992 omdat de wijziging in de 
algemene voorwaarden zich voordeed vóór het van kracht worden van deze wet. Artikel 
10, §1, van de wet van 25 juni 1992 is immers krachtens artikel 148, §2 van die wet vanaf 
1 september 1994 ook van toepassing op overeenkomsten die laatst gewijzigd werden 
vóór 21 september 1992 en dit artikel is dus ook van toepassing op de verzekeringsover-
eenkomst tussen partijen gesloten op 4 juli 1980 en laatst gewijzigd in 1985. De toepas-
sing van dit artikel wordt bovendien niet uitgesloten ingevolge de datum van de verzeker-
de gebeurtenis vermits deze zich pas voordoet sedert 9 oktober 1995 (schending van de 
artikelen 10, §1, 148, §2, en 149 van de wet van 25 juni 1992, 1 van het koninklijk besluit 
van 24 augustus 1992).

2. Tweede onderdeel
De verzekeringsovereenkomst alsook de wijzigingen ervan tussen partijen worden in-

gevolge artikel 10, §1, eerste lid van de wet van 25 juni 1992 op de landverzekeringsover-
eenkomst door geschrift bewezen, ongeacht het bedrag van de verbintenissen en onder 
voorbehoud van de bekentenis en de eed. Luidens het tweede lid is het bewijs door getui-
gen of vermoedens toegelaten indien een begin van bewijs door geschrift geleverd wordt. 
Een begin van bewijs door geschrift is volgens het artikel 1347, tweede lid van het Bur-
gerlijk  Wetboek elke geschreven akte  die  uitgaat  van degene tegen wie  de vordering 
wordt ingesteld of van de persoon door hem vertegenwoordigd en waardoor het beweerde 
feit waarschijnlijk wordt gemaakt. Het bestreden arrest neemt aan dat een niet gedateerde 
brief uitgaande van A.G. Ziekte Invaliditeit inzake tariefwijziging en wijziging van de al-
gemene voorwaarden in 1985 naar de eisers werd verstuurd, dat de gevolgen van deze 
toezending dienen beoordeeld in het licht van artikel 12 van de door eiser onderschreven 
algemene voorwaarden, dat de maatschappij, zo zij haar verzekeringsvoorwaarden wij-
zigt, de gewijzigde voorwaarden kan toepassen na de verzekeringsnemer hiervan in ken-
nis gesteld te hebben, dat de verzekeringsnemer evenwel het contract kan verbreken bin-
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nen 30 dagen volgend op de ontvangst van dit bericht en dat de nieuwe voorwaarden na 
die termijn beschouwd worden als zijnde aanvaard. Het bestreden arrest beslist dat de ei-
sers, door die termijn te hebben laten verstrijken zonder tot verbreking over te gaan, met 
de gewijzigde algemene voorwaarden vermeld in de uitgave C ingestemd hebben. De ei-
sers betwistten hun instemming met de gewijzigde verzekeringsvoorwaarden echter en 
hun instemming dient in dat geval krachtens het artikel 10, §1 van de wet van 25 juni 
1992 bewezen door een geschrift ofwel door getuigen of vermoedens wanneer er een be-
gin van bewijs door geschrift aanwezig is. Het bestreden arrest stelt echter vast dat er geen 
expliciet schriftelijk bewijs overgelegd wordt van de instemming van de eisers. De andere 
bewijselementen waar het bestreden arrest op steunt, namelijk de niet gedateerde brief uit-
gaande van A.G. Ziekte Invaliditeit en het feit dat de eisers de hogere premie betaalden, 
zijn geen geschreven akten die uitgaan van de eisers of die als een begin van bewijs door 
geschrift tegen de eisers kunnen aangemerkt worden. Het bestreden arrest heeft dan ook 
ten onrechte beslist dat de eisers zich daaromtrent niet op een nuttige wijze kunnen beroe-
pen op artikel 10 van de wet van 25 juni 1992 vermits de bewijselementen zoals weerhou-
den door het bestreden arrest niet voldoen aan de voorwaarden gesteld in het artikel 10, §1 
van die wet (schending van de artikelen 10, §1 van de wet van 25 juni 1992, 1347 en 1353 
van het Burgerlijk Wetboek).

(...)
IV. Beslissing van het Hof
1. Eerste en tweede onderdeel
Overwegende dat artikel 10 van de wet van 25 juni 1992 op de landverzeke-

ringsovereenkomst, het bewijs en de inhoud van verzekeringsovereenkomst die 
onder het toepassingsgebied van de wet valt, alsook van de wijzigingen ervan, 
regelt; dat artikel 1 van het koninklijk besluit van 24 augustus 1992 de datum 
van de inwerkingtreding van artikel 10 van de wet heeft vastgesteld op 21 sep-
tember 1992;

Dat, krachtens artikel 148, §1 van deze wet, de bepalingen van deze wet op de 
verzekeringsovereenkomsten die zijn aangegaan voor de inwerkingtreding van 
die bepalingen, eerst van toepassing zijn vanaf de dag van de wijziging, de ver-
nieuwing, de verlenging of de omzetting van de overeenkomst;

Dat, krachtens §2 van die bepaling, de in §1 bedoelde overeenkomsten die niet 
zijn gewijzigd, vernieuwd, verlengd of omgezet, onder deze nieuwe wet vallen 
vanaf de eerste dag van de vijfentwintigste maand volgend op die waarin de wet 
is bekendgemaakt; dat deze wet werd bekendgemaakt op 20 augustus 1992, zo-
dat zij van toepassing is op deze overeenkomsten vanaf 1 september 1994;

Overwegende dat de appèlrechter vaststelt dat :
1. eiser een verzekeringsovereenkomst heeft gesloten met verweerster op 4 juli 

1980;
2. de wijziging in de algemene voorwaarden zich voordeed voor het van kracht 

worden van de wet;
Overwegende dat de onderdelen die ervan uitgaan dat artikel 10 van toepas-

sing is op een wijziging van de verzekeringsovereenkomst in 1985, niet kunnen 
worden aangenomen;

(...)
OM DIE REDENEN,



Nr. 326 - 30.5.03 HOF VAN CASSATIE 1291 

HET HOF,
Verwerpt het cassatieberoep;
Veroordeelt de eisers in de kosten.

30 mei 2003 - 1° kamer – Voorzitter: de h. Verougstraete, voorzitter – Verslaggever: de 
h. Dirix – Gelijkluidende conclusie van de h. Dubrulle, advocaat-generaal – Advocaat: mr. 
Houtekier.

Nr. 327

1° KAMER - 30 mei 2003

1º WOONPLAATS - KEUZE VAN WOONPLAATS - DRAAGWIJDTE.

2º WOONPLAATS - KEUZE VAN WOONPLAATS - IN EERSTE AANLEG - DRAAGWIJDTE.

3º WOONPLAATS - KEUZE VAN WOONPLAATS - IN EERSTE AANLEG - LATERE 
INSTANTIE - HOGER BEROEP - CASSATIEBEROEP - GEVOLG.

4º CASSATIEBEROEP — BURGERLIJKE ZAKEN — VORMEN — VORM EN TERMIJN 
VAN BETEKENING EN-OF NEERLEGGING - KEUZE VAN WOONPLAATS - IN EERSTE AANLEG - 
CASSATIEBEROEP - GEVOLG.

5º CASSATIEMIDDELEN — BURGERLIJKE ZAKEN — VEREISTE VERMELDINGEN - 
GESCHONDEN WETSBEPALING - AANWIJZING - DRAAGWIJDTE.

6º CASSATIEMIDDELEN — BURGERLIJKE ZAKEN — VEREISTE VERMELDINGEN - 
GESCHONDEN WETSBEPALING - WIJZIGING - GRIEF - ONTOEPASSELIJKHEID - ONTVANKELIJKHEID.

7º SCHENKINGEN EN TESTAMENTEN - ERFSTELLING OVER DE HAND - 
VERBOD - ALGEMENE LEGATARIS - NIETIGHEID - GEVOLG.

1º De keuze van woonplaats is speciaal en geldt voor alle aan de uitvoering van de akte  
verbonden gevolgen1. (Art. 111 B.W.)

2º De keuze van woonplaats in een akte van rechtspleging in eerste aanleg geldt voor de  
gehele procedure in eerste aanleg, voor de uitvoering van het vonnis dat erop volgt en  
voor het rechtsmiddel dat tegen dit vonnis wordt aangewend2. (Art. 111 B.W.)

3º en 4° De keuze van woonplaats, zoals deze gedaan in een dagvaarding of een conclusie  
in  eerste  aanleg,  die  in  een latere  instantie  niet  is  hernomen geldt  niet  in  die  latere 
instantie, dus ook niet voor het instellen van het cassatieberoep tegen het arrest dat in 
hoger beroep is gewezen3. (Art. 111 B.W.)

5º  De  aanwijzing,  in  een  cassatiemiddel,  van  een  geschonden  wetsbepaling  zonder  
verdere vermeldingen, verwijst naar die wetsbepaling, zoals ze is gewijzigd4.  (Art. 1080 
Ger.W.)

6º Niet ontvankelijk is het middel dat de schending aanvoert van een wetsbepaling, zoals  

1 Cass.,  14 nov. 1986, A.R.  5179,  nr.  161. Zie de (op dat  vlak strijdige) conclusie O.M. en de 
verwijzingen aldaar.
2 Zie de verwijzingen in de (op dat vlak strijdige) conclusie O.M.
3 Ibid.
4 Cass., 22 juni 1998, A.R. C.97.0355.N, nr. 328.
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gewijzigd,  die niet  toepasselijk  is  op  de in  dat  middel  aangevoerde grief5.  (Art.  1080 
Ger.W.)

7º In het geval dat de erfstelling over de hand wordt opgelegd aan de algemene legataris  
heeft  de vastgestelde nietigheid ervan niet  tot  gevolg dat  de goederen die ervan het  
voorwerp uitmaken toevallen aan die algemene legataris6. (Art. 896 B.W.)

(VERENIGING DER PAROCHIEWERKEN VAN DE DEKENIJ HOOGSTRATEN V.Z.W. T. H. en C.)

Advocaat-generaal Dubrulle heeft in substantie gezegd:
Uit de vaststellingen van het bestreden arrest blijken volgende voor de beoordeling van 

het  geschil  relevante  feitelijke  gegevens:  de  genaamde  C.H.  stelde  bij  testament  zijn 
echtgenote  in  tweede  huwelijk,  C.S.,  als  algemene  legataris  aan,  met  last,  bij  haar 
overlijden, o.m. twee onroerende goederen aan eiseres te legateren. Beide echtgenoten 
zijn, kinderloos, overleden. 

Het arrest beslist dat dit legaat ten gunste van eiseres wegens nietigheid (als een door 
artikel 896 B.W. verboden erfstelling over de hand) niet aan de algemene legataris maar 
aan de wettige erfgenamen, verweerders,  neef en nicht  van de de cuius,  toekomt,  dat 
eiseres zich niet kan beroepen op de verkrijgende verjaring en veroordeelt haar tot afgifte 
van het legaat aan verweerders.

De beide verweerders in  cassatie  werpen  gronden van niet  ontvankelijkheid van de 
voorziening op:

1°  verweerster  werd  gedagvaard  op  haar  adres  in  de  Verenigde  Staten,  hoewel  ze 
woonstkeuze bij een gerechtsdeurwaarder in België had gedaan en eiseres deze gekozen 
woonplaats kende;

2° het geschil is onsplitsbaar.
1° De woonstkeuze
Verweerders  leiden  deze  woonstkeuze  af  uit  de  door  verweerster  in  eerste  aanleg 

genomen conclusie en de vermelding in het bestreden arrest. Uit de stukken waarop het 
Hof vermag acht te slaan, meer bepaald uit de inleidende dagvaarding van 30 mei 1974, 
op  verzoek  van  verweerster  betekend,  blijkt  dat  deze  ook  in  die  akte  reeds  die 
woonstkeuze  had  gedaan,  zodat  die  conclusie  daarvan  dus  slechts  de  bevestiging  is. 
Hoewel verweerster niet verduidelijkt of ze dus ook woonstkeuze deed voor het hof van 
beroep, lijkt ze mij ook niet te bedoelen dat ze dit effectief deed, doch slechts aan te geven 
dat die vermelding in het arrest verwijst naar de woonstkeuze in eerste aanleg. Het arrest 
vermeldt  inderdaad  verder  dat  verweerster  niet  in  persoon  verscheen,  noch 
vertegenwoordigd werd en dat  appellant (thans verweerder)  tegenover  haar toepassing 
vroeg van artikel 747, §2 Ger.W. en het doet, daarop ingaand, tegenover haar, recht op 
tegenspraak  overeenkomstig  deze  bepaling.  Aldus  blijkt  niet  dat  verweerster  in  de 
procedure in hoger beroep (opnieuw) woonstkeuze heeft gedaan.

Het artikel 40, laatste alinea van het Gerechtelijk Wetboek, waarop de grond van niet 
ontvankelijkheid gesteund is, bepaalt:

5 Zie Cass., 4 jan. 2002, A.R. F.00.0048.F, nr. 9.
6 Zie  G.  BAUDRY-LACANTINERIE en M. COLIN,  Traité  théorique  et  pratique  de droit  civil,  XI,  Des 
donations entre vifs et des testaments, II, Parijs, Librairie de la société du recueil général des lois et 
des arrêts, 1905, p. 567, nr. 3206; H. DE PAGE,  Traité élémentaire de droit civil belge, VIII-1,  Les 
libéralités (généralités) - Les donations, Brussel, Bruylant 1962, p. 299-300, nr. 220, H. DE PAGE en 
R. DEKKERS, Traité élémentaire de droit civil belge, VIII-2, Les testaments, Brussel, Bruylant 1973, p. 
1874, nr. 1736, sub 4°; F. LAURENT, Principes de droit civil, XIV, Brussel, Bruylant 1875, p. 613-615, 
nr. 521; F. TERRÉ en Y. LEQUETTE, Droit civil - Les successions et les libéralités, Parijs, Dalloz, 1997, 
p. 458, nr. 565, voetnoot 8. Zie ook: Cass. fr., 6 jan. 1863,  Dalloz 1863, I, 43; Cass. fr., 16 maart 
1874, Dalloz 1874, I, 354.
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"De betekening in het buitenland of aan de procureur des Konings is ongedaan indien 
de partij op wier verzoek ze verricht is, de woonplaats of de verblijfplaats of de gekozen 
woonplaats van degene aan wie betekend wordt, in België of, in voorkomend geval in het 
buitenland, kende."

Deze  bepaling  moet  samen  gelezen  worden  met  artikel  111  van  het  Burgerlijk 
Wetboek, die als volgt luidt:

"Wanneer de partijen of een van hen in een akte, met het oog op de uitvoering van die 
akte, woonplaats kiezen in een andere plaats dan de werkelijke woonplaats, kunnen de op 
die akte betrekking hebbende betekeningen, rechtsvorderingen en vervolgingen aan de 
overeengekomen woonplaats en voor de rechter van die woonplaats geschieden."

De ingevolge deze opgeworpen grond van niet ontvankelijkheid van de voorziening 
door het Hof te beantwoorden vraag is de volgende:

Geldt een keuze van woonplaats  voor  de eerste rechter,  waarnaar het op het  hoger 
beroep tegen diens vonnis gewezen arrest enkel verwijst (terwijl de 'woonstkiezer' voor de 
appelrechter niet is verschenen), al dan niet ook voor de betekening van een voorziening 
in  cassatie  tegen  dit  arrest  aan  de  'woonstkiezer'?  M.a.w.,  heeft  deze  betekening 
betrekking op  de (in  artikel  111 B.W. bedoelde)  akte  waarin  de woonplaats  gekozen 
werd? Of, kortweg: werkt de oorspronkelijke keuze door (tot in cassatie)?

Volgens eiseres, aldus haar memorie van wederantwoord, faalt deze grond, nu de ver-
weerster geen keuze van woonplaats deed in de akte van betekening van de in cassatie be-
streden beslissing. Eiseres verwijst hiervoor naar enkele arresten van het Hof, waaronder 
het laatste, van 12 december 19917, naar luid waarvan de voorziening in cassatie geldig 
wordt betekend aan de woonplaats die gekozen is in de akte van betekening van de bestre-
den beslissing. Deze precedenten zijn evenwel te dezen niet relevant nu uit de stukken 
niet blijkt dat verweerster het bestreden arrest (dat haar per hypothese niet bekend is, daar 
ze voor het hof van beroep niet verscheen) aan eiseres zou betekend hebben, zodat ze op 
die wijze de woonstkeuze noch kon bevestigen, noch er een andere doen, terwijl – zoals 
uit de verdere uiteenzetting zal blijken - deze optie nochtans met het oog op haar bescher-
ming in de wet voorzien is.

De formulering van artikel 40, laatste lid van het Gerechtelijk Wetboek, wijst duidelijk 
"op een klaarblijkelijk niet conventionele, dus zuiver unilaterale woonstkeuze, waarvan de 
eerbiediging aan de andere partij wordt opgedrongen door de wet zelf"8. M.b.t. de aard 
van deze bepaling oordeelde het Hof dat uit haar terminologie – namelijk dat de beteke-
ning “ongedaan is” (in het Frans: “est non avenue”) – blijkt dat de verplichting om aan de 
gekende gekozen woonplaats te betekenen van openbare orde is9.

Nopens de aard en de toepassingsvereisten van deze bepaling, overwoog het Hof, in 
een arrest van 10 december 197110, nog "dat, wanneer de woonstkeuze in België gedaan 
wordt door en in het belang van een partij die in het buitenland woont, artikel 40, laatste 
lid van het Gerechtelijk Wetboek, op straffe van nietigheid van de betekening, de ver-
plichting oplegt de woonstkeuze te eerbiedigen, ongeacht of de tegenpartij al dan niet met 
deze woonstkeuze heeft ingestemd; dat deze wetsbepaling enkel vereist dat de tegenpartij 
die de betekening doet de gekozen woonplaats kende; dat de wetgever daardoor de belan-
gen heeft willen beschermen van de partij die in het buitenland woont maar woonstkeuze 
deed in België, en het euvel heeft willen vermijden dat door de pleiters misbruik zou ge-

7 A.R. 9290, nr. 200.
8 G. DELVOIE, Personen- en familierecht, Artikelsgewijze commentaar met overzicht van rechtspraak  
en rechtsleer, artikel 111 B. W., 5, nr. 10 e.v. en de verwijzing in voetnoot 1.
9 Cass., 9 jan. 1997, A.R. C.96.0080.F, nr. 22; R.W. 1997-98, 812, noot J. LAENEN; Rec.Cass. 1998, 
36, noot K. BROECKX.
10 A.C. 1972,361.
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maakt worden van de betekening in het buitenland; (en) derhalve dat het arrest door te be-
slissen, enerzijds, dat de bindende kracht van de woonstkeuze van de toestemming van de 
tegenpartij afhangt en, anderzijds, dat, nu het bewijs van deze toestemming niet wordt ge-
leverd, artikel 40, lid 1 van het Gerechtelijk Wetboek ten deze van toepassing is, zijn be-
schikkend gedeelte niet wettelijk rechtvaardigt".

De termen van de wet zelf en van dit arrest laten er geen twijfel over bestaan dat de 
kennis van de gekozen woonplaats het determinerend element is.  Het Hof kan, bij het 
onderzoek  naar  de  ontvankelijkheid  van  het  cassatieberoep,  nagaan  of  aan  deze 
voorwaarde voldaan is en dus of deze kennis uit de processtukken af te leiden is, zonder 
dat dit als een onderzoek van feiten, waarvoor het niet bevoegd is, zou kunnen beschouwd 
worden.

In het arrest van 9 januari 199711, het mag worden herhaald, benadrukte het Hof dat de 
verplichting om, in de hypothese van het artikel 40, laatste alinea van het Gerechtelijk 
Wetboek, te betekenen aan de gekozen woonplaats van openbare orde is.

In de meeste door het Hof beslechte gevallen werd, anders dan te dezen, de keuze van 
woonplaats gedaan in de akte van betekening van de bestreden beslissing. Niettemin die-
nen hier ook reeds volgende regelen in acht genomen te worden. Het arrest van 21 novem-
ber 198312 stelt,  de vroegere rechtspraak13 bevestigend, dat de aldus gedane keuze van 
woonplaats geldt ten aanzien van de rechtsvorderingen welke met die beslissing verband 
houden en onder meer ten aanzien van de rechtsmiddelen die ertegen kunnen worden aan-
gewend.

Een arrest van 28 juni 197914 besluit dat de onjuiste betekening van een beslissing de 
voorzieningstermijn  ertegen  de  niet  heeft  kunnen  doen  lopen.  In  zijn  aan  dit  arrest 
voorafgaande conclusie15 stelt Procureur-generaal KRINGS de specificiteit  van de gedane 
keuze van woonplaats wel als volgt in vraag: "Ou bien l'on admet qu'il y avait élection de 
domicile, cette élection ayant eu lieu dans l'acte d'appel, et qu'elle était valable au moins 
jusqu'à l'expiration du délai de pourvoi en cassation ... Ou bien, l'on soutient que l'élection 
de domicile, qui avait été faite lors de l'appel, devait être limitée à la procédure en appel, 
c'est  à  dire  devant  le  juge  d'appel.  C'est  la  question de  la  spécificité  de  l'élection de 
domicile qui doit en ce cas être examinée."

In dezen staat die vraag, die in de precedenten geen antwoord kon vinden, centraal. Wel 
kan men bij enkele auteurs een aanzet tot een antwoord vinden.

M.b.t. de gevolgen van een gedane keuze van woonplaats schrijft H. DE PAGE
16:

"L'élection de domicile ne vaut que pour l'acte au sujet duquel elle a été faite, mais elle 

11 A.R. C.96.0080.F, nr. 22; Rec. Cass. 1998, 36 e.v., noot K. BROECKX, “Het gevaar van woonstkeu-
ze in België door een buitenlandse procespartij”, R.W. 1997-1998, 811 e.v., noot J. LAENENS, Woonst-
keuze als bananenschil. De kritiek van deze auteurs op het overdreven formalisme van deze recht-
spraak en hun wens de normdoel van artikel 867 Ger.W. te dezen toe te passen lijkt me niet terecht 
nu deze bepaling de nietigheidssanctie slechts ‘opheft’ bij een verzuim of onregelmatigheid op louter 
vormelijk vlak (en bij niet-naleving van een termijn), terwijl de wijze van betekening aan de orde 
was. Terecht stelt H. BOURLABAH, (in het kader van een permanente vorming, onder leiding van G. DE 
LEVAL, (Le point sut la procédure civile, L'introduction de l'instance et la notification): "Même si cela 
est regrettable, nous pensons, par contre, qu'une réponse négative s 'impose. L 'article 40, alinéa 4, du 
Code judiciaire ne sanctionne en effet pas une irrégularité de forme mais le choix erroné d'un mode 
de signification, lequel ne peut être réparé par l'application de la théorie des nullités."
12 A.R. 4000, nr. 155.
13 Cass., 10 dec. 1971, A.C. 1972, 361; 28 juni 1979, ibid. 1978-79, 614; 18 sept. en 16 okt. 1980, 
A.C. 1980-81, nrs. 47 en 105.
14 A.C. 1978-79, 1303.
15 Pas. 1979, I, 1260.
16 Traité, Deel II, vol. 1, 4e editie, nr. 184.
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s'étend à  toutes  les  suites  directes  ou  indirectes  de cet  acte.  Parmi  ces  suites,  il  faut 
comprendre, en principe, toutes les significations extrajudiciaires ... et tout ce qui tient à 
l'exécution  forcée.  Dans  celle-ci,  il  faut  ranger  non  seulement  l'assignation,  la 
signification du jugement, de l'acte d'appel ou de tout autre voie de recours, mais aussi 
tous les actes d'exécution proprement dits ... Quant à l'élection de domicile faite dans une 
action en justice, pour les actes de procédure, elle vaut pour tous les actes se rattachant à 
cette action, ainsi qu'aux demandes incidentes de celle-ci."17.

De vraag of deze keuze - behoudens zo zou blijken dat later van het voordeel ervan af-
stand werd gedaan - blijft  gelden voor de volledige afwikkeling van dit  rechtsgeding, 
wordt wel, in bevestigende zin, beantwoord door MARTINE REGOUT-MASSON in haar uitvoerige 
nota bij de arresten van het Hof van 18 september en 16 oktober 198018, waarin ze de evo-
lutie van de rechtspraak van het Hof schetst en onder meer de hypothese onderzoekt waar-
bij de bestreden beslissing niet wordt betekend: "L'application que la Cour de cassation a 
faite de l'article 40 dans les deux arrêts annotés est intéressante en ce que c'est par la signi-
fication de la décision attaquée, c'est-à-dire par un acte considéré comme appartenant à 
une autre instance, que les demandeurs en cassation ont eu connaissance du domicile élu. 
Pour le surplus l'article 40 visant toutes les significations, il n'y avait pas lieu d'exclure la 
signification du pourvoi en cassation de son champ d'application. Si la décision n'a pas été 
signifiée mais que la partie contre laquelle le recours est exercé a élu domicile au cours de 
la  procédure,  à  quel  endroit  faudra-t-il  signifier  l'exploit?  Il  nous  semble  qu'il  faudra 
prendre en considération le domicile indiqué dans le dernier acte de procédure émanant de 
la partie adverse (le plus souvent les conclusions). En cas de doute le juge devra apprécier 
la portée de l'élection de domicile."

De specificiteit van de overeenkomstig artikel 111 van het Burgerlijk Wetboek in een 
akte gedane keuze van woonplaats beoogt alle rechtshandelingen die op die akte, met het 
oog  op  haar  uitvoering,  betrekking  hebben tot  die  akte  te  beperken  en  andere,  die 
daarmede geen verband hebben, uit te sluiten. Die specificiteit wordt niet beperkt tot een 
aanleg waartoe een rechtsvordering met betrekking tot  die  akte  aanleiding kan geven. 
M.a.w., de akte, niet een aanleg, is de maatstaf.

De door een partij in een dagvaarding gedane keuze van woonplaats is slechts beteke-
nisvol, zo deze keuze geldt voor het rechtsgeding. Wat de conclusie betreft (waarin deze 
keuze ook is vermeld) is de rechtspraak van het Hof19 weliswaar dat de rechter in een an-
dere instantie daarmee slechts rekening dient te houden indien ze hernomen werd. Maar 
dit betreft de inhoud van de conclusie en niet, zoals te dezen, een loutere precisering bij de 
vermelding van de identiteit van de concluant.

Overigens, dat de keuze van woonplaats beperkt is tot een aanleg, wat in een arrest van 
12 februari 185720 werd aanvaard, lijkt impliciet te worden ontkracht door de reeds ver-
melde recentere rechtspraak van het Hof21, die de keuze van woonplaats in de akte van be-
tekening van de bestreden beslissing aanvaardt als bepalend voor de betekening van de 
voorziening in cassatie tegen deze beslissing, hoewel die akte tot een andere aanleg be-
hoort.

Wanneer  een  partij  in  een  rechtsgeding  voor  het  eerst  bij  de  betekening  van  de 
rechterlijke beslissing keuze van woonplaats doet, kan men voorhouden dat deze keuze 
van  woonplaats  gedaan  wordt  specifiek  voor  wat  betreft  de  "betekeningen, 
rechtsvorderingen  en  vervolgingen"  in  het  kader  van  de  tenuitvoerlegging  van  deze 
beslissing. Volgens de rechtspraak van het Hof geldt zodanige keuze echter onder meer 

17 In die zin werd op 4 mei 1995 ook beslist door het hof van beroep te Brussel (J. T. 1995, 667). 
18 J.T. 1981, 192. De publicatie van die arresten in A.C.: 1980-81, 70, nr. 47 en 173, nr. 105.
19 Zie Cass., 8 mei 2000, A.R. S.98.0144.F, nr. 276, met concl. toenmalig A.G. J.-F. LECLERCQ.
20 Pas., I, 198.
21 Zie voetnoot 1.
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ten  aanzien  van  de  rechtsmiddelen  die  tegen  de  betekende  beslissing  kunnen  worden 
aangewend. Maar dit houdt niet in dat bv. een in conclusie in eerste aanleg gedane keuze 
van woonplaats, niet voor alle aanleggen zou gelden.

Er kan dus op goede gronden besloten worden dat een keuze van woonplaats in een 
akte  van  rechtspleging  in  eerste  aanleg  geldt  voor  de  gehele  procedure  en  de 
rechtsmiddelen tegen de beslissingen die erop volgen en dit voor alle instanties (wanneer 
niet blijkt dat daarvan afstand werd gedaan).

Hierbij dient er terloops op gewezen te worden dat de keuze van woonplaats zelfs kan 
worden gedaan vooraleer het rechtsgeding ontstaat. Zo keuze van woonplaats wordt ge-
daan in het kader van een verkoopovereenkomst, dan geldt deze keuze overeenkomstig 
het bepaalde in het artikel 111 van het Burgerlijk Wetboek voor de "betekeningen, rechts-
vorderingen en vervolgingen" in verband met deze verkoopovereenkomst, zelfs voor de 
vordering tot nietigverklaring van deze verkoopovereenkomst22.

Tenslotte is de thans voorgestane opvatting niet onverenigbaar met het door de eiseres 
aangehaald arrest van 14 november 198623, dat inderdaad bevestigt dat het beginsel dat de 
keuze van woonplaats speciaal is: dit arrest stelt terecht dat een in een voorgaande proce-
dure (rechtsgeding) gedane keuze van woonplaats niet kan gelden voor latere procedures 
(rechtsgedingen), nu uit de vaststellingen van het bestreden arrest bleek dat de eerste ener-
zijds, de latere anderzijds, betrekking hadden op verschillende akten. De "cassatieproce-
dure" kan evenwel niet als een "latere procedure" in de zin van het arrest van 14 novem-
ber 1986 worden aangezien.

Er dient terzake derhalve aanvaard te worden dat bij de betekening van de voorziening 
ten  onrechte  geen  rekening  werd  gehouden  met  de  in  hetzelfde  geding  door  de 
verweerster in eerste aanleg gedane keuze van woonplaats, nu de eiseres daarvan kennis 
had,  daar  ze  in  een  conclusie  op  tegenspraak  werd  gedaan,  alsook  ingevolge  de 
vermeldingen van het bestreden arrest. Uit de omstandigheid dat de verweerster in graad 
van beroep verstek liet gaan kan namelijk niet worden afgeleid dat zij afstand zou hebben 
gedaan van het voordeel van de in hetzelfde geding in eerste aanleg gedane keuze van 
woonplaats.

Zo een officieel in het buitenland gedomicilieerde partij keuze van woonplaats doet in 
België,  teneinde het  procesverloop met betrekking tot  een bepaalde akte efficiënter te 
kunnen  volgen,  kan  haar  het  voordeel  van  deze  woonstkeuze  en  van  de  haar 
dientengevolge door het artikel 40, laatste alinea van het Gerechtelijk Wetboek geboden 
bescherming niet ontnomen worden door de enkele omstandigheid dat zelfde partij in een 
bepaalde fase van de procedure verstek laat gaan, wat haar recht is.

De betekening van de voorziening kon derhalve niet aan een ander, buitenlands, adres 
gedaan worden.

2° Het geschil is onsplitsbaar.
(…)
In ondergeschikte orde, voor het geval het Hof toch zou aannemen dat het geschil niet 

onsplitsbaar  is  en  de  voorziening  tegenover  verweerder  dus  ontvankelijk  is,  lijkt  de 
voorziening eveneens te moeten worden verworpen, daar geen van de drie middelen doel 
treft.

(…)
Conclusie: het middel van niet ontvankelijkheid is  gegrond; in elk geval:  verwerping 

van het cassatieberoep.

22 G. DELVOIE, l.c., nrs. 20 en 21.
23 A.R. 5179, nr. 161.
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ARREST

(A.R. C.00.0670.N)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 27 juni 2000 gewezen door 

het Hof van Beroep te Antwerpen.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Ernest Waûters heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Guy Dubrulle heeft geconcludeerd.
III. Middelen
Eiseres voert in haar verzoekschrift drie middelen aan.
1. Eerste middel
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 896, 1003 tot en met 1009, 1108 en 1234 van het Burgerlijk Wetboek.
Aangevochten beslissingen
Het bestreden arrest,  na te hebben vastgesteld  dat  de  testamentaire beschikking ten 

voordele van eiseres een door artikel 898 B.W. verboden erfstelling over de hand was en 
na deze verboden erfstelling nietig te hebben verklaard ten aanzien van eiseres zowel als 
ten aanzien van de algemene legataris belast met de overdracht van het betrokken goed 
aan eiseres, beslist dat het huis en hof met aanhorigheden te Meerle, voorwerp van de erf-
stelling over de hand, niet aan de algemene legataris maar aan de wettige erfgenamen, 
huidige verweerders, toegroeit. Het bestreden arrest laat deze beslissing op volgende mo-
tieven steunen :

"(...) dat alsdan de vraag rijst of die verboden erfstelling over de hand de nietigheid 
meebrengt van gans het testament dan wel alleen de verboden beschikking en aan wie de 
goederen, die door deze beschikking zijn getroffen, alsdan ten goede komen;

(...) dat art. 896 B.W. uitdrukkelijk stelt dat 'iedere beschikking' waarbij de begiftigde, 
de benoemde erfgenaam of de legataris ermee belast wordt het geschonkene te bewaren 
en aan een derde uit te keren, nietig is, zelfs ten aanzien van de begiftigde, de benoemde 
erfgenaam of de legataris;

Dat de sanctie van de verboden erfstelling de nietigheid is en die van openbare orde is;
Dat - wat de beschikking nietig maakt - in wezen de tweede erin vervatte vrijgevigheid 

is en (eiseres) toepassing voorhoudt van het feit dat de last om te bewaren en af te geven 
alleen een 'voorwaarde' is die, omdat ze tegenstrijdig is met de wet, alleen als niet-ge-
schreven zou moeten geacht worden;

Dat art. 896 B.W. echter in andere zin luidt;
Dat er wel degelijk een principieel verschil bestaat tussen de verboden substitutie en de 

gewone voorwaarden die in testamenten of schenkingen ongeoorloofd zijn; dat - terwijl 
inderdaad deze laatste voorwaarden volgens art. 900 B.W. enkel en alleen voor niet-ge-
schreven gehouden worden - de clausules die een verboden substitutie inhouden integen-
deel de 'onbestaanbaarheid' van gans de beschikking voor gevolg hebben;

(...) dat in casu dame S. is aangeduid als algemeen legataris en zij degene is, belast om 
ervoor te zorgen dat na haar dood de twee vermelde onroerende goederen aan (eiseres) 
toekomen;

Dat er dus wel degelijk in haren hoofde erfstelling over de hand is doch slechts betref-
fende bepaalde onroerende en roerende goederen die slechts een deel van de nalatenschap 
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uitmaken;
(...) dat in het geval dat de algemeen legataris met een volledige erfstelling belast is, de 

wetgever van art. 900 afweek omdat de verboden erfstelling over de hand een ondeelbaar 
geheel met het legaat of de schenking vormt, zodat het volkomen strijdig met de wil van 
de beschikker zou zijn, de ene beschikking te vernietigen en de andere in strijd met haar 
inhoud en anders dan de beschikker bedoeld had te laten werken;

Dat de 'nietigheid' echter niet verder reikt dan 'de beschikking' m.n. van de clausule die 
de verboden substitutie inhoudt;

(...) dat de vraag aan wie de nietigheid ten goede valt, afhangt van de beschikking zelf, 
dat - indien het zoals in casu een testament betreft - en de met de erfstelling belaste alge-
meen legataris is, de nietigheid ten goede komt aan de wettelijke erfgenamen vermits het 
algemeen legaat zelf vervalt voor de erfstellingsgoederen; dat, indien de substitutie slechts 
een bijzonder legaat aantast, dit legaat toegroeit aan de algemene legataris;

Dat in casu duidelijk is dat de decujus zijn echtgenote S. aanduidde als algemeen lega-
taris voor het geheel van al zijn goederen van zijn nalatenschap en de substitutie slechts 
een deel van dit algemeen legaat, nl. twee bepaalde onroerende goederen aan (eiseres) be-
treft en een bepaalde geldsom;

Dat bij deze de substitutie slechts slaat op een deel van het algemeen legaat en op wel-
bepaalde goederen in het bijzonder en niet op een bijzonder legaat;

Dat de beschikking nietig is voor die goederen en deze aan de wettige erfgenamen toe-
komen; dat voor het overige het algemeen legaat blijft bestaan;

Dat, wanneer een zelfde akte verschillende beschikkingen bevat waarvan één alleen kan 
geanalyseerd worden in een erfstelling, de nietigheid zich beperkt tot deze beschikking en 
de andere beschikkingen behouden blijven;

Dat de toegroei aan de wettige erfgenamen zowel geldt voor een bepaald "aandeel" van 
het algemeen legaat als voor de substitutie met betrekking tot een wel bepaald goed;

Dat een andere toepassing maken zou inhouden dat ingevolge de algemene roeping 
waarop de algemene legataris zich kan beroepen, het goed dat met de substitutie belast is, 
aan hem toegroeit en aan hem alleen ook de actie in nietigheid zou toebehoren welke hij 
om evidente redenen niet zou inzetten; dat het hiertegen is dat art. 896 B.W. zich verzet;

Dat de rechtsleer en rechtspraak waarop (eiseres) zich wil steunen niet ter zake zijn, nu 
ze betrekking hebben op de veronderstelling dat niet de algemene legataris de 'bezwaarde' 
is en het gaat om bijzondere legaten;

Dat waar de eerste rechter art. 1003 B.W. bij deze wil toepassen de sanctie van art. 896 
B.W. uit het oog verloren wordt waarbij de nietigheid van de 'beschikking' ook de ge-
noemde 'legataris' treft; dat het artikel geen onderscheid maakt tussen soorten 'legataris-
sen'".

Grieven
De door artikel 896 B.W. verboden erfstelling houdt een dubbele begiftiging in, met 

name een eerste begiftiging (bij schenking), de benoemde erfgenaam of de legataris (bij 
testament), ook wel "bezwaarde" genoemd, en een tweede begiftiging, na overlijden van 
de bezwaarde, aan een derde begunstigde.

Dergelijke beschikking houdende erfstelling over de hand is krachtens artikel 896 B.W. 
in haar dubbele aspect van begunstiging, en dus in haar geheel, nietig. Artikel 896 B.W. 
bepaalt immers dat dergelijke erfstelling nietig is "zelfs ten aanzien van de begiftigde, de 
benoemde erfgenaam of de legataris".

Deze nietigheid laat uiteraard de eventuele overige beschikkingen in de schenking of in 
het testament onaangetast en deze blijven aldus hun volle gelding behouden.
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De voormelde dubbele nietigheid van de erfstelling heeft tot gevolg dat men wordt ge-
plaatst in de toestand die zou hebben bestaan zonder de nietige beschikking. Dit heeft tot 
gevolg dat het goed of de veelheid van goederen, voorwerp van de erfstelling, terugkeert 
in het patrimonium van de schenker (bij schenking) of in de nalatenschap van de testator 
(bij testament).

Het voorwerp van de nietige erfstelling valt hierdoor toe aan degene die tot de nalaten-
schap zijn  geroepen.  Deze personen moeten krachtens de gemeenrechtelijke  erfopvol-
gingsregels worden bepaald; de algemene legataris heeft krachtens de artikelen 1003 tot 
en met 1009 B.W. een algemene roeping 

en wordt bijgevolg, bij gebrek aan reservataire wettige erfgenamen, tot de gehele nala-
tenschap geroepen.

Het voorwerp van de nietige erfstelling groeit aldus aan de algemeen legataris toe. De 
omstandigheid dat de nietige erfstelling betrekking heeft op een goed dat geen voorwerp 
uitmaakt van een bijzonder legaat maar wel van het algemeen legaat, of m.a.w., de om-
standigheid dat de bezwaarde van de nietige erfstelling krachtens een andere geldig geble-
ven testamentaire beschikking tevens algemene legataris is,  aan voormelde aanwas ten 
voordele van de algemene legataris geen afbreuk doet en niet tot gevolg heeft dat het alge-
meen legaat wordt verminderd met het goed, voorwerp van de nietige erfstelling, en dat 
eventuele wettige niet-reservataire erfgenamen, of bij gebrek aan hen, de Belgische Staat, 
op dat goed aanspraak kunnen maken.

Het bestreden arrest stelt eerst vast dat de beschikking houdende verboden erfstelling 
over de hand "gans" nietig is, maar dat de nietigheid "niet verder reikt" dan die beschik-
king houdende de verboden substitutie. Het bestreden arrest stelt vervolgens vast dat de 
verboden substitutie in casu op "welbepaalde goederen" sloeg die niet het voorwerp uit-
maakten van een bijzonder legaat, maar wel een aandeel uitmaakten van het algemeen le-
gaat van dame S.. Het arrest oordeelt tenslotte dat "de beschikking nietig is voor die goe-
deren en deze aan de wettige erfgenamen toekomen; dat voor het overige het algemeen le-
gaat blijft bestaan". Het arrest vindt in de doelstelling en de formulering van artikel 896 
B.W. een bevestiging voor zijn stelling volgens dewelke de goederen die voorwerp zijn 
van een verboden erfstelling waarbij de "bezwaarde" tevens de algemene legataris is, aan 
de wettige erfgenamen toegroeien ondanks de algemene roeping van de algemene legata-
ris.

Het bestreden arrest miskent derhalve, door de goederen die voorwerp uitmaakten van 
de nietige erfstelling over de hand, te laten toegroeien aan verweerders als wettige erfge-
namen in plaats van aan dame S. als algemene legataris, de gevolgen van de nietigheid 
van een verboden erfstelling over de hand (schending van de artikelen 896, 1108 en 1234 
Burgerlijk Wetboek) evenals de algemene roeping van de algemene legataris (schending 
van de artikelen 1003 tot en met 1009 Burgerlijk Wetboek).

Het bestreden arrest, laat inzoverre het eens zou hebben vastgesteld dat de nietigheid 
van de verboden erfstelling de beschikking houdende aanstelling van een algemene lega-
taris volledig onaangetast, en dan weer zou hebben geoordeeld dat de nietigheid van de 
verboden erfstelling het algemeen legaat aantast wat betreft de goederen die voorwerp wa-
ren van de erfstelling maar tegelijk deel uitmaakten van het algemeen legaat, tegenstrijdig 
en is derhalve onregelmatig gemotiveerd (schending van artikel 149 van de gecoördineer-
de Grondwet).

2. Tweede middel
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 2219, 2228, 2229, 2230, 2235, 2236 en 2262 van het Burgerlijk Wetboek.
Aangevochten beslissingen
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Het bestreden arrest, beslist ondanks de niet betwiste feitelijke vaststellingen dat dame 
S. sedert het overlijden van haar echtgenoot C. H. op 31 mei 1942 de goederen, voorwerp 
van de erfstelling, onder zich had, dat zij die goederen bij legaataflevering op 11 augustus 
1994 (lees: 1944) in blote eigendom aan eiseres had overgedragen, dat eiseres er vanaf het 
overlijden van dame S. op 2 februari 1973 de volle eigendom van had verworven en dat 
de eerste dagvaarding, uitgaande van eerste verweerder, pas op 19 april 1974 was uitge-
bracht, dat eiseres zich niet op de verkrijging wegens dertigjarig bezit kon beroepen. Het 
bestreden arrest laat deze beslissing op volgende overwegingen steunen :

"(...) dat op 11.08.1944 S. een legaataflevering ondertekende aan (eiseres);
Dat nu echter de beschikking in het testament van wijlen haar man nietig is, ook ten 

hare opzichte, ze bij die legaataflevering steunde op een erfstelling over de hand die van 
openbare orde nietig is; dat zijzelf op die bepaalde goederen daardoor geen rechten had - 
geen rechtsgeldige titel om die aflevering te doen;

(...) dat het feit dat (eiseres) inroept dat de goederen in feite afkomstig waren van de 
eerste echtgenote van de decujus absoluut niet ter zake is nu vaststaat dat de decujus zelf 
op een bepaald ogenblik van die goederen zelf volle eigenaar werd en er kon over be-
schikken; dat het - bij nietigheid van de beschikking over de goederen - zijn erfgenamen 
zijn die er aanspraak kunnen op maken, ingevolge de wettelijke devolutie;

(...) dat derhalve dame S. nooit een titel bezat die haar toeliet de eigendom van de goe-
deren over te dragen;

Dat (eiseres) zich derhalve evenmin op een wettige eigendomsoverdracht kan beroepen 
doch voor haar eigendomsrecht de verjaring opwerpt;

Dat (eiseres) 'in bezit' zou zijn gesteld door de legaataflevering op 11.08.1944, datum 
waarop de verjaring zou beginnen te lopen;

Dat zelfs in die hypothese, de dagvaarding werd uitgebracht op 19.04.1974, de 30-jari-
ge verkrijgingstermijn derhalve dan nog niet verstreken was;

Dat (eiseres) art. 2235 B.W. inroept en stelt dat ze bij haar eigen bezit ook dat kan voe-
gen van haar rechtsvoorganger, dame S.;

Dat vooreerst  dient gesteld dat dame S. geen 'rechtsvoorganger'  van (eiseres) is ge-
weest;

Dat ze de goederen nooit juridisch en rechtmatig in bezit heeft gehad gezien de be-
schikking over die goederen in gezegd testament nietig was ook te haren opzichte en de 
goederen vanaf het overlijden van de heer H. daardoor in het bezit kwamen van zijn wetti-
ge erfgenamen; dat de inbezitstelling door bevelschrift van de voorzitter van de rechtbank 
het algemeen legaat als dusdanig bevat; dat ze in bezit kwam van alle goederen der nala-
tenschap met hoofdens art. 896 B.W. de uitzondering van de bepaalde goederen waarop 
de nietigheid van de beschikking van toepassing was; dat de nietigheid van de 'beschik-
king' niet de nietigheid van het testament meebrengt en ze van alle andere goederen wel in 
bezit was;

Dat ten overvloede indien het bezit van (eiseres) te goeder trouw was S. het vruchtge-
bruik en (eiseres) sinds de legaataflevering de naakte eigendom hadden;

Dat een naakte eigendom niet vatbaar is voor verjaringsverkrijging, vermits het genot 
en gebruik principieel aan de vruchtgebruikers blijven;

Dat het bezit 'voortdurend, onafgebroken, ongestoord, openbaar, niet dubbelzinnig en 
als eigenaar' moet zijn (art. 2229 B.W.); dat hij als naakte eigenaar geen 'bezitsdaden' zou 
kunnen stellen en zich pas als werkelijk 'eigenaar' in de zin van art. 2229 B.W. zou kun-
nen gedragen bij verkrijging van de volle eigendom;

Dat (eerste verweerder) te allen tijde het recht had een vordering tot nietigheid in te 
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stellen" (arrest p. 7, 1.4 t/m p. 9, 1. 2).
Grieven
1.1. Eerste onderdeel
De eigendom wordt krachtens artikel 2262 B.W. verkregen door dertigjarig bezit zon-

der dat degene die zich op de verjaring beroept, enige titel moet vertonen. Het enkele be-
zit conform de artikelen 2228 tot en met 2230 B.W., zelfs op grond van een ongeldige ti-
tel, volstaat aldus om de eigendom door dertigjarige verjaring te verkrijgen.

Artikel 2235 B.W. laat toe dat degene die zich op de verkrijgende verjaring beroept, om 
de tot verjaring vereiste tijd aan te vullen, bij zijn eigen bezit het bezit voegt van zijn 
rechtsvoorganger, op welke wijze men hem ook is opgevolgd, hetzij onder een algemene 
of een bijzondere titel,  hetzij om niet of onder een bezwarende titel.  Dit  bezit van de 
rechtsvoorganger, moet in het kader van de dertigjarige verjaring, evenmin als het eigen 
bezit, op een geldige titel gesteund zijn.

Het bestreden arrest verwerpt de door eiseres ingeroepen dertigjarige verkrijgende ver-
jaring op grond van eiseres' eigen bezit gecumuleerd met dat van dame S., vanaf het over-
lijden van C. H. op 31 mei 1942, minstens vanaf de inbezitstelling van dame S. op 11 ja-
nuari 1944 tot aan de datum van dagvaarding door eerste verweerder op 19 april 1974, in 
hoofdorde wegens de ongeldigheid van de litigieuze erfstelling over de hand. Het arrest 
stelt immers vast dat, omwille van de nietigheid van de erfstelling, dame S. geen rechts-
geldige titel bezat om legaataflevering ten voordele van eiseres te doen, zodat eiseres niet 
het vereiste bezit had om zich op de dertigjarige verkrijgende verjaring van artikel 2262 
B.W. te beroepen. Het arrest stelt tevens vast dat dame S. evenmin, omwille van de nietig-
heid van de erfstelling, het vereiste "juridisch en rechtmatig" bezit heeft gehad van het 
huis en hof met aanhorigheden, zodat zij niet als rechtsvoorganger van eiseres kon worden 
beschouwd wiens bezit overeenkomstig artikel 2235 B.W. bij dat van eiseres had kunnen 
worden gevoegd.

Het  bestreden arrest  voegt  derhalve,  door  de dertigjarige  verkrijgende verjaring ten 
voordele van eiseres, gegrond op haar eigen bezit gecumuleerd met dat van dame S., te 
verwerpen wegens een gebrek aan rechtsgeldige titel in hoofde van eiseres zowel als in 
hoofde van dame S., aan de artikelen 2235 en 2262 B.W. een voorwaarde toe die er niet in 
is vervat en houdt alzo schending in van voormelde artikelen 2235 en 2262 van het Bur-
gerlijk Wetboek en voor zoveel als nodig van de artikelen 2228 tot en met 2230 B.W..

1.2. Tweede onderdeel
Men wordt luidens artikel 2230 B.W steeds geacht voor zichzelf en als eigenaar te be-

zitten, tenzij bewezen is dat men heeft aangevangen voor een ander te bezitten. De vrucht-
gebruiker wordt krachtens artikel 2236 B.W. geacht het goed voor de blote eigenaar te be-
zitten.

Uit de samenlezing van voormelde bepalingen vloeit aldus voort dat de naakte eigen-
dom aan de naakte eigenaar het bezit verschaft zoals gedefinieerd in de artikelen 2228 en 
2229 B.W..

Het bestreden arrest na de dertigjarige verjaring wegens nietige titel te hebben verwor-
pen, verwerpt ten overvloede nog de door eiseres ingeroepen dertigjarige verkrijgende 
verjaring om de reden dat eiseres als naakte eigenaar sinds de legaataflevering niet van het 
vereiste bezit "als eigenaar" kon gewagen.

Het bestreden arrest houdt derhalve, door te weigeren de naakte eigendom te erkennen 
als bezit dat aanleiding kan geven tot verkrijgende verjaring, schending in van de artikelen 
2228, 2229, 2230 en 2236 van het Burgerlijk Wetboek, en voor zoveel als nodig ook van 
artikel 2262 B.W..

3. Derde middel
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Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 896, 1234 en 2262 van het Burgerlijk Wetboek.
Aangevochten beslissingen
Het bestreden arrest, stelt na de door eiseres ingeroepen verkrijgende verjaring te heb-

ben verworpen, ook dat "(eerste verweerder) te allen tijde het recht had een vordering tot 
nietigheid in te stellen" en laat de ontvankelijkheid van de vordering van verweerders te-
gen eiseres dan ook op deze overweging steunen.

Grieven
De rechtsvordering strekkende tot nietigverklaring van een door artikel 896 B.W. ver-

boden erfstelling, verjaart krachtens artikel 2262 B.W., door verloop van dertig jaren te 
rekenen van het overlijden van de testator, minstens vanaf de datum van kennisneming 
van het testament van de testator door diens erfgenamen.

Wijlen C. H. was, volgens de niet betwiste feitelijke vaststellingen, op 31 mei 1942 
overleden en de eerste dagvaarding, strekkende tot nietigverklaring van de litigieuze be-
schikking uit diens testament, dateerde van 19 april 1974 en ging uit van eerste verweer-
der. Hieruit blijkt een tijdspanne van meer dan dertig jaren tussen datum van overlijden en 
datum van dagvaarding.

Het bestreden arrest houdt derhalve, door, op grond van de in het middel geciteerde 
overweging, de vordering tot nietigverklaring niet aan de dertigjarige verjaringstermijn 
van artikel 2262 B.W. te onderwerpen en door de vordering van verweerders aldus te ont-
vangen, ondanks de hoger vermelde vaststaande feitelijke gegevens, en in elk geval zon-
der onderzoek van de datum waarop verweerders als erfgenamen van wijlen C. H. kennis 
hadden genomen van diens testament, schending in van de artikelen 896, 1234 en 2262 
van het Burgerlijk Wetboek.

IV. Beslissing van het Hof
A. Ontvankelijkheid van het cassatieberoep
Over het door de verweerders opgeworpen middel van niet-ontvankelijkheid 

van het cassatieberoep :
1. verweerster heeft keuze van woonplaats gedaan, zoals blijkt uit de namens 

eiseres in eerste aanleg neergelegde conclusies en de vermeldingen van het be-
streden arrest; de betekening van het cassatieberoep aan verweerster geschiedde, 
eensdeels,  door middel  van een aangetekende zending via luchtpost  aan haar 
adres of vroeger adres in de Verenigde Staten van Amerika en, anderdeels, aan 
de Procureur des Konings bij de Rechtbank van Eerste Aanleg te Brussel; die be-
tekening van het cassatieberoep is ongedaan omdat eiseres de gekozen woon-
plaats van verweerster kende;

2. het geschil is onsplitsbaar zodat de niet-ontvankelijkheid van het cassatiebe-
roep ten aanzien van verweerster ook geldt ten aanzien van verweerder :

Overwegende dat artikel 40, laatste alinea van het Gerechtelijk Wetboek, be-
paalt dat de betekening in het buitenland of aan de procureur des Konings onge-
daan is indien de partij op wier verzoek ze verricht is, de woonplaats of de ver-
blijfplaats of de gekozen woonplaats van degene aan wie betekend wordt, in Bel-
gië of, in voorkomend geval in het buitenland, kende;

Overwegende dat, krachtens artikel 111 van het Burgerlijk Wetboek, woon-
plaats wordt gekozen voor de uitvoering van een akte;
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Dat aldus de keuze van woonplaats speciaal is en dat zij geldt voor alle aan de 
akte verbonden gevolgen;

Dat de keuze van woonplaats in een akte van rechtspleging in eerste aanleg 
geldt voor de gehele procedure in eerste aanleg, voor de uitvoering van het von-
nis dat erop volgt en voor het rechtsmiddel dat tegen dit vonnis wordt aange-
wend;

Dat de woonstkeuze die in een latere instantie niet is hernomen, niet geldt in 
die latere instantie; dat een woonstkeuze die wordt gedaan in een dagvaarding of 
een conclusie in eerste aanleg, die in een latere instantie niet is hernomen, niet 
geldt in die latere instantie;

Dat als woonstkeuze wordt gedaan in een dagvaarding of conclusie in eerste 
aanleg, die woonstkeuze niet geldt voor het instellen van het cassatieberoep te-
gen het arrest dat in hoger beroep is gewezen;

Overwegende dat de loutere vermelding in de kwalificatie van de partijen in 
het arrest "woonst kiezende ter studie van gerechtsdeurwaarder W. D.P." geen ei-
gen vaststelling van de appèlrechters uitmaakt dat verweerster woonstkeuze heeft 
gedaan in hoger beroep en teruggaat op een woonstkeuze die verweerster in eer-
ste aanleg heeft gedaan;

Overwegende verder dat uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan 
blijkt dat :

1. verweerster in haar conclusie van 16 september 1976 voor de eerste rechter 
woonstkeuze heeft gedaan op het kantoor van gerechtsdeurwaarder D.P. te Turn-
hout;

2. daaropvolgend verweerster geen nieuwe woonstkeuze heeft gedaan;
3. het cassatieberoep werd betekend aan verweerster "wonende te ...L. P., F. C. 

V. in de Verenigde Staten van Amerika";
Dat het middel van niet-ontvankelijkheid moet worden verworpen;
B. Middelen
1. Derde middel
Grond van niet-ontvankelijkheid
Over de door de verweerders opgeworpen grond van niet-ontvankelijkheid van 

het middel: eiseres wijst artikel 2262 van het Burgerlijk Wetboek als geschonden 
in zijn nieuwe versie aan, terwijl op het ogenblik van het instellen van de vorde-
ring nog de vorige versie van toepassing was :

Overwegende dat de verwijzing naar een wetsbepaling zonder verder vermel-
dingen, verwijst naar die wetsbepaling zoals zij is gewijzigd;

Overwegende dat het middel artikel 2262 van het Burgerlijk Wetboek als ge-
schonden aanwijst;

Dat artikel 2262 van het Burgerlijk Wetboek werd vervangen bij artikel 4 van 
de wet van 10 juni 1998 tot wijziging van sommige bepalingen betreffende de 
verjaring;

Dat het thans vigerende artikel 2262 van het Burgerlijk Wetboek enkel betrek-
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king heeft op zakelijke vorderingen en niet op persoonlijke vorderingen;
Dat artikel 5 van de voormelde wet een artikel 2262bis in het Burgerlijk Wet-

boek heeft ingevoegd betreffende de persoonlijke vorderingen dat een andere in-
houd heeft dan het vroegere artikel 2262;

Overwegende dat de verweerders hun vorderingen instelden respectievelijk op 
19 april en 30 mei 1974, hetzij onder de gelding van de vroegere versie van arti-
kel 2262 van het Burgerlijk Wetboek;

Dat de als geschonden aangewezen wetsbepaling niet toepasselijk is op de in 
het middel aangevoerde grief;

Dat het middel van niet-ontvankelijkheid gegrond is;
2. Tweede middel
Beide onderdelen
Grond van niet-ontvankelijkheid
Over de door verweerder opgeworpen grond van niet-ontvankelijkheid van het 

middel: eiseres wijst artikel 2262 van het Burgerlijk Wetboek als geschonden in 
zijn nieuwe versie aan, terwijl op het ogenblik van het instellen van de vordering 
nog de vorige versie van toepassing was :

Overwegende dat uit het antwoord op de opgeworpen grond van niet-ontvan-
kelijkheid van het  derde middel  volgt  dat  de grond van niet-ontvankelijkheid 
moet worden aangenomen;

3. Eerste middel
Overwegende dat het arrest, zonder desaangaande te worden bekritiseerd, het 

legaat dat tot voorwerp heeft het huis met tuin te Meerle en met aanhorende ge-
bouwen, een stuk grond achter de tuin en het bouwland Kerkenboschke, uitlegt 
als een erfstelling over de hand;

Overwegende dat het arrest niet beslist, enerzijds, dat de nietigheid van de ver-
boden erfstelling de beschikking houdende aanstelling van de algemene legataris 
onaangetast laat en, anderzijds, dat de nietigheid van de verboden erfstelling over 
de hand het algemeen legaat aantast;

Dat het middel, in zoverre het tegenstrijdigheid in de motivering aanvoert, fei-
telijke grondslag mist;

Overwegende verder dat artikel 896 van het Burgerlijk Wetboek bepaalt dat ie-
dere beschikking waarbij de begiftigde, de benoemde erfgenaam of de legataris 
ermee wordt belast hetgeen geschonken werd te bewaren en aan een derde uit te 
keren, nietig is, zelfs ten aanzien van de begiftigde, de benoemde erfgenaam of 
de legataris;

Dat in het geval de erfstelling over de hand wordt opgelegd aan de algemene 
legataris, een vastgestelde nietigheid van de erfstelling niet tot gevolg heeft dat 
de goederen die het voorwerp uitmaken van de erfstelling toevallen aan die alge-
mene legataris;

Dat het middel dat ervan uitgaat dat dit wel het geval is, in zoverre faalt naar 
recht;
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OM DIE REDENEN,
HET HOF,
Verwerpt het cassatieberoep;
Veroordeelt de verweerders in de kosten van wederantwoord;
Veroordeelt eiseres in de overige kosten.

30 mei 2003 - 1° kamer – Voorzitter: de h. Verougstraete, voorzitter – Verslaggever: de 
h. Waûters – Gedeeltelijk andersluidende conclusie24 van de h. Dubrulle, advocaat-gene-
raal – Advocaten: mrs. De Gryse en Bützler.

24 Het O.M. Concludeerde in ondergeschikte orde eveneens tot verwerping van de cassatiemiddelen, 
na evenwel in hoofdorde te hebben besloten tot de gegrondheid van de door verweerders opgeworpen 
gronden  van  niet-ontvankelijkheid  van  de  voorziening  doordat  ze  niet  aan  de  door  verweerster 
gekozen woonplaats werd betekend (en wegens onsplitsbaarheid van het geschil t.a.v. verweerder): 
zie hiervoor, voetnoot (1).


	Nr. 274 - 5.5.03
	Nr. 275 - 6.5.03
	Nr. 276 - 7.5.03
	Nr. 277 - 7.5.03
	Nr. 278 - 7.5.03
	Nr. 279 - 7.5.03
	Nr. 280 - 7.5.03
	Nr. 281 - 7.5.03
	Nr. 282 - 8.5.03
	Nr. 283 - 8.5.03
	Nr. 284 - 8.5.03
	Nr. 285 - 8.5.03
	Nr. 286 - 9.5.03
	Nr. 287 - 9.5.03
	Nr. 288 - 9.5.03
	Nr. 289 - 9.5.03
	Nr. 290 - 13.5.03
	Nr. 291 - 13.5.03
	Nr. 292 - 14.5.03
	Nr. 293 - 14.5.03
	Nr. 294 - 14.5.03
	Nr. 295 - 14.5.03
	Nr. 296 - 15.5.03
	Nr. 297 - 15.5.03
	Nr. 298 - 15.5.03
	Nr. 299 - 15.5.03
	Nr. 300 - 16.5.03
	Nr. 301 - 16.5.03
	Nr. 302 - 16.5.03
	Nr. 303 - 16.5.03
	Nr. 304 - 16.5.03
	Nr. 305 - 19.5.03
	Nr. 306 - 20.5.03
	Nr. 307 - 20.5.03
	Nr. 308 - 21.5.03
	Nr. 309 - 21.5.03
	Nr. 310 - 21.5.03
	Nr. 311 - 21.5.03
	Nr. 312 - 21.5.03
	Nr. 313 - 22.5.03
	Nr. 314 - 22.5.03
	Nr. 315 - 22.5.03
	Nr. 316 - 23.5.03
	Nr. 317 - 23.5.03
	Nr. 318 - 26.5.03
	Nr. 319 - 26.5.03
	Nr. 320 - 26.5.03
	Nr. 321 - 27.5.03
	Nr. 322 - 27.5.03
	Nr. 323 - 28.5.03
	Nr. 324 - 28.5.03
	Nr. 325 - 30.5.03
	Nr. 326 - 30.5.03
	Nr. 327 - 30.5.03



