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Nr. 520

2° KAMER - 2 november 2004

1º ONDERZOEKSRECHTER - AFSLUITING VAN HET ONDERZOEK - 
ONTLASTING - VOORWAARDEN.

2º ONDERZOEK IN STRAFZAKEN - ONDERZOEKSRECHTER - AFSLUITING VAN 
HET ONDERZOEK - ONTLASTING - VOORWAARDEN.

3º REGELING VAN RECHTSGEBIED — STRAFZAKEN — TUSSEN 
ONDERZOEKSRECHTERS OF ONDERZOEKSGERECHTEN - ONDERZOEKSRECHTERS UIT ONDERSCHEIDEN 
RECHTSGEBIEDEN DIE KENNIS NEMEN VAN EEN ZELFDE MISDRIJF OF VAN SAMENHANGENDE 
MISDRIJVEN - GESCHIL VAN RECHTSMACHT - VOORWAARDEN.

4º REGELING VAN RECHTSGEBIED — STRAFZAKEN — TUSSEN 
ONDERZOEKSRECHTERS OF ONDERZOEKSGERECHTEN - ONDERZOEKSRECHTERS UIT ONDERSCHEIDEN 
RECHTSGEBIEDEN DIE KENNIS NEMEN VAN EEN ZELFDE MISDRIJF OF VAN SAMENHANGENDE 
MISDRIJVEN - BELEMMERING VAN DE RECHTSGANG - GESCHIL VAN RECHTSMACHT.

1º en 2° De onderzoeksrechter wordt pas ontlast door de beslissing waarbij de raadkamer 
haar rechtsmacht uitput met betrekking tot de strafvordering1. (Art. 127 Sv.)

3º  De  omstandigheid  dat  twee  onderzoeksrechters,  die  niet  tot  elkaars  rechtsgebied 
behoren, een zelfde misdrijf of samenhangende misdrijven onderzoeken, kan een geschil  
van rechtsmacht doen ontstaan dat de rechtsgang belemmert, wanneer met het oog op  
een goede rechtsbedeling,  meer bepaald  ter  vrijwaring van de onderzoekstechnische 
doelmatigheid van de waarheidsvinding, de leidende rol van de onderzoeksrechter of van 
het recht van verdediging, een volstrekte noodzaak bestaat tot een onmiddellijke verdere  
behandeling van de beide strafdossiers in de fase van het gerechtelijk onderzoek door  
éénzelfde onderzoeksmagistraat2. (Artt. 526 en 540 Sv.)

4º Het enkele gegeven dat éénzelfde misdrijf het voorwerp uitmaakt van twee verschillende 
gerechtelijke onderzoeken, die door de beide onderzoeksrechters,  die niet  tot  elkaars  
rechtsgebied  behoren,  reeds  voor  regeling  van  de  rechtspleging  aan  het  openbaar 
ministerie zijn medegedeeld, en zonder dat de rechtsgang hierdoor wordt belemmerd,  
vormt geen grond tot regeling van rechtsgebied. (Artt. 526 en 540 Sv.)

(S.)

ARREST

(A.R. P.04.0605.N)

I. Voorwerp van het verzoek
Het verzoek tot regeling van rechtsgebied betreft:
1. het gerechtelijk onderzoek, notitienummer BR.78.97.2825/96, dat behandeld 

wordt door de onderzoeksrechter Claise te Brussel, dossier 35/96, onder meer ten 
laste van verzoeker;

2.  het  gerechtelijk onderzoek, notitienummer BG.78.98.2472/97, dat  behan-
deld wordt door de onderzoeksrechter Gevaert te Brugge, dossier 57/99.

1 Cass., 9 jan. 2002, A.R. P.01.1035.F, nr. 17.
2 Cass., 2 dec. 2003, A.R. P.03.1238.N, nr. 610.
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II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Etienne Goethals heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Marc Timperman heeft geconcludeerd.
III. Redenen van het verzoek
Verzoeker licht in een verzoekschrift en in een bijvoegsel het verzoek toe. Dit 

verzoekschrift is aan dit arrest gehecht en maakt daarvan deel uit.
IV. Beslissing van het Hof
Overwegende dat artikel 526 Wetboek van Strafvordering bepaalt dat er grond 

is tot regeling van rechtsgebied door het Hof van Cassatie in criminele, correctio-
nele of politiezaken, wanneer onderscheidene hoven, rechtbanken of onderzoeks-
rechters, die niet tot elkaars rechtsgebied behoren, kennisnemen van eenzelfde 
misdrijf of samenhangende misdrijven of van eenzelfde overtreding;

Overwegende dat de onderzoeksrechter pas ontlast wordt door de beslissing 
waardoor de raadkamer haar rechtsmacht uitput met betrekking tot de strafvorde-
ring;

Overwegende, wat de in verschillende rechtsgebieden lopende gerechtelijke 
onderzoeken betreft, dat de omstandigheid dat twee onderzoeksrechters, die niet 
tot elkaars rechtsgebied behoren, eenzelfde misdrijf of samenhangende misdrij-
ven onderzoeken, een geschil van rechtsmacht kan doen ontstaan dat de rechts-
gang belemmert;

Dat dit onder meer het geval zal zijn wanneer met het oog op een goede rechts-
bedeling, meer bepaald tot vrijwaring van de onderzoektechnische doelmatigheid 
van de waarheidsvinding, van de leidende rol van de onderzoeksrechter of van 
het recht van verdediging, een volstrekte noodzaak bestaat tot een onmiddellijke 
verdere behandeling van de beide strafdossiers in de fase van het gerechtelijk on-
derzoek door éénzelfde onderzoeksmagistraat;

Overwegende dat verzoeker geen van deze redenen aanvoert noch dat deze uit 
de stukken van de rechtspleging blijken; dat het verzoek alleen berust op het be-
staan van éénzelfde misdrijf in twee verschillende gerechtelijke onderzoeken die 
voor het overige door de beide onderzoeksrechters reeds voor regeling van de 
rechtspleging aan het openbaar ministerie zijn medegedeeld, en zonder dat de 
rechtsgang hierdoor wordt belemmerd;

Dat er derhalve geen grond bestaat tot regeling van rechtsgebied;
OM DIE REDENEN,
HET HOF,
Verwerpt het verzoek.

2 november 2004 - 2° kamer – Voorzitter: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter – Verslag-
gever:  de h. Goethals  –  Gelijkluidende conclusie  van de h. Timperman, advocaat-gene-
raal – Advocaten: mrs. B. De Gryse, Brussel en J.-F. Terlinden, Brussel.
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Nr. 521

2° KAMER - 2 november 2004

1º WEGVERKEER — ALLERLEI - K.B. TECHNISCH REGLEMENT AUTO'S - LADING VAN 
VOERTUIGEN - OVERSCHRIJDING VAN HET HOOGST TOEGELATEN GEWICHT - MOREEL BESTANDDEEL.

2º VERVOER — GOEDERENVERVOER — LANDVERVOER. WEGVERVOER - 
WEGVERVOER - K.B. TECHNISCH REGLEMENT AUTO'S - LADING VAN VOERTUIGEN - 
OVERSCHRIJDING VAN HET HOOGST TOEGELATEN GEWICHT - MOREEL BESTANDDEEL.

1º en 2° De artikelen 18, §1 en §2 en 26 van het K.B. van 15 maart  1968, houdende  
algemeen reglement op de technische eisen waaraan de auto's, hun aanhangwagens,  
hun onderdelen en hun veiligheidstoebehoren moeten voldoen, houden in dat eeneider  
die  een  voertuig  gebruikt,  zich  ervan  moet  vergewissen  dat  het  gewicht  in  beladen 
toestand ervan niet meer bedraagt dan het hoogst toegelaten gewicht, ook al heeft hij  
zelf  het  voertuig  niet  geladen;  het  verzuim daaraan te  voldoen kan het  opzet  of  de  
schuldige nalatigheid uitmaken vereist opdat het morele bestanddeel van het misdrijf zou  
bestaan.

(FRANSEN LUC VERVOER GRONDWERK EN MACHINEVERHUUR B.V.B.A.)

ARREST

(A.R. P.04.0767.N)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen het vonnis, op 9 april 2004 in hoger beroep 

gewezen door de Correctionele Rechtbank te Brussel.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Paul Maffei heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Patrick Duinslaeger heeft geconcludeerd.
III. Cassatiemiddelen
Eiseres stelt in een memorie een middel voor. Die memorie is aan dit arrest ge-

hecht en maakt daarvan deel uit.
IV. Beslissing van het Hof
A. Onderzoek van het middel
Overwegende dat het middel, in zoverre het opkomt tegen het onaantastbare 

oordeel van het bestreden vonnis dat eiseres een economisch belang bij de over-
lading van het voertuig had, niet ontvankelijk is;

Overwegende dat het middel voor het overige ervan uitgaat dat het morele ele-
ment van de ten laste gelegde feiten niet bestaat daar de door eiseres gebruikte 
overgeladen vrachtwagen niet door haar maar door een hoofdaannemer werd ge-
laden en het voor haar onmogelijk was de overlading vast te stellen;

Overwegende dat eiseres onder meer wordt vervolgd wegens de misdrijven be-
doeld in de artikelen 18, §1 en §2 en 26 van het koninklijk besluit van 15 maart 
1968 houdende algemeen reglement op de technische eisen waaraan de auto's, 
hun aanhangwagens, hun onderdelen en hun veiligheidstoebehoren moeten vol-
doen;

Overwegende dat  krachtens  artikel  18,  §1  van  dat  koninklijk  besluit,  geen 
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voertuig waarvan het gewicht in beladen toestand meer bedraagt dan het hoogste 
toegelaten gewicht, zich op de openbare weg mag begeven; dat artikel 18, §2, 
bepaalt dat geen voertuig zich op de openbare weg mag bevinden wanneer het 
gewicht op de grond onder elk van de assen of, eventueel, het maximumgewicht 
onder het steunpunt, het bij de goedkeuring vastgestelde maximum met meer dan 
5% overschrijdt; dat artikel 26 van hetzelfde koninklijk besluit bepaalt dat geen 
voertuig op de openbare weg mag gebruikt worden indien het inzake onderhoud 
en werking in een staat verkeert waarbij de verkeersveiligheid in het gedrang 
komt of wanneer het niet voldoet aan de bepalingen van dat besluit;

Overwegende dat die bepalingen inhouden dat eenieder die een voertuig ge-
bruikt, zich ervan moet vergewissen dat het gewicht in beladen toestand ervan 
niet meer bedraagt dan het hoogst toegelaten gewicht, ook al heeft hij zelf het 
voertuig niet geladen; dat het verzuim daaraan te voldoen het opzet of de schul-
dige nalatigheid kan uitmaken vereist opdat het morele bestanddeel van het mis-
drijf zou bestaan;

Dat het middel in zoverre faalt naar recht;
B. Ambtshalve onderzoek 
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 eiseres in de kosten.

2 november 2004 - 2° kamer – Voorzitter: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter – Verslag-
gever: de h. Maffei – Gelijkluidende conclusie van de h. Duinslaeger, advocaat-generaal – 
Advocaat: mr. M. Michel, Antwerpen.

Nr. 522

2° KAMER - 2 november 2004

1º STRAF — ZWAARSTE STRAF - STRAFWET - WERKING IN DE TIJD - MILDERE STRAF - 
TERUGWERKENDE KRACHT - VOORWAARDE.

2º WETTEN. DECRETEN. ORDONNANTIES. BESLUITEN — WERKING IN DE 
TIJD EN IN DE RUIMTE - STRAFWET - MILDERE STRAF - TERUGWERKENDE KRACHT - 
VOORWAARDE.

3º STRAF — ZWAARSTE STRAF - WET 7 FEB. 2003 HOUDENDE VERSCHILLENDE 
BEPALINGEN INZAKE VERKEERSVEILIGHEID - ART. 69BIS WEGVERKEERSWET - VERVANGEND VERVAL 
VAN HET RECHT TOT STUREN - VERVANGENDE GEVANGENISSTRAF - TOEPASSING.

4º WETTEN. DECRETEN. ORDONNANTIES. BESLUITEN — WERKING IN DE 
TIJD EN IN DE RUIMTE - WET 7 FEB. 2003 HOUDENDE VERSCHILLENDE BEPALINGEN 
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INZAKE VERKEERSVEILIGHEID - ART. 69BIS WEGVERKEERSWET - VERVANGEND VERVAL VAN HET 
RECHT TOT STUREN - VERVANGENDE GEVANGENISSTRAF - MILDERE STRAF.

5º WEGVERKEER — WEGVERKEERSWET — WETSBEPALINGEN — ART. 69 — 
ART. 69BIS - VERVANGEND VERVAL VAN HET RECHT TOT STUREN - VERVANGENDE 
GEVANGENISSTRAF - MILDERE STRAF.

1º en 2° Artikel 2, eerste lid Strafwetboek onderwerpt de terugwerkende kracht van de voor  
de beklaagde gunstige strafwet niet aan de voorwaarde dat de mildere straf die zij oplegt,  
moet hebben bestaan ten tijde van het misdrijf1.

3º, 4° en 5° Een vervangende gevangenisstraf is een zwaardere straf dan een vervangend  
verval van het recht tot het besturen van een motorvoertuig, aangezien de weerslag op  
de individuele vrijheid groter is2 3. (Art. 2 Sw.; Art. 69bis Wegverkeerswet)

(V. T. D.)

ARREST

(A.R. P.04.0857.N)

I. Bestreden beslissing
De cassatieberoepen zijn gericht tegen het vonnis, op 30 april 2004 in hoger 

beroep gewezen door de Correctionele Rechtbank te Kortrijk.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Luc Van hoogenbemt heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Patrick Duinslaeger heeft geconcludeerd.
III. Cassatiemiddelen
Eiser stelt in een memorie twee middelen voor. Die memorie is aan dit arrest 

gehecht en maakt daarvan deel uit.
IV. Beslissing van het Hof
A. Onderzoek van de middelen
1. Eerste middel
Overwegende dat, naar luid van artikel 2, eerste lid Strafwetboek, geen mis-

drijf kan worden gestraft met straffen die bij de wet niet waren gesteld voordat 
het misdrijf werd gepleegd;

Dat, krachtens artikel 2, tweede lid Strafwetboek, indien de straf, ten tijde van 
het vonnis bepaald, verschilt van die welke ten tijde van het misdrijf was be-
paald, de minst zware straf wordt toegepast;

Overwegende dat, in tegenstelling tot wat het middel betoogt, het eerste lid 
van de voormelde wetsbepaling de terugwerkende kracht van de voor de be-
klaagde gunstige strafwet niet onderwerpt aan de voorwaarde dat de mildere straf 
die zij oplegt, moet hebben bestaan ten tijde van het misdrijf;

1 Cass., 8 jan. 2003, A.R. P.02.1314.F, nr. 14. 
2 Art.  69bis Wegverkeerswet werd ingevoegd bij  art.  33 van de wet van 7 feb.  2003, houdende 
verschillende bepalingen inzake verkeersveiligheid (B.S. 25 feb. 2003), in werking getreden op 1 
maart 2004 (art. 1, 1° K.B. 22 dec. 2003 (B.S. 31 dec. 2003 - tweede uitgave). 
3 Zie ook P.04.1023.N en P.04.1027.N van dezelfde datum.
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Overwegende dat naar luid van artikel 40, eerste lid Strafwetboek, bij gebreke 
van betaling binnen twee maanden te rekenen van het arrest of van het vonnis, 
indien het op tegenspraak, of te rekenen van de betekening, indien het bij verstek 
is gewezen, de geldboete kan worden vervangen door gevange-nisstraf waarvan 
de duur bij het vonnis of het arrest van veroordeling wordt bepaald en die drie 
maanden niet zal te bovengaan voor hen die wegens wanbedrijf zijn veroordeeld;

Dat krachtens artikel 69bis Wegverkeerswet, ingevoegd bij artikel 33 van de 
wet van 7 februari 2003 houdende verschillende bepalingen inzake verkeersvei-
ligheid, in werking getreden op 1 maart 2004 krachtens artikel 1 van het konink-
lijk besluit van 22 december 2003 houdende vaststelling van de datum van in-
werkingtreding van de wet van 7 februari 2003 houdende verschillende bepalin-
gen inzake verkeersveiligheid, voor de toepassing van de Wegverkeerswet en, in 
afwijking van artikel 40 Strafwetboek, de boete bij gebreke van betaling binnen 
de termijn van twee maanden na het arrest of het vonnis, indien het op tegen-
spraak, of te rekenen van de betekening, indien het bij verstek is gewezen, kan 
worden vervangen door een verval van het recht tot het besturen van een motor-
voertuig waarvan de duur zal worden bepaald door het vonnis of het arrest van 
veroordeling, en die niet langer dan een maand en niet korter dan acht dagen zal 
zijn;

Overwegende dat een vervangende gevangenisstraf een zwaardere straf is dan 
een vervangend verval van het recht tot het besturen van een motorvoertuig aan-
gezien de weerslag op de individuele vrijheid groter is;

Overwegende dat het bestreden vonnis, door de door de eerste rechter uitge-
sproken vervangende gevangenisstraffen wegens inbreuken op de Wegverkeers-
wet te vervangen door een vervangend verval van het recht tot het besturen van 
een motorvoertuig, aan eiser de minst zware straf oplegt;

Dat de appèlrechters aldus artikel 2 Strafwetboek niet schenden;
Overwegende dat eiser de schending van de overige grondwets- en verdrags-

bepalingen alleen afleidt uit de vergeefs aangevoerde miskenning van het in het 
voormelde artikel 2 vastgelegde beginsel;

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

2 november 2004 - 2° kamer – Voorzitter: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter – Verslag-
gever: de h. Van hoogenbemt – Gelijkluidende conclusie van de h. Duinslaeger, advocaat-
generaal – Advocaten: mrs. C. Van Marcke, Kortrijk en M. Doutreluingne, Kortrijk.
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Nr. 523

2° KAMER - 2 november 2004

1º ONDERZOEKSGERECHTEN - REGELING VAN DE RECHTSPLEGING - 
CONCLUSIE - BEZWAREN - MOTIVERING.

2º REDENEN VAN DE VONNISSEN EN ARRESTEN — OP CONCLUSIE — 
STRAFZAKEN (GEESTRIJKE DRANKEN EN DOUANE EN ACCIJNZEN INBEGREPEN) - 
ONDERZOEKSGERECHTEN - REGELING VAN DE RECHTSPLEGING - BEZWAREN - VASTSTELLING.

1º en 2° Wanneer een conclusie het feitelijk bestaan van voldoende bezwaren aanvoert of  
betwist, antwoordt het onderzoeksgerecht daarop door de vaststelling dat die bezwaren  
al dan niet bestaan1.

(B. T. B.)

ARREST

(A.R. P.04.1021.N)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest, op 8 juni 2004 gewezen door het 

Hof van Beroep te Gent, kamer van inbeschuldigingstelling.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Paul Maffei heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Patrick Duinslaeger heeft geconcludeerd.
III. Cassatiemiddelen
Eiser stelt in een memorie twee middelen voor. Die memorie is aan dit arrest 

gehecht en maakt daarvan deel uit.
IV. Beslissing van het Hof
1. Tweede middel, tweede en derde onderdeel
Overwegende dat het onderzoeksgerecht, wanneer een conclusie het feitelijk 

bestaan van voldoende bezwaren aanvoert of betwist, daarop antwoordt door de 
vaststelling dat die bezwaren al dan niet bestaan;

Overwegende dat eiser bij de kamer van inbeschuldigingstelling onder meer 
heeft aangevoerd dat er tegen verweerder voldoende bezwaren bestaan in ver-
band met zijn bedrieglijk onvermogen door afscherming voor zijn schuldeisers 
van de door hem "ondertussen wél opgebouwde opbrengsten" en "de spaarpot 
van 82.090 EUR aan liquiditeiten [waarover verweerder] thans beschikt"; dat het 
arrest zich over deze bezwaren niet uitspreekt, mitsdien niet antwoordt op eisers 
conclusie;

Dat de onderdelen gegrond zijn;
2. Overige grieven
Overwegende dat deze grieven niet kunnen leiden tot cassatie zonder verwij-

zing, mitsdien geen antwoord behoeven;
OM DIE REDENEN,

1 Cass., 23 mei 2001, A.R. P.01.0317.F, nr. 307, met concl. van adv.-gen. LOOP. 
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HET HOF,
Vernietigt het bestreden arrest;
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het ver-

nietigde arrest;
Veroordeelt verweerder in de kosten;
Verwijst de zaak naar het Hof van Beroep te Gent, kamer van inbeschuldiging-

stelling, anders samengesteld.

2 november 2004 - 2° kamer – Voorzitter: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter – Verslag-
gever: de h. Maffei – Gelijkluidende conclusie van de h. Duinslaeger, advocaat-generaal – 
Advocaten: mrs. B. Coopman, Brussel en Geinger.

Nr. 524

2° KAMER - 2 november 2004

1º STRAF — ZWAARSTE STRAF - WET 7 FEB. 2003 HOUDENDE VERSCHILLENDE 
BEPALINGEN INZAKE VERKEERSVEILIGHEID - ART. 69BIS WEGVERKEERSWET - VERVANGEND VERVAL 
VAN HET RECHT TOT STUREN - VERVANGENDE GEVANGENISSTRAF - MILDERE STRAF.

2º WEGVERKEER — WEGVERKEERSWET — WETSBEPALINGEN — ART. 69 — 
ART. 69BIS - VERVANGEND VERVAL VAN HET RECHT TOT STUREN - VERVANGENDE 
GEVANGENISSTRAF - MILDERE STRAF.

1º en 2° Het artikel 69bis Wegverkeerswet, ingevoegd bij wet van 7 feb. 2003 en in werking 
getreden op 1 maart 2004, bepaalt dat, voor de toepassing van deze wet en in afwijking  
van artikel 40 van het Strafwetboek, de geldboete, bij gebreke aan betaling binnen de 
door  dat  artikel  bepaalde  termijn,  voor  hen  die  wegens  een  wanbedrijf  worden  
veroordeeld, kan vervangen worden door een verval van het recht tot het besturen van 
een motorvoertuig,  waarvan de duur zal  worden bepaald door het vonnis en dat niet  
langer dan een maand en niet korter dan acht dagen zal zijn; hieruit volgt dat de door de  
nieuwe wet bepaalde straffen lichter zijn dan deze die vóór de inwerkingtreding ervan  
toepasselijk waren1 2.

(V.)

ARREST

(A.R. P.04.1023.N)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen het vonnis, op 28 mei 2004 in hoger beroep 

gewezen door de Correctionele Rechtbank te Brugge.
II. Rechtspleging voor het Hof

1 Bij arrest A.R. P.04.1667.N van 11 januari 2005 werd in de tweede paragraaf van het antwoord op 
het eerste onderdeel de passus "thans in §2 de feiten van de telastlegging A strafbaar stelt met een 
geldboete van 10 euro tot 250 euro" verbeterd in "thans in §1, derde lid, de feiten van de telastlegging 
A strafbaar stelt met een geldboete van 50 euro tot 250 euro".
2 Zie ook P.04.0857.N en P.04.1027.N van dezelfde datum. 
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Raadsheer Paul Maffei heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Patrick Duinslaeger heeft geconcludeerd.
III. Cassatiemiddelen
Eiser stelt in een memorie een middel voor. Die memorie is aan dit arrest ge-

hecht en maakt daarvan deel uit.
IV. Beslissing van het Hof
A. Onderzoek van het middel
1. Eerste onderdeel
Overwegende dat, krachtens artikel 29, tweede lid Wegverkeerswet zoals het 

ten tijde van de bewezen verklaarde feiten van toepassing was, de telastlegging 
A, zijnde overtreding van artikel 10.1.3 Wegverkeersreglement, strafbaar is met 
een gevangenisstraf van een dag tot een maand en met een geldboete van 10 euro 
tot 500 euro of met een van die straffen alleen;

Dat artikel 29 voormeld vervangen werd bij artikel 6 van de wet van 7 februari 
2003 houdende verschillende bepalingen inzake verkeersveiligdheid, dat in wer-
king getreden is op 1 maart 2004, en thans in §2 de feiten van de telastlegging A 
strafbaar stelt met een geldboete van 10 euro tot 250 euro;

Overwegende dat artikel 33, §1, 1° Wegverkeerswet, de telastlegging B, zijnde 
vluchtmisdrijf, strafbaar stelt met een gevangenisstraf van vijftien dagen tot zes 
maanden en met een geldboete van 200 tot 2000 euro of met een van die straffen 
alleen; dat krachtens artikel 38, §1, eerste lid, 1° van die wet, dat ingevolge arti-
kel 19.3° van voornoemde wet van 7 februari 2003 artikel 38, §1, eerste lid, 5° 
geworden is, de rechter tevens het verval van het recht tot sturen van een motor-
voertuig kan uitspreken gedurende minstens 8 dagen en ten hoogste vijf jaar;

Overwegende dat, krachtens artikel 40 Strafwetboek, de geldboete, bij gebreke 
van betaling binnen de door dat artikel bepaalde termijn, voor hen die wegens 
een wanbedrijf  worden veroordeeld,  kan vervangen worden door gevangenis-
straf, waarvan de duur bij het vonnis van veroordeling wordt bepaald en die drie 
maanden niet zal te boven gaan;

Dat krachtens artikel 69bis Wegverkeerswet, ingevoegd bij voornoemde wet 
van 7 februari 2003 dat in werking getreden is op 1 maart 2004, voor de toepas-
sing van deze wet en, in afwijking van artikel 40 van het Strafwetboek, de boete, 
bij gebreke van betaling binnen de door dat artikel bepaalde termijn, voor hen 
die wegens een wanbedrijf worden veroordeeld, kan vervangen worden door een 
verval van het recht tot het besturen van een motorvoertuig waarvan de duur zal 
worden bepaald door het vonnis en dat niet langer dan een maand en niet korter 
dan acht dagen zal zijn;

Overwegende dat hieruit volgt dat de door de nieuwe wet bepaalde straffen 
lichter zijn dan deze bepaald door de wet die ten tijde van het plegen der feiten 
van toepassing waren;

Overwegende dat het bestreden vonnis eiser wegens de telastlegging A veroor-
deelt tot een geldboete van 26 euro, verhoogd met 40 opdeciemen, of een ver-
vangende gevangenisstraf van acht dagen, met gedeeltelijk uitstel van de tenuit-
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voerlegging van die straf; dat het eiser wegens de telastlegging B tot een geld-
boete van 200 euro, verhoogd met 40 opdeciemen, of een vervangende gevange-
nisstraf van een maand, met gedeeltelijk uitstel van de tenuitvoerlegging van die 
straf, alsmede tot een rijverbod van een maand;

Overwegende dat door voor de uitgesproken geldboetes een vervangende ge-
vangenisstraf uit te spreken, het bestreden vonnis een zwaardere straf uitspreekt 
dan deze die krachtens de nieuwe wet van toepassing is, dewelke voor de geld-
boete enkel voorziet in een vervangend rijverbod; dat het aldus de artikelen 2 
Strafwetboek en 69bis Wegverkeerswet schendt;

Dat het onderdeel gegrond is;
2. Overige onderdelen
Overwegende dat de onderdelen niet kunnen leiden tot ruimere cassatie of cas-

satie zonder verwijzing;
B. Ambtshalve onderzoek van de beslissing op de schuldig-verklaring en op de 

hoofdstraf 
Overwegende dat de substantiële of op straffe van nietigheid voorge-schreven 

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

OM DIE REDENEN,
HET HOF,
Vernietigt het bestreden vonnis in zoverre het eiser tot een vervangende gevan-

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

deeltelijk vernietigde vonnis;
Verwerpt het cassatieberoep voor het overige;
Veroordeelt eiser in de helft van de kosten en laat de overige kosten ten laste 

van de Staat;
Verwijst de aldus beperkte zaak naar de Correctionele Rechtbank te Kortrijk, 

zitting houdend in hoger beroep;

2 november 2004 - 2° kamer – Voorzitter: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter – Verslag-
gever: de h. Maffei – Gelijkluidende conclusie van de h. Duinslaeger, advocaat-generaal – 
Advocaat: mr. Geinger.

Nr. 525

2° KAMER - 2 november 2004

1º WEGVERKEER — WEGVERKEERSWET — WETSBEPALINGEN — ART. 30 – 
ART. 30, §1, 1° - RIJBEWIJS - IN HET VREEMDELINGENREGISTER INGESCHREVEN VREEMDELING - 
TOEPASSING.

2º VREEMDELINGEN - INSCHRIJVING IN VREEMDELINGENREGISTER - 
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RIJBEWIJS - VERPLICHTING.

3º STRAF — ZWAARSTE STRAF - WET 7 FEB. 2003 HOUDENDE VERSCHILLENDE 
BEPALINGEN INZAKE VERKEERSVEILIGHEID - ART. 30, §1, 1° WEGVERKEERSWET - AFSCHAFFING 
VAN DE VOORHEEN BEPAALDE HOOFDGEVANGENISSTRAF - MILDERE STRAF.

4º STRAF — ZWAARSTE STRAF - WET 7 FEB. 2003 HOUDENDE VERSCHILLENDE 
BEPALINGEN INZAKE VERKEERSVEILIGHEID - ART. 69BIS WEGVERKEERSWET - AFSCHAFFING VAN DE 
VERVANGENDE GEVANGENISSTRAF - VERVANGEND VERVAL VAN HET RECHT TOT STUREN - MILDERE 
STRAF.

5º WEGVERKEER — WEGVERKEERSWET — WETSBEPALINGEN — ART. 30 – 
ART. 30, §1, 1° - WET 7 FEB. 2003 HOUDENDE VERSCHILLENDE BEPALINGEN INZAKE 
VERKEERSVEILIGHEID - AFSCHAFFING VAN DE VOORHEEN BEPAALDE HOOFDGEVANGENISSTRAF - 
MILDERE STRAF.

6º WEGVERKEER — WEGVERKEERSWET — WETSBEPALINGEN — ART. 69 — 
ART. 69BIS - WET 7 FEB. 2003 HOUDENDE VERSCHILLENDE BEPALINGEN INZAKE 
VERKEERSVEILIGHEID - AFSCHAFFING VAN DE VERVANGENDE GEVANGENISSTRAF - VERVANGEND 
VERVAL VAN HET RECHT TOT STUREN - MILDERE STRAF.

1º en 2° Uit  de artikelen 21, eerste lid Wegverkeerswet,  3,  §1, 1°,  b van het koninklijk  
besluit van 23 maart 1998 betreffende het rijbewijs en 12, tweede lid, Vreemdelingenwet 
volgt dat aan een vreemdeling die in het wachtregister wordt ingeschreven, een bewijs 
van inschrijving in het vreemdelingenregister wordt afgeleverd, zodat die vreemdeling,  
zolang die inschrijving niet ongedaan is gemaakt en zijn bewijs van inschrijving niet is  
ingetrokken, slechts op de openbare weg een motorvoertuig mag besturen, wanneer hij  
houder is van, en tevens bij zich heeft, een regelmatig afgegeven Belgisch rijbewijs of  
een onder de voorwaarden van artikel 27, 2° van voormeld koninklijk besluit van 23 maart  
1998  afgegeven  Europees  rijbewijs,  dat  geldig  is  voor  de  categorie  of  subcategorie  
waartoe het voertuig behoort.

3º, 4°, 5° en 6° De nieuwe straf die bij een ongewijzigde geldboete niet langer voorziet in  
een  hoofdgevangenisstraf  of  een  vervangende  gevangenisstraf,  maar  enkel  in  een 
vervangend verval van het recht tot het besturen van een motorvoertuig is milder dan de  
vorige straf1. (Art. 2 Sw.; Artt. 30, §1, 1° en 69bis Wegverkeerswet)

(H.)

ARREST

(A.R. P.04.1027.N)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen het vonnis, op 2 juni 2004 in hoger beroep 

gewezen door de Correctionele Rechtbank te Brugge.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Luc Huybrechts heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Patrick Duinslaeger heeft geconcludeerd.
III. Cassatiemiddelen
Eiser stelt in een memorie een grief voor. Die memorie is aan dit arrest ge-

hecht en maakt daarvan deel uit.

1 Zie ook P.04.0857.N en P.04.1023.N van dezelfde datum.
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IV. Beslissing van het Hof
A. Onderzoek van de grief 
Overwegende dat het bestreden vonnis eiser tot straf veroordeelt wegens: "Te 

Oostende op 13 september 2002, ingeschreven zijnde in het bevolkingsregister of 
in het vreemdelingenregister van een Belgische gemeente en houder van een der 
volgende in België afgegeven documenten, hetzij een identiteitskaart van Belg of 
van vreemdeling, hetzij van een getuigschrift van inschrijving in het vreemdelin-
genregister, op de openbare weg een motorvoertuig te hebben bestuurd zonder 
houder te zijn van een rijbewijs of het als dusdanig geldend bewijs vereist voor 
het besturen van dit voertuig, overeenkomstig de bepalingen van het art. 3 van 
het koninklijk besluit van 23 maart 1998 (art. 21, eerste lid, art. 28, art. 30, §1, 1° 
en art. 38, §1, 5° Wet betreffende de politie over het wegverkeer - K.B. 16 maart 
1968)";

Overwegende dat eiser schending aanvoert van de artikelen 3, §2, eerste en 
tweede lid, koninklijk besluit van 23 maart 1998 betreffende het rijbewijs en van 
artikel 41, 1, a, verdrag van 8 november 1968 inzake wegverkeer, goedgekeurd 
bij wet 30 september 1988, op grond dat hij als vreemdeling die een bevel ont-
ving om het land te verlaten, zijn geldig Armeens rijbewijs niet kon inwisselen 
voor een Belgisch rijbewijs en hij derhalve met zijn Armeens rijbewijs op de 
openbare weg een motorvoertuig mocht besturen, mitsdien niet wettig kon wor-
den veroordeeld wegens het hem ten laste gelegde feit;

Overwegende dat de grief in zoverre hij het Hof wil doen oordelen over feiten, 
waartoe het Hof niet bevoegd is, niet ontvankelijk is;

Overwegende dat het bestreden vonnis overweegt: "Art. 3, §2, eerste lid van 
het [KB Rijbewijs van 23 maart 1998] bepaalt dat de personen bedoeld in §1 
slechts een motorvoertuig mogen besturen in België op basis van een Belgisch 
rijbewijs (of op basis van een onder de voorwaarden van art. 27, 2° afgegeven 
Europees rijbewijs), geldig voor de categorie of subcategorie waartoe het voer-
tuig behoort. 

De categorieën van personen bedoeld in §1 betreffen personen ingeschreven in 
het bevolkingsregister, in het vreemdelingenregister of het wachtregister van een 
Belgische gemeente en die houder zijn van een identiteitskaart van Belg of voor 
vreemdeling, het bewijs van inschrijving in het vreemdelingenregister, de ver-
blijfskaart van onderdaan van een Lid-Staat van de EEG of een attest van imma-
triculatie.

[Eiser] behoorde op het ogenblik der feiten tot een van deze categorieën gezien 
hij ingeschreven was in het wachtregister. In die optiek moet hij één van de ge-
noemde documenten in zijn bezit gehad hebben. Het is voor hem uiteraard in 
deze opportuun te stellen dat hij niet in het bezit is van een dezer documenten 
doch het feit dat hij in een wachtregister was ingeschreven op datum der feiten 
impliceert dat hij in het bezit moet zijn geweest van één der genoemde documen-
ten.

Op datum der feiten (13 september 2002) was [eiser] reeds bijna drie jaar in 
België, hij is ingeschreven in België sedert 2 december 1999, datum waarop hij 
ingeschreven  werd  in  het  wachtregister  (navolgende  Pv's  nr.  057891/02  en 
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055044/03); sinds 2 januari 2000 is hij te Oostende gedomicilieerd; kort na de 
feiten -t.t.z. op 9 december 2002- kreeg hij een speciaal identiteitsbewijs voor 
vreemdelingen.

Het is, mede gelet op de korte uitwijzingsprocedures, onmogelijk dat [eiser] 
die toen reeds drie jaar in België was, geen document had in de zin van art. 3 §1 
van het KB Rijbewijs. Dit betekent concreet dat zijn (geldig) buitenlands rijbe-
wijs kon omgeruild worden met een Belgisch rijbewijs met vrijstelling van scho-
ling en eventueel ook van examens.

Zo hij derhalve een voertuig bestuurt zonder houder te zijn van een Belgisch 
rijbewijs valt hij onder toepassing van art. 30, §1, 1° Wegverkeerswet." 

Overwegende dat, krachtens artikel 21, eerste lid Wegverkeerswet niemand op 
de openbare weg een motorvoertuig mag besturen, tenzij hij houder is van en te-
vens bij zich heeft een rijbewijs in België regelmatig afgegeven, of een buiten-
lands nationaal of internationaal rijbewijs onder de voorwaarden vastgesteld door 
de bepalingen die inzake internationaal wegverkeer van toepassing zijn, rijbewijs 
dat geldig is voor de categorie of subcategorie waartoe het voertuig behoort; 

Dat zowel de Belgen als de vreemdelingen die normaal in België verblijven, 
houder en in het bezit moeten zijn van een in België regelmatig afgegeven rijbe-
wijs; 

Overwegende dat krachtens artikel 3, §1, 1°, b, koninklijk besluit van 23 maart 
1998 betreffende het rijbewijs, een Belgisch rijbewijs kunnen verkrijgen de per-
sonen die ingeschreven zijn in het bevolkingsregister, in het vreemdelingenregis-
ter of het wachtregister van een Belgische gemeente en die houder zijn van het 
bewijs van inschrijving in het vreemdelingenregister;

Dat krachtens artikel 12, tweede lid, Vreemdelingenwet, de vreemdeling die 
zich vluchteling verklaart  of die vraagt  om als vluchteling te  worden erkend, 
wordt ingeschreven in het in artikel 1, eerste lid, 2° van de wet van 19 juli 1991 
betreffende de bevolkingsregisters en de identiteitskaarten en tot wijziging van 
de wet van 8 augustus 1983 tot regeling van een rijksregister van natuurlijke per-
sonen,  bedoelde  wachtregister;  dat  krachtens  het  derde  lid  van  het  vermelde 
wetsartikel de Koning de wijze van inschrijving en het model van de verblijfs-
vergunning die bij de inschrijving wordt afgegeven en daarvan het bewijs levert 
bepaalt;

Overwegende dat  uit  de  hoger  vermelde  wetsbepalingen  volgt  dat  aan  een 
vreemdeling die in  het  wachtregister  wordt  ingeschreven,  een bewijs  van in-
schrijving in het vreemdelingenregister wordt  afgeleverd; dat  die vreemdeling 
derhalve, zolang die inschrijving in het vreemdelingenregister niet ongedaan is 
gemaakt en zijn bewijs van inschrijving in het vreemdelingenregister niet is inge-
trokken, slechts op de openbare weg een motorvoertuig mag besturen, wanneer 
hij houder is van, en tevens bij zich heeft, een regelmatig afgegeven Belgisch rij-
bewijs of een onder de voorwaarden van artikel 27, 2°, afgegeven Europees rij-
bewijs, dat geldig is voor de categorie of de subcategorie waartoe het voertuig 
behoort;

Overwegende dat het bestreden vonnis met zijn redengeving op grond van de 
door hem onaantastbaar vastgestelde feitelijke omstandigheden, wettig oordeelt 
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dat eiser zijn Armeens rijbewijs kon inruilen tegen een Belgisch rijbewijs met 
vrijstelling van de theoretische en praktische examens onder de voorwaarden be-
paald in artikel 27, 2°, koninklijk besluit 23 maart 1998 betreffende het rijbewijs;

Dat de grief in zoverre niet kan worden aangenomen;
B. Ambtshalve beoordeling
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 2, tweede lid Strafwetboek;
- artikel 30, §1, 1° Wegverkeerswet, zoals vervangen door artikel 9 van de wet van 7 

februari 2003 houdende verschillende bepalingen in zake verkeersveiligheid;
- artikel 69bis Wegverkeerswet, zoals vervangen door artikel 9 van de wet van 7 febru-

ari 2003 houdende verschillende bepalingen in zake verkeersveiligheid.
Overwegende dat, krachtens artikel 2, tweede lid Strafwetboek, indien de straf 

ten tijde van het vonnis bepaald, verschilt van die welke ten tijde van het misdrijf 
was bepaald, de minst zware straf wordt toegepast;

Overwegende dat, op het ogenblik dat het feit werd gepleegd, het misdrijf een 
motorvoertuig te besturen zonder houder te zijn van het rijbewijs vereist voor het 
besturen van dit voertuig, of van het als zodanig geldend bewijs, door de toen 
toepasselijke versie van artikel 30, §1, 1° Wegverkeerswet gestraft werd met ge-
vangenisstraf van vijftien dagen tot zes maanden en met geldboete van 200 EUR 
tot 2.000 EUR of met een van die straffen alleen; dat krachtens het toen toepas-
selijke artikel 40 Strafwetboek bij gebreke van betaling binnen twee maanden te 
rekenen van het arrest of van het vonnis, indien het op tegenspraak, of te rekenen 
van de betekening, indien het bij verstek is gewezen, de geldboete kon worden 
vervangen door gevangenisstraf, waarvan de duur bij het vonnis of het arrest van 
veroordeling wordt bepaald en die zes maanden niet zal te boven gaan voor hen 
die wegens misdaad, drie maanden voor hen die wegens wanbedrijf, en drie da-
gen voor hen die wegens overtreding zijn veroordeeld;

Overwegende dat, op het ogenblik van het vonnis, na de wet van 7 februari 
2003 houdende verschillende bepalingen inzake verkeersveiligheid het misdrijf 
een motorvoertuig te besturen zonder houder te zijn van het rijbewijs vereist 
voor het besturen van dit voertuig, of van het als zodanig geldend bewijs, thans 
door de nieuwe versie van artikel 30, §1, 1° Wegverkeerswet, in werking getre-
den op 1 maart 2004, nog enkel gestraft wordt met geldboete van 200 EUR tot 
2.000 EUR; dat na de reeds vermelde wet van 7 februari 2003, krachtens het 
nieuwe artikel 69bis Wegverkeerswet, eveneens in werking getreden op 1 maart 
2004, voor de toepassing van de Wegverkeerswet en, in afwijking van artikel 40 
Strafwetboek,  de  boete  bij  gebreke  van betaling  binnen de  termijn van twee 
maanden na het arrest of het vonnis, indien het op tegenspraak, of te rekenen van 
de betekening, indien het bij verstek is gewezen, kan worden vervangen door een 
verval van het recht tot het besturen van een motorvoertuig waarvan de duur zal 
worden bepaald door het vonnis of het arrest van veroordeling, en die niet langer 
dan een maand en niet korter dan acht dagen zal zijn;

Overwegende dat de nieuwe straf die bij een ongewijzigde geldboete niet lan-
ger  voorziet  in  een hoofdgevangenisstraf  of  een vervangende gevangenisstraf 
maar enkel in een vervangend verval van het recht tot het besturen van een mo-
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torvoertuig, milder is dan de vorige straf;
Overwegende dat derhalve het bestreden vonnis eiser niet meer wettig kon ver-

oordelen, naast een geldboete van 200 EUR, verhoogd met 40 opdeciemen, en 
gebracht op 1.000 EUR, tot een vervangende gevangenisstraf, maar een vervan-
gend verval uit het recht tot het besturen van een motorvoertuig diende uit te 
spreken;

Overwegende dat, voor het overige, de substantiële of op straffe van nietigheid 
voorgeschreven rechtsvormen in acht  zijn genomen en de beslissing overeen-
komstig de wet is gewezen;

OM DIE REDENEN,
HET HOF,
Vernietigt het bestreden vonnis in zoverre het uitspraak doet over de vervan-

gende gevangenisstraf voor de opgelegde geldboete; 
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het ge-

deeltelijk vernietigde vonnis;
Verwerpt het cassatieberoep voor het overige;
Veroordeelt eiser in de helft van de kosten en laat de overige helft ten laste van 

de Staat;
Verwijst de aldus beperkte zaak naar de Correctionele Rechtbank te Kortrijk, 

zitting houdend in hoger beroep.

2 november 2004 - 2° kamer – Voorzitter: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter – Verslag-
gever: de h. Huybrechts – Gelijkluidende conclusie van de h. Duinslaeger, advocaat-gene-
raal – Advocaten: mrs. B. Vrijens, Gent en A. Haegeman, Gent.

Nr. 526

2° KAMER - 3 november 2004

STEDENBOUW — HERSTEL VAN PLAATS IN DE VORIGE STAAT. BETALING 
VAN EEN MEERWAARDE - VORDERING TOT HERSTEL VAN DE PLAATS IN DE 
OORSPRONKELIJKE TOESTAND - BEOORDELING DOOR DE RECHTER - TOETSING VAN DE WETTIGHEID 
- OMVANG.

De rechterlijke macht is bevoegd om de externe en interne wettigheid te toetsen van een  
vordering tot herstel van de plaats in de oorspronkelijke toestand inzake stedenbouw en 
met  name  om  te  onderzoeken  of  zij  al  dan  niet  door  machtsoverschrijding  of  
machtsafwending is aangetast, zonder dat de rechter evenwel de opportuniteit van die  
vordering mag beoordelen; wanneer de wettigheid van de vordering wordt betwist, moet 
de rechter in het bijzonder nagaan of de vordering niet kennelijk onredelijk is, met name 
moet hij de aard van de overtreding, de omvang van de inbreuk op de goede ruimtelijke  
ordening en het voordeel dat voor die ruimtelijke ordening voortvloeit uit het herstel van  
de plaats in de oorspronkelijke toestand, afwegen ten opzichte van de last die dit met  
zich  meebrengt  voor  de  beklaagde1.  (Art.  65,  §1  Wet  Ruimtelijke  Ordening  en 

1 Zie Cass., 4 feb. 2003, A.R. P.01.1462.N, nr. 80; 15 juni 2004, A.R. P.04.0237.N, nr. 323, met 
concl. M. DE SWAEF, toen adv.-gen. en 15 juni 2004, A.R. P.04.0358.N, nr. 324.
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Stedenbouw)

(P.)

ARREST (vertaling)

(A.R. P.04.0730.F)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, dat op 5 april 2004 door het Hof 

van Beroep te Brussel, correctionele kamer, is gewezen. Eiser heeft zijn cassatie-
beroep beperkt tot de beschikkingen waarbij hij wordt veroordeeld om de plaats, 
bedoeld in de tegen hem bewezen verklaarde telastlegging, in de oorspronkelijke 
toestand te herstellen.

II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Jean de Codt heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Raymond Loop heeft geconcludeerd.
III. Cassatiemiddelen
Eiser voert een middel aan in een verzoekschrift, waarvan een voor eenslui-

dend verklaard afschrift aan dit arrest is gehecht.
IV. Beslissing van het Hof
Over het middel:
Overwegende dat het bestreden arrest vaststelt dat eiser, teneinde de plaats als 

opslagruimte te kunnen gebruiken, een oud industrieel gebouw heeft doen om-
vormen door de vensters ervan af te dichten, de gevel met platen profielstaal af te 
dekken en door de toegangsweg te asfalteren, dit alles zonder voorafgaande ge-
schreven toestemming van het college van burgemeester en schepenen;

Overwegende dat het arrest vaststelt dat de gemachtigde ambtenaar een vorde-
ring heeft ingesteld tot herstel van de plaats in de vroegere toestand op grond van 
artikel 65, eerste lid, a van de organieke wet van 29 maart 1962 houdende orga-
nisatie van de ruimtelijke ordening en van de stedenbouw;

Overwegende dat de rechterlijke macht bevoegd is om de externe en interne 
wettigheid van een dergelijke vordering te toetsen en met name om te onderzoe-
ken of zij al dan niet door machtsoverschrijding of machtsafwending is aange-
tast, zonder dat de rechter zich evenwel mag uitspreken over de opportuniteit van 
een dergelijke vordering;

Dat de rechter, wanneer de wettigheid van de vordering wordt betwist, in het 
bijzonder moet nagaan of die niet kennelijk onredelijk is, en dat hij met name de 
aard van de overtreding, de omvang van de inbreuk op de goede ruimtelijke or-
dening en het voordeel dat voor de ruimtelijke ordening voortvloeit uit het her-
stel van de plaats in de oorspronkelijke toestand, moet afwegen ten opzichte van 
de last die dit met zich meebrengt voor de beklaagde;

Overwegende dat het arrest vermeldt dat de vordering is ingesteld op grond dat 
"de uitgevoerde werken en activiteiten in strijd zijn met die welke zijn bedoeld in 
het gewestplan" vervat in het koninklijk besluit van 14 september 1977, dat het 
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betreffend perceel in een "parkgebied" situeert, en dat zij "de goede ontwikkeling 
van de streek belemmeren";

Dat het arrest beslist dat niet blijkt dat de vordering, "die tot 4 september 1997 
teruggaat, door een onwettigheid of door één of andere vorm van machtsover-
schrijding zou zijn aangetast";

Overwegende dat uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan evenwel 
blijkt dat de Vlaamse regering, bij een besluit van 28 oktober 1998 waarbij voor-
meld sectorplan werd gewijzigd, het betwiste perceel heeft ondergebracht in een 
zone voor stadsontwikkeling;

Dat het arrest daarnaast vaststelt dat een gemeentelijk structuurplan dat in die-
zelfde bestemming voorzag, werd goedgekeurd op 9 april 2003 en dat een ge-
meentelijk plan van ruimtelijke uitvoering dat voorziet dat het perceel wordt on-
dergebracht in een woonzone, vóór het einde van 2004 zou moeten worden goed-
gekeurd;

Dat, niettegenstaande deze wijziging van de omstandigheden van ruimtelijke 
ordening, het arrest de vordering tot herstel van de plaats in de vorige staat ge-
grond verklaart op grond dat de ambtenaar geen afstand heeft gedaan van zijn 
vordering en dat, "aangezien de strafrechter geen uitspraak kan doen [...] over de 
opportuniteit, er grond is om, zoals de zaken er thans voor staan, de vordering 
die ertoe strekt om in de praktijk een einde te stellen aan een illegale toestand die 
aanhoudt sinds 1993 toe te wijzen", op voorwaarde dat "het aan de gemachtigde 
ambtenaar  staat  [om] de tenuitvoerlegging van de beslissing tot  herstel  in de 
vroegere toestand, al dan niet te vervolgen, wat, gezien de gevorderde staat van 
het dossier, volgens wat beklaagde meent te weten, totaal nutteloos zou zijn ge-
worden";

Dat het arrest, door die overwegingen, zijn beslissing niet naar recht verant-
woordt;

Dat het middel, wat dat betreft, gegrond is;

OM DIE REDENEN,
HET HOF

Vernietigt het bestreden arrest, in zoverre het eiser veroordeelt tot herstel van 
de plaats in de vroegere toestand;

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

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

3 november 2004 - 2° kamer – Voorzitter: de h. Fischer, afdelingsvoorzitter – Verslag-
gever:  de h. de Codt –  Andersluidende conclusie2 van de h. Loop, advocaat-generaal – 

2 Het openbaar ministerie heeft geconcludeerd dat het middel niet kon worden aangenomen omdat 
niettegenstaande de wijziging van het sectorplan, de gemachtigde ambtenaar zijn vordering tot herstel 
van de plaats in de vroegere toestand had gehandhaafd en dat de appèlrechters zich niet mochten 
uitspreken over de opportuniteit van die vordering.
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Advocaten: mrs. J. de Lannoy, Brussel en M. Denys, Brussel.

Nr. 527

2° KAMER - 3 november 2004

BEWIJS — STRAFZAKEN — GESCHRIFTEN — BEWIJSKRACHT - MISKENNING VAN DE 
BEWIJSKRACHT VAN EEN GEHEEL BESTAANDE UIT FOTO'S EN EEN PROCES-VERBAAL - BEGRIP.

Aangezien het proces-verbaal dat de foto's toelicht, niet vermeldt dat die foto's waarnaar  
het verwijst en waarmee het één geheel vormt, een politievoertuig tonen dat "gedeeltelijk  
op het voetpad staat geparkeerd", miskent het vonnis de bewijskracht van die stukken  
niet, wanneer het op basis ervan beslist dat het voertuig dat door de politie werd gebruikt,  
voorbij het voetpad stond geparkeerd1.

(C.)

ARREST (vertaling)

(A.R. P.04.0957.F)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen een vonnis, dat op 4 mei 2004 door de Cor-

rectionele Rechtbank te Bergen in hoger beroep is gewezen. 
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Jean de Codt heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Raymond Loop heeft geconcludeerd.
III. Cassatiemiddelen
Eiser voert drie middelen aan in een memorie, verzoekschrift genaamd, waar-

van een voor eensluidend verklaard afschrift aan dit arrest is gehecht.
IV. Beslissing van het Hof
Over het eerste middel:
Wat het eerste onderdeel betreft:
Overwegende dat het proces-verbaal nr. 750307/02 van 16 december 2002 niet 

vermeldt dat de foto's waarnaar het verwijst en waarmee het één geheel vormt 
een politievoertuig tonen "dat gedeeltelijk op het voetpad staat geparkeerd";

Dat het bestreden vonnis bijgevolg de bewijskracht van die stukken niet mis-
kent door op basis ervan te beslissen dat het door de politie gebruikte voertuig 
voorbij het voetpad stond geparkeerd;

Dat dit onderdeel feitelijke grondslag mist;
(...)
OM DIE REDENEN,
HET HOF,

1 Zie Cass., 29 jan. 1985, A.R. 8926, nr. 315. 
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Verwerpt het cassatieberoep;
Veroordeelt eiser in de kosten.

3 november 2004 - 2° kamer – Voorzitter: de h. Fischer, afdelingsvoorzitter – Verslag-
gever: de h. de Codt – Gelijkluidende conclusie van de h. Loop, advocaat-generaal – Ad-
vocaat: mr. M. Riezer, Brussel.

Nr. 528

2° KAMER - 3 november 2004

ONDERZOEKSRECHTER - ONDERZOEK GEOPEND TEN LASTE VAN NIET 
GEÏDENTIFICEERDE PERSONEN - VERHOOR VAN MINISTERS ALS GETUIGEN - 
WETTIGHEID - VOORWAARDE.

Wanneer  het  onderzoek wordt  geopend tegen niet  geïdentificeerde personen,  staat  de  
omstandigheid dat de zaak bij de onderzoeksrechter "in rem" is aanhangig gemaakt, er  
niet  aan  in  de  weg  dat  hij  ministers  en  oud-ministers  als  getuigen  verhoort,  op  
voorwaarde dat niet blijkt dat hij het vaste voornemen heeft hen te vervolgen.

(D.)

ARREST (vertaling)

(A.R. P.04.1113.F)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, dat op 23 juni 2004 door het Hof 

van Beroep te Brussel, kamer van inbeschuldigingstelling, is gewezen. 
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Frédéric Close heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Raymond Loop heeft geconcludeerd.
III. Cassatiemiddelen
Eiser voert een middel aan in een memorie, waarvan een voor eensluidend ver-

klaard afschrift aan dit arrest is gehecht.
IV. Beslissing van het Hof
A. In zoverre het cassatieberoep is gericht tegen de beslissing over de regelma-

tigheid van eisers "verhoor" van 20 februari 2003 door de onderzoeksrechter:
Overwegende dat de substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven 

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

B. In  zoverre  het  cassatieberoep is  gericht  tegen de beslissing over  de be-
voegdheid van de onderzoeksrechter:

Over het middel:
Overwegende dat, wanneer het onderzoek wordt geopend ten laste van niet ge-

ïdentificeerde personen, de omstandigheid dat de zaak bij de onderzoeksrechter 
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"in rem" is aanhangig gemaakt, er niet aan in de weg staat dat hij ministers en 
oud-ministers als getuigen verhoort, op voorwaarde dat niet blijkt dat hij het vas-
te voornemen heeft hen te vervolgen;

Dat het middel gegrond is;
C. In zoverre het cassatieberoep gericht is tegen de beslissing die uitspraak 

doet over het overige van het cassatieberoep:
Overwegende dat eiser, zonder berusting, afstand doet van zijn cassatieberoep;
OM DIE REDENEN,
HET HOF,
Verleent akte van de afstand van het cassatieberoep in zoverre het is gericht te-

gen de hierboven onder C bedoelde beslissing;
Vernietigt het bestreden arrest, in zoverre het uitspraak doet over de bevoegd-

heid van de onderzoeksrechter;
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 en laat de andere helft ten laste van 

de Staat;
Verwijst de aldus beperkte zaak naar de anders samengestelde kamer van inbe-

schuldigingstelling van het Hof van Beroep te Brussel. 

3 november 2004 - 2° kamer – Voorzitter: de h. Fischer, afdelingsvoorzitter – Verslag-
gever: de h. Close – Andersluidende conclusie1 van de h. Loop, advocaat-generaal – Ad-
vocaten: mrs. M. Van Doosselaere, Brussel, R. Verstraeten, Brussel en C. De Baets, Brus-
sel.

Nr. 529

2° KAMER - 3 november 2004

1º MISDRIJF — POGING - BEGRIP.

2º MISDRIJF — POGING - BEGIN VAN UITVOERING - BEGRIP.

3º CASSATIE — BEVOEGDHEID VAN HET HOF — ALGEMEEN - STRAFZAKEN - 
MISDRIJF - POGING - BODEMRECHTER - OPSOMMING VAN DE WEZENLIJKE BESTANDDELEN VAN DE 
STRAFBARE POGING - WETTIGHEID VAN DE KWALIFICATIE - TOETSING.

4º MISDRIJF — POGING - BODEMRECHTER - OPSOMMING VAN DE WEZENLIJKE BESTANDDELEN 
VAN DE STRAFBARE POGING - WETTIGHEID VAN DE KWALIFICATIE - HOF VAN CASSATIE - TOETSING.

5º MISDRIJF — POGING - VERNIELING DOOR EXPLOSIE - BEGRIP.

1 Het openbaar ministerie concludeerde dat het middel niet-ontvankelijk was bij gebrek aan belang, 
aangezien het verzoek om aanvullende onderzoeksverrichtingen, in casu het verhoor als getuigen van 
ministers en oud-ministers, eveneens was verworpen op grond dat die verhoren niet noodzakelijk 
zouden zijn om de waarheid aan het licht te brengen. 
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6º SPRINGSTOFFEN - VERNIELING DOOR EXPLOSIE - POGING - BEGRIP.

1º Krachtens artikel 51 van het Strafwetboek, veronderstelt strafbare poging, met name, dat  
het voornemen een misdaad of een wanbedrijf te plegen zich heeft geopenbaard door 
uitwendige  daden  die  een  begin  van  uitvoering  van  die  misdaad  of  dat  wanbedrijf  
uitmaken; ook al vereist deze wettelijke bepaling het begin van uitvoering van het misdrijf,  
toch vergt zij niet dat het wezenlijk bestanddeel van de misdaad of het wanbedrijf zelf  
reeds een aanvang heeft genomen1. (Art. 51 Sw.)

2º  Er  is  begin  van  uitvoering  van  een  misdaad  of  een  wanbedrijf  zodra  de  dader  de 
middelen  aanwendt  die  hij  zich  heeft  verschaft  en  die  hij  heeft  klaargelegd  en  in  
gereedheid gezet om zijn misdadig voornemen ten uitvoer te brengen; het begin van  
uitvoering staat in een noodzakelijk verband met het misdadig opzet van de dader en kan  
slechts  worden  verklaard  uit  diens  wil  om  een  welbepaald  misdrijf  te  plegen  dat  
rechtstreeks en onmiddellijk wordt beoogd door de gestelde daden; een daad die geen  
enkele twijfel laat bestaan over de bedoeling van eiser kan dus het begin van uitvoering  
uitmaken dat de strafbare poging kenmerkt2. (Art. 51 Sw.)

3º en 4° Wanneer de bodemrechter de feiten heeft opgesomd die volgens hem wezenlijke 
bestanddelen van de poging tot misdaad of wanbedrijf schijnen te zijn, onderzoekt het 
Hof of die feiten wettig werden gekwalificeerd en met name of het juridisch begrip begin  
van uitvoering niet werd miskend3.

5º en 6° De poging tot misdaad, bedoeld in artikel 520 van het Strafwetboek, vereist niet  
dat de dader de springstoffen reeds in de nabijheid van het doelwit heeft geplaatst, noch  
dat hij in het bezit ervan is aangetroffen op het ogenblik dat hij zich naar het doelwit  
begaf. (Artt. 51 en 520 Sw.)

(T. e.a.)

ARREST (vertaling)

(A.R. P.04.1191.F)

I. Bestreden beslissing
De cassatieberoepen zijn gericht tegen een arrest, dat op 9 juni 2004 door het 

Hof van Beroep te Brussel, correctionele kamer, is gewezen. 
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Jean de Codt heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Raymond Loop heeft geconcludeerd.
III. Cassatiemiddelen
De eerste eiser voert twee middelen aan in een memorie, waarvan een voor 

eensluidend verklaard afschrift aan dit arrest is gehecht.
IV. Beslissing van het Hof
A. Over het cassatieberoep van N. T.:
Over het middel:

1 J.-J. HAUS, Principes généraux du droit pénal belge, I, Gent, 1879, p. 338, nr. 449; J.-S.-G. NYPELS, 
Législation criminelle de la Belgique, 3de uitgave, 1867, I, 178.
2 J.-J. HAUS,  Principes généraux du droit pénal belge, I, Gent, 1879, p. 338, nr. 449; J. CONSTANT, 
Manuel de droit pénal, Luik, 1956, 232-233; J.-P. DOUCET, Précis de droit pénal général, Luik, 1976, 
134; P.-L. BODSON, Manuel de droit pénal, Luik, 1986, 244.
3 Zie Cass., 10 jan. 1995, A.R. P.93.0976.N, nr. 17. 
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Overwegende dat, krachtens artikel 51 van het Strafwetboek, strafbare poging, 
met name, veronderstelt dat het voornemen een misdaad of een wanbedrijf  te 
plegen zich heeft geopenbaard door uitwendige daden die een begin van uitvoe-
ring van die misdaad of dat wanbedrijf uitmaken;

Overwegende dat die wettelijke bepaling, ook al vereist zij het begin van uit-
voering van het misdrijf, in tegenstelling tot wat het middel aanvoert, niet vergt 
dat het wezenlijk bestanddeel van de misdaad of het wanbedrijf zelf reeds een 
aanvang heeft genomen;

Dat er begin van uitvoering is zodra de dader de middelen aanwendt die hij 
zich heeft verschaft, die hij heeft klaargelegd en gereedgehouden om zijn misda-
dig voornemen uit te voeren;

Overwegende dat het begin van uitvoering in een noodzakelijk verband staat 
met het misdadig opzet van de dader en slechts kan worden verklaard uit diens 
wil om een welbepaald misdrijf te plegen, dat rechtstreeks en onmiddellijk be-
oogd wordt door de gestelde daden;

Dat een daad die geen enkele twijfel laat bestaan over de bedoeling van eiser 
dus een begin van uitvoering kan uitmaken die de strafbare poging kenmerkt;

Overwegende  dat,  wanneer  de  bodemrechter  de  feiten  heeft  opgesomd die 
voor hem een wezenlijk bestanddeel van de poging tot misdaad of wanbedrijf 
uitmaken, het Hof onderzoekt of die feiten wettig werden gekwalificeerd en met 
name of het juridisch begrip van begin van uitvoering niet werd miskend;

Overwegende dat eiser met name werd vervolgd voor poging tot het plegen 
van de in artikel 520 van het Strafwetboek omschreven misdaad;

Overwegende dat het bestreden arrest erop wijst dat eiser zich naar het buiten-
land heeft begeven om er de leider van een terroristische organisatie te ontmoe-
ten, dat hij aldaar een opleiding heeft gekregen in het gebruik van springstoffen, 
dat hij clandestien naar België is teruggekeerd, zijnde het land waar het te ver-
nietigen doelwit zich bevindt, dat hij opnieuw contact heeft genomen met zijn 
medeplichtigen, dat hij een villa heeft gezocht om er een bom te fabriceren, dat 
hij sommen uit het buitenland heeft ontvangen en aangewend, dat hij scheikundi-
ge bestanddelen heeft aangekocht bestemd voor de aanmaak van de bom, dat hij 
het doelwit heeft verkend, en tenslotte, dat hij tot op de vooravond van zijn arres-
tatie telefonische contacten heeft onderhouden met een persoon die beschreven 
staat als de verantwoordelijke voor de operatie;

Overwegende dat  de  appèlrechters,  op grond van  die  vaststellingen,  wettig 
hebben kunnen beslissen dat eiser de middelen in het werk had gesteld die hij 
zich had verschaft teneinde zijn misdaden ten uitvoer te brengen en dat de hier-
boven beschreven handelingen, die geen enkele twijfel laten bestaan over zijn 
wil om het hem toegewezen doelwit te vernielen middels een explosie, een begin 
van uitvoering van dit misdrijf uitmaakten;

Overwegende dat de poging tot misdaad, bedoeld in artikel 520 van het Straf-
wetboek, niet vereist dat de dader de springstoffen reeds in de nabijheid van het 
doelwit  heeft  geplaatst, noch dat  hij in het bezit ervan is aangetroffen op het 
ogenblik dat hij zich naar het doelwit begaf;
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Dat de appèlrechters, bijgevolg, hun beslissing naar recht verantwoorden;
Dat het middel niet kan worden aangenomen;
Over het tweede middel:
Overwegende dat de appèlrechters op de conclusie van eiser die de telastleg-

ging poging tot het vernielen van een bewoond pand door een ontploffing be-
twisten, antwoorden dat de bekentenissen van eiser die herhaalde malen werden 
geformuleerd en die door materiële gegevens, opgesomd op pagina 76 van het 
arrest, worden gestaafd, elke twijfel uitsloten over het bestaan van de in de telast-
leggingen bedoelde strafbare poging;

Dat de appèlrechters daarenboven niet dienden te antwoorden op de argumen-
ten afgeleid uit de "omstandigheden van de verkenning", de "halfgare uitleg over 
de ontsteking", het "gebrek aan detail in de bekentenissen [van eiser]", of uit "het 
feit dat [eiser] niet herkend wordt in de apotheken van aankoop", aangezien die 
argumenten geen afzonderlijke middelen vormden;

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. Over het cassatieberoep van A. E.-H.:
Overwegende dat eiser afstand doet van zijn cassatieberoep;
C. Over het cassatieberoep van M. B.:
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,
Verleent akte van afstand van het cassatieberoep van A. E.-H.;
Verwerpt de twee andere cassatieberoepen;
Veroordeelt iedere eiser in de kosten van zijn cassatieberoep.

3 november 2004 - 2° kamer – Voorzitter: de h. Fischer, afdelingsvoorzitter – Verslag-
gever: de h. de Codt – Gelijkluidende conclusie van de h. Loop, advocaat-generaal – Ad-
vocaten: mrs. D. De Quévy, Brussel, F. Motte-de-Raedt, Brussel, O. Bastyns, Brussel en 
G. Vanderbeck, Brussel.

Nr. 530

1° KAMER - 4 november 2004

1º VERZEKERING — W.A.M.-VERZEKERING - GEMEENSCHAPPELIJK 
MOTORWAARBORGFONDS - VERGOEDINGSVERPLICHTING - HOUDER VAN HET MOTORRIJTUIG - GEEN 
VERZEKERING - KENNIS - BEWIJSLAST.
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2º BEWIJS — BURGERLIJKE ZAKEN — BEWIJSLAST. BEOORDELINGSVRIJHEID - 
BEWIJSLAST - VERZEKERING - W.A.M.-VERZEKERING - GEMEENSCHAPPELIJK 
MOTORWAARBORGFONDS - VERGOEDINGSVERPLICHTING - HOUDER VAN HET MOTORRIJTUIG - GEEN 
VERZEKERING - KENNIS.

1º en 2° Het Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds dat beweert van dekking jegens de  
houder van het voertuig bevrijd te zijn, moet bewijzen dat laatstgenoemde wist dat de  
burgerlijke aansprakelijkheid waartoe het voertuig aanleiding kan geven, niet regelmatig  
gedekt was1. (Art. 1315, tweede lid B.W.; Artt. 79 en 80 Controlewet Verzekeringen 9 juli 
1975; Art. 17, §1, 3° K.B. 16 dec. 1981 houdende inwerkingstelling en uitvoering van de 
artt. 49 en 50 Wet 9 juli 1975 betreffende de controle der verzekeringsondernemingen)

(GEMEENSCHAPPELIJK MOTORWAARBORGFONDS T. B.)

ARREST (vertaling)

(A.R. C.02.0533.F)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen het vonnis dat op 22 februari 2002 door de 

Rechtbank van Eerste Aanleg te Bergen in hoger beroep is gewezen.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Daniel Plas heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Thierry Werquin heeft geconcludeerd.
III. Middelen
(...)
IV. Beslissing van het Hof
Eerste middel
Overwegende dat artikel 1315, eerste lid van het Burgerlijk Wetboek bepaalt 

dat degene die de uitvoering van een verbintenis vordert, het bestaan daarvan 
moet bewijzen, en dat het tweede lid bepaalt dat, daarentegen, degene die be-
weert bevrijd te zijn, het bewijs moet leveren van de betaling of van het feit dat 
het tenietgaan van zijn verbintenis heeft veroorzaakt; dat artikel 870 van het Ge-
rechtelijk  Wetboek  slechts  de veralgemening is  van de  in  voornoemd artikel 
1315 neergelegde regel;

Overwegende dat ingevolge artikel 17, §1, 3° van het koninklijk besluit van 16 
november 1981 houdende inwerkingstelling en uitvoering van de artikelen 79 en 
80 van de wet van 9 juli 1975 betreffende de controle der verzekeringsonderne-
mingen, de houder van het motorrijtuig dat de schade heeft veroorzaakt geen 
recht heeft tegen eiser als hij weet dat de burgerlijke aansprakelijkheid waartoe 
het voertuig aanleiding kan geven, niet gedekt is overeenkomstig de wet van 21 
november 1981 betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake 
motorrijtuigen;

Overwegende dat eiser, die beweert ingevolge voornoemd artikel 17, §1, 3°, 
van dekking jegens de houder van het voertuig bevrijd te zijn, met toepassing 

1 Zie Cass., 7 juni 2001, A.R. C.98.0478.F - C.98.0492.F, nr. 344; 18 jan. 2002, A.R. C.00.0260.F, 
nr. 42; 2 april 2004, A.R. C.02.0030.F, nr. 178.
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van artikel 1315, tweede lid van het Burgerlijk Wetboek, moet bewijzen dat die 
houder wist dat de burgerlijke aansprakelijkheid waartoe het voertuig aanleiding 
kon geven, niet regelmatig gedekt was;

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

4 november 2004 - 1° kamer – Voorzitter: de h. Parmentier, afdelingsvoorzitter – Ver-
slaggever: de h. Plas – Gelijkluidende conclusie van de h. Werquin, advocaat-generaal – 
Advocaat: mr. T'Kint.

Nr. 531

1° KAMER - 4 november 2004

1º OVEREENKOMST — BESTANDDELEN — VOORWERP - BEPAALD VOORWERP - 
BEPAALD OF BEPAALBAAR VOORWERP - ARCHITECTENOVEREENKOMST - SLUITEN VAN DE 
OVEREENKOMST - GEEN VASTSTELLING VAN HET BUDGET VAN HET WERK - GEEN VASTSTELLING VAN 
HET BEDRAG VAN HET HONORARIUM OF VAN DE BEREKENINGSWIJZE ERVAN - GEVOLG.

2º OVEREENKOMST — BESTANDDELEN — VOORWERP - 
ARCHITECTENOVEREENKOMST - ESSENTIËLE BESTANDDELEN - DEONTOLOGISCHE VERPLICHTINGEN 
INZAKE BUDGET EN HONORARIUM - GEVOLG.

3º ARCHITECT (TUCHT EN BESCHERMING VAN DE TITEL) - 
ARCHITECTENOVEREENKOMST - ESSENTIËLE BESTANDDELEN - DEONTOLOGISCHE 
VERPLICHTINGEN INZAKE BUDGET EN HONORARIUM - GEVOLG.

1º Uit het feit alleen dat de partijen bij het sluiten van een architectenovereenkomst, noch 
het budget van het werk, noch het bedrag van het honorarium, noch de berekeningswijze  
ervan hebben vastgesteld, kan niet worden afgeleid dat die overeenkomst geen bepaald  
of bepaalbaar voorwerp heeft1. (Artt. 1108 en 1129 B.W.)

2º en 3° De deontologische verplichtingen die de architect moet nakomen inzake budget en  
honorarium  maken  van  die  elementen  geen  essentiële  bestanddelen  van  een 
architectenovereenkomst. (Artt. 1108 en 1129 B.W.)

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

ARREST (vertaling)

(A.R. C.02.0623.F)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest dat op 10 januari 2002 door het 

1 Zie Cass., 10 okt. 2003, A.R. C.02.0486.F, nr. 488.
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Hof van Beroep te Brussel is gewezen.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Christian Storck heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Thierry Werquin heeft geconcludeerd.
III. Middelen
(...)
IV. Beslissing van het Hof
Overwegende dat uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan, niet 

blijkt dat eiser zijn verzoekschrift heeft laten betekenen aan O. L., zodat deze 
niet in de zaak betrokken is;

1. Eerste middel
1.1. Vierde onderdeel
Overwegende dat het arrest, op de gronden die het middel weergeeft en bekri-

tiseert, in hoofdzaak oordeelt, enerzijds, dat de partijen weliswaar niet de bedoe-
ling hadden om van de begroting van het werk een wezenlijk bestanddeel te ma-
ken van de tussen hen gesloten architectenovereenkomst, maar dat zij toch, tij-
dens de voorafgaande bespreking, van gedachte gewisseld hebben over de om-
vang van die begroting die, volgens de gegevens die ter beoordeling aan het hof 
van beroep zijn voorgelegd, toen geraamd werd op 25 à 30 miljoen BEF, ander-
zijds, dat het aan de verweerders verschuldigde honorarium, dat pas bepaald zou 
kunnen worden bij de voltooiing van het project, toch bepaalbaar was, aangezien 
het berekend moest worden volgens een schaal die een percentage toepast de 
kostprijs van de geplande renovatie;

Dat het arrest, aangezien een dergelijke schaal, ook al is het budget waarop de 
toepassing ervan is berekend, niet nader omschreven in de overeenkomst, de mo-
gelijkheid biedt de omvang van het honorarium in te schatten aan de hand van de 
geraamde kostprijs van het werk, zonder de in dit onderdeel van het middel ver-
weten tegenstrijdigheid te begaan, heeft kunnen beschouwen dat dit honorarium 
tussen de partijen "was overeengekomen";

Dat het arrest voor het overige, door ondubbelzinnig te omschrijven in hoever-
re de partijen het eens waren over de door de overige onderdelen geraamde waar-
de van het werk, het Hof in staat stelt de in de overige onderdelen gevraagde 
toetsing uit te voeren;

Dat het onderdeel feitelijke grondslag mist;
1.2. Eerste drie onderdelen
Overwegende dat, enerzijds, ingevolge artikel 1108 van het Burgerlijk Wet-

boek, het bestaan van een bepaald voorwerp als inhoud van de verbintenis een 
essentiële voorwaarde is voor de geldigheid van een overeenkomst;

Dat genoemd voorwerp, overeenkomstig artikel  1129 van dat  wetboek,  be-
paald of bepaalbaar moet zijn;

Dat uit het feit alleen dat de partijen bij het sluiten van een architectenovereen-
komst noch het budget van het werk, noch het bedrag van het honorarium, noch 
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de berekeningswijze ervan hebben vastgesteld, niet kan worden afgeleid dat die 
overeenkomst geen bepaald of bepaalbaar voorwerp heeft;

Overwegende dat, anderzijds, de deontologische verplichtingen die de archi-
tect moet nakomen inzake budget en honorarium, van die elementen geen essen-
tiële bestanddelen van de architectenovereenkomst maken;

Dat het middel, dat in elk van die onderdelen, ervan uitgaat dat die bestandde-
len dat karakter vertonen, faalt naar recht;

(...)
OM DIE REDENEN,
HET HOF,
Vernietigt het bestreden arrest in zoverre het eiser veroordeelt "tot betaling van 

compensatoire interest, tegen de wettelijke rentevoet, op tweeëntwintig duizend 
negenhonderd en vijf euro zesendertig cent tot (de uitspraak) van het arrest, en 
vervolgens tot moratoire interest op die bedragen, in hoofdsom en interesten, tot 
algehele betaling", en het uitspraak doet over de kosten;

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

deeltelijk vernietigde arrest;
Veroordeelt eiser in drie vierde van de kosten; houdt de overige kosten aan en 

laat de uitspraak daaromtrent aan de feitenrechter over;
Verwijst de aldus beperkte zaak naar het Hof van Beroep te Luik.

4 november 2004 - 1° kamer – Voorzitter: de h. Parmentier, afdelingsvoorzitter – Ver-
slaggever:  de h. Storck –  Gelijkluidende conclusie  van de h. Werquin, advocaat-gene-
raal – Advocaten: mrs. Van Ommeslaghe en T'Kint.

Nr. 532

1° KAMER - 4 november 2004

REGISTRATIE (RECHT VAN) - TERUGGAAF VAN REGISTRATIERECHTEN - 
VOORWAARDEN - ANDERE RECHTERLIJKE BESLISSING - GEHELE OF GEDEELTELIJKE VERNIETIGING 
VAN EEN VONNIS OF ARREST - BEGRIP.

De teruggaaf van de op de vonnissen en arresten geheven registratierechten kan slechts 
worden bevolen indien de appèlrechter, na onderzoek van het geschil zelf, oordeelt dat  
de  beslissing  van de  eerste  rechter  onjuist  was;  er  is  geen sprake van  vernietiging  
wanneer de appèlrechter, bij de wijziging van de beslissing van de eerste rechter, akte  
verleent  van  het  tussen  de  partijen  gesloten  akkoord1.  (Artt.  208  en  210,  eerste  lid 
W.Reg.)

(BELGISCHE STAAT – Minister van Financiën T. F. e.a.)

ARREST (vertaling)

1 Cass., 23 mei 2003, A.R. C.00.0465.F, nr. 316.
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(A.R. C.03.0505.F)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest dat op 22 november 2001 door 

het Hof van Beroep te Luik is gewezen.
II. Rechtspleging voor het Hof
Afdelingsvoorzitter Claude Parmentier heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Thierry Werquin heeft geconcludeerd.
III. Middel
(...)
IV. Beslissing van het Hof
Overwegende dat het bestreden arrest, met overneming van de redenen van de 

eerste rechter, vaststelt dat de Rechtbank van Eerste Aanleg te Verviers de ver-
weerders had veroordeeld tot betaling van 7.436.645 BEF, vermeerderd met inte-
rest, aan de vennootschap GB-Inno-BM dat de administratie vervolgens van hen 
de registratierechten heeft  gevorderd die ingevolge die veroordeling verschul-
digd waren en dat het Hof van Beroep te Luik, bij arrest van 18 september 1997, 
op grond van een akkoord tussen de partijen, dat vonnis gewijzigd heeft en hun 
ervan akte heeft verleend dat de verweerders nog slechts 1.250.000 BEF aan hun 
schuldeiseres dienden te betalen;

Overwegende dat artikel 208 van het Wetboek van de registratie-, hypotheek- 
en griffierechten bepaalt dat de regelmatig geheven rechten niet kunnen terugge-
geven worden, welke ook de latere gebeurtenissen zijn, behoudens in de bij dit 
wetboek bepaalde gevallen;

Overwegende dat, krachtens artikel 210, eerste lid 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 vernietig-
de beslissing geheven evenredige rechten voor gehele of gedeeltelijke terugbeta-
ling vatbaar  zijn;  dat die uitzondering op de regel  van artikel  208 beperkend 
moet worden uitgelegd;

Dat de terugbetaling van het op de vonnissen en arresten geheven recht slechts 
kan worden bevolen indien de appèlrechter, na onderzoek van het geschil zelf, 
oordeelt dat de beslissing van de eerste rechter onjuist was;

Dat er geen vernietiging is in de zin van voornoemd artikel 210 wanneer, zoals 
in deze zaak, de appèlrechter, na erop gewezen te hebben dat de partijen akkoord 
waren gegaan de schuld van de verweerders aan hun schuldeisers tot 1.250.000 
BEF terug te brengen, de beslissing van de eerste rechter heeft gewijzigd en de 
partijen akte heeft verleend van het aldus gesloten akkoord;

Overwegende dat het bestreden arrest dat hieromtrent anders beslist, de artike-
len 208 en 210, eerste lid van het Wetboek van de registratie-, hypotheek- en 
griffierechten schendt;

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

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

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

4 november 2004 - 1° kamer – Voorzitter en Verslaggever: de h. Parmentier, afdelings-
voorzitter –  Gelijkluidende conclusie  van de h. Werquin, advocaat-generaal –  Advocaat: 
mr. De Bruyn.

Nr. 533

1° KAMER - 4 november 2004

1º VENNOOTSCHAPPEN — ALGEMEEN. GEMEENSCHAPPELIJKE REGELS - 
VERTEGENWOORDIGING IN RECHTE - AKTEN VAN RECHTSPLEGING - HOGER BEROEP - BESLISSING 
OM OP TE TREDEN - INSTELLEN VAN HOGER BEROEP - WIJZIGING VAN HET BEVOEGD ORGAAN - 
ONTVANKELIJKHEID.

2º HOGER BEROEP — BURGERLIJKE ZAKEN (HANDELSZAKEN EN 
SOCIALE ZAKEN INBEGREPEN) — BESLISSINGEN EN PARTIJEN - VENNOOTSCHAPPEN - 
VERTEGENWOORDIGING IN RECHTE - BESLISSING OM OP TE TREDEN - INSTELLEN VAN HOGER 
BEROEP - BEVOEGD ORGAAN - ONTVANKELIJKHEID.

1º en 2° Het arrest dat vaststelt, enerzijds, dat de raad van bestuur van de vennootschap  
op 31 januari 2000 beslist had hoger beroep in te stellen, en, anderzijds, dat bij  een  
vonnis van de rechtbank van koophandel van 26 januari 2000, dat op 3 februari 2000 
definitief  geworden  is,  de  vennootschap  onder  een  voorlopige  bewindvoerder  werd 
geplaatst  en oordeelt  dat de bestuurders van de vennootschap vanaf laatstgenoemde 
datum  geen  bevoegdheid  hadden  en  dat  enkel  de  voorlopige  bewindvoerder  de  
vennootschap ten aanzien van derden en in rechte kon vertegenwoordigen, verantwoordt  
zijn  beslissing  naar  recht  om  het  hoger  beroep  dat  op  11  februari  2000  door  de 
voornoemde bestuurders en niet door de voorlopige bewindvoerder werd ingesteld, niet-
ontvankelijk  te verklaren, aangezien de vennootschap niet  door haar bevoegd orgaan 
was vertegenwoordigd bij het instellen van het hoger beroep1. (Art. 703 Ger.W.)

(SOURIS N.V. T. JOVIKA N.V.)

ARREST (vertaling)

(A.R. C.04.0042.F)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest dat op 23 september 2003 door 

het Hof van Beroep te Bergen is gewezen.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Christine Matray heeft verslag uitgebracht.

1 Zie Cass., 11 juni 1998, A.R. C.94.0415.N, nr. 301; 20 maart 2002, A.R. P.01.1414.F, nr. 190.
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Advocaat-generaal Thierry Werquin heeft geconcludeerd.
III. Middel
Eiseres voert een middel aan. Het is als volgt gesteld:
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 703 van het Gerechtelijk Wetboek;
- de artikelen 13, eerste lid, 54 en 61 van de gecoördineerde wetten op de handelsven-

nootschappen;
- de artikelen 61 en 522 van het Wetboek van vennootschappen;
- artikel 149 van de Grondwet. 
Bestreden beslissingen en redenen
Het arrest beslist dat het hoger beroep, dat eiseres op 11 februari 2000 heeft ingesteld 

tegen het vonnis van 20 oktober 1999 van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Bergen, dat 
op 31 januari 2000 is betekend, niet ontvankelijk is.

Het verantwoordt die beslissing op grond van al zijn redenen die geacht worden hier in-
tegraal te zijn weergegeven, en inzonderheid op de volgende gronden:

" ...(verweerster) concludeert dat het (hoger beroep) niet ontvankelijk is en steunt daar-
toe op een vonnis van 26 januari 2000 waarbij de Rechtbank van Koophandel te Bergen 
Meester Louis Dermine, advocaat te Gerpinnes,  aanstelt  als voorlopige bewindvoerder 
van de naamloze vennootschap Souris, en leidt daaruit af dat alleen hij bevoegd was om te 
beslissen over de opportuniteit van het hoger beroep en het instellen ervan, wat hij in deze 
zaak niet heeft gedaan;

zij legt een proces-verbaal over van de raad van bestuur van (eiseres) van 31 januari 
2000, luidens hetwelk beslist wordt te berusten in het vonnis van de rechtbank van koop-
handel en 'het hoger beroep toe te vertrouwen' aan dezelfde raadsman in de zaken 'Jovika 
en Héraclite en Parménide die met elkaar verbonden zouden zijn';

het blijkt dat i.v.m laatstgenoemd dossier sedert 7 december 1998 hoger beroep werd 
ingesteld;

de berusting van (eiseres) in het voornoemde vonnis van de rechtbank van koophandel 
is officieel uitgedrukt bij brief van 1 februari 2000 aan de raadsman van P. S., de echtge-
noot van mevrouw De M. en tevens vennoot die het niet eens was met de besluiten van 
(eiseres) van wier raad van bestuur hij sinds 1997 geen deel meer uitmaakte en die tegen 
zijn ouders R. S. en J. G. en zijn broer Y. S., allen bestuurder van (eiseres), andere rechts-
zaken had lopen;

op 3 februari 2000 deelde P.S. officieel mee dat hij in het vonnis van de rechtbank van 
koophandel berustte;

het vonnis dat een voorlopige bewindvoerder aanstelt is dus vanaf die datum een eind-
vonnis geworden, waartegen geen enkel nuttig beroep meer kon worden ingesteld;

Meester Dermine heeft het mandaat dat hem op 21 februari 2001 was gegeven uitdruk-
kelijk aanvaard; dat is op een ogenblik dat de beroepstermijn van het beroepen vonnis niet 
verstreken was;

vanaf 3 februari 2000 hadden de bestuurders van (eiseres) geen enkele bevoegdheid 
meer, aangezien Meester Dermine vanaf dat tijdstip (eiseres) jegens derden en in rechte 
als eiser of verweerder hoorde te vertegenwoordigen in de zin van artikel 522, §2 van de 
wet van 7 mei 1999 houdende het wetboek van vennootschappen; 

het voormelde chronologisch verloop van de feiten en de rechtspleging toont aan dat de 
litisconsorten S.-G. geen enkele dringende noodzakelijkheid kunnen aanvoeren;
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zij mochten niet eigenmachtig optreden namens een vennootschap die zij tijdelijk niet 
langer bestuurden, maar dienden de bewindvoerder in te lichten, die zijn opdracht reeds 
principieel had aanvaard in zijn brief van 28 januari 2000 aan hen; 

de opdracht van de voorlopige bewindvoerder bestond erin met name en uitgerekend 
het bestuur en het beleid van de vennootschap uit te oefenen in de plaats van bestuurder 
en alle maatregelen te nemen om de voortzetting van haar activiteiten te garanderen;

(...)
men kan alleen maar vaststellen dat te dezen (de) beslissing van de (Rechtbank van 

Koophandel te Bergen van 26 januari 2000) niet is nageleefd en dat het hoger beroep niet 
is ingesteld door de persoon die, volgens de bewoordingen van een definitief geworden 
vonnis, bevoegd was om de beslissing tot optreden te nemen en de hoedanigheid had om 
het hoger beroep in te stellen;

in de onderstelling dat de voorlopige bewindvoerder bevoegd was om dat beroep te be-
krachtigen nadat het verzoekschrift was ingediend, moet toch worden vastgesteld dat hij 
nooit is opgetreden in loop van het geding in hoger beroep;

(...)
uit de bovenstaande overwegingen volgt dat het hoger beroep niet rechtsgeldig is inge-

steld door de houder van het recht, die op het ogenblik van het instellen van dat beroep, 
bevoegd was om op te treden;

het hoger beroep moet dus niet-ontvankelijk worden verklaard".
Grieven
Volgens de bewoordingen zowel van artikel 54 van de gecoördineerde wetten op de 

handelsvennootschappen, dat nog van toepassing was toen eiseres het betwiste hoger be-
roep instelde, als van artikel 522 van het Wetboek van vennootschappen, wordt de naam-
loze vennootschap, in de regel, in rechte vertegenwoordigd door de raad van bestuur die 
haar orgaan is (artikelen 13, eerste lid en 61 van de gecoördineerde wetten op de handels-
vennootschappen; artikel 61 van het Wetboek van vennootschappen). 

Wanneer een gerechtelijke beslissing een voorlopige bewindvoerder over de vennoot-
schap heeft aangesteld die het bestuur en het beleid van de vennootschap in plaats van de 
bestuurders moet uitoefenen, neemt de voorlopige bewindvoerder tijdens de duur van zijn 
opdracht gewoon de plaats in van de raad van bestuur;  voortaan vertegenwoordigt  de 
voorlopige bewindvoerder dus de vennootschap in rechte. De aanstelling van de voorlopi-
ge bewindvoerder doet evenwel geen afbreuk aan de beslissingen die de raad van bestuur 
regelmatig heeft genomen vóór hij in dienst trad.

Luidens artikel 703 van het Gerechtelijk Wetboek treden rechtspersonen overigens in 
rechte op door tussenkomst van hun bevoegde organen en is het, om van hun identiteit te 
doen blijken in elke akte van rechtspleging, voldoende hun benaming, hun rechtskarakter 
en hun maatschappelijke zetel op te geven.

In deze zaak volgt uit de vaststellingen van het bestreden arrest en uit de stukken waar-
op het Hof vermag acht te slaan, met name de akte van hoger beroep, dat:

1) het vonnis van 26 januari 2000 van de Rechtbank van Koophandel te Bergen, dat een 
voorlopige  bewindvoerder  aanstelde,  op 3 februari  2000 definitief  is  geworden omdat 
daartegen, ten gevolge van de berusting van alle partijen, geen enkel rechtsmiddel meer 
openstond;

2) de bestuurders van de eisende vennootschap vanaf 3 februari 2000 geen enkele be-
voegdheid meer hadden;

3) de raad van bestuur van de eisende vennootschap, die op 31 januari 2000 bijeen-
kwam, beslist heeft te berusten in het voornoemde vonnis van 26 januari 2000 en "'het ho-
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ger beroep toe te vertrouwen' aan dezelfde raadsman in de zaken 'Jovika' en 'Héraclite en 
Parménide'";

4) het hoger beroep van 11 februari 2000 is ingesteld "op verzoek van (eiseres) waar-
van de maatschappelijke zetel gevestigd is in de rue Defuisseaux 285 te 7330 Saint-Ghis-
lain, (...), die Meester Raoul Moury als raadsman heeft".

Uit die vaststellingen volgt, enerzijds, dat de beslissing om hoger beroep in te stellen te-
gen het vonnis van 20 oktober 1999 van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Bergen geno-
men is door het orgaan van de eisende vennootschap dat, op 31 januari 2000, bevoegd 
was om een dergelijke beslissing te nemen en, anderzijds, dat de akte van hoger beroep 
van de identiteit van de eisende vennootschap heeft doen blijken overeenkomstig artikel 
703 van het Gerechtelijk Wetboek. Bijgevolg verantwoordt het arrest, dat niet vaststelt dat 
de voorlopige bewindvoerder, na 31 januari 2000, de door de raad van bestuur aangewe-
zen raadsman opgedragen heeft geen hoger beroep in te stellen tegen het vonnis, zijn be-
slissing niet naar recht dat "hoger beroep niet rechtsgeldig is ingesteld door de houder van 
het recht, die op het ogenblik van het instellen van dat beroep, bevoegd was om op te tre-
den" en is het derhalve niet ontvankelijk (schending van alle in de aanhef van het middel 
aangewezen wettelijke bepalingen, met uitzondering van artikel 149 van de Grondwet). 
Althans biedt het arrest, dat het geen dergelijke vaststelling bevat, het Hof niet de moge-
lijkheid die beslissing te toetsen en is het bijgevolg niet regelmatig met redenen omkleed 
(schending van artikel 149 van de Grondwet).

IV. Beslissing van het Hof
Overwegende dat het arrest vaststelt, enerzijds, dat de raad van bestuur van ei-

seres op 31 januari 2000 beslist had hoger beroep in te stellen, en, anderzijds, dat 
eiseres, bij een vonnis van 26 januari 2000 van de Rechtbank van Koophandel te 
Bergen, dat op 3 februari 2000 definitief geworden is, onder een voorlopige be-
windvoerder werd geplaatst; dat het arrest vervolgens beslist dat de bestuurders 
van eiseres vanaf laatstgenoemde datum geen bevoegdheid hadden en dat enkel 
de  voorlopige  bewindvoerder  de  vennootschap  ten  aanzien  van  derden  en  in 
rechte kon vertegenwoordigen;

Dat het hoger beroep op 11 februari 2000 werd ingesteld door de voornoemde 
bestuurders en niet door de voorlopige bewindvoerder, zodat eiseres niet door 
haar bevoegd orgaan was vertegenwoordigd toen het hoger beroep werd inge-
steld;

Dat het arrest aldus zijn beslissing om het hoger beroep niet-ontvankelijk te 
verklaren, naar recht verantwoordt en met redenen omkleedt;

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

4 november 2004 - 1° kamer – Voorzitter: de h. Parmentier, afdelingsvoorzitter – Ver-
slaggever:  mevr. Matray  –  Gelijkluidende conclusie  van de h. Werquin, advocaat-gene-
raal – Advocaten: mrs. Gérard en Draps.
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Nr. 534

1° KAMER - 5 november 2004

BEWIJS — BURGERLIJKE ZAKEN — ALLERLEI - PRIVÉ-DETECTIVE - BESPIEDEN - 
BEELDEN - PERSONEN - VOOR HET PUBLIEK NIET TOEGANKELIJKE PLAATSEN - BEOORDELING - 
REGELMATIGHEID - PLAATS - BEGRIP.

Voor de beoordeling van de regelmatigheid van het bespieden of het nemen van beelden 
van personen die zich bevinden in niet voor het publiek toegankelijke plaatsen, is niet  
determinerend de plaats waar, op dat ogenblik, de privé-detective zich bevindt, maar wel  
de plaats waar die personen zich bevinden. (Art. 5 Wet 19 juli 1991)

(S. T. J.)

ARREST

(A.R. C.03.0438.N)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 15 mei 2003 gewezen door 

het Hof van Beroep te Gent.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Ghislain Londers heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Guy Dubrulle heeft geconcludeerd.
III. Middel
Eiser voert in zijn verzoekschrift een middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 22 van de Grondwet;
- de artikelen 1, §1, 3° en 5 van de wet van 19 juli 1991 tot regeling van het beroep van 

privé-detective;
- artikel 8 van het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de 

fundamentele vrijheden, ondertekend te Rome op 4 november 1950 en goedgekeurd bij 
wet van 13 mei 1955.

Aangevochten beslissingen
De appèlrechters beslissen dat de door verweerder ingestelde vordering tot echtschei-

ding gegrond is, verklaren de vordering van eiseres tot het verkrijgen van een onderhouds-
uitkering na echtscheiding ongegrond en verwerpen het verweer van eiseres dat de detec-
tive-verslagen als bewijsmiddel niet toelaatbaar waren, op grond van de volgende motie-
ven:

"1.3.1.
De eerste rechter oordeelde vooreerst terecht dat de aangezochte detectives D.V. en V. 

evenals de gerechtsdeurwaarders G., L. en D. hun vaststellingen deden vanuit voor het pu-
bliek toegankelijke plaatsen en uitsluitend handelden binnen het kader van hun opdracht 
erin bestaande de overspelige relatie van [eiseres], minstens haar voor [verweerder] bele-
digende omgang met een andere man vast te stellen.

Aldus oefenden de detectives D.V. en V. hun opdracht uit binnen de perken van de wet 
van 19 juli 1991 tot regeling van het beroep van privé-detective (art. 1, §1, 3° en 5) en zijn 
ook de diverse vaststellingen van de gerechtsdeurwaarders rechtmatig tot stand gekomen" 
(bestreden arrest, blz. 6).
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De appèlrechters overwegen nog dat:
"1.3.3.
Verder blijkt dat de graad van inmenging in het privé-leven van [eiseres] niet buiten 

verhouding is tot het door [verweerster] beoogde doel, met name de vaststelling van de 
door hem vermoede huwelijksontrouw van [eiseres], en dat hierbij aldus zeker niet wille-
keurig werd te werk gegaan. De vaststellingen van zowel de aangezochte privé-detectives 
D.V. en V. als van de aangezochte gerechtsdeurwaarders G., L. en D. kaderen volledig 
binnen de gegeven opdracht, gebeurden, zoals hoger reeds gesteld, vanuit voor iedereen 
toegankelijke plaatsen en, zoals de eerste rechter terecht overwoog, kenden zij  slechts 
voortgang tot op een naar recht afdoende wijze het bewijs kon worden geleverd van de 
echtelijke ontrouw van [eiseres] zijnde het door [verweerder] beoogde doel" (bestreden 
arrest, blz. 7).

Grieven
Overeenkomstig artikel 1, §1, 3° van de wet van 19 juli 1991 tot regeling van het be-

roep van privé-detective, wordt als privé-detective beschouwd elke natuurlijke persoon 
die gewoonlijk, al of niet in ondergeschikt verband, tegen betaling en voor een opdracht-
gever activiteiten uitoefent bestaande uit (...) het verzamelen van bewijsmateriaal voor het 
vaststellen van feiten die aanleiding geven of kunnen geven tot conflicten tussen perso-
nen, of die aangewend kunnen worden voor het beëindigen van die conflicten.

Artikel 5 van voormelde wet bepaalt dat het de privé-detective verboden is personen 
die zich bevinden in niet voor het publiek toegankelijke plaatsen, met behulp van enig 
toestel te bespieden of te doen bespieden, of opzettelijk beelden van hen op te nemen dan 
wel te doen opnemen, zonder dat de beheerder van die plaats en de betrokken personen 
daarvoor hun toestemming hebben gegeven. Het is de privé-detective eveneens verboden 
enig toestel op te stellen, te doen opstellen of ter beschikken te stellen van de opdrachtge-
ver of van derden met het opzet een van de in de vorige zin omschreven handelingen te 
verrichten. Een overtreding van deze bepaling houdt eveneens een schending in van het 
recht op eerbiediging van het privé-leven, zoals vervat in de artikelen 22 van de Grondwet 
en 8 E.V.R.M..

De appèlrechters overwegen dat de detectives D.V. en V. hun vaststellingen deden van-
uit voor het publiek toegankelijke plaatsen en uitsluitend handelden binnen het kader van 
hun opdracht. Op grond van deze overweging beslissen de appèlrechters dat de detectives 
D.V. en V. hun opdracht uitoefenden binnen de perken van de wet van 19 juli 1991 tot re-
geling van het beroep van privé-detective, zodat de verslagen van de deskundige als be-
wijs toelaatbaar zijn en geen schending inhouden van het recht op eerbiediging van het 
privé-leven.

Door aldus te beslissen miskennen de appèlrechters artikel 5 van voormelde wet van 19 
juli 1991. Bij de beoordeling of de detective handelde binnen de perken van voormelde 
wet is de plaats van waaruit de detectives hun vaststellingen doen immers niet relevant. 
Determinerend is daarentegen de plaats waar de bespiede personen zich bevinden. Artikel 
5 van voormelde wet bepaalt inderdaad dat het de privé-detective verboden is personen 
die zich bevinden in niet voor het publiek toegankelijke plaatsen te bespieden.

Hieruit volgt dat de appèlrechters, door te beslissen dat de verslagen van de detectives 
als bewijs toelaatbaar zijn op grond van de overweging dat de detectives hun vaststellin-
gen deden vanuit voor het publiek toegankelijke plaatsen, de artikelen 1, §1, 3° en 5 van 
de wet van 5 juli 1991 tot regeling van het beroep van privé-detective, 22 van de Grond-
wet en 8 E.V.R.M., schenden.

IV. Beslissing van het Hof

Overwegende dat, overeenkomstig artikel 5 van de wet van 19 juli 1991 tot re-
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geling van het beroep van privé-detective, het de privé-detectives verboden is 
personen die zich bevinden in niet voor het publiek toegankelijke plaatsen, met 
behulp van enig toestel te bespieden of te doen bespieden, of opzettelijk beelden 
van hen op te nemen dan wel te doen opnemen, zonder dat de beheerder van die 
plaats en de betrokken personen daarvoor hun toestemming hebben gegeven;

Dat uit die wetsbepaling volgt dat voor de beoordeling van de regelmatigheid 
van het bespieden of het nemen van beelden, niet de plaats waar de privé-detecti-
ve zich bevindt op het ogenblik van het bespieden of het nemen van beelden de-
terminerend is, maar wel de plaats waar de personen die het voorwerp uitmaken 
van het bespieden of van het nemen van foto's zich op dat ogenblik bevinden;

Overwegende dat de appèlrechters oordelen dat:
1. de eerste rechter terecht oordeelde dat de aangezochte detectives hun vast-

stellingen deden vanuit voor het publiek toegankelijke plaatsen;
2. uit de verslagen van detectives, in samenhang gelezen met de diverse vast-

stellingen van de gerechtsdeurwaarders en bijhorend fotomateriaal, "de zeer tal-
rijke en soms zeer kort op elkaar volgende ontmoetingen tussen (eiseres) en V.H. 
in de diverse onderscheiden periodes in 1998 en 1999 zowel in het  openbaar 
(bioscoop, zeedijk, concerten, golf ed.) als in het privé en zelfs in de echtelijke 
woning van (eiseres) zelf" blijken;

Dat zij vervolgens beslissen dat "de detectives (...) hun opdracht uit(oefenden) 
binnen de perken van de wet van 19 juli 1991 tot regeling van het beroep van 
privé-detective (artt. 1, §1, 3° en 5)" en dat hun vaststellingen "rechtmatig be-
wijsmateriaal betreft dat tevens op rechtmatige wijze werd verkregen";

Dat de appèlrechters door aldus te oordelen hun beslissing niet naar recht ver-
antwoorden en artikel 5 van de wet van 19 juli 1991 tot regeling van het beroep 
van privé-detective schenden;

Dat het middel gegrond is;

OM DIE REDENEN,

HET HOF,

Vernietigt het bestreden arrest;
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het ver-

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

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

5 november 2004 - 1° kamer –  Voorzitter: de h. Waûters, waarnemend voorzitter – 
Verslaggever:  de h. Londers –  Andersluidende conclusie1 van de h. Dubrulle, advocaat-

1 Het O.M. was van mening dat  het  middel feitelijke grondslag miste,  daar het  berustte  op een 
onvolledige  lezing  van  het  bestreden  arrest,  dat  namelijk  niet  alleen  op  grond  van  de  door  de 
detectives ingenomen plaats besliste dat het bewijs toelaatbaar was: de appèlrechters oordeelden ook 
dat "de detectives (...) hun opdracht uit(oefenden) binnen de perken van de wet van 19 juli 1991" en 
dat "het rechtmatig bewijsmateriaal betreft dat tevens op rechtmatige wijze werd verkregen".
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generaal – Advocaten: mrs. Verbist en Geinger.

Nr. 535

1° KAMER - 5 november 2004

BEWIJS — BURGERLIJKE ZAKEN — BEWIJSLAST. BEOORDELINGSVRIJHEID - 
BEOORDELINGSBEVOEGDHEID.

De rechter  oordeelt  op  onaantastbare  wijze of  de  feiten  waarvan een partij  het  bewijs  
aanbiedt, op zichzelf voldoende bepaald en ter zake dienend zijn1. (Art. 915 Ger.W.)

(S. e.a. T. VICE-POSTULAAT WERK VAN PATER VALENTINUS PAQUAY TE HASSELT v.z.w. e.a.)

ARREST

(A.R. C.03.0503.N)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 21 december 2001 gewezen 

door het Hof van Beroep te Antwerpen.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Ernest Waûters heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Guy Dubrulle heeft geconcludeerd.
III. Middel
De eisers voeren in hun verzoekschrift een middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 915 en 1042 van het Gerechtelijk Wetboek;
- artikel 901 van het Burgerlijk Wetboek;
- artikel 6.1 van het Europees Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens en 

de Fundamentele Vrijheden, ondertekend te Rome op 4 november 1950 en goedgekeurd 
bij wet van 13 mei 1955;

- het algemeen rechtsbeginsel van de eerbiediging van het recht van verdediging.
Aangevochten beslissingen
In de bestreden beslissing oordeelt het hof van beroep dat het door de eisers "gedane 

bewijsaanbod", nl. het bewijs door middel van getuigen van de omstandigheid dat wijlen 
mevrouw A.S. niet voldoende "gezond van geest" was om een testament op te stellen, 
"niet dienend" is en dat verweersters zich op het onderhandse testament van 8 januari 
1993 kunnen beroepen. De appèlrechters baseren zich daarbij op de volgende overwegin-
gen:

"(...) dat de oorspronkelijke vordering van (de eisers) ertoe strekt te zeggen voor recht:
- dat het testament dd. 8 januari 1993 van wijlen mevrouw A.S., overleden op 23 april 

1995 als nietig moet worden beschouwd en niet in aanmerking kan worden genomen om 
rechten te putten uit de nalatenschap van het overleden familielid van (de eisers), te zeg-
gen voor recht dat de erfenis dient te worden toebedeeld aan (de eisers) volgens de wette-

1 Cass., 7 jan. 1983, A.R. 3598, A.C. 1982-83, nr. 268.
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lijke regeling, elk volgens zijn of haar deel,
- ondergeschikt, (de eisers) toe te laten te bewijzen met alle middelen van recht, getui-

gen inbegrepen, dat op 8 januari 1993 of in de periode voor en na deze datum, mevrouw 
A.S. als ongezond van geest diende beschouwd te worden en niet meer in staat kon wor-
den geacht haar eigen vermogen te beheren en erover te beschikken, meer specifiek (de 
eisers) toe te laten te bewijzen met alle middelen van recht, getuigen inbegrepen,

dat A.S. in de periode van 20/08/1993 tot 27/09/1993 en van 24/10/1994 tot 7/02/1995 
verbleef in het geestesziekenhuis van Sancta Maria en van 13/07/1993 tot 20/08/1993 en 
van 3/12/1993 tot 23/12/1993 in het Salvatorziekenhuis en dit wegens psychische proble-
men;

(...) dat, wat de toepassing van artikel 901 van het Burgerlijk Wetboek betreft, (de ver-
weersters) doen gelden dat het bewijs dat de gezondheid van de geest zou aangetast zijn, 
aan strenge vereisten is gebonden en dit bewijs door (de eisers) niet wordt geleverd, dat 
het door (de eisers) aangeboden bewijs onvoldoende wel omschreven is en bovendien in 
tijd en ruimte dient beperkt te worden;

dat (de eisers) staande houden dat de erflaatster ongezond van geest was en dat het vol-
staat de ongezondheid van geest aan te tonen gedurende de periode voorafgaand en vol-
gend op het ogenblik van het testament;

(...) dat naar luid van artikel 901 van het Burgerlijk Wetboek de erflaatster gezond van 
geest dient te zijn om een testament te kunnen maken; dat (eisers) het precieze bewijs van 
de ongezondheid van geest op het ogenblik zelf van de rechtshandeling dienen te leveren;

dat het bewijs van ongezondheid van geest op het ogenblik van de rechtshandeling kan 
worden geleverd door een vermoeden dat steunt op een voortdurende wilszwakte kort 
voor en kort na het betwiste testament; dat in het laatste geval een feitelijk vermoeden van 
ongezondheid van geest op het ogenblik van de testamentaire beschikking zou ontstaan en 
het aan (de verweersters) zou toekomen te bewijzen dat de erflaatster zich ten tijde van de 
rechtshandeling in een heldere tussenperiode bevond; dat (de eisers), die concluderen tot 
de bevestiging van het bestreden vonnis, zich verzoenen met de door de eerste rechter toe-
gestane bewijslevering en derhalve niet aanvechten dat hun aangevoerde elementen niet 
volstaan om aan te tonen dat de erflaatster in die perioden ongezond van geest was;

(...) dat de eerste rechter het bewijs en tegenbewijs toeliet dat de erflaatster, mevrouw 
A.S., op 8 januari 1993 of in de periode voor en na deze datum als ongezond van geest 
diende te worden beschouwd en niet meer in staat kon worden geacht haar eigen vermo-
gen te beheren en erover te beschikken;

dat de toestand voor en na 8 januari 1993 niet in tijd is beperkt; dat wijlen A.S., gebo-
ren op 4 september 1911, op datum van de testamentaire beschikking de leeftijd van 82 
jaar had bereikt; dat op die hoge leeftijd in de regel niet kan worden verwacht dat de ge-
zondheidstoestand verbetert; dat de beweerde verslechtering van de gezondheid van de 
erflaatster van 8 januari 1993 tot datum van haar overlijden dan ook niets zegt over de 
toestand van de erflaatster op datum van de testamentaire beschikking;

(...) dat (de verweersters) terecht opmerken dat het bewijs van de ongezondheid van 
geest omstandig en precies dient te zijn; dat de feiten waarvan bewijsaanbod door (de ei-
sers) wordt gedaan niet bepaald zijn; dat het gegeven dat mevrouw A.S. als ongezond van 
geest diende te worden beschouwd en niet meer in staat kon worden geacht haar eigen 
vermogen te beheren en erover te beschikken een beoordeling door de getuigen toelaat; 
dat het aan de rechter toekomt op grond van welomschreven feiten tot die besluitvorming 
te komen; dat (de eisers) geen precieze feiten formuleren op grond waarvan de gezond-
heidstoestand van wijlen mevrouw A.S. kan worden beoordeeld zodat het door (de eisers) 
gedane bewijsaanbod niet dienend is;
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(...) dat uit het voorgaande volgt dat (de eisers) niet het sluitend bewijs leveren dat de 
decujus ongezond van geest was op datum van de testamentaire beschikking; dat (de ver-
weersters), zijnde de begunstigden van het testament, het voordeel van de testamentaire 
beschikkingen kunnen genieten" (p. 4 in fine - p. 5, p. 6-7 en de voorlaatste alinea van p. 9 
van het bestreden arrest).

Grieven
Overeenkomstig artikel 901 van het Burgerlijk Wetboek moet men gezond van geest 

zijn om een testament te kunnen maken. Het bewijs van de "ongezondheid van geest" van 
de testator op het ogenblik dat deze het betwiste testament opstelde, kan worden geleverd 
door alle middelen van recht.

De eisers stelden te dezen dat wijlen mevrouw A.S. op het ogenblik van het opstellen 
van het testament, d.w.z. op 8 januari 1993, niet gezond van geest was. Dienaangaande 
boden ze aan om dit laatste door middel van een getuigenverhoor te bewijzen, waarbij ze 
tevens het bewijs aanboden van de omstandigheid dat mevrouw A.S. in welbepaalde peri-
odes in de loop van 1993 en 1994 wegens psychische problemen in het ziekenhuis was 
opgenomen (cf. p. 4 in fine - p. 5 van het bestreden arrest). In het beroepen vonnis werden 
de eisers door de rechtbank van eerste aanleg zonder meer toegelaten tot het getuigenver-
hoor van het feit "dat op datum van 8.01.1993 of in de periode voor en na deze datum me-
vrouw A.S. als ongezond van geest diende te worden beschouwd en niet meer in staat kon 
worden geacht haar eigen vermogen te beheren en erover te beschikken".

Hoewel de bodemrechter in beginsel in feite en derhalve op een onaantastbare wijze 
oordeelt of een getuigenverhoor dienstig kan worden geleverd en, meer in het bijzonder, 
of het desbetreffende bewijsaanbod betrekking heeft op een "bepaald en ter zake dienend 
feit" in de zin van artikel 915 van het Gerechtelijk Wetboek, mag hij het principieel recht 
om een bewijs door middel van getuigen te leveren niet miskennen.

Te dezen stelt het hof van beroep niet vast dat het standpunt van eisers volgens welke 
wijlen mevrouw A.S. op het ogenblik van het opstellen van het testament niet gezond van 
geest was, ongeloofwaardig zou zijn of zou worden tegengesproken door andere feitelijke 
gegevens of vermoedens: de appèlrechters oordelen slechts dat eisers geen afdoend bewijs 
voorleggen van de ongezondheid van geest en dat het door hen aangeboden getuigenbe-
wijs geen betrekking zou hebben op bepaalde en precieze feiten. Het hof wijst het bedoel-
de bewijsaanbod immers als "niet dienend" van de hand op grond van de bedenking "dat 
de feiten waarvan bewijsaanbod door (de eisers) wordt gedaan niet bepaald zijn" en "dat 
(de eisers) geen precieze feiten formuleren op grond waarvan de gezondheidstoestand van 
wijlen mevrouw A.S. kan worden beoordeeld".

Een dergelijke beslissing miskent het principiële recht van eisers om de afwezigheid 
van de in artikel 901 van het Burgerlijk Wetboek vereiste "gezondheid van geest" door 
alle middelen rechtens te bewijzen. De eisers waren er immers niet toe gehouden om naar 
aanleiding van hun bewijsaanbod nog nadere gegevens en feitelijke omstandigheden aan 
te duiden waaruit de afwezigheid van de "gezondheid van geest" zou blijken.

De appèlrechters stellen dan ook niet wettig vast dat de afwezigheid van de door artikel 
901 van het Burgerlijk Wetboek vereiste gezondheid van geest als zodanig geen "bepaald 
en precies" feit zou inhouden waarvan het getuigenbewijs kan worden geleverd.

Door op de voormelde gronden te oordelen dat het door eisers aangeboden getuigenbe-
wijs "niet dienend" is, miskennen de appèlrechters het principiële recht van eisers om de 
afwezigheid van de gezondheid van geest door een getuigenverhoor te bewijzen en schen-
den ze de artikelen 901 van het Burgerlijk Wetboek en 915 en 1042 van het Gerechtelijk 
Wetboek. Bovendien worden aldus ook de rechten van de verdediging van de eisers en 
hun recht op een eerlijke behandeling van hun zaak miskend, zodat tevens het algemeen 
rechtsbeginsel van de eerbiediging van het recht van verdediging en artikel 6.1 van het 
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Europees Verdrag tot  Bescherming van de Rechten van de Mens en de Fundamentele 
Vrijheden, ondertekend te Rome op 4 november 1950 en goedgekeurd bij wet van 13 mei 
1955, worden geschonden.

IV. Beslissing van het Hof
Overwegende dat artikel 915 van het Gerechtelijk Wetboek bepaalt dat, indien 

een partij aanbiedt het bewijs van een bepaald en terzake dienend feit te leveren 
door een of meer getuigen, de rechter die bewijslevering kan toestaan, indien het 
bewijs toelaatbaar is; 

Dat de rechter op onaantastbare wijze oordeelt of de feiten waarvan een partij 
het bewijs aanbiedt, op zichzelf voldoende bepaald en ter zake dienend zijn zoals 
vereist door artikel 915 van het Gerechtelijk Wetboek;

Overwegende dat  de appèlrechters  te  dezen,  door te oordelen dat  de feiten 
waarvan bewijsaanbod door de eisers wordt gedaan, niet bepaald zijn,  dat zij 
voor interpretatie door de getuigen zelf vatbaar zijn, terwijl dit aan de rechtbank 
toekomt en dat de eisers geen precieze feiten formuleren op grond waarvan de 
gezondheidstoestand van de erflater kon worden beoordeeld, het principieel recht 
van de eisers met getuigen te bewijzen, niet miskennen;

Overwegende dat de voor het overige aangevoerde onwettigheden geen zelf-
standige grief uitmaken, maar volledig zijn afgeleid uit de vergeefs aangevoerde 
schending van de artikelen 901 van het Burgerlijk Wetboek en 915 en 1042 van 
het Gerechtelijk Wetboek;

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

5 november 2004 - 1° kamer – Voorzitter en Verslaggever: de h. Waûters, waarnemend 
voorzitter – Gelijkluidende conclusie van de h. Dubrulle, advocaat-generaal – Advocaten: 
mrs. De Gryse en Geinger.

Nr. 536

3° KAMER - 8 november 2004

FAILLISSEMENT, FAILLISSEMENTSAKKOORD EN GERECHTELIJK 
AKKOORD — RECHTSPLEGING - FAILLISSEMENTSVONNIS - SCHULDVORDERING - 
RECHT VAN OPNAME - TERMIJN - SCHULDVORDERING VOORWERP VAN RECHTSPLEGING VÓÓR 
ANDERE INSTANTIE - VORDERING INGESTELD BINNEN DRIE JAAR NA FAILLISSEMENT - 
VERJARINGSTERMIJN.

De driejarige verjaringstermijn van het recht opname te vorderen van een schuldvordering  
in het faillissement is niet van toepassing wanneer de schuldvordering het voorwerp is  
van  een  rechtspleging  die  voor  een  andere  instantie  wordt  gevoerd  tussen  de 
schuldeisers  en  de  curators  en  die  werd  ingesteld  binnen  de  drie  jaar  na  het  
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faillietverklarend vonnis. (Art. 72, derde en vierde lid Faillissementswet 1997)

(A.-M. en J. SCHEEPERS QQ. Faillissement VEEHANDEL GERMAIN DAENEN N.V. T. BELGISCHE STAAT - Minister 
van Financiën)

ARREST

(A.R. C.03.0420.N)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 8 mei 2003 gewezen door het 

Hof van Beroep te Antwerpen.
II. Rechtspleging voor het Hof
Bij beschikking van de eerste voorzitter van 30 september 2004 werd deze 

zaak naar de derde kamer verwezen.
Raadsheer Eric Dirix heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Anne De Raeve heeft geconcludeerd.
III. Feiten
Uit het arrest blijkt het volgende:
l. Op 4 oktober 1993 werd de N.V. Veehandel Germain Daenen failliet ver-

klaard en werden de eisers als curators aangesteld;
2. De fiscus heeft ten laste van de vennootschap twee aanslagen gevestigd voor 

de aanslagjaren 1993 en 1994;
3. Op 15 april 1997 hebben de eisers een bezwaarschrift ingediend tegen voor-

melde aanslagen;
4. Dit bezwaar werd verworpen bij beslissing van de gewestelijke directeur 

van 7 augustus 2001;
5. De eisers tekenden hoger beroep aan tegen deze beslissing; er is nog geen 

uitspraak over dit hoger beroep;
6. Op 16 oktober 2001 heeft verweerder de eisers gedagvaard om de opname 

van haar schuldvordering in het passief te horen bevelen.
IV. Middelen
De eisers voeren in hun verzoekschrift een middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen:
- artikel 72, in het bijzonder het derde en vierde lid van de faillissementswet van 8 au-

gustus 1997;
- de artikelen 2236 tot en met 2259 van het Burgerlijk Wetboek;
- de artikelen 496 van de oude faillissementswet van 18 april 1851 (toen Boek III van 

het Wetboek van koophandel) en 62 van de faillissementswet van 8 augustus 1997.
Bestreden beslissing
Het bestreden arrest, dat terecht beslist dat artikel 72 van de wet van 8 augustus 1997, 

in casu van toepassing is niettegenstaande het faillissement dateert van vóór de inwerking-
treding van die wet, zegt voor recht dat de vordering van verweerder om opname te beko-
men van zijn schuldvordering in het passief van het faillissement van de N.V. Veehandel 
Germain Daenen niet is verjaard en dit op grond van volgende motieven:
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"Het laatste lid van artikel 72 van de faillissementswet bepaalt: het recht opname te vor-
deren van een schuldvordering tijdens de vereffening vastgesteld door een andere recht-
bank dan de rechtbank die het faillissement heeft uitgesproken, verjaart na verloop van 
zes maanden te rekenen van de dag waarop het eindvonnis kracht van rechterlijk gewijsde 
heeft verkregen.

Deze bepaling heeft slechts zin indien hiermee de procedures bedoeld worden waarvoor 
nog geen aangifte van schuldvordering werd gedaan. Voorwerp van de betrokken verja-
ring is immers het recht om de opname te vorderen hetgeen impliceert dat van dit recht 
nog geen gebruik werd gemaakt: een schuldeiser kan bezwaarlijk vervallen worden ver-
klaard van een recht dat hij reeds uitoefende. Het derde lid van artikel 72 van de faillisse-
mentswet, dat een verjaring voorziet van drie jaren, heeft enkel betrekking op vorderingen 
tot  opname van schuldvorderingen waarover geen procedure werd aanhangig gemaakt. 
Een andere uitleg zou in strijd zijn met de draagwijdte van het laatste lid van artikel 72 
van de faillissementswet.

Uit de combinatie van het derde en het vierde lid van artikel 72 van de faillissements-
wet volgt dan ook:

1) dat indien binnen drie jaren na het betrokken faillissement een procedure wordt inge-
leid met betrekking tot de schuldvordering, de vordering tot opname ervan slechts verjaart 
na verloop van zes maanden nadat de eindbeslissing, waarbij uitspraak wordt gedaan over 
de vordering, in kracht van gewijsde is getreden en,

2) dat de schuldeiser van een schuldvordering die het voorwerp uitmaakt van een ge-
rechtelijke procedure niet verplicht is aangifte te doen van zijn schuldvordering binnen 
drie jaren na het faillissement op straffe van verjaring.

De omstandigheid dat de schuldeiser in tussentijd aangifte kan doen, doet aan voor-
gaande geen afbreuk. Deze mogelijkheid om aangifte te doen doet geen verjaringstermijn 
lopen. Ten overvloede moet in dat verband worden opgemerkt dat het mogelijk is dat 
meer dan drie jaren na het faillissement alsnog rechtsgeldige fiscale aanslagen kunnen 
worden gevestigd in hoofde van de gefailleerde - belastingschuldige.

Met de rechtbank die de schuldvordering vaststelt is in het laatste lid van artikel 72 van 
de faillissementswet elk rechtscollege bedoeld dat bevoegd is om uitspraak te doen over 
de betwiste schuldvordering.

De eerste rechter heeft onterecht geoordeeld dat de procedure van bezwaar tegen een 
aanslag in de directe belastingen zoals die bestond voor de hervorming van de fiscale pro-
cedure bij wet van 15 maart 1999, niet kon worden beschouwd als een gerechtelijke pro-
cedure zoals bedoeld in artikel 72 van de faillissementswet.

De wijze waarop de zaak werd ingeleid of aanhangig is gemaakt, is ter zake irrelevant 
evenals de aard van het bevoegde rechtscollege. Essentieel is dat de betwiste schuldvorde-
ring het voorwerp uitmaakt van een beslissing die gezag van gewijsde heeft. Dit geldt te 
dezen des te meer nu de curators beroep hebben aangetekend tegen de beslissing van de 
gewestelijke directeur waarbij het bezwaar verworpen werd en het geschil het voorwerp 
uitmaakt van een procedure voor het hof van beroep, hetgeen een procedure is die onge-
twijfeld valt onder de omschrijving van artikel 72 van de faillissementswet.

Uit voorgaande motieven volgt dat vermits het fiscaal geschil binnen drie jaren na het 
faillissement aanhangig werd gemaakt en het voorwerp moet uitmaken van een beslissing 
betreffende de betwiste schuldvordering, nog geen verjaring van het recht om aangifte van 
schuldvordering te doen loopt nu er nog geen eindbeslissing is uitgesproken die in kracht 
van gewijsde is getreden.

Hieraan wordt geen afbreuk gedaan door de vaststelling dat het bevoegde rechtscollege 
in zake geschillen van directe belastingen niet  eigenmachtig de juiste omvang van de 
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schuldvordering kan vaststellen in de plaats van de fiscus.
Het hoger beroep is derhalve ongegrond in zover de eerste rechter rechtens oordeelde 

dat de verjaring van het recht om opname van de schuldvordering te vorderen is ingetre-
den".

Grieven
Artikel 72, derde lid van de faillissementswet van 8 augustus 1997, bepaalt dat het recht 

opname te vorderen van een schuldvordering verjaart na verloop van drie jaar te rekenen 
vanaf het faillietverklarend vonnis. Het bestreden arrest beslist terecht dat voor wat betreft 
een faillissement uitgesproken vóór de datum van de inwerkingtreding van de faillisse-
mentswet van 8 augustus 1997, die termijn een aanvang neemt op de datum van de inwer-
kingtreding van die wet.

Op die regel bestaan twee uitzonderingen, te weten voor de schuldvordering die vastge-
steld wordt in een procedure tot tussenkomst of vrijwaring, vervolgd of ingesteld tijdens 
de vereffening (artikel 72, derde lid van vermelde wet) en voor de schuldvordering tijdens 
de vereffening vastgesteld door een andere rechtbank dan de rechtbank die het faillisse-
ment heeft uitgesproken (artikel 72, vierde lid van vermelde wet).

Die laatste uitzondering veronderstelt dat op het ogenblik van het faillissement de pro-
cedure met betrekking tot de vaststelling van de schuldvordering hangende was voor een 
andere rechtbank dan de faillissementsrechtbank. Inderdaad, wanneer geen dergelijke pro-
cedure hangende was op dat ogenblik, had de schuldeiser de verplichting aangifte te doen 
van zijn schuldvordering (artikel 496 van de vroegere faillissementswet van 18 april 1851 
en artikel 62 van de faillissementswet van 8 augustus 1997) en sedert de wet van 8 augus-
tus 1997 verjaart het recht opname te vorderen drie jaar na het faillissementsvonnis of, zo-
als terecht beslist door het bestreden arrest, drie jaar na de datum van inwerkingtreding 
van die wet indien het faillissement dateert van vóór die datum.

De procedure ingeleid na het faillissement door de curator voor een andere rechtbank 
dan de faillissementsrechtbank met betrekking tot een niet aangegeven schuldvordering 
brengt niet mee dat voor de schuldeiser de verjaring bepaald in artikel 72, derde lid van de 
faillissementswet van 8 augustus 1997 geen aanvang zou hebben genomen of nog dat die 
verjaring zou worden verhinderd of zou zijn gestuit of geschorst. Die daad van de curator 
is inderdaad geen oorzaak, in de zin van de artikelen 2236 tot en met 2259 van het Bur-
gerlijk Wetboek, die de verjaring zou verhinderen, stuiten of schorsen.

Het bestreden arrest, door te beslissen dat het recht van verweerder tot opname van zijn 
schuldvordering niet is verjaard om de reden dat eisers op 15 april 1997 een fiscaal be-
zwaar hadden ingediend tegen de aanslagen gevestigd door verweerder (aanslagen die de 
schuldvordering uitmaken van verweerder) en de behandeling van dit fiscaal bezwaar nog 
niet is beëindigd bij een in kracht van rechterlijk gewijsde gegane beslissing, schendt der-
halve artikel 72, derde lid, (in zoverre het bepaalt dat het recht opname te vorderen ver-
jaart na verloop van drie jaar te rekenen van het faillietverklarend vonnis, termijn die, zo-
als terecht beslist in het bestreden arrest, een aanvang neemt op de datum van inwerking-
treding van de faillissementswet van 8 augustus 1997 indien het faillissement dateert van 
vóór die datum) en vierde lid, (nu dit vierde lid enkel geldt voor schuldvorderingen in be-
twisting op het ogenblik van de failliet-verklaring voor een andere rechtbank dan de fail-
lissementsrechtbank), alsmede de artikelen 2236 tot en met 2259 van het Burgerlijk Wet-
boek (nu het feit dat eisers een fiscaal bezwaar hebben ingediend geen oorzaak is in de zin 
van die artikelen die de verjaring zou verhinderen, stuiten of schorsen) en de artikelen 496 
van de oude faillissementswet van 18 april 1851 (toen Boek III van het Wetboek van 
koophandel) en 62 van de faillissementswet van 8 augustus 1997 (dit in de mate het be-
streden arrest zou hebben beschouwd dat op het ogenblik van het faillissement van de 
N.V. Germain Daenen verweerder geen verplichting had tot aangifte van zijn schuldvor-
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dering).
V. Beslissing van het Hof
Overwegende dat, krachtens artikel 72, derde lid van de Faillissementswet van 

8 augustus 1997, het recht van een schuldeiser opname te vorderen in het faillis-
sement van zijn schuldenaar, in de regel verjaart na verloop van drie jaar te reke-
nen van het faillietverklarend vonnis; dat, volgens het vierde lid van deze bepa-
ling, het recht opname te vorderen van een schuldvordering tijdens de vereffe-
ning vastgesteld door een andere rechtbank dan de rechtbank die het faillisse-
ment heeft uitgesproken, verjaart na verloop van zes maanden te rekenen van de 
dag waarop het eindvonnis kracht van rechterlijk gewijsde heeft verkregen;

Dat uit de wetgeschiedenis blijkt dat artikel 72 ertoe strekt de schuldeisers tot 
diligentie aan te zetten en de afwikkeling van de faillissementen efficiënt te laten 
verlopen; 

Dat noch uit de bepalingen van de wet, noch uit het doel dat de wetgever zich 
heeft gesteld, kan worden afgeleid dat de driejarige verjaringstermijn van toepas-
sing is wanneer de schuldvordering het voorwerp is van een rechtspleging die 
voor een andere instantie wordt gevoerd tussen de schuldeiser en de curators en 
die werd ingesteld binnen de termijn van drie jaar na het faillietverklarend von-
nis;

Overwegende dat de appèlrechters na vastgesteld te hebben dat het geschil tus-
sen de partijen aanhangig werd gemaakt bij een andere instantie binnen de ter-
mijn van drie jaar na de faillietverklaring en deze rechtspleging nog niet is uitge-
mond in een in kracht van gewijsde gegane rechterlijke beslissing, oordelen dat 
het recht van verweerder om aangifte te doen van zijn schuldvordering niet is 
verjaard; dat zij aldus hun beslissing naar recht verantwoorden; 

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

8 november 2004 - 3° kamer – Voorzitter: de h. Verougstraete, voorzitter – Verslagge-
ver: de h. Dirix – Gelijkluidende conclusie van mevr. De Raeve, advocaat-generaal – Ad-
vocaten: mrs. Van Ommeslaghe en Claeys Boúúaert.

Nr. 537

3° KAMER - 8 november 2004

1º VERVOER — GOEDERENVERVOER — LANDVERVOER. WEGVERVOER - 
INTERNATIONAAL VERVOER - C.M.R.-VERDRAG - TOEPASSING - OVEREENKOMST - VOORWERP.

2º OVEREENKOMST — RECHTEN EN VERPLICHTINGEN VAN PARTIJEN — 
TUSSEN PARTIJEN - GOEDERENVERVOER - LANDVERVOER - WEGVERVOER - INTERNATIONAAL 
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VERVOER - C.M.R.-VERDRAG - TOEPASSING - OVEREENKOMST - VOORWAARDE - VOORWERP.

1º en 2° De toepassing van het C.M.R.-verdrag vereist het bestaan van een overeenkomst  
die het vervoer van goederen over de weg tot voorwerp heeft; die voorwaarde is niet  
vervuld indien de overeenkomst de wijze van vervoer niet nader bepaalt en evenmin uit  
de omstandigheid van de zaak blijkt dat de partijen een vervoer over de weg voor ogen 
hadden. (Art. 1, eerste lid C.M.R.-Verdrag)

(TNT EXPRESS BELGIUM N.V. T. MITSUI SUMITOMO INSURANCE COMPANY EUROPE Ltd, vennootschap naar 
Engels recht e.a.)

ARREST

(A.R. C.03.0510.N)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen een vonnis, in laatste aanleg gewezen op 21 

november 2002 door het Vredegerecht van het kanton Overijse-Zaventem (zetel 
Zaventem).

II. Rechtspleging voor het Hof
Bij beschikking van de eerste voorzitter van 30 september 2004 werd de zaak 

naar de derde kamer verwezen.
Raadsheer Eric Dirix heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Anne De Raeve heeft geconcludeerd.
III. Middelen
Eiseres voert in haar verzoekschrift drie middelen aan.
1. Eerste middel
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 1319, 1320 en 1322 van het Burgerlijk Wetboek. 
Aangevochten beslissing
Het vonnis bevestigt dat er tussen de gedingvoerende partijen betwisting bestaat over 

de omvang van de schadevergoeding en stelt vervolgens vast:
"(Eiseres) roept in dat in artikel 38 van de Vervoerswet van 3 mei 1999 uitdrukkelijk is 

bepaald dat het Verdrag betreffende de overeenkomst tot internationaal vervoer van goe-
deren over de weg, afgekort CMR-verdrag, van toepassing is op het nationaal vervoer van 
zaken wat volgens haar in casu het geval zou zijn. (Eiseres) argumenteert dat ze de goede-
ren over de weg vervoerde en dat dienvolgens volgens haar het CMR-verdrag moet wor-
den toegepast, hoewel het weliswaar een binnenlands vervoer betrof" (cf. p. 5, tweede en 
derde alinea van het vonnis).

Grieven
Schending van de artikelen 1319, 1320 en 1322 van het Burgerlijk Wetboek.
De rechter is ertoe gehouden de bewijskracht van de gedingstukken te eerbiedigen en 

miskent de bewijskracht ervan indien hij deze stukken uitlegt of weergeeft op een wijze 
die onverenigbaar is met de bewoordingen ervan.

In haar conclusie liet eiseres gelden dat zij zich op de toepassing van het Verdrag van 
19 mei 1956 betreffende de overeenkomst voor het internationaal vervoer van goederen 
over de weg kon beroepen, vermits de vordering van verweerster en tot de bindendverkla-
ring opgeroepen partijen betrekking had "op schade in het kader van een internationaal 
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wegvervoer van Londerzeel naar Belm (Duitsland)" (cf. p. 4, eerste alinea van de derde 
aanvullende en hernemende conclusie van eiseres).

Eiseres voerde niet aan dat er een nationaal vervoer zou hebben plaatsgevonden en riep 
tot staving van haar verweer evenmin artikel 38 van de Vervoerswet van 3 mei 1999 in. 

Waar het vonnis overweegt dat "(eiseres) ... inroept dat in artikel 38 van de Vervoers-
wet van 3 mei 1999 uitdrukkelijk is bepaald dat het Verdrag betreffende de overeenkomst 
tot internationaal vervoer van goederen over de weg, afgekort CMR-verdrag, van toepas-
sing is op het nationaal vervoer van zaken wat volgens haar in casu het geval zou zijn. 
(Eiseres) argumenteert dat ze de goederen over de weg vervoerde en dat dienvolgens vol-
gens haar het CMR-verdrag moet worden toegepast, hoewel het weliswaar een binnen-
lands vervoer betrof" (cf. p. 5, tweede en derde alinea van het vonnis), schrijft het aan de 
conclusie van eiseres iets toe dat er niet in werd beweerd, geeft het deze conclusie en de 
erin vervatte verweermiddelen derhalve weer op een wijze die onverenigbaar is met de 
bewoordingen ervan en schendt het dan ook de bewijskracht ervan (schending van de arti-
kelen 1319, 1320 en 1322 van het Burgerlijk Wetboek).

2. Tweede middel
Geschonden wettelijke bepalingen
- Artikel 1, 1. en 1, 2. van het Verdrag van 19 mei 1956 betreffende de overeenkomst 

voor het internationaal vervoer van goederen over de weg, goedgekeurd bij wet van 4 sep-
tember 1962 (B.S. 8 november 1962) en gewijzigd door het Protocol bij het Verdrag van 
19 mei 1956 betreffende de overeenkomst tot internationaal vervoer van goederen over de 
weg (CMR) van 5 juli 1978, goedgekeurd bij wet van 25 april 1983 (B.S. 20 oktober 
1983) (hierna CMR-verdrag).

Aangevochten beslissing
Eiseres voerde aan dat het CMR-verdrag op onderhavig geschil van rechtswege van 

toepassing was.
Het vredegerecht heeft dit middel op basis van de volgende overwegingen verworpen:
"Hoe (eiseres) haar opdracht bewerkstelligde en materialiseerde om uiteindelijk de goe-

deren ter bestemming af te leveren, is volkomen irrelevant.
Het relevante punt is wat partijen ab initio overeengekomen zijn.
De toepassing van het CMR-verdrag vereist  het  bestaan van een overeenkomst van 

wegvervoer.
Volgens artikel 1 van het CMR is de overeenkomst, zijnde de consensus tussen de par-

tijen, determinerend om uit te maken of het tractaat al dan niet toepasselijk is (zie artikel 
1, CMR en artikel 38, Vervoerswet 1999).

In casu ligt geen overeenkomst van wegvervoer voor.
Sony richtte zich niet tot een wegvervoerder, maar wel tot een koerierdienst-pakjes-

dienst.
Een  koerierdienst-pakjesdienst,  onderscheidt  zich  fundamenteel  van  het  'klassieke' 

transport door de specificiteiten van zo een dienst.
De koerier bepaalt soeverein en autonoom hoe hij de opdracht tot aflevering zal tewerk-

stelligen en dit zonder toezicht of inspraak van zijn opdrachtgever. 
Daartegenover wordt een overeenkomst van wegvervoer gekenmerkt door een consen-

sus, ab initio, over het transportmodem. Van keuze van modem is bij de overeenkomst 
van wegvervoer geen sprake. De vervoerder geniet geenszins de vrijheid aangaande de 
routebepaling, op- en overslagen enz..

De vooraf bestaande consensus tussen partijen betreffende de overeenkomst tot interna-
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tionaal vervoer van goederen over de weg is absoluut een conditio sine qua non voor de 
toepassing van deze overeenkomst.

Uitgebreide rechtspraak en uitvoerige rechtsleer zijn het hierover volkomen eens (...).
De Rechtbank van Koophandel te Brussel oordeelde tot nu toe steevast dat een koerier-

dienst geen transportovereenkomst inhoudt.
Het is een aanneming van werk die onder de bepalingen van het Burgerlijk Wetboek 

ressorteert, ergo ook een onbeperkte aansprakelijkheid met zich meebrengt.
(...)
Zo de partijen een overeenkomst tot wegvervoer sloten, is de CMR van toepassing on-

geacht hoe het vervoer in de realiteit werd bewerkstelligd.
In ontkennend geval is de CMR de overeenkomst vreemd.
In casu betreft het duidelijk een tussen partijen gesloten sui generis overeenkomst, vol-

komen vreemd aan de overeenkomst van wegvervoer.
De koerierdienst, pakjesdienst, differentieert zich in essentie van de overeenkomst van 

wegvervoer. De koerierdienst heeft enkel een verzendings-opdracht, noch min of meer.
Kortom de absolute keuzevrijheid van de koerier, buiten ieder toezicht en zonder enige 

inspraak van zijn contractant, is nu net kenmerkend voor de pakjesdienst. 
De koerier bepaalt soeverein. Dit staat in schril contrast tot een overeenkomst van weg-

vervoer, waar de vervoerder, in tegenstelling tot de koerier, helemaal niet soeverein bij het 
materialiseren van zijn opdracht kan beslissen.

De contractant geeft de koerier enkel een verzendingsopdracht. Hoe die verzending ge-
materialiseerd wordt blijft  hem vreemd. De koerierdienst,  pakjesdienst  heeft  geen uit-
staans met de overeenkomst van wegvervoer en dit bij gebreke van de absolute vereiste 
consensus. De koerier differentieert zich in essentie van zo'n vervoer en is dus wel dege-
lijk een dienst sui generis. Juridisch betreft het een gewone aanneming van werk, zoals 
bedoeld in het Burgerlijk Wetboek waarmee het CMR geen uitstaans heeft.

Het CMR-verdrag is in casu duidelijk niet van toepassing" (cf. p. 5 en p. 6 van het von-
nis).

Grieven
Schending van artikel 1, 1. en 1, 2. van het CMR-verdrag.
De activiteit van een vervoerder wordt in beginsel als een huur van werk en van dien-

sten gekwalificeerd, waarop de artikelen 1779 e.v. van het Burgerlijk Wetboek van toe-
passing zijn (cf. artikel 1779, 2° van het Burgerlijk Wetboek).

De bepalingen van het Burgerlijk Wetboek wijken echter voor de meer specifieke wet-
telijke regeling die in voorkomend geval op deze vervoersactiviteit van toepassing is. 

Luidens artikel 1, 1. van het CMR-verdrag, is dit verdrag van rechts-wege toepasselijk 
"op iedere overeenkomst onder bezwarende titel voor het vervoer van goederen over de 
weg door middel van voertuigen, wanneer de plaats van inontvangstneming der goederen 
en de plaats bestemd voor de aflevering, zoals deze zijn aangegeven in de overeenkomst, 
gelegen zijn in twee verschillende landen, waarvan ten minste één een bij het Verdrag 
partij zijnde land is, ongeacht de woonplaats en de nationaliteit van partijen".

Eiseres voerde aan dat het schadegeval zich had voorgedaan tijdens het bedongen ver-
voer van goederen ten bezwarende titel over de weg van Londerzeel in België naar Belm 
in Duitsland, met behulp van een in artikel 1, 2. van het CMR-verdrag opgesomd voer-
tuig, zodat het CMR-verdrag en de in artikel 23 van dit verdrag opgenomen aansprakelijk-
heidsbeperking moest worden toegepast (cf. p. 4 van de derde aanvullende en hernemende 
conclusie van eiseres).
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Het Vredegerecht van het kanton Overijse-Zaventem oordeelt evenwel dat dit niet vol-
staat om de toepasselijkheid van de in het verdrag opgenomen aansprakelijkheidsbeper-
king te kunnen inroepen.

Het vredegerecht acht de wijze waarop eiseres uitwerking gaf aan haar opdracht om de 
goederen ter bestemming af te leveren immers "volkomen irrelevant" (cf. p. 5, vierde ali-
nea van het vonnis) en oordeelt dat de toepasselijkheid van het CMR-verdrag het bestaan 
van een overeenkomst van wegvervoer veronderstelt (cf. p. 5, vijfde alinea van het von-
nis). 

Van dergelijke overeenkomst is volgens het vredegerecht slechts sprake indien er "ab 
initio een consensus bestond over het transportmodem" (cf. p. 5, tweede laatste alinea van 
het vonnis), zodat er bij gebrek aan deze "absolute vereiste consensus" (cf. p. 6, zevende 
alinea van het vonnis) geen sprake kan zijn van een toepasselijkheid van rechtswege of 
"ex lege" van het CMR-verdrag.

Opdat het CMR-verdrag van rechtswege van toepassing kan zijn, moet er een vervoers-
overeenkomst (1) ten bezwarende titel (2) voorliggen, met betrekking tot het vervoer van 
goederen (3) langs de weg (4), door middel van de in het Verdrag opgesomde voertuigen 
(5), waarbij de in de overeenkomst aangegeven plaatsen van inontvangstneming en afle-
vering zich in twee verschillende landen bevinden en minstens één ervan het Verdrag 
heeft goedgekeurd (6).

Artikel 1, 1. van het CMR-verdrag viseert uitdrukkelijk iedere overeen-komst die aan 
deze voorwaarden voldoet.

In de oorspronkelijke Franstalige en Engelstalige versie van het verdrag (cf. artikel 51 
van het CMR-verdrag) is er respectievelijk sprake van "tout contrat de transport de mar-
chandises par route" en "every contract for the carriage of goods by road", d.i. iedere 
overeenkomst betreffende het vervoer van goederen over de weg.

In tegenstelling tot hetgeen het vonnis aanneemt, is voor de toepassing van artikel 1, 1. 
van het CMR-verdrag niet vereist dat er tussen de partijen wilsovereenstemming werd be-
reikt over het aan te wenden transportmiddel.

Artikel 1, 1. van het CMR-verdrag vereist slechts een overeenkomst waarin een per-
soon zich er jegens een andere partij toe verbonden heeft om tegen vergoeding goederen 
te vervoeren, waarbij de in de overeenkomst aangegeven plaatsen van inontvangstneming 
en aflevering zich in twee verschillende landen bevinden en minstens één ervan het Ver-
drag heeft goedgekeurd.

Indien kan worden aangetoond dat dit vervoer over de weg gebeurde, met behulp van 
de in artikel 1, 2. van het CMR-verdrag opgesomde voertuigen, sluit derhalve niets uit dat 
het CMR-verdrag van rechtswege van toepassing is.

Door te beslissen dat artikel 1, 1. van het CMR-verdrag, slechts kan worden toegepast 
indien er tussen de partijen een "consensus ab initio" bestond met betrekking tot het te ge-
bruiken "transportmodem" (cf. p. 5, 2 de laatste alinea van het vonnis), verleent het vonnis 
een te beperkende draagwijdte aan artikel 1, 1. van het CMR-verdrag en ontzegt het eise-
res ten onrechte de mogelijkheid om aan te tonen dat het vervoer over de weg plaatsvond, 
met gebruik van de in artikel 1, 2. van het CMR-verdrag opgesomde voertuigen.

Door aldus artikel 1, 1. en artikel 1, 2. van het CMR-verdrag, op onwettige wijze uit te 
leggen, heeft het vonnis deze bepalingen geschonden.

3. Derde middel
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 23 van het Verdrag van 19 mei 1956 betreffende de overeenkomst voor het in-

ternationaal vervoer van goederen over de weg, goedgekeurd bij wet van 4 september 
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1962 (B.S. 8 november 1962) en gewijzigd door het Protocol bij het Verdrag van 19 mei 
1956 betreffende de overeenkomst tot internationaal vervoer van goederen over de weg 
(CMR) van 5 juli 1978, goedgekeurd bij wet van 25 april 1983 (B.S. 20 oktober 1983) 
(hierna CMR-verdrag);

- artikel 149 van de Grondwet;
- de artikelen 1134, 1162, 1319, 1320, 1322 van het Burgerlijk Wetboek.
Aangevochten beslissing
Eiseres deed in haar conclusie tevens beroep op de tussen haar en Sony Service Centre 

Europe totstandgekomen computerlicentieovereenkomst en de eraan gehechte algemene 
voorwaarden.

Het vonnis verwerpt dit middel op grond van de volgende overwegingen:
"Tenslotte tracht (eiseres) zich in haar tweede aanvullende en derde aanvullende beslui-

ten te beroepen op de computerlicentieovereenkomst en de bijlagen inzake vervoervoor-
waarden (eiseres).

Samengevat zou men kunnen besluiten dat (eiseres) zogezegd vergeten zou zijn dat zij 
aangaande de toepasselijke transportconditiën met Sony contracteerde. Eenderwelk hout 
is voor (eiseres) thans goed om pijlen te maken.

Een en ander is hier echter irrelevant, hooguit akademisch en keert zich trouwens zelf 
tegen (eiseres).

(Eiseres) geeft een onjuiste lezing van de computerlicentie-overeenkomst.
De computerlicentieovereenkomst heeft een duidelijk doel en een strikt beperkt voor-

werp.
De opzet bestaat er louter in het gebruik van informatica-uitrusting - die (eiseres) toebe-

hoort en die zij aan haar klanten ter beschikking stelt - te regelen. 
(Eiseres) tracht tevergeefs zich te beroepen op haar algemene conditiën. Volgens ver-

werende partij zouden die voorwaarden op de zending van toepassing zijn, daar de zoge-
zegde 'computerlicentieovereenkomst' dit bepaalt. 

Tevergeefs tracht (eiseres) haar aansprakelijkheid te beperken door zich tevergeefs te 
beroepen op de aansprakelijkheidsbeperking van het CMR-verdrag enerzijds en ander-
zijds de Warschauwer Conventie in te roepen.

Daar waar (eiseres) groot gewag maakt van haar algemene conditiën, geïncorporeerd in 
de zogezegde computerlicentieovereenkomst, dient vastgesteld te worden dat verwerende 
partij uit het oog verliest dat deze conditiën überhaupt niet bedingen dat de CMR hier, of 
elders toepassing vinden. De draagwijdte van artikel 11 (eiseres') conditiën is gans anders. 
Die clausule brengt gewoonweg de aansprakelijkheidsregeling/beperking onder de CMR 
en het Warschauwer Luchtvaarttractaat 1929 in herinnering, wanneer die verdragen rech-
tens toepassing vinden. In casu werd desaangaande niets bedongen.

(Eiseres) tracht onder de CMR of het Warschauwer Luchtvaarttractaat alsnog een be-
perkte aansprakelijkheid in te bouwen, terwijl zij normaliter onder die tractaten onbeperkt 
aansprakelijk is.

Het beding is wederrechtelijk. Indien de verdragen toepassing zouden vinden, zijn ze 
dwingend. Dit geldt ook voor de bepalingen waaronder de aansprakelijkheid onder CMR 
of Warschauwer Luchtvaarttractaat wijkt. Dit beding is nietig.

Algemene conditiën zijn van strikte interpretatie en dienen trouwens tegen diegene die 
ze oplegt geïnterpreteerd te worden. Het laatste lid van clausule 11 doelt kennelijk enkel 
op de hypothese waar de CMR of het Warschauwer Luchtvaarttractaat normaliter, 'rech-
tens', toepassing vindt. Andere hypotheses zijn niet voorzien. Dit beding bepaalt dus niets 
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voor een zending waar de tractaten - zoals in casu - niet rechtens van toepassing zijn.
Daar waar verwerende partij alludeert op het zogezegde 'Collection Manifest', wijzigt 

dit niets aan het feit dat: de conditiën gekend moeten zijn, zonder kennis, geen acceptatie; 
dit de exacte draagwijdte van die conditiën niet uitbreidt.

De door verwerende partij ingeroepen zogezegde toepassing ontbreekt hier volkomen.
(Eiseres) is, onder het Belgisch Burgerlijk Wetboek, onbeperkt aansprakelijk. 
Kortom de door verwerende partij ingeroepen argumenten met betrekking tot de 'com-

puterlicentieovereenkomst' doen in casu niets ter zake en worden afgewezen". (cf. p. 7 tot 
en met 9 van het vonnis)

Grieven
Eerste onderdeel
Schending van de artikelen 1134, 1319, 1320 en 1322 van het Burgerlijk Wetboek en 

het beginsel dat de overeenkomst de partijen tot wet strekt. 
Eiseres liet in haar conclusie gelden dat tussen Sony Service Centre Europe en eiseres 

een computerlicentieovereenkomst met bijhorende algemene voorwaarden was totstand-
gekomen.

Met verwijzing naar artikel 2.3 van deze computerlicentieovereenkomst voerde eiseres 
aan dat de computerlicentieovereenkomst zelf het gebruik van de door eiseres ter beschik-
king gestelde software viseerde, terwijl de onderliggende transacties, namelijk de trans-
portzendingen die eiseres in opdracht van Sony Service Centre Europe met behulp van 
deze software uitvoerde, door de aan deze computerlicentieovereenkomst gehechte alge-
mene voorwaarden werden beheerst (cf. p. 10, in fine en p. 11, tweede en derde alinea van 
de derde aanvullende en hernemende conclusie van eiseres).

Artikel 2.3 van de computerlicentieovereenkomst bepaalt dat "de onderliggende trans-
acties zullen geregeld worden door de bepalingen en voorwaarden van vervoer van TEW, 
waarvan een kopij als bijlage 1 is gevoegd".

In het vonnis overweegt het vredegerecht dat "(eiseres) (...) een onjuiste lezing (geeft) 
van de computerlicentieovereenkomst. De computerlicentieovereenkomst heeft een duide-
lijk doel en een strikt beperkt voorwerp. De opzet bestaat er louter in het gebruik van in-
formatica uitrusting - die (eiseres) toebehoort en die zij aan haar klanten ter beschikking 
stelt - te regelen". (cf. p. 8 van het vonnis)

Zo het vredegerecht met deze overwegingen heeft willen zeggen dat in de computerli-
centieovereenkomst niets werd bedongen aangaande de rechtsregels van toepassing op de 
door eiseres in opdracht van Sony Service Centre Europe uitgevoerde bestellingen, mis-
kent het de verbindende kracht van de door eiseres en Sony Service Centre Europe onder-
tekende overeenkomst en de erin opgenomen bedingen, in het bijzonder van artikel 2.3 
van deze overeenkomst.

Artikel 2.3 van de computerlicentieovereenkomst bepaalt immers dat "de onderliggen-
de transacties zullen geregeld worden door de bepalingen en voorwaarden van vervoer 
van TEW, waarvan een kopij als bijlage 1 is gevoegd".

Door aldus aan bedoelde overeenkomst niet de gevolgen toe te kennen die ze wettig 
tussen partijen heeft, schendt het vonnis artikel 1134 van het Burgerlijk Wetboek en het in 
dat artikel vervatte beginsel dat de overeenkomst de partijen tot wet strekt.

Minstens legt het vonnis deze overeenkomst en de erin vervatte bedingen uit op een 
wijze die onverenigbaar is met de bewoordingen ervan en schendt het derhalve de bewijs-
kracht van de akte tot vaststelling van de overeenkomst (schending van de artikelen 1319, 
1320 en 1322 van het Burgerlijk Wetboek).

Tweede onderdeel
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Schending van de artikelen 1319, 1320 en 1322 van het Burgerlijk Wetboek en artikel 
23 van het CMR-verdrag.

Eiseres liet in haar conclusie gelden dat zij met toepassing van de in artikel 11, eerste 
lid, b) van de algemene voorwaarden, vervatte aan-sprakelijkheidsbeperking slechts tot de 
betaling van een vergoeding ten belope van een speciaal trekkingsrecht van 8, 33 (euro) - 
hetgeen overstemde met een vergoeding van 10 US $ - per kilo beschadigde of verloren 
goederen kon worden veroordeeld (cf. p. 9 en p. 10 van de derde samenvattende en herne-
mende conclusie van eiseres).

Het vonnis oordeelt echter dat "(eiseres) tevergeefs tracht (...) haar aansprakelijkheid te 
beperken door  zich tevergeefs  te beroepen op de aansprakelijkheidsbeperking van het 
CMR-verdrag enerzijds en anderzijds de Warschauwer Conventie in te roepen.

Daar waar (eiseres) groot gewag maakt van haar algemene conditiën, geïncorporeerd in 
de zogezegde computerlicentieovereenkomst, dient vastgesteld te worden dat verwerende 
partij uit het oog verliest dat deze conditiën überhaupt niet bedingen dat de CMR hier, of 
elders toepassing vindt. De draagwijdte van artikel 11 (eiseres') conditiën is gans anders. 
Die clausule brengt gewoonweg de aansprakelijkheidsregeling/beperking onder de CMR 
en het Warschauwer Luchtvaarttractaat 1929 in herinnering, wanneer die verdragen rech-
tens toepassing vinden. In casu werd desaangaande niets bedongen.

(Eiseres) tracht onder de CMR of het Warschauwer Luchtvaarttractaat alsnog een be-
perkte aansprakelijkheid in te bouwen, terwijl zij normaliter onder die tractaten onbeperkt 
aansprakelijk is.

Het beding is wederrechtelijk. Indien de verdragen toepassing zouden vinden, zijn ze 
dwingend. Dit geldt ook voor de bepalingen waaronder de aansprakelijkheid onder CMR 
of Warschauwer Luchtvaarttractaat wijkt. Dit beding is nietig". (cf. p. 8 van het vonnis) 

Luidens artikel  11 van de aan de computerlicentieovereenkomst gehechte algemene 
voorwaarden (dat door eiseres in haar conclusie in het Nederlands werd weergegeven, (cf. 
p. 9 van de derde aanvullende en hernemende conclusie van eiseres) werd de omvang van 
de door eiseres verschuldigde schadevergoeding in geval van aansprakelijkheid wegens 
verlies, schade of vertraging als volgt beperkt:

a) Vervoer via de lucht:
Indien het vervoer van uw zending of een gedeelte ervan uitsluitend via de lucht ge-

schiedt en een uiteindelijke bestemming of een onderbreking heeft in een ander land dan 
dit van verzending is de Conventie van Warschau (1929), zoals gewijzigd door het Proto-
col van Den Haag (1985) van toepassing. Dit internationaal verdrag beperkt onze aanspra-
kelijkheid voor verlies, schade of vertraging in uw zending tot 17,66 (euro) speciale trek-
kingsrechten per kilo (wat ongeveer overeenkomt met 20 US $ per kilo, zij het dat de 
koers somtijds schommelt).

b) Vervoer over de weg:
Indien het vervoer van uw zending uitsluitend over de weg geschiedt, in, naar of van 

een land dat partij is bij de internationale overeenkomst van vervoer over de weg 1956 
(CMR) is onze aansprakelijkheid voor verlies of schade van uw zending of van een ge-
deelte ervan beperkt tot 8,33 (euro) speciale trekkingsrechten per kilo (wat ongeveer over-
eenkomt met 10 US $ per kilo, zij het dat de koers somtijds schommelt). In geval van ver-
traging is onze aansprakelijkheid, mits het bewijs van schade hierdoor, beperkt tot de te-
rugbetaling van de vrachtprijs die wij voor deze zending of voor het gedeelte dat vertra-
ging opgelopen heeft, in rekening hebben gebracht".

Artikel 11, lid 1, b) van de algemene voorwaarden van eiseres is een omzetting naar de 
tussen eiseres en Sony Service Centre Europe gesloten overeenkomst van artikel 23 van 
het CMR-verdrag.
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Dit artikel bepaalt dat, "wanneer ingevolge de bepalingen van dit Verdrag een schade-
vergoeding voor geheel of gedeeltelijk verlies van de goederen ten laste van de vervoerder 
wordt gebracht, wordt deze schadevergoeding berekend naar de waarde van de goederen 
op de plaats en het tijdstip van inontvangstneming. (...) De schadevergoeding kan evenwel 
niet meer bedragen dan 8,33 rekeneenheden voor elk ontbrekend kilogram brutogewicht 
(...). In geval van vertraging is, indien de rechthebbende bewijst dat daardoor schade is 
ontstaan, de vervoerder gehouden voor deze schade een vergoeding te betalen, die niet 
meer kan bedragen dan de vrachtprijs".

Met het oog op de toepassing van artikel 11, lid 1, b) van de algemene voorwaarden 
van eiseres was slechts vereist dat het vervoer van de goederen van Sony Service Centre 
Europe over de weg gebeurde naar een staat die verdragspartij is bij het CMR-verdrag. 

In dat geval kon de conventionele vertaling van artikel 23 van het CMR-verdrag wor-
den toegepast.

Waar het vonnis derhalve oordeelt dat artikel 11, eerste lid, b) van de algemene voor-
waarden van eiseres slechts kan worden toegepast indien het CMR-verdrag van rechtswe-
ge van toepassing is, legt het artikel 11, eerste lid, b) van deze algemene voorwaarden uit 
op een wijze die onverenigbaar is met de bewoordingen ervan en schendt het derhalve de 
bewijskracht van de akte tot vaststelling van dit beding (schending van de artikelen 1319, 
1320 en 1322 van het Burgerlijk Wetboek) alsook artikel 23 van het CMR-verdrag.

Derde onderdeel
Schending van artikel 23 van het CMR-verdrag en artikel 149 van de Grondwet.
Het vredegerecht overweegt in het vonnis dat "(eiseres) onder de CMR of het War-

schauwer Luchtvaarttractaat alsnog een beperkte aansprakelijkheid (tracht) in te bouwen, 
terwijl zij normaliter onder die tractaten onbeperkt aansprakelijk is. Het beding is weder-
rechtelijk. Indien de verdragen toepassing zouden vinden, zijn ze dwingend. Dit geldt ook 
voor de bepalingen waaronder de aansprakelijkheid onder CMR of Warschauwer Lucht-
vaarttractaat wijkt. Dit beding is nietig".

In zoverre het vonnis aldus oordeelt dat artikel 11, eerste lid, b) van de algemene voor-
waarden wegens strijdigheid met het dwingende CMR-verdrag nietig is, is het niet naar 
recht verantwoord.

Artikel 11,eerste lid, b) van de algemene voorwaarden is immers een conventionele 
omzetting van artikel 23 van het CMR-verdrag, waarin wordt bepaalt dat, "wanneer inge-
volge de bepalingen van dit Verdrag een schadevergoeding voor geheel of gedeeltelijk 
verlies van de goederen ten laste van de vervoerder wordt gebracht, wordt deze schade-
vergoeding berekend naar de waarde van de goederen op de plaats en het tijdstip van in-
ontvangstneming. (...) De schadevergoeding kan evenwel niet meer bedragen dan 8,33 re-
keneenheden voor elk ontbrekend kilogram brutogewicht (...). In geval van vertraging is, 
indien de rechthebbende bewijst dat daardoor schade is ontstaan, de vervoerder gehouden 
voor deze schade een vergoeding te betalen, die niet meer kan bedragen dan de vracht-
prijs".

Artikel 23 van het CMR-verdrag beperkt aldus uitdrukkelijk de vergoedingsverplicht 
van de vervoerder wegens geheel of gedeeltelijk verlies van lading of vertraging in de uit-
voering van de opdracht.

Artikel 11, eerste lid, b) van de algemene voorwaarden van eiseres is dan ook niet strij-
dig met het dwingende artikel 23 van het CMR-verdrag doch vormt er slechts de conven-
tionele vertaling van.

In zover het vonnis oordeelt dat artikel 11, eerste lid, b) van de algemene voorwaarden 
van eiseres wegens strijdigheid met het CMR-verdrag nietig is, schendt het derhalve arti-
kel 23 van dat verdrag.
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Minstens is het vonnis op dat punt verstoken van de vaststellingen die uw Hof in staat 
moeten stellen na te gaan welke die bepalingen zijn op grond waarvan artikel 11 van de 
algemene voorwaarden van eiseres nietig wordt verklaard.

Vermits de overwegingen van het vonnis het aan het Hof onmogelijk maken om toe-
zicht uit te oefenen op de wettigheid van deze beslissing, miskent het vonnis de in artikel 
149 van de Grondwet vervatte motiveringsverplichting (schending van artikel 149 van de 
Grondwet).

Vierde onderdeel
Schending van de artikelen 1319, 1320 en 1322 van het Burgerlijk Wetboek.
Eiseres voerde in haar conclusie aan dat zij zich hoe dan ook op het laatste lid van arti-

kel 11 van haar algemene voorwaarden kon beroepen, dat in de Nederlandse vertaling er-
van (cf. p. 9 van de derde aanvullende en hernemende conclusie van eiseres) als volgt 
luidt:

"Indien geen van beide Conventies van toepassing is om welke reden ook, met inbegrip 
van contractbreuk, nalatigheid, opzettelijke fout of gebrek, is onze aansprakelijkheid voor 
verlies, schade of vertraging m.b.t. Uw zending of een gedeelte ervan beperkt tot 20 US $ 
per kilo".

Waar het vonnis overweegt dat "(eiseres) onder de CMR of het Warschauwer Lucht-
vaarttractaat alsnog een beperkte aansprakelijkheid (tracht) in te bouwen, terwijl zij nor-
maliter onder die tractaten onbeperkt aansprakelijk is" (cf. p. 8, tweede laatste alinea van 
het vonnis) en oordeelt dat het laatste lid van artikel 11 van de algemene voorwaarden van 
eiseres  om die  reden  wegens  strijdigheid  met  het  dwingende  CMR-verdrag  nietig  is, 
schendt het de bewijskracht van het laatste lid van artikel 11 van de algemene voorwaar-
den van eiseres.

Het laatste lid van artikel 11 van de algemene voorwaarden van eiseres viseert immers 
uitdrukkelijk de situatie waarin "geen van beide Conventies van toepassing is" en heeft 
dus niet tot doel om, zoals het vonnis aanneemt, "onder de CMR of het Warschauwer 
Luchtvaarttractaat een beperkte aansprakelijk-heid in te bouwen" (cf. p. 8, tweede laatste 
alinea van het vonnis).

Waar het vonnis overweegt dat dit laatste lid van artikel 11 van de algemene voorwaar-
den van eiseres tot doel heeft "onder de CMR of het Warschauwer Luchtvaarttractaat een 
beperkte aansprakelijkheid in te bouwen", terwijl het laatste lid slechts de gevallen viseert 
waarin "geen van beide Conventies van toepassing is", legt het vonnis het laatste lid van 
artikel 11 van de algemene voorwaarden van eiseres uit op een wijze die onverenigbaar is 
met de bewoordingen ervan en schendt het derhalve de bewijskracht van de akte tot vast-
stelling ervan (schending van de artikelen 1319, 1320 en 1322 van het Burgerlijk Wet-
boek).

Vijfde onderdeel
Schending van artikel 1162 van het Burgerlijk Wetboek.
Met betrekking tot het laatste lid van artikel 11 van de algemene voorwaarden van eise-

res oordeelt het vonnis dat "algemene conditiën (...) van strikte interpretatie (zijn) en (...) 
trouwens tegen diegene die ze oplegt (dienen) geïnterpreteerd te worden. Het laatste lid 
van clausule 11 doelt kennelijk enkel op de hypothese waar de CMR of het Warschauwer 
Luchtvaarttractaat  normaliter,  'rechtens'  toepassing  vindt.  Andere  hypotheses  zijn  niet 
voorzien. Dit beding bepaalt dus niets voor een zending waar de tractaten - zoals in casu - 
niet rechtens van toepassing zijn".

Luidens artikel 1162 van het Burgerlijk Wetboek wordt de overeenkomst in geval van 
twijfel uitgelegd ten nadele van hem die bedongen heeft en ten voordele van hem die zich 
verbonden heeft.
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Van deze interpretatieregel kan evenwel slechts gebruik worden gemaakt indien er twij-
fel bestaat over de draagwijdte van de overeenkomst of een erin opgenomen beding en het 
de rechter niet mogelijk is om de zin van de overeenkomst of een erin opgenomen beding 
te bepalen aan de hand van de gegevens binnen en buiten de akte.

In voorliggend geval stelt het vonnis het bestaan van dergelijke twijfel niet vast en geeft 
het evenmin te kennen dat de draagwijdte van artikel 11, laatste lid van de algemene voor-
waarden van eiseres niet kon worden nagegaan aan de hand van de gegevens binnen en 
buiten de akte.

In zoverre het vonnis op grond van de enkele overweging dat "algemene conditiën (...) 
trouwens tegen diegene die ze oplegt (dienen) geïnterpreteerd te worden" (cf. p. 8, laatste 
alinea van het vonnis) toepassing maakt van artikel 1162 van het Burgerlijk Wetboek, 
zonder te hebben nagegaan of de draagwijdte van het laatste lid van artikel 11 van de al-
gemene voorwaarden niet kon worden bepaald aan de hand van de gegevens binnen en 
buiten de akte, schendt het artikel 1162 van het Burgerlijk Wetboek.

Zesde onderdeel
Schending van de artikelen 1319, 1320 en 1322 van het Burgerlijk Wetboek.
Volgens het vonnis "(doelt) het laatste lid van clausule 11 (...) kennelijk enkel op de hy-

pothese waar de CMR of het Warschauwer Luchtvaarttractaat normaliter, 'rechtens' toe-
passing vindt. Andere hypotheses zijn niet voorzien. Dit beding bepaalt dus niets voor een 
zending waar de tractaten - zoals in casu - niet rechtens van toepassing zijn" (cf. p. 8, in 
fine van het vonnis).

Nochtans bepaalt artikel 11, laatste lid van de algemene voorwaarden van eiseres uit-
drukkelijk: "Indien geen van beide Conventies van toepassing is om welke reden ook, met 
inbegrip van contractbreuk, nalatigheid, opzettelijke fout of gebrek, is onze aansprakelijk-
heid voor verlies, schade of vertraging m.b.t. uw zending of een gedeelte ervan beperkt tot 
20 US $ per kilo".

Het laatste lid van artikel 11 van de algemene voorwaarden van eiseres viseert derhalve 
net die gevallen waarin het CMR-verdrag "om welke reden ook" niet van toepassing is. 
Waar het vonnis derhalve oordeelt dat eiseres zich niet op de aansprakelijkheidsbeperking 
vervat in het laatste lid van artikel 11 van haar algemene voorwaarden kan beroepen, om-
dat "dit beding niets bepaalt voor een zending waar de tractaten - zoals in casu - niet rech-
tens van toepassing zijn", terwijl het artikel uitdrukkelijk de gevallen viseert waarin "geen 
van beide Conventies (om welke reden ook) van toepassing is ...", legt het deze clausule 
uit op een wijze die onverenigbaar is met de bewoordingen ervan, miskent het derhalve de 
bewijskracht van de akte tot vaststelling van dit beding en schendt het dan ook de artike-
len 1319, 1320 en 1322 van het Burgerlijk Wetboek.

Zevende onderdeel
Schending van de artikelen 1322 en 1323 van het Burgerlijk Wetboek.
Artikel 1322, eerste lid van het Burgerlijk Wetboek, bepaalt dat een onderhandse akte 

die erkend is door degenen tegen wie men zich daarop beroept, of die wettelijk voor er-
kend wordt gehouden, tussen de ondertekenaars van de akte en tussen hun erfgenamen en 
rechtsverkrijgenden dezelfde bewijskracht heeft als een authentieke akte.

Luidens artikel 1323 van het Burgerlijk Wetboek is diegene tegen wie men zich op een 
onderhandse akte beroept, verplicht zijn schrift of zijn handtekening op stellige wijze te 
erkennen of te ontkennen.

Ten aanzien van de algemene voorwaarden van eiseres overweegt het vonnis tevens dat 
"de conditiën gekend moeten zijn, zonder kennis, geen acceptatie; dit de exacte draag-
wijdte van die conditiën niet uitbreidt; De door verwerende partij ingeroepen zogezegde 
toepassing ontbreekt hier volkomen" (cf. p. 9, eerste en tweede alinea van het vonnis).
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Zoals eiseres in haar conclusie aanvoerde werd tussen eiseres en Sony Service Centre 
Europe bedongen dat de onderliggende transacties, met name de transportzendingen die 
door Sony Service Centre Europe aan eiseres werden overgemaakt, door de aan de com-
puterlicentieovereenkomst gehechte algemene voorwaarden zouden worden beheerst (cf. 
p. 11, tweede alinea van de derde aanvullende en hernemende conclusie van eiseres).

Deze overeenkomst werd door Sony Service Centre Europe en door eiseres onderte-
kend.

Sony Service Centre Europe eigende zich door deze ondertekening de inhoud van de 
computerlicentieovereenkomst en de erin vervatte verklaring dat "de onderliggende trans-
acties zullen geregeld worden door de Bepalingen en de voorwaarden van vervoer van 
TEW, waarvan een kopij als bijlage 1 is bijgevoegd" (cf. artikel 2.3 van de computerlicen-
tieovereenkomst, zoals ingeroepen door eiseres) toe.

Het vonnis kon derhalve niet zonder miskenning van de artikelen 1322 en 1323 van het 
Burgerlijk Wetboek beslissen dat Sony Service Centre Europe geen kennis had van deze 
algemene voorwaarden en er derhalve niet door gebonden was (schending van de artike-
len 1322 en 1323 van het Burgerlijk Wetboek).

IV. Beslissing van het Hof 
(...)
2. Tweede middel
Overwegende dat, luidens artikel l, lid 1 van het Verdrag van 19 mei 1956 be-

treffende de overeenkomst tot internationaal vervoer van goederen over de weg, 
hierna te noemen CMR-verdrag, dit Verdrag van toepassing is op iedere over-
eenkomst onder bezwarende titel voor het vervoer van goederen over de weg 
door middel van voertuigen, wanneer de plaats van inontvangstneming der goe-
deren en de plaats bestemd voor de aflevering, zoals deze zijn aangegeven in de 
overeenkomst, gelegen zijn in twee verschillende landen, waarvan ten minste één 
een bij het Verdrag partij zijnde land is, ongeacht de woonplaats en de nationali-
teit van partijen;

Overwegende dat  de toepassing van het  CMR-verdrag het  bestaan van een 
overeenkomst vereist die het vervoer van goederen over de weg tot voorwerp 
heeft;

Dat die voorwaarde niet is vervuld indien de overeenkomst de wijze van ver-
voer niet nader bepaalt en evenmin uit de omstandigheden van de zaak blijkt dat 
de partijen een vervoer over de weg voor ogen hadden;

Overwegende dat  het  vonnis dat  oordeelt  dat  de vooraf bestaande overeen-
stemming tussen  partijen  dat  de  overeenkomst  tot  internationaal  vervoer  van 
goederen over de weg plaatsvindt, "absoluut een conditio sine qua non (is) voor 
de toepassing van deze overeenkomst", naar recht is verantwoord;

Dat het middel niet kan worden aangenomen; 
(...)
OM DIE REDENEN, 
HET HOF
Verwerpt het cassatieberoep; 
Veroordeelt eiseres in de kosten. 
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8 november 2004 - 3° kamer – Voorzitter: de h. Verougstraete, voorzitter – Verslagge-
ver: de h. Dirix – Gelijkluidende conclusie van mevr. De Raeve, advocaat-generaal – Ad-
vocaten: mrs. De Gryse en Van Ommeslaghe.

Nr. 538

3° KAMER - 8 november 2004

1º DOUANE EN ACCIJNZEN - DWANGBEVEL - VERZET - DAGVAARDING HOUDENDE 
VERZET - AARD VAN HET MIDDEL - GEVOLG.

2º DOUANE EN ACCIJNZEN - DWANGBEVEL - AARD - BERUSTING IN DE BESLISSING - 
DRAAGWIJDTE.

1º Een dagvaarding houdende verzet tegen een dwangbevel inzake douane en accijnzen 
leidt  een geding in waarbij de rechter de wettelijkheid van het dwangbevel nagaat en  
houdt geen verzet in tegen een verstekvonnis; uit het gebruik van de term "verzet" kan  
derhalve niet worden afgeleid dat deze bepaling verwijst naar het rechtsmiddel verzet  
zoals geregeld in de artikelen 1047 en volgende van het Gerechtelijk Wetboek. (Art. 314, 
§3 A.W.D.A.)

2º De berusting in een beslissing is een handeling waarmee een procespartij afstand doet 
van het recht om rechtsmiddelen aan te wenden tegen een rechterlijke beslissing; een  
dwangbevel  inzake  douane  en  accijnzen  maakt  geen  rechterlijke  beslissing  uit.  (Art. 
1044, eerste lid Ger.W.)

(PALOUME N.V. T. BELGISCHE STAAT - Minister van Financiën)

ARREST

(A.R. C.03.0531.N)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 25 februari 2003 gewezen 

door het Hof van Beroep te Antwerpen.
II. Rechtspleging voor het Hof
Bij beschikking van de eerste voorzitter van 30 september 2004 werd deze 

zaak naar de derde kamer verwezen.
Raadsheer Eric Dirix heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Anne De Raeve heeft geconcludeerd.
III. Middelen
Eiseres voert in haar verzoekschrift drie middelen aan.
Het verzoekschrift is aan dit arrest gehecht en maakt er deel van uit.
IV. Beslissing van het Hof
1. Eerste middel
Overwegende dat, krachtens het te dezen toepasselijke artikel 314, §3 van de 

Algemene Wet inzake douane en accijnzen, als van een dwangbevel eenmaal 
kennis is gegeven, de dadelijke uitwinning alleen kan worden opgeschort door 
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verzet van de partij betekend aan de vervolgende ontvanger; dat het verzet met 
redenen omkleed moet zijn en tevens voor de ontvanger dagvaarding moet bevat-
ten om binnen tien dagen na het verzet voor de rechter te verschijnen, overeen-
komstig  de  regels  door  het  Gerechtelijk  Wetboek  voorgeschreven  inzake  be-
voegdheid en rechtspleging;

Dat een dagvaarding houdende verzet tegen een dwangbevel inzake douane en 
accijnzen een geding inleidt waarbij de rechter de wettelijkheid van het dwang-
bevel nagaat; dat een dergelijke dagvaarding geen verzet inhoudt tegen een ver-
stekvonnis;

Dat uit het gebruik van de term "verzet" in artikel 314, §3 van de Algemene 
Wet inzake douane en accijnzen derhalve niet kan worden afgeleid dat deze be-
paling verwijst naar het rechtsmiddel verzet zoals geregeld in de artikelen 1047 
en volgende van het Gerechtelijk Wetboek; 

Overwegende dat de appèlrechters oordelen "dat het kwestieuze verzet dient te 
worden aanzien als een rechtsmiddel  van 'verzet'  zoals  omschreven in  artikel 
1047 van het Gerechtelijk Wetboek" en beslissen dat het dwangbevel wegens 
niet-naleving van de termijn om verzet aan te tekenen, die een maand bedraagt 
op grond van artikel 1048 van het Gerechtelijk Wetboek niet ontvankelijk is;

Dat zij aldus artikel 314, §3 van de Algemene Wet inzake douane en accijnzen 
en de artikelen 1047 en 1048 van het Gerechtelijk Wetboek schenden;

Dat het middel gegrond is; 
2. Tweede middel 
Eerste onderdeel 
Overwegende dat, krachtens artikel 1044, eerste lid van het Gerechtelijk Wet-

boek, berusten in een beslissing, afstand doen is van de rechtsmiddelen die een 
partij tegen alle of sommige punten van die beslissing kan aanwenden of reeds 
heeft aangewend;

Dat berusting aldus een handeling is waarmee een procespartij  afstand doet 
van het recht om rechtsmiddelen aan te wenden tegen een rechterlijke beslissing; 
dat een dwangbevel inzake douane en accijnzen geen rechterlijke beslissing uit-
maakt;

Overwegende dat de appèlrechters oordelen dat eiseres ingevolge de onvoor-
waardelijke betaling der gevorderde rechten duidelijk heeft berust in de vaststel-
ling der verschuldigde bedragen en de omvang ervan; dat zij "ingevolge berus-
ting in de beslissing" beslissen dat het verzet niet ontvankelijk is;

Dat zij aldus artikel 1044 van het Gerechtelijk Wetboek schenden; 
Dat het middel gegrond is;
3. Overige grieven
Overwegende dat de overige grieven niet tot ruimere cassatie kunnen leiden;
OM DIE REDENEN, 
HET HOF,
Vernietigt het bestreden arrest, behalve in zoverre dit het hoger beroep ontvan-
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kelijk verklaart; 
Beveelt dat van dit arrest melding zal gemaakt worden op de kant van het ge-

deeltelijk vernietigde arrest;
Houdt de kosten aan en laat  de beslissing daaromtrent  aan de feitenrechter 

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

8 november 2004 - 3° kamer – Voorzitter: de h. Verougstraete, voorzitter – Verslagge-
ver: de h. Dirix – Gelijkluidende conclusie van mevr. De Raeve, advocaat-generaal – Ad-
vocaten: mrs. Wouters en Claeys Boúúaert.

Nr. 539

2° KAMER - 9 november 2004

1º MISDRIJF — ALGEMEEN. BEGRIP. MATERIEEL EN MOREEL 
BESTANDDEEL. EENHEID VAN OPZET - WET 30 JULI 1981 - ART. 3 - 
BESTANDDELEN - VEREISTEN - ZELFSTANDIG MISDRIJF.

2º MISDRIJF — ALLERLEI - RACISME EN XENOFOBIE - WET 30 JULI 1981 - ART. 3 - 
BESTANDDELEN - VEREISTEN - ZELFSTANDIG MISDRIJF.

3º STRAFVORDERING - WET 30 JULI 1981 - ART. 3 - ZELFSTANDIG MISDRIJF - 
VERVOLGING - GEVOLGEN.

4º RECHTEN VAN DE MENS — ALLERLEI - RACISME EN XENOFOBIE - WET 30 JULI 
1981 - ART. 3 - BESTANDDELEN - VEREISTEN - ZELFSTANDIG MISDRIJF.

5º MISDRIJF — TOEREKENBAARHEID — NATUURLIJKE PERSONEN - STRAFRECHTELIJKE 
VERANTWOORDELIJKHEID VAN DE RECHTSPERSOON - WETENS EN WILLENS GEPLEEGDE FOUT - 
GELIJKTIJDIGE VERVOLGING - VEREISTE.

6º RECHTEN VAN DE MENS — VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS — 
ART. 6 — ART. 6.1 - MISDRIJF - TOEREKENBAARHEID - NATUURLIJKE PERSONEN - 
STRAFRECHTELIJKE VERANTWOORDELIJKHEID VAN DE RECHTSPERSOON - WETENS EN WILLENS 
GEPLEEGDE FOUT - GELIJKTIJDIGE VERVOLGING - VEREISTE.

7º RECHTEN VAN DE MENS — VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS — 
ART. 6 — ART. 6.3 - MISDRIJF - TOEREKENBAARHEID - NATUURLIJKE PERSONEN - 
STRAFRECHTELIJKE VERANTWOORDELIJKHEID VAN DE RECHTSPERSOON - WETENS EN WILLENS 
GEPLEEGDE FOUT - GELIJKTIJDIGE VERVOLGING - VEREISTE.

8º MISDRIJF — TOEREKENBAARHEID — NATUURLIJKE PERSONEN - STRAFRECHTELIJKE 
VERANTWOORDELIJKHEID VAN DE RECHTSPERSOON - WETENS EN WILLENS GEPLEEGDE FOUT - 
AFWEZIGHEID VAN DE NATUURLIJKE PERSOON IN HET STRAFPROCES - BEWIJS IN STRAFZAKEN - 
BEWIJSLAST - GEVOLGEN - BEOORDELINGSVRIJHEID VAN DE STRAFRECHTER.

9º BEWIJS — STRAFZAKEN — BEWIJSLAST. BEOORDELINGSVRIJHEID - STRAFRECHTELIJKE 
VERANTWOORDELIJKHEID VAN DE RECHTSPERSOON - NATUURLIJKE PERSOON - WETENS EN WILLENS 
GEPLEEGDE FOUT - AFWEZIGHEID VAN DE NATUURLIJKE PERSOON IN HET STRAFPROCES - 
GEVOLGEN.
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10º MISDRIJF — SOORTEN — ALGEMEEN - WANBEDRIJF - BESTANDDEEL - MISDAAD - 
GEVOLGEN - RECHTSINGANG.

11º DAGVAARDING - STRAFZAKEN - RECHTSTREEKSE DAGVAARDING - WANBEDRIJF - 
BESTANDDEEL - MISDAAD - BEVOEGDHEID - GEVOLGEN.

12º BEVOEGDHEID EN AANLEG — STRAFZAKEN — BEVOEGDHEID - 
RECHTSTREEKSE DAGVAARDING - WANBEDRIJF - BESTANDDEEL - MISDAAD - GEVOLGEN.

13º REDENEN VAN DE VONNISSEN EN ARRESTEN — GEEN CONCLUSIE — 
STRAFZAKEN (GEESTRIJKE DRANKEN EN DOUANE EN ACCIJNZEN INBEGREPEN) - MOTIVERING VAN DE 
BESLISSING - FEITELIJKE ELEMENTEN.

14º POLITIEK MISDRIJF - BEGRIP - SOORTEN - VOORWAARDEN.

15º MISDRIJF — SOORTEN — ALGEMEEN - POLITIEK MISDRIJF - BEGRIP - SOORTEN - 
VOORWAARDEN.

16º POLITIEK MISDRIJF - AANGETAST RECHTSGOED - POLITIEKE INSTELLINGEN - 
RECHTSTREEKSE BAND.

17º MISDRIJF — SOORTEN — ALGEMEEN - POLITIEK MISDRIJF - AANGETAST RECHTSGOED 
- POLITIEKE INSTELLINGEN - RECHTSTREEKSE BAND.

18º MISDRIJF — ALLERLEI - RACISME EN XENOFOBIE - WET 30 JULI 1981 - ART. 3 - 
BESTANDDELEN - POLITIEK MISDRIJF - VOORWAARDEN.

19º POLITIEK MISDRIJF - AANGETAST RECHTSGOED - POLITIEKE INSTELLINGEN - 
RECHTSTREEKSE BAND - RACISME EN XENOFOBIE - WET 30 JULI 1981 - ART. 3 - 
VOORWAARDEN.

20º RECHTEN VAN DE MENS — ALLERLEI - RACISME EN XENOFOBIE - WET 30 JULI 
1981 - ART. 3 - BESTANDDELEN - POLITIEK MISDRIJF - VOORWAARDEN.

21º MISDRIJF — ALLERLEI - RACISME EN XENOFOBIE - WET 30 JULI 1981 - ART. 3 - 
TOEPASSINGSVELD - RECHTEN VAN DE MENS EN FUNDAMENTELE VRIJHEDEN - ERKENNING - 
BELGISCHE RECHTSORDE.

22º RECHTEN VAN DE MENS — ALLERLEI - RECHTEN VAN DE MENS EN FUNDAMENTELE 
VRIJHEDEN - ERKENNING - BELGISCHE RECHTSORDE - RACISME EN XENOFOBIE - WET 30 JULI 
1981 - ART. 3 - TOEPASSINGSVELD.

23º MISDRIJF — ALGEMEEN. BEGRIP. MATERIEEL EN MOREEL 
BESTANDDEEL. EENHEID VAN OPZET - WET 30 JULI 1981 - ART. 1 - AANZETTING 
TOT DISCRIMINATIE, RASSENSCHEIDING, HAAT OF GEWELD - AFSTAMMING - BEGRIP.

24º MISDRIJF — ALLERLEI - WET 30 JULI 1981 - ART. 1 - AANZETTING TOT 
DISCRIMINATIE, RASSENSCHEIDING, HAAT OF GEWELD - AFSTAMMING - BEGRIP.

25º RECHTEN VAN DE MENS — ALLERLEI - RACISME EN XENOFOBIE - WET 30 JULI 
1981 - ART. 1 - AANZETTING TOT DISCRIMINATIE, RASSENSCHEIDING, HAAT OF GEWELD - 
NATIONALE AFSTAMMING - BEGRIP.

26º RECHTEN VAN DE MENS — ALLERLEI - RASSENDISCRIMINATIE - VERDRAG VAN 
NEW YORK VAN 7 MAART 1966 - TOEPASSINGSVELD.

27º INTERNATIONALE VERDRAGEN - VERDRAG VAN NEW YORK VAN 7 
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MAART 1966 - RASSENDISCRIMINATIE - TOEPASSINGSVELD.

28º MISDRIJF — ALGEMEEN. BEGRIP. MATERIEEL EN MOREEL 
BESTANDDEEL. EENHEID VAN OPZET - STRAFBEPALING - LEGALITEITSBEGINSEL - 
VEREISTEN.

29º RECHTSBEGINSELEN (ALGEMENE) - LEGALITEITSBEGINSEL - 
STRAFZAKEN - STRAFBEPALING - VEREISTEN.

30º RECHTEN VAN DE MENS — VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS — 
ART. 7 - LEGALITEITSBEGINSEL - STRAFZAKEN - STRAFBEPALING - VEREISTEN.

31º RECHTEN VAN DE MENS — INTERNATIONAAL VERDRAG 
BURGERRECHTEN EN POLITIEKE RECHTEN - ART. 15 - LEGALITEITSBEGINSEL - 
STRAFZAKEN - STRAFBEPALING - VEREISTEN.

32º INTERNATIONALE VERDRAGEN - INTERNATIONAAL VERDRAG 
BURGERRECHTEN EN POLITIEKE RECHTEN - ART. 15 - LEGALITEITSBEGINSEL - 
STRAFZAKEN - STRAFBEPALING - VEREISTEN.

33º WETTEN. DECRETEN. ORDONNANTIES. BESLUITEN — ALGEMEEN - 
STRAFBEPALING - LEGALITEIT - MISDRIJF - OMSCHRIJVING - VEREISTEN.

34º MISDRIJF — ALGEMEEN. BEGRIP. MATERIEEL EN MOREEL 
BESTANDDEEL. EENHEID VAN OPZET - OMSCHRIJVING - STRAFBEPALING - 
LEGALITEIT - VEREISTEN.

35º RECHTSBEGINSELEN (ALGEMENE) - LEGALITEITSBEGINSEL - 
STRAFZAKEN - STRAFBEPALING - VEREISTEN.

36º RECHTEN VAN DE MENS — VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS — 
ART. 7 - LEGALITEITSBEGINSEL - STRAFZAKEN - STRAFBEPALING - VEREISTEN.

37º RECHTEN VAN DE MENS — INTERNATIONAAL VERDRAG 
BURGERRECHTEN EN POLITIEKE RECHTEN - ART. 15 - LEGALITEITSBEGINSEL - 
STRAFZAKEN - STRAFBEPALING - VEREISTEN.

38º INTERNATIONALE VERDRAGEN - INTERNATIONAAL VERDRAG 
BURGERRECHTEN EN POLITIEKE RECHTEN - ART. 15 - LEGALITEITSBEGINSEL - 
STRAFZAKEN - STRAFBEPALING - VEREISTEN.

39º WETTEN. DECRETEN. ORDONNANTIES. BESLUITEN — ALGEMEEN - 
STRAFBEPALING - LEGALITEIT - MISDRIJF - OMSCHRIJVING - VEREISTEN.

40º MISDRIJF — ALGEMEEN. BEGRIP. MATERIEEL EN MOREEL 
BESTANDDEEL. EENHEID VAN OPZET - WET 30 JULI 1981 - ART. 3 - ONGELIJKE 
BEHANDELINGEN - BEGRIP - OBJECTIEVE EN REDELIJKE RECHTVAARDIGING - LEGITIMITEITS- EN 
PROPORTIONALITEITSTOETS DOOR DE RECHTER.

41º MISDRIJF — ALLERLEI - RACISME EN XENOFOBIE - WET 30 JULI 1981 - ART. 3 - 
ONGELIJKE BEHANDELINGEN - BEGRIP - OBJECTIEVE EN REDELIJKE RECHTVAARDIGING - 
LEGITIMITEITS- EN PROPORTIONALITEITSTOETS DOOR DE RECHTER.

42º RECHTEN VAN DE MENS — ALLERLEI - RACISME EN XENOFOBIE - WET 30 JULI 
1981 - ART. 3 - ONGELIJKE BEHANDELINGEN - BEGRIP - OBJECTIEVE EN REDELIJKE 
RECHTVAARDIGING - LEGITIMITEITS- EN PROPORTIONALITEITSTOETS DOOR DE RECHTER.
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43º RECHTEN VAN DE MENS — ALLERLEI - RACISME EN XENOFOBIE - WET 30 JULI 
1981 - ART. 3 - BESTANDDELEN - VOORZIENBAARHEID.

44º RECHTEN VAN DE MENS — VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS — 
ART. 7 - LEGALITEITSBEGINSEL - RACISME EN XENOFOBIE - WET 30 JULI 1981 - ART. 3 - 
BESTANDDELEN - VOORZIENBAARHEID.

45º RECHTSBEGINSELEN (ALGEMENE) - LEGALITEITSBEGINSEL - 
STRAFZAKEN - RACISME EN XENOFOBIE - WET 30 JULI 1981 - ART. 3 - BESTANDDELEN - 
VOORZIENBAARHEID.

46º PREJUDICIEEL GESCHIL - ARBITRAGEHOF - WET 30 JULI 1981 - ART. 3 - 
BESTAANBAARHEID MET DE GRONDWET - VERPLICHTING VAN HET HOF VAN CASSATIE - MIDDEL 
DAT BERUST OP EEN ONJUISTE UITLEGGING.

47º ARBITRAGEHOF - PREJUDICIËLE VRAAG - WET 30 JULI 1981 - ART. 3 - 
BESTAANBAARHEID MET DE GRONDWET - VERPLICHTING VAN HET HOF VAN CASSATIE - MIDDEL 
DAT BERUST OP EEN ONJUISTE UITLEGGING.

48º MISDRIJF — ALLERLEI - RACISME EN XENOFOBIE - WET 30 JULI 1981 - ART. 3 - 
BESTAANBAARHEID MET DE GRONDWET - PREJUDICIËLE VRAAG - ARBITRAGEHOF - VERPLICHTING 
VAN HET HOF VAN CASSATIE - MIDDEL DAT BERUST OP EEN ONJUISTE UITLEGGING.

49º RECHTEN VAN DE MENS — ALLERLEI - RACISME EN XENOFOBIE - WET 30 JULI 
1981 - ART. 3 - BESTAANBAARHEID MET DE GRONDWET - PREJUDICIËLE VRAAG - ARBITRAGEHOF 
- VERPLICHTING VAN HET HOF VAN CASSATIE - MIDDEL DAT BERUST OP EEN ONJUISTE 
UITLEGGING.

50º MISDRIJF — ALLERLEI - RACISME EN XENOFOBIE - WET 30 JULI 1981 - ART. 3 - 
DISCRIMINATIE OF SEGREGATIE - BEGRIP.

51º MISDRIJF — ALGEMEEN. BEGRIP. MATERIEEL EN MOREEL 
BESTANDDEEL. EENHEID VAN OPZET - WET 30 JULI 1981 - ART. 3 - 
DISCRIMINATIE OF SEGREGATIE - BEGRIP.

52º RECHTEN VAN DE MENS — ALLERLEI - RACISME EN XENOFOBIE - WET 30 JULI 
1981 - DISCRIMINATIE OF SEGREGATIE - BEGRIP.

53º MISDRIJF — ALGEMEEN. BEGRIP. MATERIEEL EN MOREEL 
BESTANDDEEL. EENHEID VAN OPZET - STRAFBEPALING - LEGALITEITSBEGINSEL - 
VOORZIENBAARHEID - VEREISTEN.

54º RECHTSBEGINSELEN (ALGEMENE) - LEGALITEITSBEGINSEL - 
VOORZIENBAARHEID - STRAFZAKEN - STRAFBEPALING - VEREISTEN.

55º WETTEN. DECRETEN. ORDONNANTIES. BESLUITEN — ALGEMEEN - 
STRAFBEPALING - LEGALITEITSBEGINSEL - VOORZIENBAARHEID - MISDRIJF - VEREISTEN.

56º MISDRIJF — ALGEMEEN. BEGRIP. MATERIEEL EN MOREEL 
BESTANDDEEL. EENHEID VAN OPZET - WET 30 JULI 1981 - ART. 3 - STRAFBAAR 
GESTELDE GEDRAGINGEN - LEGALITEITSBEGINSEL - VOORZIENBAARHEID.

57º MISDRIJF — ALLERLEI - RACISME EN XENOFOBIE - WET 30 JULI 1981 - ART. 3 - 
STRAFBAAR GESTELDE GEDRAGINGEN - LEGALITEITSBEGINSEL - VOORZIENBAARHEID.

58º RECHTEN VAN DE MENS — ALLERLEI - RACISME EN XENOFOBIE - WET 30 JULI 
1981 - ART. 3 - STRAFBAAR GESTELDE GEDRAGINGEN - LEGALITEITSBEGINSEL - 



Nr. 539 - 9.11.04 HOF VAN CASSATIE 1785 

VOORZIENBAARHEID.

59º RECHTSBEGINSELEN (ALGEMENE) - LEGALITEITSBEGINSEL - 
VOORZIENBAARHEID - STRAFZAKEN - RACISME EN XENOFOBIE - WET 30 JULI 1981 - ART. 3 - 
STRAFBAAR GESTELDE GEDRAGINGEN.

60º MISDRIJF — ALLERLEI - RACISME EN XENOFOBIE - WET 30 JULI 1981 - ART. 3 - 
STRAFBAAR GESTELDE GEDRAGINGEN - DOELSTELLING - GEVOLG.

61º RECHTEN VAN DE MENS — ALLERLEI - RACISME EN XENOFOBIE - WET 30 JULI 
1981 - ART. 3 - STRAFBAAR GESTELDE GEDRAGINGEN - DOELSTELLING - GEVOLG.

62º MISDRIJF — ALLERLEI - RACISME EN XENOFOBIE - WET 30 JULI 1981 - ART. 3 - 
STRAFBAAR GESTELDE GEDRAGINGEN - UITZONDERINGEN - PUBLIEK DEBAT - POLITIEKE PARTIJ.

63º RECHTEN VAN DE MENS — ALLERLEI - RACISME EN XENOFOBIE - WET 30 JULI 
1981 - ART. 3 - STRAFBAAR GESTELDE GEDRAGINGEN - UITZONDERINGEN - PUBLIEK DEBAT - 
POLITIEKE PARTIJ.

64º RECHTEN VAN DE MENS — ALLERLEI - RASSENDISCRIMINATIE - VERDRAG VAN 
NEW YORK VAN 7 MAART 1966 - BELGISCHE RECHTSORDE - GEVOLGEN.

65º INTERNATIONALE VERDRAGEN - VERDRAG VAN NEW YORK VAN 7 
MAART 1966 - RASSENDISCRIMINATIE - BELGISCHE RECHTSORDE - GEVOLGEN.

66º RECHTEN VAN DE MENS — ALLERLEI - RASSENDISCRIMINATIE - VERDRAG VAN 
NEW YORK VAN 7 MAART 1966 - BELGISCHE RECHTSORDE - WET 30 JULI 1981.

67º INTERNATIONALE VERDRAGEN - VERDRAG VAN NEW YORK VAN 7 
MAART 1966 - RASSENDISCRIMINATIE - BELGISCHE RECHTSORDE - WET 30 JULI 1981.

68º MISDRIJF — ALLERLEI - RACISME EN XENOFOBIE - WET 30 JULI 1981 - ART. 3 - 
STRAFBAAR GESTELDE GEDRAGINGEN - VERDRAG VAN NEW YORK VAN 7 MAART 1966 - 
RASSENDISCRIMINATIE - BELGISCHE RECHTSORDE.

69º MISDRIJF — ALLERLEI - RACISME EN XENOFOBIE - WET 30 JULI 1981 - ART. 3 - 
STRAFBAAR GESTELDE GEDRAGINGEN - VRIJHEID VAN MENINGSUITING - VRIJHEID VAN VERGADERING 
EN VERENIGING - BEPERKINGEN - GEVOLGEN.

70º RECHTEN VAN DE MENS — ALLERLEI - RACISME EN XENOFOBIE - WET 30 JULI 
1981 - ART. 3 - STRAFBAAR GESTELDE GEDRAGINGEN - VRIJHEID VAN MENINGSUITING - VRIJHEID 
VAN VERGADERING EN VERENIGING - BEPERKINGEN - GEVOLGEN.

71º RECHTEN VAN DE MENS — VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS — 
ART. 10 - RACISME EN XENOFOBIE - WET 30 JULI 1981 - ART. 3 - STRAFBAAR GESTELDE 
GEDRAGINGEN - VRIJHEID VAN MENINGSUITING - BEPERKINGEN - GEVOLGEN.

72º RECHTEN VAN DE MENS — VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS — 
ART. 11 - RACISME EN XENOFOBIE - WET 30 JULI 1981 - ART. 3 - STRAFBAAR GESTELDE 
GEDRAGINGEN - VRIJHEID VAN VERGADERING EN VERENIGING - BEPERKINGEN - GEVOLGEN.

73º PREJUDICIEEL GESCHIL - ARBITRAGEHOF - WET 30 JULI 1981 - ART. 1 - 
ART. 3 - BESTAANBAARHEID MET DE GRONDWET - VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS - VRIJHEID 
VAN MENINGSUITING - VRIJHEID VAN VERGADERING EN VERENIGING - BEPERKINGEN - PRIMAUTEIT - 
VERPLICHTING VAN HET HOF VAN CASSATIE.

74º ARBITRAGEHOF - PREJUDICIËLE VRAAG - WET 30 JULI 1981 - ART. 1 – 
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ART. 3 - BESTAANBAARHEID MET DE GRONDWET - VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS - VRIJHEID 
VAN MENINGSUITING - VRIJHEID VAN VERGADERING EN VERENIGING - BEPERKINGEN - PRIMAUTEIT - 
VERPLICHTING VAN HET HOF VAN CASSATIE.

75º MISDRIJF — ALLERLEI - RACISME EN XENOFOBIE - WET 30 JULI 1981 - ART. 1 - 
ART. 3 - BESTAANBAARHEID MET DE GRONDWET - PREJUDICIËLE VRAAG - ARBITRAGEHOF - 
VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS - VRIJHEID VAN MENINGSUITING - VRIJHEID VAN VERGADERING 
EN VERENIGING - BEPERKINGEN - PRIMAUTEIT - VERPLICHTING VAN HET HOF VAN CASSATIE.

76º RECHTEN VAN DE MENS — ALLERLEI - RACISME EN XENOFOBIE - WET 30 JULI 
1981 - ART. 1 - ART. 3 - BESTAANBAARHEID MET DE GRONDWET - PREJUDICIËLE VRAAG - 
ARBITRAGEHOF - VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS - VRIJHEID VAN MENINGSUITING - VRIJHEID 
VAN VERGADERING EN VERENIGING - BEPERKINGEN - PRIMAUTEIT - VERPLICHTING VAN HET HOF 
VAN CASSATIE.

77º RECHTEN VAN DE MENS — VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS — 
ART. 10 - VRIJHEID VAN MENINGSUITING - BEPERKINGEN - WET 30 JULI 1981 - RACISME EN 
XENOFOBIE - ART. 1 - ART. 3 - BESTAANBAARHEID MET DE GRONDWET - PREJUDICIËLE VRAAG - 
ARBITRAGEHOF - PRIMAUTEIT - VERPLICHTING VAN HET HOF VAN CASSATIE.

78º RECHTEN VAN DE MENS — VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS — 
ART. 11 - VRIJHEID VAN VERGADERING EN VERENIGING - BEPERKINGEN - WET 30 JULI 1981 - 
RACISME EN XENOFOBIE - ART. 1 - ART. 3 - BESTAANBAARHEID MET DE GRONDWET - 
PREJUDICIËLE VRAAG - ARBITRAGEHOF - PRIMAUTEIT - VERPLICHTING VAN HET HOF VAN 
CASSATIE.

79º BEWIJS — STRAFZAKEN — ALGEMEEN - IN AANMERKING TE NEMEN ELEMENTEN - 
ELEMENTEN VOORAFGAAND AAN DE INWERKINGTREDING VAN DE STRAFWET - TOEPASSING.

80º REDENEN VAN DE VONNISSEN EN ARRESTEN — GEEN CONCLUSIE — 
STRAFZAKEN (GEESTRIJKE DRANKEN EN DOUANE EN ACCIJNZEN INBEGREPEN) - BEWIJS - IN 
AANMERKING TE NEMEN ELEMENTEN - ELEMENTEN VOORAFGAAND AAN DE INWERKINGTREDING VAN 
DE STRAFWET - TOEPASSING.

81º MISDRIJF — TOEREKENBAARHEID — RECHTSPERSONEN - VERWEZENLIJKING 
MAATSCHAPPELIJK DOEL - INTRINSIEK VERBAND - VEREISTE.

82º MISDRIJF — ALLERLEI - RACISME EN XENOFOBIE - WET 30 JULI 1981 - ART. 3 - 
STRAFBARE GEDRAGINGEN - POLITIEKE PARTIJ - WET 4 JULI 1989 - CONTROLE 
VERKIEZINGSUITGAVEN - DOTATIES - AANGEWEZEN INSTELLING - GEVOLG.

83º RECHTEN VAN DE MENS — ALLERLEI - RACISME EN XENOFOBIE - WET 30 JULI 
1981 - ART. 3 - STRAFBARE GEDRAGINGEN - POLITIEKE PARTIJ - WET 4 JULI 1989 - 
CONTROLE VERKIEZINGSUITGAVEN - DOTATIES - AANGEWEZEN INSTELLING - GEVOLG.

84º VERKIEZINGEN - WET 4 JULI 1989 - CONTROLE VERKIEZINGSUITGAVEN - DOTATIES - 
AANGEWEZEN INSTELLING - WET 30 JULI 1981 - ART. 3 - STRAFBARE GEDRAGINGEN - 
POLITIEKE PARTIJ - GEVOLG.

85º ARBITRAGEHOF - PREJUDICIËLE VRAAG - AANGEVOERDE GRIEF - BEOORDELING 
- VERPLICHTING VAN HET HOF VAN CASSATIE.

86º PREJUDICIEEL GESCHIL - ARBITRAGEHOF - AANGEVOERDE GRIEF - 
BEOORDELING - VERPLICHTING VAN HET HOF VAN CASSATIE.

87º RECHTBANKEN — STRAFZAKEN — STRAFVORDERING - AANHANGIG MAKEN VAN DE 



Nr. 539 - 9.11.04 HOF VAN CASSATIE 1787 

ZAAK BIJ DE RECHTER - AKTE - VERMELDINGEN - TENLASTELEGGING - BEOORDELING - IN 
AANMERKING TE NEMEN ELEMENTEN.

88º BEWIJS — STRAFZAKEN — BEWIJSLAST. BEOORDELINGSVRIJHEID - DAGVAARDING - 
TENLASTELEGGING - FEITELIJKE GEGEVENS VERMELD IN DE DAGVAARDING - FEITELIJKE GEGEVENS 
NIET VERMELD IN DE DAGVAARDING - TEGENSPRAAK.

1º, 2°, 3° en 4° Artikel 3 van de Wet van 30 juli 1981, dat strafbaar stelt hij die behoort tot  
een groep of vereniging die kennelijk en herhaaldelijk discriminatie of segregatie bedrijft  
of verkondigt in de omstandigheden genoemd in artikel 444 Strafwetboek, dan wel aan  
zodanige groep of vereniging zijn medewerking verleent, is een zelfstandig misdrijf dat  
niet vereist dat de beklaagde zelf kennelijk en herhaaldelijk discriminatie of segregatie 
bedrijft of verkondigt, noch dat de groep of de vereniging waartoe hij behoort of waaraan  
hij  zijn  medewerking  verleent,  werd of  wordt  vervolgd,  persoonlijk  schuldig  geacht  of  
veroordeeld. (Artt. 1, 2, 2bis en 3 Wet Racisme en Xenophobie 30 juli 1981; Art. 444 Sw.)

5º,  6°  en  7°  Noch  artikel  5,  tweede  lid  Strafwetboek,  dat  bepaalt  dat  wanneer  de 
rechtspersoon voor misdrijven verantwoordelijk gesteld wordt wegens het optreden van 
een  geïdentificeerde  natuurlijke  persoon,  enkel  diegene  die  de  zwaarste  fout  heeft  
begaan, kan worden veroordeeld en indien de geïdentificeerde natuurlijke persoon de 
fout wetens en willens heeft gepleegd hij samen met de verantwoordelijke rechtspersoon  
kan  worden  veroordeeld,  noch  het  recht  op  een  eerlijk  proces,  vereisen  dat  de 
geïdentificeerde natuurlijke persoon samen met de rechtspersoon wordt vervolgd. (Art. 5, 
tweede lid Sw.; Artt. 6.1 en 6.3 E.V.R.M.)

8º  en  9°  Wanneer  een  rechtspersoon  voor  misdrijven  verantwoordelijk  gesteld  wordt  
wegens het optreden van een geïdentificeerde natuurlijke persoon die de fout wetens en 
willens heeft  gepleegd,  doet  de niet-aanwezigheid  van de geïdentificeerde natuurlijke 
persoon in het strafproces geen afbreuk aan de normale toepassing van de bewijsregels  
in strafzaken waarbij ingevolge het vermoeden van onschuld het openbaar ministerie, en 
in  voorkomend  geval  de  burgerlijke  partij,  de  bewijslast  hebben  en  elke  twijfel  de  
beklaagde ten goede komt, en waarbij de rechter alleen oordeelt op grond van de hem  
regelmatig  overgelegde  gegevens  waarover  de  partijen  tegenspraak  hebben  kunnen 
voeren. (Art. 5, tweede lid Sw.)

10º,  11°  en  12°  Een wanbedrijf,  dat  als  bestanddeel  de  vaststelling  van een misdaad  
vereist waarvan het bestaan van dat wanbedrijf afhankelijk is, kan het voorwerp uitmaken 
van een rechtstreekse dagvaarding zodat de correctionele rechter zich bevoegd moet 
verklaren, ongeacht de omstandigheid dat de misdaad zelf voor hem niet wordt vervolgd.  
(Art. 182 Sv.)

13º Bij ontstentenis van daartoe strekkende conclusie moet de rechter niet alle feitelijke 
elementen vermelden waarop hij zijn beslissing steunt. (Art. 149 G.W. 1994)

14º en 15° Een misdrijf kan slechts een politiek misdrijf zijn, hetzij indien het uit de aard van  
het  misdrijf  zelf  noodzakelijk  bestaat in  een rechtstreekse aantasting van de politieke 
instellingen in hun bestaan, hun inrichting of hun werking, hetzij indien het werd gepleegd  
met het oogmerk om zulke aantasting op de politieke instellingen te plegen en het feit,  
gelet op de bijzondere omstandigheden waaronder het gepleegd wordt, rechtstreeks zulk  
een aantasting tot gevolg heeft of kan hebben1. (Art. 150 G.W. 1994)

16º  en  17°  Om  uit  te  maken  of  een  misdrijf  een  politiek  misdrijf  is,  dient  er  een  
rechtstreekse band te bestaan tussen het ten laste gelegde misdrijf zelf en de eventuele  
aantasting van de politieke instellingen. (Art. 150 G.W. 1994)

18º, 19° en 20° Om uit te maken of het misdrijf van artikel 3 van de Wet van 30 juli 1981,  
dat strafbaar stelt hij die behoort tot een groep of vereniging die kennelijk en herhaaldelijk  
discriminatie of segregatie bedrijft of verkondigt in de omstandigheden genoemd in artikel  

1 Cass., 18 nov. 2003, A.R. P.03.0487.N, nr. 575.
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444 Strafwetboek, dan wel aan zodanige groep of vereniging zijn medewerking verleent,  
een politiek misdrijf is, dient niet te worden uitgemaakt of de door de groep of vereniging 
verkondigde discriminatie of  segregatie een rechtstreekse aantasting van de politieke 
instellingen  tot  gevolg  heeft  of  kan  hebben,  maar  of  het  strafbare  behoren  tot  of  
medewerken aan zodanige groep of vereniging dit gevolg heeft of kan hebben. (Artt. 1, 2, 
2bis en 3 Wet Racisme en Xenophobie 30 juli 1981; Art. 150 G.W. 1994; Art. 444 Sw.)

21º en 22° De strafbepaling van artikel 3 van de Wet van 30 juni 1981, dat strafbaar stelt hij  
die behoort  tot  een groep of vereniging die kennelijk  en herhaaldelijk  discriminatie of  
segregatie  bedrijft  of  verkondigt  in  de  omstandigheden  genoemd  in  artikel  444  
Strafwetboek, dan wel aan zodanige groep of vereniging zijn medewerking verleent, is  
toepasselijk  van  zodra  vaststaat  dat  de  door  de  groep  of  vereniging  verkondigde 
discriminatie  betrekking  heeft  op  rechten  van  de  mens  en  fundamentele  vrijheden  
waarvan een burger in de Belgische rechtsorde effectief de erkenning, het genot en de 
uitoefening heeft. (Artt. 1, 2, 2bis en 3 Wet Racisme en Xenophobie 30 juli 1981; Art. 444 
Sw.)

23º, 24° en 25° Het begrip "nationale afstamming", zoals vervat in artikel 1, tweede lid, 1°  
en  2°  van  de  Wet  van  30  juli  1981,  dat  verschillende  vormen  van  aanzetten  tot  
discriminatie, haat of geweld wegens ras, huidskleur, afkomst of nationale of etnische 
afstamming straft, bedoelt niet enkel de afstamming door geboorte maar ook de vreemde  
nationaliteit. (Art. 1, tweede lid, 1° en 2° Wet Racisme en Xenophobie 30 juli 1981)

26º en 27° De bepaling van artikel 1.2 van het Verdrag van New York van 7 maart 1966 die  
inhoudt dat dit  verdrag niet van toepassing is op vormen van onderscheid, uitsluiting,  
beperking  of  voorkeur  die  door een Staat  die partij  is  bij  dit  verdrag in  acht  worden 
genomen tussen onderdanen en niet-onderdanen, laat particulieren niet toe een dergelijk  
onderscheid, uitsluiting, beperking of voorkeur te maken. (Art. 1.2 Verdrag van New York 
van 7 maart 1966)

28º, 29°, 30°, 31°, 32° en 33° Aan de legaliteit  van een strafbepaling is voldaan, zoals 
vereist  door  artikel  7  E.V.R.M.  en  artikel  15  I.V.B.P.R.,  wanneer  deze  bepaling,  op 
zichzelf of in context met andere bepalingen gelezen, op voldoende precieze wijze de  
strafbaar gestelde gedraging omschrijft2. (Art. 7 E.V.R.M.; Art. 15 I.V.B.P.R.; Art. 2 Sw.)

34º, 35°, 36°, 37°, 38° en 39° Wanneer het voor hen op wie een strafbepaling toepasselijk  
is, mogelijk is op grond ervan de feiten en nalatigheden te kennen die hun strafrechtelijke  
verantwoordelijkheid  meebrengen,  zelfs  als  de  nadere  omschrijving  hiervan  wordt 
overgelaten  aan  de  rechter,  is  voldaan  aan  de  legaliteit  van  die  strafbepaling  zoals  
vereist  door  artikel  7  E.V.R.M.  en  artikel  15  I.V.B.P.R.3 (Art.  7  E.V.R.M.;  Art.  15 
I.V.B.P.R.; Art. 2 Sw.)

40º, 41° en 42° Artikel 3 van de Wet van 30 juli 1981, dat strafbaar stelt hij die behoort tot  
een groep of vereniging die kennelijk en herhaaldelijk discriminatie of segregatie bedrijft  
of verkondigt in de omstandigheden genoemd in artikel 444 Strafwetboek, dan wel aan  
zodanige groep of vereniging zijn  medewerking verleent,  vereist  dat het om ongelijke  
behandelingen door de groep of vereniging gaat waarvan het voor de beklaagde zonder 
meer duidelijk is dat zij niet voor een objectieve en redelijke rechtvaardiging vatbaar zijn,  
hetzij  wegens  de  aard  zelf  van  de  behandeling,  hetzij  op  grond  van  de  bestaande  
rechtspraak, zodat zij geen nadere legitimiteits- en proportionaliteitstoets door de rechter  
behoeven. (Artt. 1, 2, 2bis en 3 Wet Racisme en Xenophobie 30 juli 1981; Art. 444 Sw.)

43º, 44° en 45° De bepaling van artikel 3 van de Wet van 30 juli 1981, dat strafbaar stelt hij  
die behoort  tot  een groep of vereniging die kennelijk  en herhaaldelijk  discriminatie of  
segregatie  bedrijft  of  verkondigt  in  de  omstandigheden  genoemd  in  artikel  444  
Strafwetboek, dan wel aan zodanige groep of vereniging zijn medewerking verleent, laat  
toe  aan de beklaagde het  strafbaar  "behoren tot"  of  "medewerking verlenen aan" op 

2 Cass., 25 nov. 1997, A.R. P.96.1187.N, nr. 504.
3 Ibid.
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voorhand  te  kennen,  en  voldoet  bijgevolg  aan  artikel  7  E.V.R.M.  en  aan  het 
legaliteitsbeginsel. (Art. 7 E.V.R.M.; Artt. 1, 2, 2bis en 3 Wet Racisme en Xenophobie 30 
juli 1981; Art. 444 Sw.)

46º,  47°,  48°  en  49°  Een  prejudiciële  vraag  aan  het  Arbitragehof  die  uitgaat  van  de  
onderstelling dat de daden van discriminatie zoals bedoeld in artikel 3 van de Wet van 30 
juli 1981, dat strafbaar stelt hij die behoort tot een groep of vereniging die kennelijk en 
herhaaldelijk  discriminatie  of  segregatie  bedrijft  of  verkondigt  in  de  omstandigheden 
genoemd in artikel  444 Strafwetboek, dan wel  aan zodanige groep of vereniging zijn  
medewerking  verleent,  voor  objectieve  en  redelijke  rechtvaardiging  vatbaar  zijn  en 
bijgevolg de legitimiteits- en proportionaliteitstoets van de rechter behoeven, berust op  
een onjuiste uitlegging van dat artikel, zodat het Hof van cassatie de vraag niet moet  
stellen4. (Artt. 1, 2, 2bis en 3 Wet Racisme en Xenophobie 30 juli 1981; Art. 444 Sw.; Art. 
26 Bijzondere Wet Arbitragehof)

50º, 51° en 52° Haat of geweld wegens ras, huidskleur, afkomst of nationale of etnische 
afstamming, zijn gradaties van discriminatie of segregatie in de zin van artikel 3 van de  
Wet van 30 juli 1981, dat strafbaar stelt hij die behoort tot een groep of vereniging die  
kennelijk  en  herhaaldelijk  discriminatie  of  segregatie  bedrijft  of  verkondigt  in  de 
omstandigheden genoemd in artikel 444 Strafwetboek, dan wel aan zodanige groep of  
vereniging  zijn  medewerking  verleent5.  (Artt.  1,  eerste  lid  en  3  Wet  Racisme  en 
Xenophobie 30 juli 1981; Art. 444 Sw.)

53º,  54°  en  55°  Het  legaliteitsbeginsel  en  de  voorzienbaarheid  vereisen  dat  een  
strafbepaling zoals die door de rechter wordt uitgelegd, duidelijk is zodat personen op wie  
ze toepasselijk is, zonder redelijke twijfel kunnen weten welke gedragingen ze strafbaar  
stelt. 

56º, 57°, 58° en 59° Artikel 3 van de Wet van 30 juli 1981, dat strafbaar stelt hij die behoort  
tot  een groep  of  vereniging  die  kennelijk  en  herhaaldelijk  discriminatie  of  segregatie 
bedrijft of verkondigt in de omstandigheden genoemd in artikel 444 Strafwetboek, dan  
wel aan zodanige groep of vereniging zijn medewerking verleent, bepaalt duidelijk welke  
gedragingen  het  strafbaar  stelt,  zodat  aan  het  legaliteitsbeginsel  en  aan  de  
voorzienbaarheid is voldaan.  (Artt. 1, 2, 2bis en 3 Wet Racisme en Xenophobie 30 juli 
1981; Art. 444 Sw.)

60º en 61° Artikel 3 van de Wet van 30 juli 1981, dat strafbaar stelt hij die behoort tot een 
groep of vereniging die kennelijk en herhaaldelijk discriminatie of segregatie bedrijft  of  
verkondigt  in  de omstandigheden genoemd in artikel  444 Strafwetboek,  dan wel  aan 
zodanige groep of vereniging zijn  medewerking verleent,  beoogt niet  of  heeft  niet  tot  
gevolg  dat  het  publieke  debat  waarbij  een  politieke  partij  discussie  voert  over  
naturalisatie,  asiel  en  samenlevingsproblemen  in  verband  met  de  aanwezigheid  van 
steeds groter wordende groepen vreemdelingen op Belgisch grondgebied, verboden of  
strafbaar is. (Artt. 1, 2, 2bis en 3 Wet Racisme en Xenophobie 30 juli 1981; Art. 444 Sw.)

62º en 63° Artikel 3 van de Wet van 30 juli 1981, dat strafbaar stelt hij die behoort tot een 
groep of vereniging die kennelijk en herhaaldelijk discriminatie of segregatie bedrijft  of  
verkondigt  in  de omstandigheden genoemd in artikel  444 Strafwetboek,  dan wel  aan 
zodanige groep of vereniging zijn medewerking verleent,  bepaalt  geen uitzonderingen 
met betrekking tot het publieke debat en de bijzondere plaats van de politieke partij of het  
politiek samenlevingsmodel.  (Artt. 1, 2, 2bis en 3 Wet Racisme en Xenophobie 30 juli 
1981; Art. 444 Sw.)

64º en 65° Artikel 4, a) van het Verdrag van 7 maart 1966 inzake de uitbanning van alle  
vormen van rassendiscriminatie, waardoor alle Staten die partij zijn bij dit verdrag zich 
ertoe verbinden bij wet strafbaar te verklaren het verspreiden, op welke wijze ook, van  
denkbeelden  die  gegrond  zijn  op  rassuperioriteit  of  rassenhaat,  aanzetting  tot  

4 Cass., 5 juni 2001, A.R. P.99.1455.N, nr. 331; zie Cass., 24 sept. 1997, A.R. P.97.0610.F, nr. 366.
5 Zie Cass., 19 mei 1993, A.R. P.93.0110.F, nr. 248.
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rassendiscriminatie, zomede alle daden van geweld of aanzetting daartoe, die zijn gericht  
tegen  een  ras  of  een  groep  van  personen  van  een  andere  huidskleur  of  etnische 
afstamming,  alsook  het  verlenen  van  steun  aan  tegen  bepaalde  rassen  gerichte 
activiteiten,  waaronder  inbegrepen  de  financiering  ervan,  heeft  geen  rechtstreekse 
werking in de Belgische rechtsorde. (Art. 4, a), Verdrag van New York van 7 maart 1966)

66º, 67° en 68° Onder meer artikel 3 van de Wet van 30 juli 1981, dat strafbaar stelt hij die  
behoort  tot  een  groep  of  vereniging  die  kennelijk  en  herhaaldelijk  discriminatie  of  
segregatie  bedrijft  of  verkondigt  in  de  omstandigheden  genoemd  in  artikel  444  
Strafwetboek, dan wel aan zodanige groep of vereniging zijn medewerking verleent, zet  
artikel 4, a) van het Verdrag van 7 maart 1966 inzake de uitbanning van alle vormen van  
rassendiscriminatie om in de Belgische rechtsorde. (Artt. 1, 2, 2bis en 3 Wet Racisme en 
Xenophobie 30 juli  1981; Art. 444 Sw.; Art. 4, a) Verdrag van New York van 7 maart 
1966)

69º, 70°, 71° en 72° Artikel 3 van de Wet van 30 juli 1981, dat strafbaar stelt hij die behoort  
tot  een  groep  of  vereniging  die  kennelijk  en  herhaaldelijk  discriminatie  of  segregatie 
bedrijft  of verkondigt in de omstandigheden genoemd in artikel 444 Strafwetboek, dan  
wel aan zodanige groep of vereniging zijn medewerking verleent, perkt de vrijheid van 
meningsuiting,  vergadering  en  vereniging  niet  in  op  een wijze  die  strijdig  is  met  het  
E.V.R.M. (Artt. 10 en 11 E.V.R.M.; Artt. 1, 2, 2bis en 3 Wet Racisme en Xenophobie 30 
juli 1981; Art. 444 Sw.)

73º,  74°,  75°,  76°,  77°  en  78°  Vermits  het  E.V.R.M.  dat  de  vrijheid  van  mening,  van  
vergadering en van vereniging waarborgt, ook beperkingen aan deze vrijheden toelaat en 
de  Grondwet,  waarop  het  E.V.R.M.  primeert,  geen  verdergaande  eisen  stelt  aan de 
beperking  van die  vrijheden dan deze gesteld  door  het  E.V.R.M.,  moet  het  Hof  van 
cassatie een prejudiciële vraag naar de bestaanbaarheid van de artikelen 1 en 3 van de 
Wet van 30 juli 1981 met de Grondwet, niet stellen. (Artt. 10 en 11 E.V.R.M.; Artt. 1, 2, 
2bis en 3 Wet Racisme en Xenophobie 30 juli 1981; Art. 444 Sw.; Art. 26 Bijzondere Wet 
Arbitragehof)

79º en 80° De rechter mag een gedraging van voor de inwerkingtreding van de strafwet in  
aanmerking nemen om het bestaan van het materiële of morele element van een misdrijf  
na de inwerkingtreding van die strafwet te beoordelen. (Art. 2 Sw.)

81º Artikel 5,  eerste lid Strafwetboek, krachtens hetwelk een rechtspersoon onder meer  
verantwoordelijk  is  voor  misdrijven  die  een  intrinsiek  verband  hebben  met  de  
verwezenlijking  van  zijn  doel,  vereist  niet  dat  het  maatschappelijk  doel  van  de 
rechtspersoon op misdrijven moet zijn gericht, maar enkel dat de misdrijven moeten zijn  
gepleegd ter verwezenlijking van zijn maatschappelijk doel. (Art. 5, eerste lid Sw.)

82º, 83° en 84° Artikel 22 van de Wet van 4 juli 1989, dat bepaalt dat elke politieke partij die  
voldoet aan de voorwaarden van de wet een instelling, opgericht in de vorm van een  
vereniging  zonder winstoogmerk,  aanwijst  die  de  krachtens  hoofdstuk III  van  de wet  
toegekende dotatie ontvangt, houdt niet in dat deze instelling zelf niet zou beschikken 
over het al dan niet verlenen van zijn medewerking aan een politieke partij die kennelijk  
en herhaaldelijk  discriminatie of  segregatie bedrijft  of  verkondigt zoals omschreven in  
artikel 3 van de Wet van 30 juli 1981. (Artt. 1, 2, 2bis en 3 Wet Racisme en Xenophobie 
30 juli 1981; Art. 444 Sw.; Art. 22 Wet Controle Verkiezingsuitgaven)

85º en 86° Wanneer een opgeworpen prejudiciële vraag aan het Arbitragehof niet dienstig  
is voor de beoordeling van een aangevoerde grief, moet het Hof van cassatie die vraag  
niet stellen. (Art. 26 Bijzondere Wet Arbitragehof)

87º  en 88°  De vermelding  in  de dagvaarding van slechts  bepaalde  feitelijke gegevens  
waaruit  de  tenlastelegging  kan  worden  afgeleid  verhindert  de  rechter  niet  deze  te  
beoordelen  mede  op  grond  van  andere  in  de  dagvaarding  niet  vermelde  feitelijke 
gegevens die eveneens in deze tenlastelegging begrepen zijn en waarover de partijen  
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tegenspraak hebben kunnen voeren6. (Art. 182 Sv.)

(VLAAMSE CONCENTRATIE v.z.w. e.a. T. CENTRUM VOOR GELIJKHEID VAN KANSEN EN VOOR 
RACISMEBESTRIJDING e.a.)

ARREST

(A.R. P.04.0849.N)

I. Bestreden beslissing
De cassatieberoepen zijn gericht tegen het arrest, op 21 april 2004 door het 

Hof van Beroep te Gent, correctionele kamer, op verwijzing gewezen ingevolge 
arrest van het Hof van 18 november 2003.

II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Etienne Goethals heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Marc Timperman heeft geconcludeerd.
III. Cassatiemiddelen
De eiseressen voeren in een memorie eenentwintig middelen aan. 
Die memorie is aan dit arrest gehecht en maakt daarvan deel uit.
IV. Beslissing van het Hof
A. Onderzoek van de middelen 
1. Eerste middel
Overwegende dat het middel aanvoert dat het origineel van de eerste recht-

streekse dagvaarding niet meer in het dossier aanwezig is zodat het Hof de regel-
matigheid van de betekening van die dagvaarding niet kan onderzoeken;

Overwegende dat de omstandigheid dat het origineel van de eerste rechtstreek-
se dagvaarding niet meer in het dossier terug te vinden is en derhalve niet meer 
kan nagegaan worden of deze dagvaarding regelmatig betekend werd, geen af-
breuk doet  aan de door het  arrest  vastgestelde regelmatigheid van de tweede 
rechtstreekse dagvaarding met dezelfde telastlegging als de eerste, zij het met 
een ruimere incriminatieperiode; 

Overwegende dat het Hof zijn wettigheidstoezicht op de rechtspleging kan uit-
oefenen;

Dat het middel niet kan worden aangenomen;
2. Tweede middel
Overwegende dat het middel aanvoert dat het misdrijf van artikel 3 Racisme-

wet deels is samengesteld uit een ander misdrijf gepleegd door een groep of ver-
eniging, die als enige met kennis van zaken constitutieve elementen van dit mis-
drijf kan betwisten terwijl die groep of vereniging niet bij de procedure wordt be-
trokken;

Overwegende dat artikel 3 Racismewet straft hij die behoort tot een groep of 
tot een vereniging die kennelijk en herhaaldelijk discriminatie of segregatie be-
drijft of verkondigt in de omstandigheden genoemd in artikel 444 Strafwetboek, 

6 Cass., 19 jan. 1999, A.R. P.97.0599.N, nr. 30.
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dan wel aan zodanige groep of vereniging zijn medewerking verleent; 
Overwegende dat het misdrijf van artikel 3 Racismewet een zelfstandig mis-

drijf is dat niet vereist dat de beklaagde zelf kennelijk en herhaaldelijk discrimi-
natie of segregatie bedrijft  of verkondigt, noch dat de groep of de vereniging 
waartoe hij behoort of waaraan hij zijn medewerking verleent, werd of wordt 
vervolgd, persoonlijk schuldig geacht of veroordeeld;

Overwegende dat de rechter die moet oordelen over een strafvervolging op 
grond van artikel 3 Racismewet, uitsluitend moet oordelen of het bewezen is dat: 

1. de groep of de vereniging waartoe de beklaagde behoort of waaraan hij zijn 
medewerking verleent, in feite en afgezien van enig opzet, kennelijk en herhaal-
delijk discriminatie of segregatie bedrijft of verkondigt; 

2. de beklaagde wetens en willens tot deze groep of deze vereniging behoort of 
daaraan zijn medewerking verleent;

Overwegende dat daarbij in de zaak ten laste van zulke beklaagde, de regels 
van de bewijslast en het recht van verdediging onverkort gelden;

Dat het middel in zoverre faalt naar recht;
Overwegende dat voor het overige het arrest met de redenen die het vermeldt, 

het verweer van de eiseressen beantwoordt;
Dat het middel in zoverre feitelijke grondslag mist;
3. Derde middel
3.1. Eerste onderdeel
Overwegende dat het arrest met de redenen die het vermeldt, het verweer van 

de eiseressen beantwoordt;
Dat het onderdeel in zoverre feitelijke grondslag mist;
Overwegende dat artikel 5, tweede lid Strafwetboek bepaalt dat wanneer de 

rechtspersoon voor misdrijven verantwoordelijk gesteld wordt wegens het optre-
den van een geïdentificeerde natuurlijke persoon, enkel degene die de zwaarste 
fout heeft begaan, kan worden veroordeeld en indien de geïdentificeerde natuur-
lijke persoon de fout wetens en willens heeft gepleegd hij samen met de verant-
woordelijke rechtspersoon kan worden veroordeeld;

Overwegende dat die bepaling noch het recht op een eerlijk proces vereisen 
dat de geïdentificeerde natuurlijke persoon samen met de rechtspersoon wordt 
vervolgd;

Dat immers de niet-aanwezigheid van de geïdentificeerde natuurlijke persoon 
geen afbreuk doet aan de normale toepassing van de bewijsregels in strafzaken 
waarbij  ingevolge het  vermoeden van onschuld het  openbaar ministerie en in 
voorkomend geval de burgerlijke partij, de bewijslast hebben en elke twijfel de 
beklaagde ten goede komt en waarbij de rechter alleen oordeelt op grond van de 
hem regelmatig overgelegde gegevens waarover de partijen tegenspraak hebben 
kunnen voeren;

Dat het onderdeel in zoverre faalt naar recht;
3.2. Tweede onderdeel
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Overwegende dat de appèlrechters zeggen: "Het 'algemeen opzet' ontstond im-
mers in hoofde van de [eiseressen] op het ogenblik van het in werking treden van 
de wet op de strafrechtelijke aansprakelijkheid van de rechtspersonen. Vanaf dan 
wisten de [eiseressen] of dienden zij te weten dat het verder 'behoren tot' of het 
verder 'verlenen van medewerking aan' de politieke partij het Vlaams Blok straf-
rechtelijk beteugelbare daden zouden opleveren";

Overwegende dat de appèlrechters daardoor oordelen, vooreerst, dat vanaf de 
inwerkingtreding van die wet de eiseressen het door deze wet vereiste opzet had-
den, vervolgens, dat de eiseressen vanaf datzelfde ogenblik wisten of behoorden 
te weten dat hun medewerking strafbaar was;

Dat het arrest derhalve niet aanneemt dat de eiseressen het hun ten laste geleg-
de misdrijf uit onachtzaamheid hebben kunnen plegen;

Dat het onderdeel feitelijke grondslag mist;
4. Vierde middel 
Overwegende dat de appèlrechters oordelen dat de bewoording van de dag-

vaarding "als mededader van het misdrijf door de leden van de groep gepleegd" 
enkel betrekking heeft op een vorm van deelneming door de eiseressen aan het 
hen ten laste gelegde misdrijf bepaald bij artikel 3 Racismewet en niet op een 
vorm van deelneming aan andere misdrijven, namelijk deze bedoeld in de artike-
len 1, 2 en 2bis, Racismewet, gepleegd door de leden van de groep of vereniging 
die kennelijk en herhaaldelijk discriminatie of segregatie bedrijft of verkondigt 
in de omstandigheden genoemd in artikel 444 Strafwetboek;

Dat de appèlrechters aldus van de dagvaarding een uitlegging geven die met de 
bewoording  ervan  niet  onverenigbaar  is,  mitsdien  de  bewijskracht  ervan  niet 
miskennen;

Dat het middel in zoverre feitelijke grondslag mist;
Overwegende dat voor het overige het middel geheel is afgeleid uit de ver-

geefs aangevoerde miskenning van de bewijskracht van de dagvaarding;
Dat het middel in zoverre niet ontvankelijk is;
5. Vijfde middel
5.1. Eerste onderdeel
Overwegende dat het onderdeel ervan uitgaat dat wanneer een wanbedrijf als 

bestanddeel de vaststelling van een misdaad vereist waarvan het bestaan van het 
wanbedrijf afhankelijk is, deze misdrijven niet het voorwerp kunnen uitmaken 
van een rechtstreekse dagvaarding en de correctionele rechter zich voor het ge-
heel onbevoegd moet verklaren, ongeacht de omstandigheid dat de misdaad zelf 
niet voor hem wordt vervolgd;

Overwegende dat de appèlrechters, in antwoord op het verweer van de eiseres-
sen, oordelen dat het aanhangig gemaakte wanbedrijf van artikel 3 Racismewet 
niet de misdaad van de toenmalige versie van artikel 1 van de wet van 16 juni 
1993 betreffende de ernstige schendingen van het internationaal humanitair recht 
oplevert; dat zij zodoende niet oordelen over deze laatste misdaad maar over hun 
bevoegdheid betreffende het bij hen aanhangig gemaakte wanbedrijf;
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Dat het onderdeel niet kan worden aangenomen;
5.2. Tweede onderdeel
Overwegende dat de appèlrechters met de redenen die het onderdeel vermeldt, 

de dagvaarding niet uitleggen, mitsdien de bewijskracht ervan niet miskennen;
Dat het onderdeel in zoverre feitelijke grondslag mist; 
Overwegende dat voor het overige het onderdeel geheel is afgeleid uit de ver-

geefs aangevoerde miskenning van de bewijskracht van de dagvaarding;
Dat het onderdeel in zoverre niet ontvankelijk is;
5.3. Derde en vierde onderdeel
Overwegende dat de door de appèlrechters vermelde bedoeling niet deze be-

treft van de groep of vereniging die discriminatie verkondigt, maar deze van "de 
aan de [eiseressen] ten laste gelegde misdrijven" van het behoren tot of het verle-
nen van hun medewerking aan die groep of vereniging; 

Dat de aangevoerde tegenstrijdigheden berusten op een onjuiste lezing van het 
arrest;

Dat de onderdelen in zoverre feitelijke grondslag missen;
Overwegende dat voor het overige de onderdelen zijn afgeleid uit de vergeefs 

aangevoerde tegenstrijdigheden;
Dat de onderdelen in zoverre niet ontvankelijk zijn;
6. Zesde middel
6.1. Eerste onderdeel 
Overwegende dat het onderdeel in zijn kritiek niet alle redenen van het arrest 

betrekt; dat het arrest (blz. 28 tot 30) immers ook redenen vermeldt die betrek-
king hebben op politieke rechten die ruimer zijn dan de politieke rechten die ver-
band houden met de soevereiniteit;

Dat het onderdeel dat op een onvolledige lezing van het arrest berust, feitelijke 
grondslag mist; 

Overwegende dat het onderdeel in ondergeschikte orde opwerpt dat het Hof de 
navolgende prejudiciële vraag aan het Arbitragehof moet stellen:

"Houden de artikelen 1 en 3 van de wet van 30 juli 1981 tot bestraffing van be-
paalde door racisme en xenofobie ingegeven daden een schending in van het in 
artikel 13 van de gecoördineerde Grondwet bepaalde recht van de gedaagden dat 
hun zaak zou worden voorgelegd aan de rechter die de wet hen toekent, meer be-
paald de jury, zoals door artikel 150 van de gecoördineerde Grondwet ingesteld 
voor politieke misdrijven, wanneer zij hun medewerking hebben verleend aan 
en/of behoord hebben tot een groep of vereniging die kennelijk en herhaaldelijk 
discriminatie verkondigt en dit verkondigen van discriminatie als constitutief be-
standdeel van dit misdrijf erin bestaat een politiek programma te verkondigen 
dat, aldus de rechter, aanzet tot haat en discriminatie ten opzichte van vreemde-
lingen en een rechtstreekse aantasting van de politieke rechten van de vreemde-
lingen heeft of kan hebben, wanneer het begrip politieke rechten aldus wordt ge-
ïnterpreteerd dat ze beperkt worden tot deze rechten die verband houden met de 
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uitoefening van de soevereiniteit?"
Overwegende dat het Hof de voorgestelde prejudiciële vraag aan het Arbitra-

gehof niet moet stellen, omdat de eiseressen die vraag baseren op een onvolledi-
ge lezing van het arrest;

6.2. Tweede onderdeel
Overwegende dat uit de appèlconclusie van de eiseressen niet blijkt dat  zij 

voor de appèlrechters hebben aangevoerd dat het hen ten laste gelegde misdrijf 
een zuiver politiek misdrijf is doordat het uit de aard van het misdrijf zelf nood-
zakelijk bestaat in een rechtstreekse aantasting van de politieke instellingen, on-
geacht de bijzondere omstandigheden waarin het werd gepleegd;

Overwegende dat, anders dan het onderdeel aanvoert, de rechter, bij ontstente-
nis van daartoe strekkende conclusie, niet alle feitelijke elementen moet vermel-
den waarop hij zijn beslissing steunt;

Dat het onderdeel in zijn eerste kritiek faalt naar recht;
Overwegende dat het niet tegenstrijdig is te oordelen, eensdeels, dat het mis-

drijf van "behoren tot" of "medewerking verlenen aan" een groep of vereniging 
die discriminatie verkondigt, geen rechtstreekse aantasting van de politieke in-
stellingen tot gevolg heeft, anderdeels, dat het bestaan van de groep of vereni-
ging die discriminatie verkondigt,  als  bestanddeel van voormeld misdrijf,  van 
aard is de meest fundamentele rechten van de geviseerde bevolkingsgroepen aan 
te tasten;

Dat het onderdeel in zijn tweede kritiek feitelijke grondslag mist; 
Overwegende dat, anders dan in een derde kritiek wordt aangevoerd, de appèl-

rechters met de redenen die het arrest vermeldt, het verweer van de eiseressen 
beantwoorden;

Dat het onderdeel in zijn derde kritiek feitelijke grondslag mist;
6.3. Derde onderdeel
Overwegende dat een misdrijf slechts een politiek misdrijf kan zijn:
- hetzij indien het uit de aard van het misdrijf zelf noodzakelijk bestaat in een 

rechtstreekse aantasting van de politieke instellingen in hun bestaan, hun inrich-
ting of hun werking;

- hetzij indien het gepleegd wordt met het oogmerk om zulke aantasting op de 
politieke instellingen te plegen en het feit, gelet op de bijzondere omstandighe-
den waaronder het gepleegd wordt, rechtstreeks zulke aantasting tot gevolg heeft 
of kan hebben;

Overwegende dat, om uit te maken of een misdrijf een politiek misdrijf is, er 
een rechtstreeks verband dient te bestaan tussen het ten laste gelegde misdrijf 
zelf en de eventuele aantasting van de politieke instellingen;

Overwegende dat artikel 3 Racismewet straft hij die behoort tot een groep of 
tot een vereniging die kennelijk en herhaaldelijk discriminatie of segregatie be-
drijft of verkondigt in de omstandigheden genoemd in artikel 444 Strafwetboek, 
dan wel aan zodanige groep of vereniging zijn medewerking verleent;

Overwegende dat, om uit te maken of dit misdrijf een politiek misdrijf is, niet 
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dient te worden uitgemaakt of de door de groep of vereniging verkondigde dis-
criminatie of segregatie voornoemde rechtstreekse aantasting van de politieke in-
stellingen tot gevolg heeft of kan hebben, maar of het strafbare behoren tot of 
medewerken aan zodanige groep of vereniging dit gevolg heeft of kan hebben;

Dat de omstandigheid dat de gedragingen van voormelde groep of vereniging 
een constitutief bestanddeel vormen van het misdrijf bepaald in artikel 3 Racis-
mewet, hieraan niet afdoet;

Dat het onderdeel in zoverre faalt naar recht;
Overwegende dat het onderdeel voor het overige gericht is tegen een overtolli-

ge redengeving, mitsdien niet ontvankelijk is;
7. Zevende middel
7.1. Eerste onderdeel
Overwegende dat de appèlrechters vaststellen dat, wat de inrichting en de wer-

king van het parlement en van de andere wetgevende politieke instellingen van 
het land betreft, alsmede wat betreft de aanslag op de organisatie van de Staat, er 
tussen de telastlegging en de hypothetische aantasting of aanslag op deze instel-
lingen tal van tussenschakels zijn, te weten: de vereniging of de groep, de kiezers 
en ten slotte de mandatarissen zelf, zodat elk politiek misdrijf is uitgesloten;

Dat de appèlrechters aldus de conclusie van de eiseressen beantwoorden;
Dat het onderdeel feitelijke grondslag mist; 
Overwegende voor het overige dat het onderdeel is afgeleid uit het vergeefs 

aangevoerde motiveringsgebrek;
Dat het onderdeel in zoverre niet ontvankelijk is;
7.2. Tweede onderdeel
Overwegende dat het onderdeel dat dezelfde strekking heeft als het aangevoer-

de derde onderdeel van het zesde middel, om de redenen vermeld in het ant-
woord op dat onderdeel deels faalt naar recht, deels niet ontvankelijk is;

8. Achtste middel
Overwegende dat, anders dan het middel aanvoert, de appèlrechters niet oorde-

len dat de medewerking die de eiseressen in de incriminatieperiode aan de groep 
of de vereniging hebben verleend, een drukpersmisdrijf is;

Dat het middel feitelijke grondslag mist; 
9. Negende middel
Overwegende dat het middel uitgaat van de blijkens het antwoord op het twee-

de middel juridisch onjuiste onderstelling dat artikel 3 Racismewet geen zelf-
standig misdrijf is; 

Dat het middel faalt naar recht; 
10. Tiende middel
Overwegende dat het middel niet betwist dat de strafbepaling van artikel 3 Ra-

cismewet toepasselijk is zodra vaststaat dat de door de groep of vereniging ver-
kondigde discriminatie betrekking heeft op rechten van de mens en fundamentele 
vrijheden waarvan een burger in de Belgische rechtsorde effectief de erkenning, 
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het genot en de uitoefening heeft;
Dat het middel niet aanvoert dat de discriminatie die de groep of vereniging 

ten laste wordt gelegd, uitsluitend betrekking heeft op een ander soort fundamen-
tele rechten en vrijheden;

Dat het middel, al was het gegrond, niet tot cassatie kan leiden;
Dat het middel niet ontvankelijk is; 
11. Elfde middel
11.1. Eerste onderdeel
Overwegende dat  het  tijdens  de  incriminatieperiode  toepasselijke  artikel  1, 

tweede lid, 1° en 2°, Racismewet, zoals gewijzigd bij wet van 12 april 1994, ver-
schillende vormen van aanzetten tot discriminatie, haat of geweld wegens ras, 
huidskleur, afkomst of nationale of etnische afstamming straft;

Overwegende dat met het woord "nationale afstamming" niet enkel de afstam-
ming door geboorte, maar ook de vreemde nationaliteit wordt bedoeld;

Overwegende dat artikel 1.2 van het verdrag van 7 maart 1966 inzake de uit-
banning van alle  vormen van rassendiscriminatie (verder te noemen: Verdrag 
Rassendiscriminatie), bepaalt dat dit verdrag niet van toepassing is op vormen 
van onderscheid, uitsluiting, beperking of voorkeur die door een Staat die partij 
is bij dit verdrag, in acht worden genomen tussen onderdanen en niet-onderda-
nen; dat dit artikel de particulieren niet toelaat dergelijk onderscheid, uitsluiting, 
beperking of voorkeur te maken; 

Overwegende dat de appèlrechters door de uitleg die ze geven van het begrip 
"nationale afstamming", noch het artikel  1,  tweede lid, 1° en 2°,  Racismewet 
schenden, noch het begrip zelf of het legaliteitsbeginsel miskennen; 

Dat het onderdeel niet kan worden aangenomen;
11.2. Tweede onderdeel
Overwegende dat het begrip "nationale afstamming" behoorde tot  het  debat 

voor de appèlrechters betreffende het aan de eiseressen ten laste gelegde mis-
drijf, zodat zij zich daarover hebben kunnen verdedigen;

Dat het onderdeel in zoverre niet kan worden aangenomen; 
Overwegende dat de aangehaalde reden van het arrest niet zegt dat het door 

particulieren gemaakte onderscheid op grond van de nationaliteit, een toegelaten 
criterium van onderscheid is;

Dat het onderdeel in zoverre feitelijke grondslag mist; 
12. Twaalfde middel
12.1. Eerste onderdeel
Overwegende dat, anders dan het onderdeel aanvoert, het arrest het verweer 

beantwoordt betreffende de onvoorzienbaarheid van de gedragingen die artikel 3 
Racismewet bestraft;

Dat het onderdeel in zoverre feitelijke grondslag mist;
Overwegende dat voor het overige het onderdeel geheel is afgeleid uit het ver-

geefs aangevoerde motiveringsgebrek;
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Dat het onderdeel in zoverre niet ontvankelijk is;
12.2. Tweede onderdeel
Overwegende dat aan de legaliteit van een strafbepaling, zoals vereist door ar-

tikel 7 E.V.R.M. en 15 I.V.B.P.R., is voldaan wanneer deze bepaling, op zichzelf 
of in context met andere bepalingen gelezen, op voldoende precieze wijze de 
strafbaar gestelde gedraging omschrijft; 

Dat dit zo is wanneer het voor hen op wie de strafbepaling toepasselijk is, mo-
gelijk is om op grond ervan de feiten en nalatigheden te kennen die hun straf-
rechtelijke verantwoordelijkheid meebrengen, zelfs als de nadere omschrijving 
hiervan wordt overgelaten aan de rechter;

Overwegende dat voor het strafbare behoren of meewerken overeenkomstig 
artikel 3 Racismewet, de door de vereniging of groep verkondigde discriminatie 
"kennelijk en herhaaldelijk" moet zijn;

Dat  het  aldus  om ongelijke  behandelingen door de  vereniging of  de groep 
moet gaan waarvan het voor de beklaagde zonder meer duidelijk is dat zij niet 
voor een objectieve en redelijke rechtvaardiging vatbaar zijn, hetzij wegens de 
aard zelf van de behandeling, hetzij op grond van de bestaande rechtspraak, en 
welke ongelijke behandelingen bijgevolg geen nadere legitimiteits- en proportio-
naliteitstoets door de rechter behoeven;

Overwegende dat deze bepaling de beklaagde toelaat het strafbaar "behoren 
tot"  of  "medewerken  aan"  op  voorhand  te  kennen,  en  voldoet  aan  artikel  7 
E.V.R.M. en het legaliteitsbeginsel;

Dat het onderdeel in zoverre faalt naar recht; 
Overwegende dat het onderdeel in ondergeschikte orde opwerpt dat het Hof de 

navolgende prejudiciële vraag aan het Arbitragehof moet stellen:
"Houden de artikelen 1 en 3 van de wet van 30 juli 1981 tot bestraffing van be-

paalde door racisme en xenofobie ingegeven daden een schending in van de arti-
kelen 12 en 14 van de gecoördineerde Grondwet, samen genomen met artikel 7 
van het Europees verdrag van 4 november 1950 tot bescherming van de rechten 
van de mens en de fundamentele vrijheden, die de vrijheid van de persoon van 
gedaagden waarborgen en voorzien dat geen straf kan ingevoerd of toegepast 
worden dan krachtens een wet die aan het criterium van voorzienbaarheid moet 
beantwoorden, wanneer gedaagden hun medewerking hebben verleend aan en/of 
behoord hebben tot een groep of vereniging die kennelijk en herhaaldelijk discri-
minatie verkondigt, wanneer (1) het begrip discriminatie aldus wordt geïnterpre-
teerd dat de wetgever zonder beperking horizontale werking heeft gegeven aan 
alle grondrechten zonder onderscheid, of deze nu rechtstreekse werking hebben 
of niet en dit op alle terreinen van het maatschappelijk leven, en wanneer (2) met 
ieder onderscheid, uitsluiting, beperking of voorkeur dient te worden verstaan, 
ieder onderscheid, uitsluiting, beperking of voorkeur die de legitimiteits- en pro-
portionaliteitstoets niet kan doorstaan?"

Overwegende dat die prejudiciële vraag uitgaat van de onderstelling dat de in 
artikel 3 Racismewet bedoelde daden van discriminatie voor objectieve en rede-
lijke verantwoording vatbaar zijn en bijgevolg de legitimiteits- en proportionali-
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teitstoets van de rechter behoeven;
Overwegende dat de vraag echter berust op een onjuiste uitlegging van artikel 

3 Racismewet, zodat het Hof de vraag niet moet stellen;
13. Dertiende middel 
Overwegende dat artikel 3 Racismewet straft hij die behoort tot een groep of 

tot een vereniging die kennelijk en herhaaldelijk discriminatie of segregatie be-
drijft of verkondigt in de omstandigheden genoemd in artikel 444 Strafwetboek, 
dan wel aan zodanige groep of vereniging zijn medewerking verleent;

Overwegende dat de in dit artikel 3 gebruikte woorden "discriminatie of segre-
gatie" moeten begrepen worden zoals bepaald in het tijdens de incriminatieperio-
de toepasselijke artikel 1, eerste lid, Racismewet, zoals gewijzigd bij wet van 12 
april 1994;

Dat hieruit blijkt dat haat of geweld wegens ras, huidskleur, afkomst of natio-
nale of etnische afstamming, gradaties van discriminatie of segregatie zijn; 

Dat het middel faalt naar recht;
14. Veertiende middel
14.1. Eerste onderdeel
Overwegende dat het onderdeel aanvoert dat het arrest een te ruime uitlegging 

geeft van de Racismewet maar niet aangeeft hoe deze wet dan wel moet worden 
uitgelegd;

Dat het onderdeel in zoverre bij gebrek aan nauwkeurigheid niet ontvankelijk 
is;

Overwegende dat de eiseressen niet werden vervolgd of zijn veroordeeld we-
gens een inbreuk op artikel 1 Racismewet of om een mening te hebben uitge-
drukt; dat ze alleen worden vervolgd en zijn veroordeeld wegens een inbreuk op 
artikel 3 Racismewet;

Dat het onderdeel in zoverre het artikel 1 Racismewet betreft, evenmin ontvan-
kelijk is;

Overwegende dat het legaliteitsbeginsel en de voorzienbaarheid vereisen dat 
de strafbepaling zoals die door de rechter wordt uitgelegd, duidelijk is zodat de 
personen op wie ze toepasselijk is, zonder redelijke twijfel kunnen weten welke 
gedraging of onthouding strafbaar is; dat artikel 3 Racismewet duidelijk bepaalt 
welke gedragingen het strafbaar stelt; dat de omstandigheid dat de eiseressen de 
grondwettelijkheid van deze strafbepaling betwisten, aan de duidelijkheid daar-
van geen afbreuk doet;

Overwegende dat de Racismewet niet beoogt of tot gevolg heeft dat het pu-
blieke debat "waarbij een politieke partij discussie voert over naturalisatie, asiel 
en samenlevingsproblemen in verband met de aanwezigheid van steeds grotere 
groepen vreemdelingen op Belgisch grondgebied", verboden of strafbaar is; dat 
de wet enkel strafbaar stelt, het aanzetten tot discriminatie of segregatie, haat of 
geweld jegens een persoon, een groep of een gemeenschap of de leden ervan, 
wegens ras, huidskleur, afkomst, nationale of etnische afstamming alsmede het 
behoren tot een groep op vereniging die kennelijk en herhaaldelijk dergelijke dis-
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criminatie of segregatie bedrijft of verkondigt in de omstandigheden genoemd in 
artikel 444 Strafwetboek, dan wel het verlenen van medewerking aan zodanige 
groep of vereniging;

Dat daarbij met betrekking tot het "publieke debat" en de "bijzondere plaats 
van de politieke partij" of "het politieke samenlevingsmodel" geen uitzonderin-
gen worden bepaald;

Overwegende dat de artikelen 10.1 en 11.1 E.V.R.M. de vrijheid van mening, 
van vergadering en van vereniging waarborgen; dat het E.V.R.M. evenwel be-
perkingen aan deze vrijheden toelaat;

Dat artikel 10.2 E.V.R.M. bepaalt: "Daar de uitoefening van deze vrijheden 
plichten en verantwoordelijkheden met zich brengt, kan zij worden onderworpen 
aan bepaalde formaliteiten, voorwaarden, beperkingen of sancties, welke bij de 
wet worden voorzien en die in een democratische samenleving nodig zijn in het 
belang van 's lands veiligheid, de bescherming van de openbare orde en het voor-
komen van strafbare feiten, de bescherming van de gezondheid of de goede ze-
den, de bescherming van de goede naam of de rechten van anderen om de ver-
spreiding van vertrouwelijke mededelingen te voorkomen of om het gezag en de 
onpartijdigheid van de rechterlijke macht te waarborgen";

Dat artikel 11.2 E.V.R.M. bepaalt: "De uitoefening van deze rechten kan aan 
geen andere beperkingen worden onderworpen dan die welke bij  de wet zijn 
voorzien en die in een democratische samenleving nodig zijn in het belang van 's 
lands veiligheid, de openbare veiligheid, de bescherming van de openbare orde 
en het voorkomen van strafbare feiten, voor de bescherming van de gezondheid 
of de goede zeden, of de bescherming van de rechten en vrijheden van anderen. 
Dit artikel verbiedt niet, dat wettige beperkingen worden aangebracht in de uit-
oefening van deze rechten door leden van de gewapende macht, van de politie of 
van het ambtelijk apparaat van de Staat";

Overwegende dat overeenkomstig artikel 4, a) Verdrag Rassendiscriminatie, 
de Staten die partij zijn bij dit verdrag, zich ertoe verbinden: "Strafbaar bij de 
wet te verklaren het verspreiden, op welke wijze ook, van denkbeelden die ge-
grond zijn op rassuperioriteit  of rassenhaat,  aanzetting tot rassendiscriminatie, 
zomede alle daden van geweld of aanzetting daartoe, die zijn gericht tegen een 
ras of een groep personen van een andere huidskleur of etnische afstamming, als-
ook het verlenen van steun aan tegen bepaalde rassen gerichte activiteiten, waar-
onder begrepen de financiering ervan"; dat  deze verdragsbepaling geen recht-
streekse werking in de Belgische rechtsorde heeft; dat evenwel onder meer arti-
kel 3 Racismewet het vermelde artikel 4, a) Verdrag Rassendiscriminatie in de 
Belgische rechtsorde omzet;

Overwegende dat de eiseressen niet aanvoeren dat de artikelen 19, 26 en 27 
Grondwet verdergaande eisen aan de beperking van de vrijheid van mening, van 
vergadering of van vereniging stellen dan de beperking die de artikelen 10.2 en 
11.2 E.V.R.M. toelaten; dat de eiseressen ook niet de grondwettelijkheid van ar-
tikel 4, a) Verdrag Rassendiscriminatie betwisten en evenmin betwisten dat arti-
kel 3 Racismewet in overeenstemming is met dit verdrag; dat ze enkel aanvoeren 
dat in zoverre artikel 3 Racismewet de vrijheid van mening, van vergadering en 
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van vereniging beperkt, het afbreuk doet aan de vrijheden van de artikelen 19, 26 
en 27 Grondwet, samen genomen met de artikelen 10 en 11 E.V.R.M.;

Overwegende dat het arrest oordeelt dat artikel 3 Racismewet de vrijheid van 
meningsuiting, vergadering en vereniging niet inperkt op een wijze die strijdig is 
met het E.V.R.M.; dat het op grond van de hierboven vermelde verdragsrechtelij-
ke bepalingen de beslissing naar recht verantwoordt;

Dat het onderdeel in zoverre niet kan worden aangenomen;
Overwegende dat het onderdeel in ondergeschikte orde opwerpt dat het Hof de 

navolgende prejudiciële vraag aan het Arbitragehof moet stellen:
"Houden de artikelen 1 en 3 van de wet van 30 juli 1981 tot bestraffing van be-

paalde door racisme en xenofobie ingegeven daden een schending in van het in 
de artikelen 19, 26 en 27 van de gecoördineerde Grondwet, samen genomen met 
de artikelen 10 en 11 van het Europees verdrag van 4 november 1950 tot be-
scherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden, bepaalde 
recht van gedaagden van vrijheid van meningsuiting en vrijheid van vereniging 
en vergadering, wanneer zij  hun medewerking hebben verleend aan en/of be-
hoord hebben tot een groep of vereniging die kennelijk en herhaaldelijk discrimi-
natie verkondigt,  en dit verkondigen van dit  misdrijf  erin bestaat een politiek 
programma te verkondigen dat, aldus de rechter, aanzet tot haat en discriminatie 
ten  opzichte  van  vreemdelingen,  wanneer  (1)  het  begrip  discriminatie  aldus 
wordt  geïnterpreteerd  dat  de  wetgever  zonder  beperking  horizontale  werking 
heeft gegeven aan alle grondrechten zonder onderscheid, of deze nu rechtstreek-
se werking hebben of niet en dit op alle terreinen van het maatschappelijk leven, 
en wanneer (2) met ieder onderscheid, uitsluiting, beperking of voorkeur dient te 
worden verstaan, ieder onderscheid, uitsluiting, beperking of voorkeur die de le-
gitimiteits- en proportionaliteitstoets niet kan doorstaan?"

Overwegende dat  het  E.V.R.M. primeert  op de  Grondwet;  dat  te  dezen de 
Grondwet geen verdergaande eisen stelt aan de beperking van de vrijheid van 
mening, vergadering en vereniging, dan deze gesteld door het E.V.R.M.; dat in 
de eerste plaats het de rechter toekomt het E.V.R.M. uit te leggen en toe te pas-
sen;

Dat het Hof de opgeworpen vraag niet moet stellen;
14.2. Tweede onderdeel
Overwegende dat de appèlrechters met de redenen die het arrest vermeldt (blz. 

46-52), het verweer van de eiseressen beantwoorden en hun beslissing naar recht 
verantwoorden;

Dat het onderdeel niet kan worden aangenomen;
15. Vijftiende middel
Overwegende dat de rechter een gedraging van vóór de inwerkingtreding van 

de strafwet in aanmerking mag nemen om het bestaan van het materiële of more-
le element van een misdrijf na de inwerkingtreding van die strafwet te beoorde-
len;

Dat het middel faalt naar recht;
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16. Zestiende middel in zijn geheel
Overwegende dat de appèlrechters het bewijs van het kennelijk en herhaalde-

lijk aanzetten tot discriminatie van de vereniging of groep, als bestanddeel van 
het aan de eiseressen ten laste gelegde misdrijf, eveneens afleiden uit stukken die 
het middel niet bekritiseert;

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

17. Zeventiende middel
Overwegende dat, krachtens artikel 5, eerste lid Strafwetboek, een rechtsper-

soon strafrechtelijk verantwoordelijk is voor misdrijven die hetzij een intrinsiek 
verband hebben met de verwezenlijking van zijn doel of de waarneming van zijn 
belangen, of die, naar blijkt uit de concrete omstandigheden, voor zijn rekening 
zijn gepleegd;

Overwegende dat het bedoelde intrinsieke verband niet vereist dat het maat-
schappelijke doel van de rechtspersoon op misdrijven moet zijn gericht, maar en-
kel dat de misdrijven moeten zijn gepleegd ter verwezenlijking van zijn maat-
schappelijk doel; 

Overwegende dat het arrest op grond van de feitelijke elementen die het bewe-
zen verklaart, wettig kon oordelen dat de bewezen verklaarde misdrijven verband 
houden met de verwezenlijking van het maatschappelijk doel van de eiseressen;

Dat het middel in zoverre niet kan worden aangenomen; 
Overwegende dat voor het overige het middel geheel is afgeleid uit het ver-

geefs aangevoerde motiveringsgebrek;
Dat het middel in zoverre niet ontvankelijk is;
18. Achttiende middel
18.1. Eerste onderdeel
Overwegende dat, krachtens artikel 5, eerste lid Strafwetboek, een rechtsper-

soon strafrechtelijk verantwoordelijk is voor misdrijven die hetzij een intrinsiek 
verband hebben met de verwezenlijking van zijn doel of de waarneming van zijn 
belangen, of die, naar blijkt uit de concrete omstandigheden, voor zijn rekening 
zijn gepleegd;

Overwegende dat artikel 22 van de wet van 4 juli 1989 betreffende de beper-
king en de controle van de verkiezingsuitgaven voor de verkiezingen van de fe-
derale kamers, de financiering en de open boekhouding van de politieke partijen, 
bepaalt dat elke politieke partij die voldoet aan de voorwaarden van de wet een 
instelling, opgericht in de vorm van een vereniging zonder winstoogmerk, aan-
wijst die de krachtens hoofdstuk III van de wet toegekende dotatie ontvangt; dat 
deze wetsbepaling niet inhoudt dat deze instelling niet zelf beschikt over het al of 
niet verlenen van zijn medewerking aan een politieke partij die kennelijk en her-
haaldelijk discriminatie of segregatie bedrijft of verkondigt zoals omschreven in 
artikel 3 Racismewet;

Overwegende dat het arrest op grond van de in het middel aangehaalde reden-
geving wettig kon besluiten tot de schuld van de eiseressen; 
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Dat het onderdeel in zoverre niet kan worden aangenomen;
Overwegende dat voor het overige het onderdeel geheel is afgeleid uit het ver-

geefs aangevoerde motiveringsgebrek;
Dat het onderdeel in zoverre niet ontvankelijk is;
18.2. Tweede onderdeel
Overwegende dat, anders dan het onderdeel aanvoert, de appèlrechters wel de 

vormen van medewerking preciseren als het voorzien in politieke vorming van 
de mandatarissen, kaderleden en militanten van het Vlaams Blok, wat de tweede 
eiseres betreft, en het zorgen voor de verspreiding via radio en televisie van het 
politieke gedachtegoed van het Vlaams Blok, wat de derde eiseres betreft;

Dat het onderdeel feitelijke grondslag mist;
19. Negentiende middel
19.1. Eerste onderdeel
Overwegende  dat  het  als  geschonden  aangewezen  artikel  149  Grondwet 

vreemd is aan de aangevoerde grief;
Dat het onderdeel in zoverre niet ontvankelijk is; 
Overwegende dat, anders dan het onderdeel aanvoert, het arrest de eiseressen 

schuldig acht niet enkel op grond van de aanwezigheid van een constitutief be-
standdeel van het misdrijf bij een derde;

Dat het onderdeel in zoverre feitelijke grondslag mist; 
19.2. Tweede onderdeel
Overwegende dat het arrest uit het feit dat de eiseressen geen einde stelden aan 

hun medewerking maar die verder onvoorwaardelijk verleenden, wel wettig kon 
afleiden dat  die  medewerking van de eiseressen,  "het  intentionele  element in 
hunnen hoofde impliceert"; 

Dat het onderdeel niet kan worden aangenomen; 
19.3. Derde onderdeel
Overwegende dat het arrest met de redenen die het vermeldt, het verweer van 

de eiseressen verwerpt;
Dat het onderdeel feitelijke grondslag mist;
20. Twintigste middel
20.1. Eerste onderdeel
Overwegende dat de eiseressen werden gedagvaard om gedurende de incrimi-

natieperiode te hebben behoord tot een groep of vereniging die kennelijk en her-
haaldelijk discriminatie of segregatie verkondigt in de omstandigheden genoemd 
in artikel 444 Strafwetboek, dan wel aan zodanige groep of vereniging hun me-
dewerking te hebben verleend; 

Overwegende dat de dagvaarding deze telastlegging niet beperkt tot bepaalde 
feiten van aanzetten tot discriminatie, haat of geweld, met uitsluiting van andere; 

Dat de vermelding van bepaalde feitelijke gegevens waaruit de verweten aan-
zetting tot discriminatie, haat of geweld kan worden afgeleid, een dergelijke be-
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perking niet inhoudt, en de rechter niet verhindert deze te beoordelen mede op 
grond van andere feitelijke gegevens die eveneens in deze telastlegging begrepen 
zijn, en waarover de partijen tegenspraak hebben kunnen voeren;

Dat het onderdeel niet kan worden aangenomen;
20.2. Tweede onderdeel 
Overwegende dat alle neergelegde stavingsstukken deel uitmaken van het de-

bat en de inhoud ervan aan de tegenspraak is onderworpen;
Dat het onderdeel faalt naar recht;
20.3. Derde onderdeel 
Overwegende dat de rechter die oordeelt op grond van de neergelegde sta-

vingsstukken,  niet  oordeelt  op  grond  van  eigen  vaststellingen  die  buiten  de 
rechtspleging zijn gedaan;

Dat het onderdeel faalt naar recht;
21. Eenentwintigste middel
21.1. Eerste onderdeel
Overwegende dat het onderdeel dat dezelfde strekking heeft als het tweede on-

derdeel van het derde middel, om de redenen vermeld in het antwoord op die 
grief, eveneens feitelijke grondslag mist;

21.2. Tweede onderdeel
Overwegende dat de appèlrechters vaststellen dat als vaststaand mag worden 

aangezien dat de politieke partij het Vlaams Blok zowel voor als tijdens de incri-
minatieperiode "kennelijk"  en "herhaaldelijk"  discriminatie  verkondigde  in  de 
omstandigheden van het artikel 444 Strafwetboek;

Dat de appèlrechters  oordelen dat  deze omstandigheid "borgstaat"  voor het 
"wetens en willens" karakter van het "behoren tot" en van het "verlenen van me-
dewerking aan" in hoofde van de eiseressen, als  vaste  deelstructuren van het 
Vlaams Blok (arrest blz. 97);

Dat de appèlrechters hierdoor hun beslissing dat het vereiste morele element 
aanwezig is, naar recht verantwoorden;

Dat het onderdeel niet kan worden aangenomen;
21.3. Derde onderdeel
Overwegende dat de eiseressen het door hen gemaakte onderscheid alleen aan-

voerden als argument dat artikel 3 Racismewet een niet te verantwoorden beper-
king inhield van de vrijheid van meningsuiting, vergadering en vereniging;

Overwegende dat de appèlrechters de appèlconclusie van de eiseressen beant-
woorden met de redenen die het arrest (blz. 46 tot 52) vermeldt en waarbij inzon-
derheid de dwingende maatschappelijke noodzaak van de wet en de pertinentie 
van de maatregel ingevoerd door het artikel 3 Racismewet, alsook de evenredig-
heid met het nagestreefde doel, worden benadrukt;

Overwegende dat de vergelijking die de eiseressen maakten tussen artikel 3 
Racismewet en de nieuwe artikelen 137 en 140 Strafwetboek, geen afzonderlijk 
verweer is zodat de appèlrechters daarop niet hoefden te antwoorden; 
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Dat het onderdeel niet kan worden aangenomen;
Overwegende dat het onderdeel in ondergeschikte orde opwerpt dat het Hof de 

navolgende prejudiciële vraag aan het Arbitragehof moet stellen:
"Schendt artikel 3 van de wet van 30 juli 1981 tot bestraffing van bepaalde 

door racisme en xenofobie ingegeven daden de artikelen 10 en 11 van de gecoör-
dineerde Grondwet door het verschil in behandeling van de personen die ver-
dacht worden van te behoren tot en medewerking te verlenen aan een groep of 
vereniging die kennelijk en herhaaldelijk discriminatie verkondigt in omstandig-
heden van artikel 444 van het Strafwetboek, met de personen die verdacht wor-
den van deelname aan enige activiteit van een terroristische groep in de zin van 
artikel 140 van het Strafwetboek zoals ingevoerd door artikel 6 van de wet van 6 
december 2003, doordat artikel 3 van de wet van 30 juli 1981 slechts een alge-
meen opzet vereist waarbij de wetenschap dat het een groep betreft die in de ge-
geven omstandigheden discriminatie verkondigt, volstaat, terwijl artikel 140 van 
het Strafwetboek een bijzonder opzet vereist namelijk weten dat zijn deelname 
bijdraagt  tot  het  plegen van een misdaad of wanbedrijf  door de terroristische 
groep, en doordat artikel 3 van de wet van 30 juli 1981 het behoren tot zonder 
meer strafbaar stelt terwijl artikel 140 van het Strafwetboek een deelname vereist 
aan enige activiteit?"

Overwegende dat de opgeworpen prejudiciële vraag niet dienstig is voor de 
beoordeling van de grief, zodat het Hof die vraag niet moet stellen;

B. Ambtshalve onderzoek van beslissing op de strafvordering
Overwegende dat de substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven 

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

OM DIE REDENEN,
HET HOF,
Verwerpt de cassatieberoepen.
Veroordeelt de eiseressen in de kosten van hun cassatieberoep.

9 november 2004 - 2° kamer – Voorzitter: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter – Verslag-
gever: de h. Goethals –  Gelijkluidende conclusie  van de h. Timperman, advocaat-gene-
raal –  Advocaten: mrs.  R.  Tournicourt,  Brussel,  L.  Deceuninck,  Gent,  R.  Verstraeten, 
Brussel, C. De Baets, Brussel, L. Walleyn, Brussel, D. Dewandeleer, Brussel en J. Vander 
Velpen, Antwerpen.

Nr. 540

2° KAMER - 10 november 2004

MISDRIJF — ALGEMEEN. BEGRIP. MATERIEEL EN MOREEL 
BESTANDDEEL. EENHEID VAN OPZET - MATERIEEL BESTANDDEEL - STRAFWETBOEK 
- ART. 523 - VERNIELING VAN EEN MACHINE - COMPUTER - VERNIETIGING VAN GEGEVENS IN 
INFORMATICAPROGRAMMA'S – NIET VAN TOEPASSING.
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De  schade  berokkend  aan  de  gegevens  van  informatica-programma's  die  in  een 
informaticasysteem zijn geïnstalleerd, is geen schade berokkend aan aandrijvende dan 
wel aangedreven toestellen en is niet het misdrijf zoals bedoeld in art. 523 Sw. (Artt. 523 
en 550ter Sw.)

(V. e.a. T. CEDECO v.z.w.)

ARREST (vertaling)

(A.R. P.04.0974.F)

I. Bestreden beslissing
De cassatieberoepen zijn gericht tegen de arresten, die op 21 oktober 2003 en 

26 mei 2004 door het Hof van Beroep te Brussel, correctionele kamer, zijn gewe-
zen. 

II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Benoît Dejemeppe heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal met opdracht Pierre Cornelis heeft geconcludeerd.
III. Cassatiemiddelen
De eisers voeren twee middelen aan in een memorie, waarvan een voor eens-

luidend verklaard afschrift aan dit arrest is gehecht.
IV. Beslissing van het Hof
A. In zoverre de cassatieberoepen zijn gericht tegen de beslissingen op de te-

gen de eisers ingestelde strafvordering:
Over het eerste middel:
Eerste onderdeel:
Overwegende dat artikel 523 van het Strafwetboek de vrijwillige vernieling 

straft  van een machine die aan een ander  toebehoort  en die  bestemd is voor 
voortbrenging, omzetting of verdeling van drijfkracht of voor het verbruik ervan 
voor andere dan louter huishoudelijke doeleinden; dat er volgens die bepaling 
vernieling bestaat zodra de werking van de machine geheel of ten dele verhin-
derd is, onverschillig of het feit de aandrijvende dan wel de aangedreven toestel-
len betreft;

Dat de appèlrechters, bij arrest van 26 mei 2004, de sabotage van een informa-
ticaprogramma dat door verweerster wordt gebruikt, als telastlegging in de zin 
van dit artikel bewezen verklaren en strafbaar stellen;

Overwegende dat dit onderdeel kritiek uitoefent op deze beslissing door aan te 
voeren dat die feiten geen daad van vernieling uitmaken in de zin van voormelde 
bepaling aangezien de wetgever deze niet kon voorzien;

Overwegende dat de rechter de strafwet mag toepassen op feiten die de wetge-
ver absoluut onmogelijk kon voorzien ten tijde van de afkondiging van de wette-
lijke bepaling op de dubbele voorwaarde dat de wil van de wetgever om feiten 
van die aard strafbaar te stellen vaststaat en dat die feiten kunnen worden opge-
nomen in de wettelijke definitie van het misdrijf;

Overwegende dat de appèlrechters in het arrest alvorens recht te doen van 21 



Nr. 540 - 10.11.04 HOF VAN CASSATIE 1807 

oktober 2003 beslissen "dat die bepaling zowel een computer, als een elektrische 
machine viseert", zonder dat zij evenwel vaststellen dat dit toestel, als dusdanig, 
beschadigd was geworden in de zin van voormeld artikel 523;

Overwegende dat zij, met betrekking tot de manipulatie van de informaticage-
gevens die aan de eisers wordt verweten, tevens beslissen dat "het begrip onli-
chamelijk goed alleen slaat op rechten en ideeën terwijl informaticagegevens wel 
degelijk tot de fysieke werkelijkheid behoren daar zij zijn opgeslagen op dragers 
die deze gegevens dankzij hun, met name, meetbare magnetische eigenschappen, 
in hun geheugen bewaren"; dat zij, wat dat betreft, preciseren "dat het enige nut 
van de computer van [verweerster] lag in het gebruik van de geïnstalleerde infor-
maticaprogramma's van beheer van de huwelijkslijsten en van de getrouwheids-
kaarten; dat die programma's, eenmaal geïnstalleerd, integraal deel uitmaken van 
de computer; dat de opzettelijke verhindering van de goede werking van dit in-
formaticaprogramma waardoor de harde schijf van de computer wordt bescha-
digd, tot gevolg heeft dat 'de resultaten' ervan 'gedeeltelijk' werden verhinderd, 
wat neerkomt op een vernieling in de zin van artikel 523 van het Strafwetboek";

Overwegende  dat  de  appèlrechters  door  die  vermeldingen  het  bestaan  niet 
vaststellen van een feit dat betrekking heeft op aandrijvende of aangedreven toe-
stellen;

Overwegende dat, daarenboven, artikel 6 van de wet van 28 november 2000 
inzake  informaticacriminaliteit  in  het  Strafwetboek  het  artikel  550ter  invoert, 
waarvan de eerste paragraaf diegene strafbaar stelt die met het oogmerk om te 
schaden, rechtstreeks of onrechtstreeks, gegevens in een informaticasysteem in-
voert, wijzigt, wist of met enig ander technologisch middel de mogelijke aan-
wending van gegevens in een informaticasysteem verandert;

Dat uit de parlementaire voorbereiding van die wet blijkt dat het de bedoeling 
van de wetgever was een manifeste leemte op te vullen, aangezien de schade aan 
de gegevens als dusdanig buiten de toepassing valt van de bepalingen van het 
Strafwetboek zoals dit destijds van kracht was; dat de aldus bedoelde schade i.c. 
voortvloeit uit de sabotage van het systeem dat met name erin bestaat de harde 
schijf geheel of gedeeltelijk onbruikbaar te maken;

Overwegende dat hieruit volgt dat de appèlrechters op grond van de voormelde 
redengeving aan artikel 523 een draagwijdte toekennen dat het niet bezit en, bij-
gevolg, hun beslissing niet naar recht verantwoorden;

Dat dit onderdeel gegrond is;
En overwegende dat er geen grond bestaat tot onderzoek van het tweede on-

derdeel van het eerste middel noch tot onderzoek van het tweede middel, die niet 
tot vernietiging zonder verwijzing kunnen leiden;

B. In zoverre de cassatieberoepen tegen de beslissing op de tegen de eisers in-
gestelde burgerlijke rechtsvordering zijn gericht:

Overwegende dat de eisers geen enkel bijzonder middel aanvoeren;
Overwegende dat, evenwel, de hierna uit te spreken vernietiging, op de onbe-

perkte cassatieberoepen van de eisers, van de beslissingen op de tegen de eisers 
ingestelde strafvordering, de vernietiging met zich meebrengt van de beslissin-
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gen over het beginsel van de aansprakelijkheid en over de omvang van de scha-
de, die het gevolg zijn van de eerstgenoemde beslissingen; 

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 Luik.

10 november 2004 - 2° kamer –  Voorzitter: de h. Fischer, afdelingsvoorzitter –  Ver-
slaggever: de h. Dejemeppe – Gelijkluidende conclusie van de h. Cornelis, advocaat-ge-
neraal met opdracht – Advocaat: mr. A. Tallon, Brussel.

Nr. 541

2° KAMER - 10 november 2004

RECHTBANKEN — STRAFZAKEN — STRAFVORDERING - VERZUIM VAN UITSPRAAK OVER 
DE VORDERINGEN VAN HET OPENBAAR MINISTERIE - APPÈLRECHTERS - AANLEIDING TOT CASSATIE.

Er  is  aanleiding  tot  cassatie  wanneer  de  appèlrechter  geweigerd  of  verzuimd  heeft  
uitspraak te doen over een of meer vorderingen van het openbaar ministerie, die ertoe 
strekken gebruik te maken van een bevoegdheid of een recht door de wet verleend,  
hoewel de straf van nietigheid niet uitdrukkelijk door de tekst is gesteld op het ontbreken  
van de vorm waarvan de inachtneming werd gevorderd. (Art. 408, tweede lid Sv.)

(Procureur des Konings te CharleroI T. G.)

ARREST (vertaling)

(A.R. P.04.1185.F)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen een vonnis, dat op 25 mei 2004 door de 

Correctionele Rechtbank te Charleroi in hoger beroep is gewezen. 
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Benoît Dejemeppe heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal met opdracht Pierre Cornelis heeft geconcludeerd.
III. Cassatiemiddelen
Eiser voert een middel aan in een memorie, waarvan een voor eensluidend ver-

klaard afschrift aan dit arrest is gehecht.
IV. Beslissing van het Hof
Overwegende dat er met toepassing van de artikelen 408, tweede lid en 413, 

eerste lid van het Wetboek van Strafvordering, aanleiding is tot cassatie, indien 
de rechter geweigerd of verzuimd heeft uitspraak te doen over een of meer vor-
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deringen van het openbaar ministerie, die ertoe strekken gebruik te maken van 
een bevoegdheid of een recht door de wet verleend, hoewel de straf van nietig-
heid niet uitdrukkelijk door de tekst gesteld is op het ontbreken van de vorm 
waarvan de inachtneming gevorderd word;

Overwegende dat uit de processtukken blijkt dat het openbaar ministerie op 20 
juni 2003 hoger beroep heeft aangetekend tegen het op 2 juni 2003 bij verstek 
gewezen vonnis van de Politierechtbank te Charleroi, dat uitspraak had gedaan 
over de tegen verweerder ingestelde strafvordering; dat de akte van hoger beroep 
hem op 27 juni 2003 werd betekend;

Dat op de terechtzitting van 27 april 2004, waarvoor verweerder was gedag-
vaard, het openbaar ministerie heeft geconcludeerd en dat de zaak in beraad werd 
genomen;

Overwegende dat de appèlrechters hebben nagelaten uitspraak te doen over de 
strafvordering;

Dat het middel gegrond is;
OM DIE REDENEN,
HET HOF,
Vernietigt het bestreden vonnis, behalve in zoverre het uitspraak doet over de 

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

deeltelijk vernietigde vonnis;
Veroordeelt verweerder in de kosten;
Verwijst de aldus beperkte zaak naar de Correctionele Rechtbank te Bergen, 

zitting houdend in hoger beroep.

10 november 2004 - 2° kamer –  Voorzitter: de h. Fischer, afdelingsvoorzitter –  Ver-
slaggever: de h. Dejemeppe – Gelijkluidende conclusie van de h. Cornelis, advocaat-ge-
neraal met opdracht.

Nr. 542

2° KAMER - 10 november 2004

1º AFSTAND (RECHTSPLEGING) — AFSTAND VAN RECHTSVORDERING - 
OPENBAAR MINISTERIE - AFSTAND VAN STRAFVORDERING ONMOGELIJK - VRIJSPRAAK GEËIST TER 
TERECHTZITTING.

2º STRAFVORDERING - OPENBAAR MINISTERIE - AFSTAND ONMOGELIJK - 
VRIJSPRAAK GEËIST TER TERECHTZITTING.

1º  Het  openbaar  ministerie  dat  hoger  beroep  heeft  ingesteld  tegen  een  vonnis  in  
strafzaken, doet geen afstand van dit rechtsmiddel wanneer het op de terechtzitting de  
vrijspraak van de beklaagde vordert1. (Art. 202 Sv.)

1 M. FRANCHIMONT, A. JACOBS en A. MASSET,  Manuel de procédure pénale, 1989, 868-869; Cass., 14 
april 1947, Pas. 1947, I, 149.
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2º  Het  hoger  beroep  zonder  voorbehoud  van  het  openbaar  ministerie  maakt  de  
strafvordering in heel haar omvang aanhangig bij de rechter in hoger beroep, waarbij de  
rechters de beklaagde kunnen vrijspreken of veroordelen, het beroepen vonnis kunnen 
bevestigen en de strafmaat kunnen verminderen of verzwaren, zonder dat het openbaar 
ministerie afstand kan doen van zijn rechtsmiddel2.

(B. e.a. T. AXA BELGIUM N.V. e.a.)

ARREST (vertaling)

(A.R. P.04.1219.F)

I. Bestreden beslissing
De cassatieberoepen zijn gericht tegen een vonnis, dat op 17 juni 2004 door de 

Correctionele Rechtbank te Brussel in hoger beroep is gewezen. 
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Benoît Dejemeppe heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal met opdracht Pierre Cornelis heeft geconcludeerd.
III. Cassatiemiddelen
De eisers voeren drie middelen aan in een memorie, waarvan een voor eenslui-

dend verklaard afschrift aan dit arrest is gehecht.
IV. Beslissing van het Hof
A. Over het cassatieberoep van V.B., in zoverre het tegen de beslissing op de 

tegen hem ingestelde strafvordering is gericht:
Over het eerste middel:
Overwegende dat het proces-verbaal nr. 101477/01 van de politie te Ukkel van 

7 mei 2001 onder de rubriek "beschrijving van de plaats van het ongeval" ver-
meldt: "de dag van de feiten bedroeg het zicht 300 meter, rekening houdende met 
de weersomstandigheden en de plaatsgesteldheid";

Dat eiser kritiek uitoefent op het bestreden vonnis omdat het de bewijskracht 
van die akte miskent door te vermelden dat "in werkelijkheid, de plaatsgesteld-
heid (bocht aan de rechterkant gevormd door de St.-Jobsteenweg) twijfel doet 
rijzen over het feit of [eiser] het voertuig [van verweerder] heeft kunnen opmer-
ken als hij zich op een dergelijke afstand bevond [200 meter]";

Overwegende dat  niet  blijkt  dat  het  vonnis zijn beslissing op bovenstaande 
vermelding in het proces-verbaal heeft gegrond; dat, bijgevolg, het vonnis de be-
wijskracht van die akte niet miskent;

Dat het middel feitelijke grondslag mist;
Over het tweede middel:
Overwegende dat het middel de appèlrechters verwijt melding te hebben ge-

maakt  van gegevens waarvan zij  uit  persoonlijke  wetenschap kennis droegen 
door in verband met de zichtbaarheid op de plaats van het ongeval, te vermelden 
dat "in werkelijkheid de plaatsgesteldheid (bocht aan de rechterzijde gevormd 

2 M. FRANCHIMONT, A. JACOBS en A. MASSET,  Manuel de procédure pénale, 1989, 869; R. DECLERCQ, 
Beginselen van strafrechtspleging, 2003, nr. 2449; zie Cass., 18 sept. 1984, A.R. 8735, nr. 51; 4 mei 
1988, A.R. 6310, nr. 545; 22 mei 2001, A.R. P.01.0303.N, nr. 304. 
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door de St.-Jobsteenweg) twijfel doet rijzen over het feit of [eiser] het voertuig 
[van verweerder] vanop een dergelijke afstand wel heeft kunnen opmerken";

Overwegende dat, hoewel de rechter zijn overtuiging mag gronden op alge-
meen bekende feiten of op regels die iedereen kent, hij niet mag steunen op feite-
lijke gegevens die niet aan de tegenspraak van de partijen werden onderworpen 
en waarvan hij buiten de terechtzitting om kennis heeft gekregen;

Overwegende dat uit de processtukken blijkt dat voormelde overweging werd 
ontleend aan de conclusie die verweerster voor de appèlrechters heeft genomen;

Dat die gegevens bijgevolg aan de tegenspraak van de partijen werden onder-
worpen;

Dat het middel feitelijke grondslag mist;
Over het derde middel:
Overwegende  dat  het  middel  aanvoert  dat  de  appèlrechters,  aangezien  het 

openbaar ministerie op de terechtzitting de bevestiging van de vrijspraak door de 
eerste rechter heeft gevorderd en aldus in het gewezen vonnis heeft berust, de 
toestand van eiser niet zonder het algemeen rechtsbeginsel van het recht van ver-
dediging te miskennen hebben kunnen verzwaren;

Overwegende dat op het hoger beroep dat door het openbaar ministerie zonder 
voorbehoud werd ingesteld de appèlrechters kennis nemen van de strafvordering 
in haar geheel en dat het openbaar ministerie geen afstand kan doen van zijn ho-
ger beroep; dat, bijgevolg, die rechters beklaagde kunnen vrijspreken of veroor-
delen, het beroepen vonnis kunnen bevestigen, de strafmaat kunnen verlagen of 
verhogen, zonder dat zij uitspraak moeten doen binnen de grenzen van de vorde-
ringen van het openbaar ministerie;

Dat het middel, in zoverre het aanvoert dat het openbaar ministerie, door de 
vrijspraak van beklaagde te vorderen op de terechtzitting, afstand doet van zijn 
hoger beroep, faalt naar recht;

Overwegende dat, voor het overige, uit het proces-verbaal van de terechtzitting 
van 27 mei 2004, waarop de zaak werd behandeld, en uit het bestreden vonnis 
blijkt dat eiser zijn verweer heeft voorgedragen bij monde van zijn raadsman en 
dat hem na de vordering van de procureur des konings als laatste het woord werd 
verleend; dat, bijgevolg, eiser voor de appèlrechters alle middelen heeft kunnen 
doen gelden die nuttig waren voor de verdediging;

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

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

B. Over het cassatieberoep van V.B., in zoverre het tegen de beslissing op de 
door AXA BELGIUM n.v. tegen hem ingestelde burgerlijke rechtsvordering is 
gericht, en over het cassatieberoep van C.D.T.:

Overwegende dat de eisers geen enkel bijzonder middel aanvoeren;
OM DIE REDENEN,
HET HOF,
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Verwerpt de cassatieberoepen;
Veroordeelt elke eiser in de kosten van zijn cassatieberoep.

10 november 2004 - 2° kamer –  Voorzitter: de h. Fischer, afdelingsvoorzitter –  Ver-
slaggever: de h. Dejemeppe – Gelijkluidende conclusie van de h. Cornelis, advocaat-ge-
neraal met opdracht – Advocaat: mr. A. Bouton, Brussel.

Nr. 543

1° KAMER - 12 november 2004

1º ERFENISSEN - VERWERPING - RECHT VAN VERWERPING - VERVAL - 
TOEPASSINGSGEBIED.

2º ERFENISSEN - GOEDEREN VAN DE NALATENSCHAP VERBORGEN 
HOUDEN - BEGRIP.

1º Art. 792 B.W. heeft betrekking op alle gevallen van bedrog waarin een erfgenaam, ten 
nadele van zijn mede-erfgenamen, de gelijkheid van de verdeling tracht te verbreken,  
hetzij doordat hij zich goederen toe-eigent, hetzij doordat hij de desbetreffende hem door 
de wet opgelegde verklaringen verzuimt en aldus de van de overledene gekregen giften  
verborgen houdt1.

2º  De  erfgenaam  die  de  goederen  van  een  nalatenschap  weggemaakt  of  verborgen  
gehouden heeft, kan de in art. 792 B.W. bedoelde sanctie niet ontlopen tenzij hij uiterlijk  
voor  het  afsluiten  van de in  art.  1175 Ger.W.  bedoelde  boedelbeschrijving  uit  eigen  
beweging op de leugenachtige verklaring is teruggekomen2.

(D. T. D.)

ARREST

(A.R. C.02.0431.N)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 24 mei 2002 gewezen door 

het Hof van Beroep te Gent.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Ghislain Londers heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Guido Bresseleers heeft geconcludeerd.
III. Middel

1 Cass., 23 mei 1991, A.R. 8998 en 9054, nr. 489. 
2 Zie Cass., 23 mei 1991 vermeld in voetnoot 1. De inkeer van de erfgenaam die zich schuldig maakt 
aan heling van de erfgoederen moet niet alleen tijdig zijn, maar ook "uit eigen beweging" geschieden. 
Dit wordt door het arrest verduidelijkt als "zonder hiertoe door de omstandigheden gedwongen te 
zijn". Bij voorbeeld de obligate waarschuwing die de notaris luidens artikel 1183, 10° Ger.W. geeft, 
staat op zich niet eraan in de weg dat een erfgenaam alsdan nog uit eigen beweging terugkomt op 
eerder afgelegde leugenachtige verklaringen. Zie H. DE PAGE,  Traité,  IX, 1974, 505, nr.  669;  M. 
PUELINCKX-COENE, J. VERSTRAETE en N. GEELHAND, “Overzicht van rechtspraak Erfenissen 1988-1995”, 
T.P.R. 1997, (133) nr.  150 tot 165; T. VAN SINAY en J.  VERSTAPPEN,  Boedelbeschrijvingen inzake 
familiaal vermogensrecht en faillissement, Mys & Breesch, 1993, 23, nr. 35-36. 
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Eiser voert in zijn verzoekschrift een middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 792 van het Burgerlijk Wetboek;
- de artikelen 1175, 1183, 8°, 10° en 11 ° van het Gerechtelijk Wetboek;
- artikel 226, tweede lid van het Strafwetboek.
Aangevochten beslissingen
Het bestreden arrest zegt voor recht dat eiser krachtens artikel 792 van het Burgerlijk 

Wetboek geen aanspraak meer kan maken op enig aandeel in het in de staat vermelde ac-
tief voor zover dit de som van 107.154,21 euro bevat, op de volgende gronden: 

Op 30 augustus 1993 legde A.D. een klacht neer bij de procureur des Konings. Niets 
wijst erop dat het gaat om een klacht met burgerlijke partijstelling. Op 19 september 1995 
gebeurde een buitenvervolgingstelling. 

D.D. werd een eerste maal verhoord op 11 januari 1994. Hij beweerde toen niets af te 
weten van een lijst van de waardepapieren die zijn vader vanaf 1984 in zijn bezit had. 

Uit de processen-verbaal 3373 en 3374 dd. 6 april 1995 blijkt dat er tijdens het leven 
van P.D. gelden van de zichtrekening en de spaarrekening van deze laatste zijn overge-
boekt naar de rekening van D.D., namelijk: 

- van het spaarboekje 384-4025609-96 over de periode van 2 juli 1987 tot en met 22 
mei 1989, een totaal van 39.556,37 euro; 

- van de zichtrekening 384-0596145-67 over de periode van 7 oktober 1986 tot en met 
31 januari 1991, een totaal van 65.118,90 euro, inbegrepen de som van 4.957,87 euro, die 
nog afzonderlijk zal ter sprake komen.

Toen D.D. opnieuw werd verhoord ging hij akkoord dat deze overboekingen waren ge-
beurd. Hij verklaarde verder: "Ik kan niet ontkennen dat ik met medeweten van mijn va-
der, zijn financiële zaken beheerd heb minstens vanaf 1984 tot aan zijn overlijden. Het is 
in dit verband dat ik veelal getekend heb voor de omwisseling van de effecten op de bor-
derellen aangaande de omwisseling ervan, borderellen waarvan U mij fotokopie vertoont 
en waarop ik duidelijk mijn handtekening herken. Het was toch normaal dat ik als bank-
bediende bij de B.B.L. instond voor het opvolgen van de effecten van mijn vader, daar 
deze zelf niet geletterd was. Ik heb altijd de financiële zaken van mijn vader correct be-
handeld. Indien ik tekende voor de verkoop van zijn effecten was mijn vader daarmee ak-
koord en kwam het geld op zijn rekening, toch in de meeste gevallen. Ik besef nu wel dat 
er met mijn broer een regeling zal moeten getroffen worden en dat zulks het werk zal zijn 
van de beide notarissen, die met de zaak bezig zijn. (...) Op uw vraag of mijn vader ak-
koord was met de transferts van zijn rekeningen moet ik antwoorden dat hij daarmee ak-
koord was, alhoewel ik daarvan geen bewijs kan naar voor brengen. Een geschreven ver-
klaring kon hij mij niet geven gezien hij ongeletterd was en ik heb er nooit aan gedacht 
van die akkoorden bijvoorbeeld te laten noteren door een notaris of gewettigd ambtenaar". 

De boedelnotaris opende zijn werkzaamheden op 16 april 1996. 
In het proces-verbaal van 10 januari 1997 stelt A.D. dat zijn broer onder zich houdt: de 

overgeboekte bedragen ten belope van 123.915,80 euro + het nominaal bedrag van een 
Staatsobligatie nr. 502189 ten belope van 2.478,94 euro, totaal 126.394,74 euro. 

D.D. van zijn kant stelt dat de overgeboekte bedragen als volgt moeten gekwalificeerd 
worden: 

a) als handgifte: 97.340,35 euro; 
b) als levensonderhoud voor de periode vanaf 1983/1984 tot de datum van de respectie-

ve betalingen: 24.198,40 euro, d.i. 11.12.1990 19.240,53 euro + 4.957,87 euro; 
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c) als teruggave van de kosten die D.D. voor rekening van de decuius heeft voorgescho-
ten: 2.377,30 euro.

Van de bedragen sub b en c zegde hij dat ze geen deel uitmaken van de nalatenschap. 
Van het nominaal bedrag van de Staatsobligatie, waarvan sprake in het strafbundel in pro-
ces-verbaal 9114, maakte hij afzonderlijk geen gewag. 

Op hetzelfde ogenblik vroeg D.D. aan zijn broer verantwoording voor zijn beheer van 
de som van 69.410,19 euro, die hij van de decuius had ontvangen. D.D. berekende dat er 
door A.D. 13.882,04 euro moest ingebracht worden. Tot slot van het proces-verbaal van 
10 januari 1997 verklaarden partijen dat de activa en passiva van de nalatenschappen tot 
op dat ogenblik niet het voorwerp uitmaakten van een boedelbeschrijving en legden ze in 
handen van de notaris de eed af niets te hebben verduisterd en van zodanige verduistering 
geen kennis te dragen.

In de staat van vereffening en verdeling dd. 27 maart 1997 werd een actief vermeld be-
staande uit: 

- verkoop onroerend goed: 113.867,86 euro; 
- rubriekintresten: p.m.; 
- inbreng van volgende bedragen: 
* van lopende rekening: 65.118,90 euro; 
* van spaarboekje: 58.796,90 euro; 
* door D.D. opgetrokken voortkomende van de Staatsobligatie: 2.478,94 euro.
Op die staat volgden de zwarigheden van de partijen (zie proces-verbaal van 12 januari 

1998): 
A.D. formuleerde 2 zwarigheden: 
a) op de gelden die in het bezit zijn gebleven van D.D. vordert hij intresten aan de wet-

telijke intrestvoet vanaf de datum van het openvallen van de nalatenschap; 
b) er dient toepassing te worden gemaakt van artikel 792 B.W. lastens D.D. en dit op de 

bedragen 65.118,90 euro + 58.796,90 euro + 2.478,94 euro. 
Verweerder is gegriefd door het bestreden vonnis in de mate dat de eerste rechter oor-

deelde dat de boedelnotaris terecht de toepassing van artikel 792 van het Burgerlijk Wet-
boek heeft geweigerd.

De gelden van P.D. zijn voor een deel terechtgekomen bij D.D. door het afsluiten van 
de BBL-rekening 384-4025609-96 op 11 december 1990 en door het overboeken van het 
saldo van 19.240,53 euro naar een rekening van D.D.. Van deze operatie werd gewag ge-
maakt in de brief van notaris P. V. aan notaris P.D.M.. Op de vraag van verweerder om 
uitleg te geven over het feit dat bepaalde gelden niet werden teruggevonden in de nalaten-
schap is er tijdig en spontaan gewag gemaakt van deze gelden, zodat het uitgesloten is dat 
eiser overeenkomstig artikel 792 van het Burgerlijk Wetboek zijn aandeel daarin niet kan 
krijgen.

Eiser liet na om op hetzelfde ogenblik ook uitleg te geven over een totaal bedrag van 
126.394,74 euro - 19.240,53 euro = 107.154,21 euro. Tijdens zijn eerste verhoor in het ka-
der van het strafonderzoek legde hij een leugenachtige verklaring af. Hij verklaarde niets 
af te weten van de waardepapieren die verweerder in 1984 aan zijn vader had afgegeven. 
Dat is iets anders dan het inroepen van beroepsgeheim, dat volgens zijn zeggen een reden 
was om zijn verklaring te rechtvaardigen. Naderhand - meer bepaald in zijn tweede ver-
klaring die hierna nog ter sprake komt - heeft eiser erkend dat hij sinds 1984 het beheer 
deed van de goederen van zijn vader zodat hij wel weet had van deze waardepapieren. 
Toen eiser een tweede maal verhoord werd erkende hij  enkel dat de onderzoekers de 
waarheid aan het licht hadden gebracht. Hij zegde letterlijk: "Ik moet zeggen dat ik de re-
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keninguittreksels van de B.B.L. niet kan betwisten." Het is niet ernstig dat eiser ontkent 
dat hij door verzwijging en leugenachtige verklaringen de gelden, die behoorden tot de 
onverdeelde massa, heeft verborgen gehouden voor zijn broer en dit met het inzicht aan 
zijn broer elk aandeel in deze gelden te ontzeggen. De miskenning van de rechten van zijn 
broer was grof aangezien die gelden deels afhingen van de onverdeeldheid die was ont-
staan door het overlijden van H.B. en A.D. de enige was die over zijn abstract deel in de 
onverdeelde massa van deze nalatenschap mocht en kon beschikken. Aangezien de voor-
waarden van artikel 792 van het Burgerlijk Wetboek vervuld zijn moet alleen nog vastge-
steld worden of eiser de burgerlijke sanctie niet heeft ontlopen toen hij zijn leugenachtige 
verklaring herzag bij het tweede verhoor en verklaarde dat hij de gelden, afhangende van 
de nalatenschappen, onder zich hield hetgeen tevoren door hem geloochend was. Nadat 
hij in zijn verklaring tijdens het tweede verhoor de resultaten van het stafonderzoek had 
beaamd kwam uitsluitend nog de werkelijke toestand ter sprake tijdens de werkzaamhe-
den voor de notaris. Wegens de resultaten van het strafonderzoek werd het opmaken van 
een inventaris overbodig geacht. Ze legden wel de eed af. Aan de burgerlijke sanctie voor 
heling wordt afbreuk gedaan als deze niet wordt toegepast alleen al omdat de bedriegende 
erfgenaam is kunnen ontmaskerd worden vóór het opmaken van de staat zonder dat enig 
berouw van zijn kant een rol speelt. De burgerlijke sanctie werkt alsdan niet meer vol-
doende ontradend tegenover de erfgenaam, die in de verleiding komt om zich te bevoor-
delen ten koste van de andere erfgenamen. Het hof van beroep oordeelt dat het cassatiear-
rest van 23 mei 1991 (R.W. 91-92, 635) de toepassing van de sanctie niet belet. In dat ar-
rest wordt gezegd dat de erfgenaam die goederen van een nalatenschap weggemaakt of 
verborgen gehouden heeft de in artikel 792 van het Burgerlijk Wetboek bedoelde sanctie 
niet kan ontlopen tenzij hij uiterlijk vóór het afsluiten van de boedelbeschrijving op de 
leugenachtige verklaring is teruggekomen. Door het strafonderzoek werd duidelijk aan het 
licht gebracht dat eiser de gelden onder zich hield. Om dat aan het licht te brengen leverde 
eiser zelf geen enkele bijdrage. Zijn verklaring tijdens het tweede verhoor heeft geen ka-
rakter van een oprecht berouw. Hetgeen niet meer te ontkennen viel heeft hij toen niet 
meer ontkend. Hij heeft zijn eerdere leugenachtige verklaring dan ook niet meer herhaald. 
Dat is alles. Op grond van hogerstaande overwegingen dient het hof van beroep te beslui-
ten dat eiser krachtens artikel 792 van het Burgerlijk Wetboek geen aanspraak meer kan 
maken op enig aandeel  in  het  in  de staat  vermelde actief  voor  zover  dit  de  som van 
107.154,21 euro bevat.

Grieven
Enig onderdeel
Het artikel 792 van het Burgerlijk Wetboek heeft betrekking op alle gevallen van be-

drog waarin een erfgenaam ten nadele van zijn mede-erfgenamen, de gelijkheid van de 
verdeling tracht te verbreken hetzij doordat hij zich goederen van de nalatenschap toeëi-
gent, hetzij doordat hij de desbetreffende hem door de wet opgelegde verklaringen ver-
zuimt en aldus de van de overledene gekregen giften verborgen houdt. Het bedrog waar-
door goederen van de nalatenschap verborgen worden gehouden kan reeds vóór het open-
vallen van de nalatenschap zijn gepleegd en de erfgenaam die goederen van een nalaten-
schap weggemaakt of verborgen gehouden heeft, kan de in artikel 792 van het Burgerlijk 
Wetboek bedoelde sanctie niet  ontlopen tenzij  hij  vóór het afsluiten van de boedelbe-
schrijving op de leugenachtige verklaringen is teruggekomen. Uit de vaststellingen van 
het bestreden arrest blijkt dat eiser in zijn tweede verklaring tijdens het strafonderzoek is 
teruggekomen op de leugenachtige verklaring afgelegd tijdens zijn eerste verhoor in het 
kader van het strafonderzoek, dat de boedelnotaris zijn werkzaamheden opende op 16 
april 1996, dat partijen tot slot van het proces-verbaal van 10 juni 1997 verklaarden dat de 
activa en passiva van de nalatenschappen tot op dat ogenblik niet het voorwerp uitmaak-
ten van een boedelbeschrijving, dat het opmaken van een inventaris overbodig werd ge-
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acht wegens de resultaten van het strafonderzoek, dat eiser derhalve voor het afsluiten van 
de boedelbeschrijving op zijn eerste leugenachtige verklaring was teruggekomen en dat 
partijen nadien in handen van de notaris de eed aflegden niets te hebben verduisterd. De 
appèlrechter heeft dan ook ten onrechte beslist dat eiser krachtens artikel 792 van het Bur-
gerlijk Wetboek geen aanspraak meer kan maken op de som van 107.154,21 euro ook al 
was hij vóór het afsluiten van de boedelbeschrijving op zijn eerste leugenachtige verkla-
ring teruggekomen en ook al was het opmaken van een inventaris overbodig geworden in-
gevolge de tweede verklaring afgelegd door eiser tijdens het strafonderzoek en vóór de 
eedaflegging van de partijen zodat nog uitsluitend de werkelijke toestand ter sprake kwam 
tijdens de werkzaamheden voor de notaris zoals vastgesteld in het bestreden arrest. De ap-
pèlrechter besliste ten onrechte dat aan de burgerlijke sanctie afbreuk gedaan wordt als 
deze niet wordt toegepast alleen al omdat de bedriegende erfgenaam is kunnen ontmas-
kerd worden vóór het opmaken van de staat omdat de burgerlijke sanctie alsdan niet meer 
voldoende ontradend zou werken. Het artikel 792 van het Burgerlijk Wetboek behoudt 
immers een voldoende ontradend effect tegenover de erfgenamen voor zover deze de kans 
krijgen op leugenachtige verklaringen terug te komen vóór het afsluiten van de boedelbe-
schrijving die juist tot doel heeft de omvang van de nalatenschap vast te stellen en te be-
wijzen temeer het pas in het kader van de boedelbeschrijving is dat de erfgenamen door 
de notaris gewaarschuwd worden dat de wet straffen uitvaardigt tegen hen die zich schul-
dig maken aan heling of meineed en deze waarschuwing geen enkel effect meer kan heb-
ben op de burgerlijke sanctie mochten de erfgenamen vóór het afsluiten van de boedelbe-
schrijving toch niet meer op leugenachtige verklaringen kunnen terugkomen om die sanc-
tie te ontlopen (schending van de artikelen 792 van het Burgerlijk Wetboek, 1175, 1183, 
8°, 10° en 11° van het Gerechtelijk Wetboek en 226, tweede lid van het Strafwetboek).

IV. Beslissing van het Hof
Overwegende dat, krachtens artikel 792 van het Burgerlijk Wetboek, de erfge-

namen die goederen van de nalatenschap hebben weggemaakt of verborgen ge-
houden, de bevoegdheid verliezen om de nalatenschap te verwerpen en, al ver-
werpen zij deze, zij toch zuiver erfgenaam blijven, zonder op enig aandeel in de 
weggemaakte of verborgen gehouden zaken aanspraak te kunnen maken;

Overwegende  dat  dit  artikel  betrekking  heeft  op  alle  gevallen  van  bedrog 
waarbij een erfgenaam, ten nadele van zijn mede-erfgenamen, de gelijkheid van 
de verdeling tracht te verbreken, hetzij dat hij zich goederen van de nalatenschap 
toeeigent, hetzij dat hij, door dienaangaande niet de door de wet opgelegde ver-
klaringen te doen, de van de overledene verkregen giften verborgen houdt;

Dat de erfgenaam die goederen van de nalatenschap weggemaakt of verborgen 
gehouden heeft, de in artikel 792 van het Burgerlijk Wetboek bedoelde sanctie 
niet kan ontlopen tenzij hij uiterlijk voor het afsluiten van de in artikel 1175 van 
het Gerechtelijk Wetboek bedoelde boedelbeschrijving, uit eigen beweging, zon-
der hiertoe door de omstandigheden gedwongen te zijn, op de leugenachtige ver-
klaring is teruggekomen;

Overwegende dat het arrest vaststelt dat:
1. "door het strafonderzoek duidelijk aan het licht (werd) gebracht dat (eiser) 

de gelden onder zich hield. Om dat aan het licht te brengen leverde (eiser) zelf 
geen enkele bijdrage. Zijn verklaring tijdens het tweede verhoor heeft geen ka-
rakter van een oprecht berouw. Hetgeen niet meer te ontkennen viel heeft hij 
toen niet meer ontkend. Hij heeft zijn eerder leugenachtige verklaring dan ook 
niet meer herhaald. Dat is alles";
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2. nadat eiser in zijn verklaring tijdens het tweede verhoor de resultaten van 
het strafonderzoek had beaamd, uitsluitend nog de werkelijke toestand ter sprake 
kwam tijdens de werkzaamheden voor de notaris;

3. wegens de resultaten van het strafonderzoek het opmaken van een inventaris 
overbodig werd geacht, maar partijen wel de eed voorzien in artikel 1183, 10° 
van het Burgerlijk Wetboek hebben afgelegd;

Dat het arrest door op grond hiervan te oordelen dat eiser geen aanspraak meer 
kan maken op enig aandeel in het in de staat vermelde actief voor zover dit de 
som van 107.154,21 euro bevat, zijn beslissing naar recht verantwoordt;

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

12 november 2004 - 1° kamer – Voorzitter: de h. Verougstraete, voorzitter – Verslag-
gever: de h. Londers – Gelijkluidende conclusie van de h. Bresseleers, advocaat-generaal 
– Advocaten: mrs. Houtekier en De Bruyn.

Nr. 544

1° KAMER - 12 november 2004

1º HOGER BEROEP — BURGERLIJKE ZAKEN (HANDELSZAKEN EN 
SOCIALE ZAKEN INBEGREPEN) — GEVOLGEN. BEVOEGDHEID VAN DE RECHTER - 
BESLISSING VAN DE EERSTE RECHTER - REKENING EN VERANTWOORDING - BENOEMING 
DESKUNDIGE - ONDERZOEKSMAATREGEL - HOGER BEROEP - DEVOLUTIEVE KRACHT.

2º REKENING EN VERANTWOORDING - BENOEMING DESKUNDIGE - 
ERELOON - GOEDEREN DER NALATENSCHAP - BEHEER EN VEREFFENING - OPMAKEN VAN DE 
REKENING - KOSTEN.

1º De beslissing waarbij de rechter overeenkomstig art. 1358, tweede lid Ger.W. beveelt  
dat rekening en verantwoording zal worden gedaan ten overstaan van een door hem te  
benoemen deskundige, is geen onderzoeksmaatregel in de zin van art. 1068 Ger.W.1

2º Wanneer van het beheer der nalatenschap overeenkomstig art. 1358, tweede lid Ger.W.  
ten overstaan van een deskundige rekening en verantwoording moet worden gedaan, 
komt diens ereloon ten laste van de nalatenschap2. (Artt. 803 en 810 Ger.W.)

(D. e.a. T. S. e.a.)

ARREST

(A.R. C.02.0447.N – C.02.0448.N - C.02.0449.N))

1 Zie Cass., 10 jan. 2003, A.R. C.01.0546.N, nr. 24. 
2 Zie Cass., 30 dec. 1875, Pas. 1876, I, 47.
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I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep in de zaak C.02.0447.N is gericht tegen het arrest, op 29 

oktober 1998 gewezen door het Hof van Beroep te Gent.
Het cassatieberoep in de zaak C.02.0448.N is gericht tegen het arrest, op 25 

mei 2001 gewezen door het Hof van Beroep te Gent.
Het cassatieberoep in de zaak C.02.0449.N is gericht tegen het arrest, op 8 de-

cember 1995 gewezen door het Hof van Beroep te Gent.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Ghislain Londers heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Guido Bresseleers heeft geconcludeerd.
III. Middelen
A. Cassatieberoep C.02.0447.N
De eisers voeren in hun verzoekschrift een middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 1017 van het Gerechtelijk Wetboek;
- de artikelen 803 en 810 van het Burgerlijk Wetboek.
Aangevochten beslissing
Het hof van beroep beslist in het bestreden tussenarrest: "Met betrekking tot het ereloon 

en de kosten van de deskundige dienen de artikelen 981 tot 984 van het Gerechtelijk Wet-
boek en de artikelen 988 tot 990 van het Gerechtelijk Wetboek toegepast te worden. Te 
dezen, vermits de deskundige blijkbaar een voorschot op ereloon en kosten vraagt, diende 
hij toepassing te maken van artikel 990 van het Gerechtelijk Wetboek. De omstandigheid 
dat alhier de deskundige niet handelt volgens de wettelijke voorschriften in verband met 
het gevraagd voorschot is op zich geen reden om hem te vervangen, dit des te minder nu 
hij reeds een verslag in voorlezing had toegestuurd en de bemerkingen van partijen blijk-
baar had toegestuurd en de bemerkingen van hun partijen had opgetekend en beantwoord, 
daar hij het neerleggen van een eindverslag na betaling van het voorschot vooropstelt. (De 
eisers) (hebben) nagelaten de deskundige daarop te wijzen en (hebben) integendeel een 
verzoekschrift neergelegd strekkende tot  het ontslag van de deskundige, tevens inhou-
dend, vermits rechtsbijstand wordt gevraagd, dat zij niet het ereloon en de kosten, bijge-
volg ook niet het voorschot, zullen betalen. De verleende rechtsbijstand geldt voor de nog 
te stellen procedurehandelingen, niet voor de reeds gestelde handelingen, waaronder het 
deskundigenonderzoek. Het ereloon van de deskundige dient normaal voorgeschoten te 
worden door de partij die de onderzoeksmaatregel heeft gevorderd of minstens door de 
partij die de maatregel heeft doen uitvoeren, zodat (de eisers) aangewezen (zijn) om dit te 
doen. Dit ereloon is geen schuld van de nalatenschappen zoals zij voorhou(den). Reden 
om de deskundige te ontslaan is niet voorhanden".

Grieven
Krachtens artikel 810 van het Burgerlijk Wetboek komen ten laste van de nalatenschap 

de kosten van de verzegeling, indien zegels zijn gelegd, van de boedelbeschrijving en van 
het opmaken der rekening en verantwoording van het beheer, die de erfgenaam die onder 
voorrecht  heeft  aanvaard dient te doen overeenkomstig  artikel 803 van het Burgerlijk 
Wetboek.

Deze bepalingen bijzondere wetten zijn die anders bepalen, zoals voorzien in artikel 
1017 van het Gerechtelijk Wetboek.

Hieruit volgt dat de erelonen van de aangestelde deskundige in wier handen eerste, der-
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de  en  vierde verweerder  opgedragen  werden  rekening  en  verantwoording  te  doen  op 
grond van de artikelen 803 en 810 van het Burgerlijk Wetboek ten laste komen van de na-
latenschappen, in strijd met wat het bestreden tussenarrest beslist (schending van de arti-
kelen 803 en 810 van het Burgerlijk Wetboek en 1017 van het Gerechtelijk Wetboek).

(...)
C. Cassatieberoep C.02.0449.N
De eisers voeren in hun verzoekschrift een middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 1068 en 1358 van het Gerechtelijk Wetboek.
Aangevochten beslissing
Het hof van beroep beslist in het bestreden tussenarrest "Bevestigt de bestreden vonnis-

sen van 18.12.1991 en 07.02.1990 wat betreft de erin uitgesproken veroordeling tot reke-
ning en verantwoording (door de verweerders onder de nummers 1, 2 en 4) over het be-
heer der nalatenschappen van L. S. en D. M., ten overstaan van een notaris, de veroorde-
ling uitgesproken - voor het geval geen rekening en verantwoording is gedaan binnen de 
gestelde termijn - lastens de in gebreke blijvende rekeningsplichtige(n), daartoe (in voor-
komende geval) in solidum gehouden; beperkt deze evenwel tot het bedrag van 300.000 
BEF en veroordeelt (verweerders onder nummer 1, 2 en 4) van nu af aan en voor het geval 
geen rekening en verantwoording is gedaan binnen de maand, te rekenen vanaf de aan-
vang der werkzaamheden door de deskundige, notaris F.C., tot betaling in solidum ervan; 
benoemt F.C., notaris te ... , in opvolging van wijlen notaris G.C.; belast notaris F. C. met 
uitvoering van de in het vonnis van 07.02.1990 bepaalde opdracht van deskundige tegen-
over wie rekening en verantwoording zal worden gedaan, met inachtname van de artike-
len 962 van het Gerechtelijk Wetboek; bepaalt de termijn voor neerlegging van het defini-
tief verslag door notaris F. C. ter griffie van dit hof op vier maanden, te rekenen vanaf de 
kennisgeving van onderhavig arrest door de griffier, op verzoek van de meest gerede par-
tij".

Grieven
Krachtens artikel 1358 van het Gerechtelijk Wetboek kan de rechter bevelen, indien de 

zaak het wettigt of partijen het eens zijn, dat de rekening en verantwoording zal worden 
gedaan ten overstaan van een door hem te benoemen deskundige en op de wijze en binnen 
de termijnen in het vonnis bepaald.

Krachtens artikel 1068 van het Gerechtelijk Wetboek het hoger beroep tegen een eind-
vonnis of een vonnis alvorens recht te doen het geschil zelf aanhangig maakt bij de rech-
ter in hoger beroep. De rechter in hoger beroep de zaak alleen dan naar de eerste rechter 
verwijst,  indien hij,  zelfs gedeeltelijk,  een in  het aangevochten vonnis  bevolen onder-
zoeksmaatregel bevestigt.

Die dwingende verplichting tot terugverwijzing geldt ook indien de beslissing van de 
eerste rechter ook definitieve beslissingen bevatte.

Hieruit volgt dat het bestreden tussenarrest in de mate het de door de eerste rechter be-
volen onderzoeksmaatregel bevestigt, zij het gewijzigd wat betreft de vervanging van de 
persoon van de deskundige, onwettig de uitvoering van de onderzoeksmaatregel aan zich 
behoudt, niet overgaat tot het terugverwijzen van de zaak naar de eerste rechter teneinde 
deze een eindbeslissing te laten nemen over de geschilpunten die afhankelijk zijn van het 
resultaat  van de bevestigde onderzoeksmaatregel (schending van de artikelen 1068 en 
1358 van het Gerechtelijk Wetboek).

IV. Beslissing van het Hof
A. Voeging
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Overwegende dat de zaken C.02.0447.N, C.02.0448.N en C.02.0449.N cassa-
tieberoepen betreffen tegen beslissingen gewezen in dezelfde zaak;

Dat zij dienen te worden gevoegd;
B. Cassatieberoep C.02.0449.N
Overwegende dat, krachtens artikel 1068, tweede lid van het Gerechtelijk Wet-

boek, de rechter in hoger beroep de zaak alleen dan naar de eerste rechter ver-
wijst, indien hij, zelfs gedeeltelijk, een in het aangevochten vonnis bevolen on-
derzoeksmaatregel bevestigt;

Overwegende  dat  de  beslissing  waarbij  de  rechter,  overeenkomstig  artikel 
1358, tweede lid van het Gerechtelijk Wetboek, beveelt dat rekening en verant-
woording zal worden gedaan ten overstaan van een door hem te benoemen des-
kundige, geen onderzoeksmaatregel is in de zin van artikel 1068 van het Gerech-
telijk Wetboek;

Dat het middel faalt naar recht;
C. Cassatieberoep C.02.0447.N
Overwegende dat naar luid van artikel 810 van het Burgerlijk Wetboek, de 

kosten van verzegeling, indien zegels zijn gelegd, van de boedelbeschrijving en 
van het opmaken der rekening, ten laste komen van de nalatenschap;

Overwegende dat het arrest oordeelt dat het ereloon van de deskundige, ten 
overstaan van dewelke overeenkomstig artikel 1358, tweede lid van het Gerech-
telijk Wetboek rekening en verantwoording moet worden gedaan, "normaal dient 
voorgeschoten te worden door de partij die de onderzoeksmaatregel heeft gevor-
derd of minstens door de partij die de maatregel heeft doen uitvoeren, zodat (de 
eisers) aangewezen (zijn) om dit te doen" en dat "dit ereloon geen schuld is van 
de nalatenschappen zoals zij (voorhouden)";

Dat het arrest door aldus te oordelen, artikel 810 van het Burgerlijk Wetboek 
schendt;

Dat het middel gegrond is;
(...)
OM DIE REDENEN,
HET HOF,
Voegt de cassatieberoepen C.02.0447.N, C.02.0448.N en C.02.0449.N;
Vernietigt het arrest van 29 oktober 1998 in zoverre het oordeelt dat het ere-

loon van de deskundige, aangesteld overeenkomstig artikel 1358, tweede lid van 
het Gerechtelijk Wetboek, geen schuld is van de nalatenschap;

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

deeltelijk vernietigde arrest;
Laat twee derden van de kosten ten laste van de eisers;
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 Antwerpen.
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12 november 2004 - 1° kamer – Voorzitter: de h. Verougstraete, voorzitter – Verslag-
gever: de h. Londers – Gelijkluidende conclusie van de h. Bresseleers, advocaat-generaal 
– Advocaat: mr. Wouters.

Nr. 545

1° KAMER - 12 november 2004

1º RECHTSWEIGERING - BEVOEGDE RECHTER - VERPLICHTING DE ZAAK TE 
BEHANDELEN - OMVANG.

2º VERWIJZING VAN EEN RECHTBANK NAAR EEN ANDERE — 
BURGERLIJKE ZAKEN - GEWETTIGDE VERDENKING - PARTIJ DIE ONDERVOORZITTER IS VAN 
DE RECHTBANK WAARBIJ HET GESCHIL AANHANGIG IS - ONAFHANKELIJKHEID VAN DE RECHTBANK - 
OMSTANDIGHEDEN.

1º Tenzij zou blijken dat precieze omstandigheden hen verhinderen om kennis te nemen 
van de zaak is het  louter  verlangen van de leden van het  volgens de wet  bepaalde  
gerecht om geen zitting te hebben in de zaak niet  van aard om deze magistraten te  
ontslaan van hun verplichting de zaak te behandelen1. (Art. 5 Ger.W.)

2º Wanneer in een geschil dat aanhangig is bij de rechtbank, een partij ondervoorzitter is  
van deze rechtbank en de tegenpartij zijn echtgenote van wie hij gescheiden leeft, kan,  
naar  de  omstandigheden  van  het  geval,  bij  de  partijen  en  derden  gewettigde  twijfel  
ontstaan  aangaande  de  vereiste  onafhankelijkheid  van  de  rechtbank2.  (Art.  648,  2° 
Ger.W.)

(Procureur des Konings bij de Rechtbank van Eerste Aanleg te X in de zaak E. T. M.)

ARREST

(A.R. C.04.0448.N)

I. Geding in cassatie
Het Hof heeft op 1 oktober 2004 beslist dat het verzoek niet kennelijk onont-

vankelijk is. 
De Voorzitter van de Rechtbank van Eerste Aanleg te ... heeft de verklaring 

bedoeld bij artikel 656, vierde lid, 1°,b van het Gerechtelijk Wetboek gedaan, na 
overleg met de leden van het gerecht.

P.E. heeft geconcludeerd.
G.M. heeft geconcludeerd.
Voorzitter Ivan Verougstraete heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Guido Bresseleers heeft geconcludeerd.
II. Beslissing van het Hof
Overwegende dat het verzoekschrift gegrond is op de omstandigheid dat een 

zaak aanhangig is voor de Rechtbank van Eerste Aanleg te ...tussen P.E., onder-
1 Cass., 12 aug. 2003, A.R. nr. C.03.0269.N, nr. 399; zie Cass., 11 okt. 2002, A.R. C.01.0235.N, nr. 
532.
2 Zie Cass., 15 maart 2001, A.R. C.01.0051.F, nr. 183, met noot A.H.
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voorzitter van die rechtbank, en zijn echtgenote van wie hij gescheiden leeft;
Overwegende dat de omstandigheid dat een partij lid is van de rechtbank nog 

niet tot noodzakelijk gevolg heeft dat de zaak moet onttrokken worden aan het 
gerecht dat volgens de wet wordt bepaald;

Dat het louter verlangen van leden van de rechtbank geen zitting te hebben in 
de zaak niet van aard is deze magistraten te ontslaan van hun verplichting de 
zaak te behandelen, tenzij zou blijken dat precieze omstandigheden hen zouden 
verhinderen van deze zaak kennis te nemen;

Overwegende dat te dezen alle leden van de rechtbank van eerste aanleg ver-
klaard hebben "in eer en geweten niet te kunnen zetelen (in deze zaak)", zonder 
nader te bepalen waarom dit zo is; dat de omstandigheid dat zij eenparig te ken-
nen geven dat zij niet willen zetelen inhoudt dat zij menen niet onpartijdig te 
kunnen zijn;

Dat partij  M. concludeert dat een wettige verdenking is ontstaan nopens de 
strikte onafhankelijkheid en onpartijdigheid van de rechtbank;

Dat uit het geheel van die omstandigheden volgt dat de voren weergegeven 
omstandigheden een gewettigde twijfel kunnen doen ontstaan bij de partijen en 
bij derden aangaande de vereiste onafhankelijkheid van de rechtbank;

Dat het verzoek gegrond is;
OM DIE REDENEN,
HET HOF,
Beveelt dat de zaak, die op de rol van de Rechtbank van Eerste Aanleg te ... 

onder het nummer ... is ingeschreven, aan dat rechtscollege wordt onttrokken;
Verwijst de zaak naar de Rechtbank van Eerste Aanleg te ...
Laat de kosten ten laste van de Staat.
De kosten begroot op de som van nul euro.

12 november 2004 - 1° kamer – Voorzitter en Verslaggever: de h. Verougstraete, voor-
zitter –  Gelijkluidende conclusie  van de h. Bresseleers, advocaat-generaal –  Advocaten: 
mrs. J. Peeters, Turnhout en J. Dierickx, Antwerpen.

Nr. 546

1° KAMER - 12 november 2004

1º GENEESKUNDE — BEROEPSORDEN - ORDE DER GENEESHEREN - PLICHTENLEER - 
VRIJHEID VAN MENINGSUITING - BEPERKING - VOORWAARDEN - TOEPASSING.

2º RECHTEN VAN DE MENS — VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS — 
ART. 10 - VRIJHEID VAN MENINGSUITING - ARTS - BEPERKING - VOORWAARDEN - TOEPASSING.

1º  en  2°  Een  beroepsorde,  zoals  de  Orde  der  Geneesheren,  kan  het  recht  op  vrije 
meningsuiting  beperken  wanneer  het  algemeen  belang,  de  volksgezondheid  en  de 
fundamentele regels van het beroep dat vereisen; het staat aan de rechter in concreto na  
te gaan of de beperking van de vrijheid van meningsuiting nodig is ter bescherming van 
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de  openbare  orde en de gezondheid,  en  het  belang van de expressievrijheid  en  de 
maatschappelijke belangen af te wegen1. (Art. 10 E.V.R.M.)

(V. T. Orde der Geneesheren)

ARREST

(A.R. D.03.0016.N)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen een beslissing, op 16 juni 2003 op verwij-

zing gewezen door de Raad van Beroep van de Orde der geneesheren, met het 
Nederlands als voertaal.

II. Rechtspleging voor het Hof
Het Hof heeft op 2 mei 2002 een arrest gewezen2, met verwijzing van de zaak 

naar de raad van beroep van de Orde der geneesheren met het Nederlands als 
voertaal, anders samengesteld.

Raadsheer Ghislain Londers heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Guido Bresseleers heeft geconcludeerd.
III. Middelen
Eiser voert in zijn verzoekschrift twee middelen aan.
(...)
2. Tweede middel
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 10 van het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en 

de fundamentele vrijheden, ondertekend te Rome op 4 november 1950 en goedgekeurd bij 
wet van 13 mei 1955.

Aangevochten beslissingen
Met bevestiging van de beslissing van de provinciale raad Limburg van 1 december 

1999, verklaart de bestreden beslissing eiser schuldig aan de tenlastelegging "door tussen-
komst van de firma 'Laser Aesthetics, alias Transhair', zijnde een onderneming waarvan 
de structuren hem bekend zijn, voor zijn praktijk reclame te hebben gevoerd en door toe-
doen van de propaganda uitgaande van deze firma, patiënten in zijn voordeel te hebben la-
ten ronselen, en door alzo te handelen, de door hem uitgeoefende geneeskunde als een 
handelszaak te hebben opgevat, minstens hiervan de indruk te hebben gegeven", en legt 
hem de tuchtsanctie op van schorsing van het recht de geneeskunde uit te oefenen voor de 
duur van zes maanden. De bestreden beslissing verwerpt het verweer van eiser dat de hem 
opgelegde tuchtsanctie  een schending uitmaakt van de vrijheid van meningsuiting,  op 
grond van de motieven dat:

"4.- Miskenning van het recht op vrije meningsuiting.
[Eiser] stelt eveneens onterecht dat zijn grondrechten op meningsuiting en op bekend-

making aan de cliënten/patiënten wordt geschonden wanneer de tuchtoverheid de gevoer-
de publiciteit en reclame verbiedt of beperkt. Indien zijn stelling hoofdzakelijk hierin be-
staat dat de aangeklaagde publiciteit niet van hen uitgaat doch enkel van een handelson-

1 Zie J. VELU en R. ERGEC, "Convention Européenne des Droits de l'Homme" in R.P.D.B., Compl. VII, 
365 e.v. inz. nr. 761.
2 Cass., 2 mei 2002, A.R. D.01.0011.N, nr. 267.
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derneming waarmee hij geen de minste binding heeft dan heeft [eiser] geen hoedanigheid 
noch belang om zich te beklagen over een beslissing nopens de inhoud en de modaliteiten 
van deze publiciteit.

De vaststelling dat betrokkene de noodzaak en het nut van deze publiciteit - en meteen 
de belangen van de onderneming - verdedigt wijst er genoeg op dat hij zelf aan de basis 
van deze publiciteit staat. Het staat vast dat (eiser) niets ondernomen heeft om de publici-
teit gevoerd door de firma Laser Aesthetics - in ruime mate in zijn voordeel - te verhinde-
ren of te beperken.

Net zoals voor het mededingingsrecht, kan een beroepsorde zoals de Orde van genees-
heren het recht op vrije meningsuiting beperken, wanneer het algemeen belang, de volks-
gezondheid en de fundamentele regels van het beroep dat vereisen; louter commerciële 
publiciteit - een vorm van meningsuiting - werd ten deze niet als een informatiemiddel 
over het bestaan en het nut van een bepaalde therapie gemaakt, maar werd gevoerd als ge-
kenmerkte reclame met het doel cliënten aan te zetten om bepaalde ingrepen te laten uit-
voeren en deze aldus te lokken ten nadele van gespecialiseerde confraters.

Terecht heeft de Provinciale Raad geoordeeld dat (eiser) met de reeds gemelde handels-
firma 'Laser Aesthetic - Transair' zeer nauwe betrekkingen onderhield en bij de door hem 
uitgeoefende geneeskunde in een commercieel bedrijf verstrengeld was alsmede dat hij 
patiënten in zijn voordeel door dit bedrijf heeft laten ronselen.

De raad van beroep is van oordeel dat deze feiten ten laste van (eiser) bewezen zijn ge-
bleven. Deze raad acht niet bewezen dat (eiser) zelf reclame heeft gevoerd noch dat hij 
zelf patiënten heeft geronseld.

Voor de bewezen feiten, een miskenning vormend van fundamentele regels van het art-
senberoep over meerdere jaren verspreid,  is  een strenge tuchtsanctie  nodig en verant-
woord".

Grieven
Artikel 10 van het Europees verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de 

fundamentele vrijheden bepaalt dat eenieder recht heeft op vrijheid van meningsuiting. 
Dit recht omvat de vrijheid inlichtingen door te geven zonder inmenging van overheids-
wege. Ook louter commerciële publiciteit behoort tot de door artikel 10 van het verdrag 
gegarandeerde vrijheid van meninguiting. Dit recht kan aan beperkingen of sancties wor-
den onderworpen welke bij wet worden voorzien en die in een democratische samenle-
ving nodig zijn in het belang van de bescherming van de openbare orde en van de gezond-
heid.

De beoordeling van de noodzaak in een democratische samenleving houdt in dat de 
rechter naar een rechtvaardig evenwicht moet streven tussen het belang van de expressie-
vrijheid, enerzijds, en de bescherming van de rechten van de anderen, de openbare orde en 
van de gezondheid, anderzijds.

In zoverre de appèlrechters beslissen dat louter commerciële publiciteit niet onder het 
toepassingsgebied van artikel 10 E.V.R.M. valt, schenden zij voormelde bepaling. Ook 
louter commerciële publiciteit behoort immers tot de door artikel 10 van het verdrag gega-
randeerde vrijheid van meninguiting.

In zoverre de appèlrechters beslissen dat louter commerciële publiciteit wel onder het 
toepassingsgebied van deze bepaling valt, doch dat de beperking van de vrije meningsui-
ting terzake verantwoord is, laten zij na in de bestreden beslissing te onderzoeken of de 
beperking van de vrije meningsuiting noodzakelijk is in een democratische samenleving 
en laten zij met name na een in concreto afweging te maken tussen de expressievrijheid 
van eiser, enerzijds, en de bescherming van de rechten van de anderen, de openbare orde 
en van de gezondheid, anderzijds.
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Hieruit volgt dat de appèlrechters hun beslissing niet naar recht verantwoorden en arti-
kel 10 van het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fun-
damentele vrijheden schenden.

IV. Beslissing van het Hof
(...)
2. Tweede middel
Overwegende dat het middel gedeeltelijk ervan uitgaat dat de Raad van Beroep 

heeft beslist dat louter commerciële publiciteit niet onder het toepassingsgebied 
van artikel 10 E.V.R.M. valt;

Dat de bestreden beslissing dergelijk oordeel niet inhoudt;
Dat het middel in zoverre feitelijke grondslag mist;
Overwegende, voor het overige, dat de appèlrechters oordelen dat een beroeps-

orde zoals verweerster het recht op vrije meningsuiting kan beperken, wanneer 
het algemeen belang, de volksgezondheid en de fundamentele regels van het be-
roep dat vereisen;

Dat zij vervolgens vaststellen dat de louter commerciële publiciteit te dezen 
niet als een informatiemiddel over het bestaan en het nut van een bepaalde thera-
pie werd gemaakt, maar werd gevoerd als gekenmerkte reclame met het doel cli-
ënten aan te zetten om bepaalde ingrepen te laten uitvoeren en deze aldus te lok-
ken ten nadele van gespecialiseerde confraters;

Dat zij aldus in concreto nagaan of de beperking van de vrijheid van menings-
uiting in casu nodig is ter bescherming van de openbare orde en de bescherming 
van de gezondheid, en de belangenafweging doen tussen het belang van de ex-
pressievrijheid en de maatschappelijke belangen;

Dat de appèlrechters zodoende hun beslissing naar recht verantwoorden;
Dat het middel niet kan worden aangenomen;
OM DIE REDENEN,
HET HOF,
Verwerpt het cassatieberoep;
Veroordeelt eiser in de kosten.

12 november 2004 - 1° kamer – Voorzitter: de h. Verougstraete, voorzitter – Verslag-
gever: de h. Londers – Gelijkluidende conclusie van de h. Bresseleers, advocaat-generaal 
– Advocaten: mrs. Verbist en Geinger.

Nr. 547

3° KAMER - 15 november 2004

1º SCHIP. SCHEEPVAART - WAALS GEWEST - BEVAARBARE WATERWEGEN - 
BEWARING.

2º AANSPRAKELIJKHEID BUITEN OVEREENKOMST — HERSTELPLICHT — 
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ZAKEN - BEWAARDER VAN DE ZAAK - BEVAARBARE WATERWEGEN - BEWARING.

1º en 2° Het Waals Gewest heeft de bewaring van de bevaarbare waterwegen in de zin van  
art. 1384, eerste lid B.W.1 (Art. 2 Decr. W. Gew. 24 nov. 1994; Artt. 1 en 4 Wet 17 mei 
1976; Art. 1384, eerste lid B.W.)

(WAALS GEWEST T. S.A. DREDGING INTERNATIONAL N.V. e.a.)

ARREST (vertaling)

(A.R. C.03.0355.F)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest dat op 24 maart 2003 is gewezen 

door het Hof van Beroep te Luik.
II. Rechtspleging voor het Hof
Bij beschikking van 12 oktober 2004 heeft de eerste voorzitter de zaak verwe-

zen naar de derde kamer.
Raadsheer Christine Matray heeft verslag uitgebracht.
Eerste advocaat-generaal Jean-François Leclercq heeft geconcludeerd.
III. De middelen
(...);
IV. Beslissing van het Hof
Eerste middel:
De beide onderdelen samen:
Overwegende dat het bestreden arrest, met overname van de redenen van de 

eerste rechter, oordeelt dat eiser "de bewaring heeft van de bevaarbare waterwe-
gen [...], [dat eiser] die bewaring niet kan overdragen aan een aannemer, aange-
zien hij zijn wettelijke opdracht, bestaande in de exploitatie van de bevaarbare 
waterwegen en het regelen van de vaart van de boten, niet aan iemand anders kan 
overlaten, [...] aangezien die opdracht de openbare orde raakt [...], [dat] de be-
stekken de [eerste verweerster] overigens niet de bevoegdheid verlenen om de 
waterweg (of zelfs maar een identificeerbaar deel ervan) te beheren en bewaken, 
wat haar de hoedanigheid van medebewaarster zou kunnen geven [...], [en dat] 
uit de omstandigheid dat de aannemer, na het ongeval, de ondiepe plaats heeft 
aangeduid, niet kan worden afgeleid dat hij de waterweg op enigerlei wijze zou 
hebben beheerd, aangezien die bebakening hem net was opgelegd door de be-
stekken";

Overwegende dat het bestreden arrest aldus zijn beslissing dat verweerster niet 
de medebewaarster van de bevaarbare waterweg was, regelmatig met redenen 
omkleedt en naar recht verantwoordt;

Dat het middel niet kan worden aangenomen;

1 Zie Cass., 24 jan. 1991, A.R. 8802, nr. 276; Decr. Waalse Gewestraad houdende ontbinding van de 
Dienst  voor  de  scheepvaart  en  oprichting  van  de  Dienst  voor  de  bevordering  van  de 
scheepvaartwegen;  Wet  17 mei  1976 tot  oprichting van een Dienst  voor  de Scheepvaart  en  een 
"Office de la Navigation".



Nr. 547 - 15.11.04 HOF VAN CASSATIE 1827 

Over het tweede middel:
Overwegende dat het middel niet preciseert welke contractuele verbintenis het 

arrest, volgens dat middel, beschouwd heeft als een inspanningsverbintenis;
Dat het middel, bij ontstentenis van die precisering, niet ontvankelijk is;
OM DIE REDENEN,
HET HOF
Verwerpt het cassatieberoep;
Veroordeelt eiser in de kosten.

15 november 2004 - 3° kamer – Voorzitter: de h. Echement, waarnemend voorzitter – 
Verslaggever: mevr. Matray – Gelijkluidende conclusie van de h. Leclercq, eerste advo-
caat-generaal – Advocaten: mrs. Simont en De Gryse.

Nr. 548

3° KAMER - 15 november 2004

MINDERVALIDEN - TEGEMOETKOMINGEN - INTEGRATIETEGEMOETKOMING - INKOMEN - 
WIJZIGING - BURGERLIJKE STAAT.

Wanneer de gegevens inzake burgerlijke staat die als grondslag hebben gediend voor de  
vaststelling van het bedrag van het inkomen dat voorkomt op het aanslagbiljet, worden  
gewijzigd, wordt rekening gehouden met de nieuwe toestand; om in die nieuwe toestand 
het bedrag van het inkomen van de mindervalide te bepalen dat afgetrokken wordt van  
de integratietegemoetkoming, moet men zich plaatsen op de eerste dag van de maand 
die volgt op deze waarin de begunstigde zich in de toestand bevindt die een wijziging van 
zijn burgerlijke staat vormt1. (Artt. 9, §2, 21, 2° en 23, §2, 1° K.B. 6 juli 1987)

(BELGISCHE STAAT – Vice-Eerste Minister, Minister van Begroting, Maatschappelijke Integratie en Sociale Economie T. 
D.)

ARREST (vertaling)

(A.R. S.03.0052.F)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest dat op 11 maart 2003 is gewezen 

door het Arbeidshof te Luik.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Daniel Plas heeft verslag uitgebracht.
Eerste advocaat-generaal Jean-François Leclercq heeft geconcludeerd.
III. Cassatiemiddel
(...);
IV. Beslissing van het Hof
Overwegende dat, krachtens artikel 7, §1 van de wet van 27 februari 1987 be-

1 Zie concl.O.M. in Pas. 2004, nr. 548.
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treffende de tegemoetkomingen aan gehandicapten, zoals het te dezen van toe-
passing is, het bedrag van de tegemoetkomingen wordt verminderd met het be-
drag van het inkomen van de gehandicapte, van zijn echtgenoot of van de per-
soon met wie hij een huishouden vormt, dat meer beloopt dan de door de Koning 
bepaalde grenzen; dat naar luid van de tweede paragraaf van dat artikel, zoals het 
te dezen eveneens van toepassing is, de Koning bepaalt wat onder "inkomen" 
moet worden verstaan en door wie, volgens welke criteria en op welke wijze het 
bedrag ervan moet worden bepaald;

Overwegende dat, met toepassing van laatstgenoemde bepaling, artikel 9, §2 
van het koninklijk besluit van 6 juli 1987 betreffende de inkomensvervangende 
tegemoetkoming en de integratietegemoetkoming, bepaalt dat, wanneer de gege-
vens inzake burgerlijke staat, de samenstelling van het gezin of de samenwoning 
die als grondslag hebben gediend voor de vaststelling van het bedrag van het in-
komen dat voorkomt op het aanslagbiljet, worden gewijzigd, rekening wordt ge-
houden met de nieuwe toestand;

Dat die bepaling, in de daarin vermelde situaties, afwijkt van de regels die ver-
vat zijn in de artikelen 8 en 9, §1 van datzelfde besluit, inzonderheid wat de refe-
rentieperiode van de in aanmerking te nemen inkomsten betreft; 

Overwegende dat het arrest oordeelt dat artikel 9, §2 van dat besluit niet "tot 
gevolg heeft dat de inkomsten van het gezin (of van de persoon alleen) berekend 
moeten worden op een andere, specifieke grondslag, en met name op grond van 
een ander referentiejaar dan dat welk bedoeld wordt in de artikelen 8 en 9, §1" 
van datzelfde besluit, en beslist om de inkomsten van verweerster voor het jaar 
1999 in aanmerking te nemen teneinde haar recht op de integratietegemoetko-
ming te doen ingaan op 1 mei 2001, ten gevolge van de ambtshalve herziening 
die veroorzaakt is door het overlijden van haar echtgenoot;

Dat, aldus, het arrest dat artikel 9, §2, schendt;
Dat het middel gegrond is;
OM DIE REDENEN,
HET HOF
Vernietigt het bestreden arrest, in zoverre het uitspraak doet over eisers hoger 

beroep;
Beveelt dat van dit 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-

ser in de kosten;
Verwijst de aldus beperkte zaak naar het Arbeidshof te Brussel.

15 november 2004 - 3° kamer – Voorzitter: de h. Echement, waarnemend voorzitter – 
Verslaggever: de h. Plas – Gelijkluidende conclusie van de h. Leclercq, eerste advocaat-
generaal – Advocaat: mr. Simont.
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Nr. 549

2° KAMER - 16 november 2004

1º BEWIJS — STRAFZAKEN — BEWIJSVOERING - ONRECHTMATIG VERKREGEN BEWIJS - 
SCHENDING VAN EEN DOOR HET E.V.R.M. OF DE GRONDWET GEWAARBORGD GRONDRECHT - 
GEVOLG.

2º BEWIJS — STRAFZAKEN — BEWIJSVOERING - ONRECHTMATIG VERKREGEN BEWIJS - 
UITSLUITING - VOORWAARDEN.

3º BEWIJS — STRAFZAKEN — BEWIJSVOERING - ONRECHTMATIG VERKREGEN BEWIJS - 
TOELAATBAARHEID - BEOORDELING DOOR DE RECHTER.

4º ARBITRAGEHOF - PREJUDICIËLE VRAAG - HOF VAN CASSATIE - AANGELEGENHEID 
WAAR DE GRONDWET GEEN VERDERE EISEN STELT DAN EEN VERDRAG MET RECHTSTREEKSE 
WERKING - VERPLICHTING.

5º PREJUDICIEEL GESCHIL - ARBITRAGEHOF - PREJUDICIËLE VRAAG - HOF VAN 
CASSATIE - AANGELEGENHEID WAAR DE GRONDWET GEEN VERDERE EISEN STELT DAN EEN 
VERDRAG MET RECHTSTREEKSE WERKING - VERPLICHTING.

1º Noch uit artikel 6 E.V.R.M., dat het eerlijk proces waarborgt, noch uit artikel 8 E.V.R.M.,  
dat  het  recht  op  eerbiediging  van  het  privé-,  het  gezinsleven,  de  woning  en  de 
briefwisseling waarborgt, noch uit enige grondwettelijke of wettelijke bepaling volgt dat  
bewijs dat met miskenning van een door dit verdrag of door de Grondwet gewaarborgd  
grondrecht werd verkregen, altijd ontoelaatbaar is1 2.

2º  en  3°  Behoudens  wanneer  een  verdragsrechtelijke  of  wettelijke  bepaling  zelf  de  
rechtsgevolgen  van  de  miskenning  van  een  wettelijk  voorgeschreven  pleegvorm 
betreffende  bewijsverkrijging  bepaalt,  beslist  de  rechter  welke  gevolgen  deze 
onrechtmatigheid  meebrengt;  de  omstandigheid  dat  de  pleegvorm,  waarvan  de 
miskenning  wordt  vastgesteld,  betrekking  heeft  op  een  door  de  artikelen  6  en  8.2  
E.V.R.M. en de artikelen 12, tweede lid en 15 Grondwet gewaarborgde grondrechten  
doet hieraan niets af3 4.

4º en 5° Het verdrag met rechtstreekse werking in het interne recht heeft voorrang op de  
Grondwet, waaruit  volgt dat, wanneer de Grondwet geen verdere eisen stelt  dan een 
verdragsbepaling met rechtstreekse werking, een toetsing van de wet aan het verdrag 
volstaat en een verdere toetsing van de wet aan de Grondwet niet dienstig is, zodat het 
Hof de prejudiciële vraag die op deze laatste toetsing betrekking heeft niet stelt5 6 7.

(B.)

Conclusie van de heer advocaat-generaal Duinslaeger:
1.  In deze zaak is opnieuw het probleem aan de orde van de gevolgen die kunnen 

verbonden  worden  aan  het  onrechtmatig  verkregen  bewijs.  In  casu  betrof  het  een 
huiszoeking in het kader van een dossier van handel in verdovende middelen en witwas.

Het feitelijk verloop kan als volgt worden geschetst:
Eiser  verklaarde  in  een  eerste  tijd,  bij  zijn  verhoor  door  de  verbalisanten,  dat  hij 

1 Zie de concl. van het O.M.
2 Zie ook P.04.1127.N van dezelfde datum. 
3 Zie voetnoot 1.
4 Zie voetnoot 2.
5 Zie voetnoot 1.
6 Zie voetnoot 2.
7 Cass., 9 nov. 2004, A.R. P.04.0849.N, nr. 539.
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toestemming verleende tot het verrichten van een huiszoeking op zijn adres. Naderhand 
weigerde hij evenwel deze verklaring te ondertekenen zonder de aanwezigheid van zijn 
advocaat. De huiszoeking op zijn adres werd vervolgens toch uitgevoerd in aanwezigheid 
van de echtgenote van eiser en met haar voorafgaande schriftelijke toestemming. 

In het bestreden arrest stellen de appèlrechters de onregelmatigheid van de huiszoeking 
vast wegens de weigering van eiser om schriftelijk toestemming te verlenen.

2. Uit de onregelmatigheid van deze huiszoeking leidt eiser af dat zowel de huiszoeking 
zelf, als het gerechtelijk onderzoek dat op deze huiszoeking is gesteund, nietig zijn en dat 
hij dientengevolge moet worden vrijgesproken bij gebrek aan wettig bewijs.

De appelrechters verwerpen dit verweer. 
Zij  oordelen  dat  er  geen  grond  is  om  de  huiszoeking  nietig  te  verklaren,  om  het 

resultaat ervan van het bewijs uit te sluiten of om het gerechtelijk onderzoek dat erop 
volgde en steunde nietig te verklaren, om reden, onder meer:

a) dat uit de weigering van eiser om zijn verhoor te naamtekenen, niet kan worden 
besloten dat hij de eerder gegeven toestemming heeft ingetrokken, terwijl deze weigering 
al  evenmin de afwezigheid van toestemming doet  vermoeden,  zodat  integendeel  moet 
worden besloten dat eiser wel degelijk mondeling toestemming tot de huiszoeking heeft 
verleend, maar weigerde schriftelijk toestemming te verlenen;

b)  dat  noch  het  E.V.R.M.,  noch  het  Belgisch  recht  elk  gebruik  van  onrechtmatig 
verkregen bewijs verbieden, zodat aan de rechter ten gronde ruimte wordt gelaten om te 
oordelen welk gevolg aan de onrechtmatigheid van een bewijs dient te worden verbonden;

c) dat de naleving van de vormvereiste van artikel 1bis Huiszoekingswet van 7 juni 
1969 niet is voorgeschreven op straffe van nietigheid;

d) dat de waarde als bewijsmateriaal van de inbeslaggenomen voorwerpen geenszins is 
aangetast door de enkele omstandigheid dat eiser niet vooraf schriftelijk toestemming gaf 
voor de huiszoeking;

e) dat het optreden van de politie niet aan te merken is als een ernstige schending van 
de  beginselen  van  een  behoorlijke  procesorde,  waardoor  doelbewust  of  met  grove 
veronachtzaming  van  de  belangen  van  de  beklaagde  aan  diens  recht  op  een  eerlijke 
behandeling van zijn zaak is tekortgedaan;

f)  dat  eiser  omtrent  de  tegen  hem  aangevoerde  materiële  schuldaanwijzingen  alle 
tegenspraak heeft  kunnen voeren,  zodat  het  gebruik als  bewijs  van de bij  de  formeel 
onrechtmatige huiszoeking aangetroffen en inbeslaggenomen voorwerpen, niet in strijd is 
met het recht van de beklaagde op een eerlijk proces in zijn geheel beschouwd.

De appèlrechters bevestigen dan ook het vonnis van de eerste rechter waarbij  eiser 
werd  veroordeeld  wegens  de  telastleggingen  van  handel  in  verdovende  middelen  en 
witwas.

3.  Als  enig  middel  voert  eiser  de  schending  aan  van  de  artikelen  6  en  8  van  het 
E.V.R.M., de artikelen 12, tweede lid, en 15 van de Grondwet, artikel 408 Wetboek van 
Strafvordering en artikel 1bis van de Huiszoekingswet van 7 juni 1969. Dit middel is 
opgesplitst in vijf onderdelen.

4.  De eerste  vier  onderdelen  van  dit  middel  voeren,  met  enkele  nuanceverschillen, 
telkens  weer  aan  dat  de  begane  onregelmatigheid  noodzakelijk  met  nietigheid  moet 
worden gesanctioneerd.

In het eerste onderdeel argumenteert eiser in essentie dat de voorafgaande schriftelijke 
toestemming tot huiszoeking, voorgeschreven door artikel 1bis van de Huiszoekingswet, 
een substantiële rechtsvorm is,  omdat hij  strekt tot  waarborg van een grondrecht, met 
name de door artikel 8 E.V.R.M. en 15 van de Grondwet gewaarborgde onschendbaarheid 
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van  de  woning.  De  schending  van  een  dergelijk  grondrecht  is,  volgens  eiser,  altijd 
onverenigbaar met een behoorlijke procesorde. Daaruit volgt, steeds volgens eiser, dat de 
miskenning van de vormvereiste van artikel 1bis van de Huiszoekingswet noodzakelijk 
met  nietigheid  moet  worden  gesanctioneerd,  ook  al  bepaalt  dit  artikel  zelf  niet  welk 
gevolg aan een dergelijke miskenning moet worden verbonden.

In het tweede onderdeel vertrekt eiser van een schending van het legaliteitsbeginsel 
vervat  in  artikel  12,  tweede  lid  van  de  Grondwet,  omdat  de  vormvereiste  van  de 
voorafgaande schriftelijke toestemming dient aanzien te worden als een «vorm» in de zin 
van  dit  Grondwetsartikel.  Dit  brengt  mee  dat  de  miskenning  ervan  opnieuw 
noodzakelijkerwijs met nietigheid moet worden gesanctioneerd.

In het derde onderdeel gaat eiser uit van een schending van de artikelen 8 E.V.R.M. en 
15 van de Grondwet, omdat de wettelijk voorgeschreven vormen waarin de huiszoeking 
diende te verlopen, niet werden nageleefd. Deze schendingen moeten, naar de mening van 
eiser,  opnieuw leiden tot  nietigheid en tot  uitsluiting van het  onrechtmatig  verkregen 
bewijs.

In het vierde onderdeel, tenslotte, voert eiser een schending van de artikelen 6 en 8 
E.V.R.M. aan. De grondgedachte hierbij is dat het intrinsiek belang van het geschonden 
voorschrift als criterium moet worden gehanteerd. In casu had het geschonden voorschrift 
betrekking op een grondwettelijk beschermd recht.  In  de stelling van eiser,  wegen de 
hiervoor  vermelde omstandigheden,  die  de appèlrechters  aanhalen om te  oordelen dat 
artikel  6  E.V.R.M. niet  geschonden is  daar  niet  tegen op.  Bovendien verzet  artikel  6 
E.V.R.M.  zich,  nog  steeds  volgens  eiser,  in  elk  geval  tegen  het  toelaten  van 
bewijsmateriaal  dat verkregen is door middel van de schending van een fundamenteel 
grondrecht,  zoals  de  door  artikel  8  E.V.R.M.  en  15  van  de  Grondwet  gewaarborgde 
onschendbaarheid van de woning.

5. Deze eerste vier onderdelen kunnen naar mijn oordeel samen beantwoord worden 
door verder te bouwen op de eerdere rechtspraak van het Hof inzake de gevolgen van het 
onrechtmatig verkregen bewijs8.

Volgens deze rechtspraak, die eiser overigens ook aanhaalt in zijn memorie, heeft de 
omstandigheid dat een bewijselement op onrechtmatige wijze werd verkregen, in de regel 
slechts  tot  gevolg  dat  de  rechter,  bij  het  vormen  van  zijn  overtuiging,  dat  gegeven 
rechtstreeks noch onrechtstreeks in aanmerking mag nemen, hetzij wanneer de naleving 
van bepaalde vormvoorwaarden voorgeschreven wordt op straffe van nietigheid, hetzij 
wanneer de begane onrechtmatigheid de betrouwbaarheid van het bewijs heeft aangetast, 
hetzij wanneer het gebruik van het bewijs in strijd is met het recht op een eerlijk proces.

Volgens eiser moet de eerste hypothese die moet leiden tot de bewijsuitsluiting, met 
name  het  geval  waar  de  naleving  van  de  vormvereiste  op  straffe  van  nietigheid  is 
voorgeschreven, uitgebreid worden tot de miskenning van elke pleegvorm, die betrekking 
heeft op een door het E.V.R.M. of de Grondwet gewaarborgd grondrecht, ook al is de 
nietigheidssanctie niet uitdrukkelijk voorzien.

Eiser gaat met deze stelling evenwel voorbij aan het principe, dat herbevestigd wordt in 
de aangehaalde recente rechtspraak van het Hof, dat de rechter, in de regel, steeds moet 
kunnen  beoordelen  of  de  begane  onrechtmatigheid  moet  leiden  tot  nietigheid  en  tot 
bewijsuitsluiting. Deze beoordeling van de gevolgen van de onrechtmatigheid door de 
rechter zal onder meer slechts dan niet meer mogelijk zijn wanneer de verdragsrechtelijke, 
grondwettelijke of wettelijke bepaling zelf de rechtsgevolgen van de miskenning van de 
voorgeschreven pleegvorm bepaalt.

8 Cass., 14 okt. 2003, A.R. P.03.0762.N, nr. 499 met concl. van advocaat-generaal DE SWAEF; 23 
maart 2004, A.R. P.04.0012.N, nr. 165.
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Dat is hier evenwel niet het geval, want noch het artikel 6 E.V.R.M., dat het eerlijk 
proces  waarborgt,  noch het  artikel  8  E.V.R.M.,  dat  het  recht  op eerbiediging van het 
privéleven,  het  gezinsleven,  de  woning  en  de  briefwisseling  waarborgt,  noch  enige 
grondwettelijke of wettelijke bepaling houden in dat bewijs, dat met miskenning van een 
door het E.V.R.M. of door de Grondwet gewaarborgd grondrecht werd verkregen, altijd 
ontoelaatbaar is.

Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens heeft overigens zelf ook al meermaals 
beslist dat het E.V.R.M. niet in alle gevallen tot de uitsluiting van onrechtmatig verkregen 
bewijs dwingt9.

Wanneer ook aan alle andere voorwaarden voldaan is, met name aan de vereiste dat de 
begane onrechtmatigheid de betrouwbaarheid van het bewijs niet heeft aangetast en aan 
de vereiste dat het gebruik van het bewijs niet in strijd is met het recht op een eerlijk 
proces, dan komt het bijgevolg, in het geval dat ons thans aanbelangt, inderdaad aan de 
appèlrechters toe te beslissen welke gevolgen de onregelmatigheid moet meebrengen: de 
omstandigheid dat de pleegvorm, die werd miskend, betrekking heeft  op een door het 
E.V.R.M. of de Grondwet gewaarborgd grondrecht, doet aan deze bevoegdheid van de 
rechter niets af. 

De appelrechter waren dus, in tegenstelling tot wat eiser voorhoudt, niet verplicht de 
door  hen  vastgestelde  onregelmatigheid  te  sanctioneren  door  de  huiszoeking  en  het 
gerechtelijk  onderzoek  nietig  te  verklaren  of  door  het  bewijs  dat  ingevolge  deze 
huiszoeking werd verkregen uit te sluiten.

De vier eerste onderdelen falen bijgevolg naar recht.
(…)
7. In het tweede en derde onderdeel, verzoekt eiser, in ondergeschikte orde, om aan het 

Arbitragehof twee prejudiciële vragen te stellen. 
Beide  vragen  zijn  ongeveer  gelijkluidend  en  hebben  betrekking  op  de  gebeurlijke 

schending, door artikel 1bis van de Wet van 7 juni 1969, geïnterpreteerd in de zin dat de 
schending van dit  artikel  niet  leidt  tot  de  nietigheid van de huiszoeking,  noch tot  de 
uitsluiting  van  het  ter  gelegenheid  van  deze  huiszoeking  verkregen  bewijs,  van, 
respectievelijk,  artikel  12,  tweede  lid  van  de  Grondwet  (eerste  prejudiciële  vraag)  en 
artikel 15 van de Grondwet (tweede prejudiciële vraag), waarbij deze grondwetsartikelen 
telkens samengelezen worden met de artikelen 6 en 8 E.V.R.M.

8. Vooreerst dient er aan herinnerd te worden, enerzijds, dat het in de eerste plaats aan 
de rechter en aan het Hof toekomt om de verdragen, de Grondwet en de wet uit te leggen 
en, anderzijds, dat de rechter, in de regel, de gehele procedure die voor hem aanhangig is 
zelf  kan en dient af te handelen.  Het is  dan ook slechts in de door de wet voorziene 
uitzonderingen  dat  de  rechter  zich,  vooraleer  verder  uitspraak  te  doen,  bij  wijze  van 
prejudiciële vraag moet richten tot het Arbitragehof.

Artikel  26,§1,  3°  van  de  Bijzondere  Wet  op  het  Arbitragehof,  dat  een  dergelijke 
wettelijke uitzondering inhoudt en dus beperkend moet worden geïnterpreteerd, bepaalt 
dat het Arbitragehof prejudicieel uitspraak doet over vragen die betrekking hebben op, 
onder meer, de schending door een wet van de artikelen van Titel II van de Grondwet.

Wanneer de voorgestelde prejudiciële vragen getoetst worden aan artikel 26,§1, 3° van 
de Bijzondere Wet op het Arbitragehof moet onmiddellijk vastgesteld worden dat deze 
vragen niet aan de voorwaarden van dit artikel voldoen.

9 Hof Mensenrechten, arrest SCHENK/ZWITSERLAND van 12 juli 1988, Publ. Eur. Court H.R.,  Serie A, 
Vol. 140; arrest KHAN/VERENIGD KONINKRIJK van 12 mei 2000, Recueil des arrêts et décisions, 2000-V; 
arrest P.G en J.H./VERENIGD KONINKRIJK van 25 sept. 2001, Recueil des arrêts et décisions, 2001-IX; 
arrest ALLAN/VERENIGD KONINKRIJK van 5 nov. 2002, Recueil des arrêts et décisions, 2002-IX.



Nr. 549 - 16.11.04 HOF VAN CASSATIE 1833 

Allereerst blijkt immers al dat aan het Arbitragehof niet gevraagd wordt of artikel 1bis 
van de Huiszoekingswet de artikelen 12, tweede lid, en 15 van de Grondwet schendt, 
maar  wel  of  de  door  de  appèlrechters  aan  de  schending  van  dat  artikel  toegekende 
gevolgen grondwettelijk zijn. Aan het Arbitragehof wordt bijgevolg enkel gevraagd de 
grondwettelijkheid te onderzoeken van een rechterlijke beslissing, met name de beslissing 
van de appèlrechters om de onregelmatige huiszoeking en het daaropvolgend gerechtelijk 
onderzoek niet nietig te verklaren en het resultaat van die huiszoeking niet van het bewijs 
uit te sluiten.

Het onderzoek van de grondwettelijkheid van een rechterlijke beslissing behoort even-
wel niet tot de opdracht van het Arbitragehof, maar komt het Hof van Cassatie toe10.

In  de tweede plaats  moet  vastgesteld  worden dat  de  twee voorgestelde  prejudiciële 
vragen het Arbitragehof niet vragen of artikel 1bis van de Huiszoekingswet de artikelen 
12, tweede lid, en 15 van de Grondwet schendt, maar wel of de schending van artikel 1bis 
van de Huiszoekingswet deze grondwetsartikelen schendt. De eiser vraagt bijgevolg aan 
het Arbitragehof om de grondwettelijkheid te toetsen van een schending van de wet: ook 
dit behoort niet tot de opdracht van het Arbitragehof.

Tenslotte kan er ook nog worden op gewezen dat in de prejudiciële vraagstelling een 
verband  wordt  gelegd  tussen  de  onverenigbaarheid  van  de  door  de  appèlrechters 
gehanteerde  en  door  eiser  bekritiseerde  interpretatie  van  artikel  1bis  van  de 
Huiszoekingswet met de artikelen 6 en 8 E.V.R.M, enerzijds, en met de artikelen 12, 
tweede lid, en 15 van de Grondwet anderzijds: de strijdigheid van het artikel 1bis van de 
Huiszoekingswet, zoals geïnterpreteerd door de appèlrechters,  met de Grondwet wordt 
hier dus afgeleid uit de schending van de artikelen 6 en 8 E.V.R.M., door ditzelfde artikel 
1bis. De «premisse» dat de door de appèlrechters gehanteerde interpretatie van artikel 
1bis van de Huiszoekingswet de artikelen 6 en 8 E.V.R.M. schendt, faalt evenwel naar 
recht, zoals hiervoor gebleken is uit het antwoord op de eerste vier onderdelen.

Al  deze redenen  leiden  tot  het  besluit  dat  de  voorgestelde  prejudiciële  vragen  niet 
dienen gesteld te worden.

Conclusie: verwerping.

ARREST

(A.R. P.04.0644.N)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest, op 16 maart 2004 gewezen door 

het Hof van Beroep te Gent, correctionele kamer.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Jean-Pierre Frère heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Patrick Duinslaeger heeft geconcludeerd.
III. Cassatiemiddelen
Eiser stelt in een memorie een middel voor.
Die memorie is aan dit arrest gehecht en maakt daarvan deel uit.
IV. Beslissing van het Hof
A. Onderzoek van het middel

10 Cass., 20 nov. 1975,  A.C. 1976, 359; 16 nov. 1983, A.R. 3116,  A.C. 1983-84, nr. 147; 14 feb. 
2001, A.R. P.00.1606.F, nr. 90; 12 okt. 2004, A.R. P.04.0476.N, nr. 473.
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1. Eerste, tweede, derde en vierde onderdeel
Overwegende dat noch uit artikel 6 E.V.R.M., dat het eerlijk proces waarborgt, 

noch uit artikel 8 E.V.R.M., dat het recht op eerbiediging van het privé-, het ge-
zinsleven, de woning en de briefwisseling waarborgt, noch uit enige grondwette-
lijke of wettelijke bepaling, volgt dat bewijs dat met miskenning van een door dit 
verdrag of door de Grondwet gewaarborgd grondrecht werd verkregen, altijd on-
toelaatbaar is;

Overwegende dat,  behoudens wanneer  een verdragsrechtelijke of  wettelijke 
bepaling zelf de rechtsgevolgen van de miskenning van een wettelijk voorge-
schreven  pleegvorm  betreffende  bewijsverkrijging  bepaalt,  de  rechter  beslist 
welke gevolgen deze onrechtmatigheid meebrengt; dat de omstandigheid dat de 
pleegvorm, waarvan de miskenning wordt vastgesteld, betrekking heeft op een 
door de artikelen 6 en 8.2 E.V.R.M. en de artikelen 12, tweede lid en 15 Grond-
wet gewaarborgde grondrechten hieraan niets afdoet;

Dat de onderdelen falen naar recht;
Overwegende dat eiser in het tweede en het derde onderdeel in ondergeschikte 

orde het Hof verzoekt de volgende prejudiciële vragen te stellen aan het Arbitra-
gehof;

1. Schendt artikel 1 van de wet van 7 juni 1969 tot vaststelling van de tijd ge-
durende dewelke geen opsporing ten huize of huiszoeking mag worden verricht, 
geïnterpreteerd in die zin dat de schending van artikel 1bis van de Wet van 7 juni 
1969 niet leidt tot de nietigheid van de huiszoeking noch tot de uitsluiting van 
het ter gelegenheid van deze huiszoeking verkregen bewijs, artikel 12, tweede lid 
van de Grondwet samen gelezen met de artikelen 6 en 8 van het Europees Ver-
drag tot bescherming van de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijhe-
den?

2. Schendt artikel 1 van de Wet van 7 juni 1969 tot vaststelling van de tijd ge-
durende dewelke geen opsporing ten huize of huiszoeking mag worden verricht, 
geïnterpreteerd in die zin dat de schending van artikel 1bis van de Wet van 7 juni 
1969 niet leidt tot de nietigheid van de huiszoeking noch tot de uitsluiting van 
het ter gelegenheid van deze huiszoeking verkregen bewijs, artikel 12, tweede lid 
van de Grondwet samen gelezen met de artikelen 6 en 8 van het Europees Ver-
drag tot bescherming van de Rechten van de Mens en de fundamentele vrijhe-
den?

Overwegende dat de rechter bevoegd is om te oordelen over zowel de uitleg-
ging en toepasselijkheid van de Grondwet en van de wet, als over de bestaan-
baarheid van een wet met een verdragsbepaling die in het interne recht recht-
streeks werking heeft;

Overwegende dat het in de eerste plaats de rechter is die het verdrag uitlegt;
Overwegende dat het verdrag met rechtstreekse werking voorrang heeft op de 

Grondwet; dat wanneer de Grondwet, zoals hier, geen verdere eisen stelt dan een 
verdragsbepaling met rechtstreekse werking, een toetsing van de wet aan het ver-
drag volstaat en een verdere toetsing van de wet aan de Grondwet niet dienstig 
is;
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Dat het Hof de prejudiciële vragen niet moet stellen;
2. Vijfde onderdeel
Overwegende dat de appèlrechters, anders dan het onderdeel aanvoert, niet en-

kel  oordelen  dat  eiser  over  alle  aangevoerde  schuldaanwijzingen  tegenspraak 
heeft kunnen voeren;

Overwegende dat het onderdeel in zoverre gestoeld is op een onvolledige le-
zing van het arrest, mitsdien feitelijke grondslag mist;

Overwegende, voor het overige, dat de appèlrechters op grond van de feitelijke 
redenen die het arrest vermeldt, inzonderheid deze die betrekking hebben op het 
optreden van de politie bij de bewijsverkrijging, op de waarde van het bewijsma-
teriaal en op de aanvaardbaarheid van het gebruik daarvan, wettig vermogen te 
oordelen dat het recht van eiser op een eerlijk proces niet is miskend;

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

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

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

16 november 2004 - 2° kamer – Voorzitter: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter – Verslag-
gever: de h. Frère – Gelijkluidende conclusie van de h. Duinslaeger, advocaat-generaal – 
Advocaten: mrs. Ph. Traest, Brussel en H. Rieder, Gent.
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2° KAMER - 16 november 2004

1º BEWIJS — STRAFZAKEN — BEWIJSVOERING - ONRECHTMATIG VERKREGEN BEWIJS - 
SCHENDING VAN EEN DOOR HET E.V.R.M. OF DE GRONDWET GEWAARBORGD GRONDRECHT - 
GEVOLG.

2º BEWIJS — STRAFZAKEN — BEWIJSVOERING - ONRECHTMATIG VERKREGEN BEWIJS - 
UITSLUITING - VOORWAARDEN.

3º BEWIJS — STRAFZAKEN — BEWIJSVOERING - ONRECHTMATIG VERKREGEN BEWIJS - 
TOELAATBAARHEID - BEOORDELING DOOR DE RECHTER.

4º ARBITRAGEHOF - PREJUDICIËLE VRAAG - HOF VAN CASSATIE - AANGELEGENHEID 
WAAR DE GRONDWET GEEN VERDERE EISEN STELT DAN EEN VERDRAG MET RECHTSTREEKSE 
WERKING - VERPLICHTING.

5º PREJUDICIEEL GESCHIL - ARBITRAGEHOF - PREJUDICIËLE VRAAG - HOF VAN 
CASSATIE - AANGELEGENHEID WAAR DE GRONDWET GEEN VERDERE EISEN STELT DAN EEN 
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VERDRAG MET RECHTSTREEKSE WERKING - VERPLICHTING.

1º Noch uit artikel 6 E.V.R.M., dat het eerlijk proces waarborgt, noch uit artikel 8 E.V.R.M.,  
dat  het  recht  op  eerbiediging  van  het  privé-,  het  gezinsleven,  de  woning  en  de 
briefwisseling waarborgt, noch uit enige grondwettelijke of wettelijke bepaling volgt dat  
bewijs dat met miskenning van een door dit verdrag of door de Grondwet gewaarborgd  
grondrecht werd verkregen, altijd ontoelaatbaar is1 2.

2º  en  3°  Behoudens  wanneer  een  verdragsrechtelijke  of  wettelijke  bepaling  zelf  de  
rechtsgevolgen  van  de  miskenning  van  een  wettelijk  voorgeschreven  pleegvorm 
betreffende  bewijsverkrijging  bepaalt,  beslist  de  rechter  welke  gevolgen  deze 
onrechtmatigheid  meebrengt;  de  omstandigheid  dat  de  pleegvorm,  waarvan  de 
miskenning  wordt  vastgesteld,  betrekking  heeft  op  een  door  de  artikelen  6  en  8.2  
E.V.R.M. en de artikelen 12, tweede lid en 15 Grondwet gewaarborgde grondrechten 
doet hieraan niets af3 4.

4º en 5° Het verdrag met rechtstreekse werking in het interne recht heeft voorrang op de  
Grondwet,  waaruit  volgt dat,  wanneer de Grondwet geen verdere eisen stelt dan een 
verdragsbepaling met rechtstreekse werking, een toetsing van de wet aan het verdrag 
volstaat en een verdere toetsing van de wet aan de Grondwet niet dienstig is, zodat het 
Hof de prejudiciële vraag die op deze laatste toetsing betrekking heeft niet stelt5 6 7.

(D.)

Conclusie van de heer advocaat-generaal Duinslaeger:
1. In deze zaak wordt het Hof eens te meer geconfronteerd met het probleem van het 

onrechtmatig verkregen bewijs en de gevolgen die hieraan kunnen verbonden worden. Het 
betreft dit keer een huiszoeking in een loods in het kader van een zaak van handel in 
verdovende middelen.

In het bestreden arrest stellen de appèlrechters de onregelmatigheid van de huiszoeking 
vast  wegens  het  feit  dat  de  loods,  die  volgens  de  appèlrechters  weliswaar  niet  als 
«woning» in de zin van artikel  15 Grondwet  kan worden aanzien,  noch een voor  het 
publiek toegankelijke plaats, noch een verlaten onroerend goed was, terwijl er al evenmin 
sprake  kon  zijn  van  een  vaststelling  op  heterdaad,  zodat  de  zoeking  gebeurde  met 
schending  van  artikel  26  van  de  Wet  op  het  Politieambt.  De  appèlrechters  oordelen 
evenwel ook dat de vastgestelde onregelmatigheid van de zoeking de bewijskracht van de 
gegevens die deze zoeking opleverde niet aantast.

2. Eiser voert twee middelen aan, die elk uiteenvallen in twee onderdelen.
3.  In het eerste onderdeel van het tweede middel voert  eiser in essentie aan dat de 

begane  onregelmatigheid  noodzakelijk  met  nietigheid  moet  worden  gesanctioneerd, 
omdat  het  niet-nageleefde  voorschrift  een  substantiële  rechtsvorm  is,  omdat  dit 
voorschrift strekt tot waarborg van een grondrecht, met name de door artikel 8 E.V.R.M. 
en 15 van de Grondwet gewaarborgde onschendbaarheid van de woning. De schending 
van een dergelijk grondrecht is, volgens eiser, altijd onverenigbaar met een behoorlijke 
procesorde en moet dus noodzakelijk met nietigheid moet worden gesanctioneerd, ook al 
heeft de wetgever deze nietigheidssanctie niet uitdrukkelijk in de wet ingeschreven. 

4. In het tweede onderdeel van het tweede middel voert eiser een schending aan van het 

1 Zie de concl. van het O.M.
2 Zie ook P.04.0644.N van dezelfde datum. 
3 Zie voetnoot 1.
4 Zie voetnoot 2.
5 Zie voetnoot 1.
6 Zie voetnoot 2.
7 Cass., 9 nov. 2004, A.R. P.04.0849.N, nr. 539.
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legaliteitsbeginsel vervat in artikel 12, tweede lid van de Grondwet, omdat de zoeking 
gebeurde in strijd met artikel 26 van de Wet op het Politieambt, zijnde een voorschrift dat 
dient te worden aanzien als een «vorm» in de zin van dit Grondwetsartikel. Dit brengt 
volgens eiser opnieuw mee dat de miskenning ervan noodzakelijk met nietigheid moet 
worden gesanctioneerd. 

5. Bij de beantwoording van dit tweede middel kan verwezen worden naar de eerdere 
rechtspraak van het Hof m.b.t. het onrechtmatig verkregen bewijs8, waarbij beslist werd 
dat de omstandigheid dat een bewijselement op onrechtmatige wijze werd verkregen, in 
de regel slechts tot gevolg heeft dat de rechter, bij het vormen van zijn overtuiging, dat 
gegeven rechtstreeks noch onrechtstreeks in aanmerking mag nemen, hetzij wanneer de 
naleving van bepaalde vormvoorwaarden voorgeschreven wordt op straffe van nietigheid, 
hetzij  wanneer  de  begane  onrechtmatigheid  de  betrouwbaarheid  van  het  bewijs  heeft 
aangetast,  hetzij  wanneer het gebruik van het bewijs in strijd is  met het recht op een 
eerlijk proces. 

Volgens eiser moeten de gevallen waar de naleving van de vormvereiste op straffe van 
nietigheid is voorgeschreven, - hetgeen moet leiden tot nietigheid van het onderzoek en 
tot  bewijsuitsluiting  -,  uitgebreid  worden  tot  de  miskenning  van  elke  pleegvorm,  die 
betrekking heeft op een door het E.V.R.M. of de Grondwet gewaarborgd grondrecht.

Eiser  verliest  hierbij  evenwel  uit  het  oog  dat,  behalve  wat  het  bewijs  betreft  dat 
verkregen werd in strijd met de artikelen 3 E.V.R.M. of 2 en 16 van het Verdrag tegen 
foltering  en  mishandeling,  de  internationale  regelgeving  het  aan  het  nationale  recht 
overlaat om de bewijsvoering en de bewijsmiddelen in strafzaken te regelen, waarbij het 
nationale recht onder meer op straffe van nietigheid voorgeschreven vormvoorwaarden 
kan opleggen.

Het  is  dus  enkel  wanneer  de  toepasselijke  verdragsrechtelijke,  grondwettelijke  of 
wettelijke  regel  zelf  de  rechtsgevolgen  van  de  miskenning  van  de  voorgeschreven 
pleegvorm bepaalt, dat de rechter dat rechtsgevolg of die sanctie onverkort zal moeten 
toepassen.

In alle andere gevallen komt het in de eerste plaats de nationale rechter toe te oordelen 
of dit bewijs kan worden toegelaten of niet. 

Wat  de  voorliggende  zaak  betreft  moet  worden  vastgesteld  dat  noch  het  artikel  6 
E.V.R.M., dat het eerlijk proces waarborgt, noch het artikel 8 E.V.R.M., dat het recht op 
privacy waarborgt, noch enige grondwettelijke of wettelijke bepaling inhouden dat bewijs, 
dat  met  miskenning  van  een  door  het  E.V.R.M.  of  door  de  Grondwet  gewaarborgd 
grondrecht werd verkregen, nooit kan worden toegelaten en dus altijd ontoelaatbaar is.

Dat is overigens ook de stelling van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens dat 
herhaaldelijk  besliste  dat  het  E.V.R.M.  niet  in  alle  gevallen  tot  de  uitsluiting  van 
onrechtmatig verkregen bewijs dwingt9.

Wanneer ook aan de twee andere voorwaarden is voldaan, met name aan de vereiste 
van de betrouwbaarheid van het bewijs en aan de vereiste van het eerlijk proces, - hetgeen 
de appèlrechters hier ook uitdrukkelijk vaststellen -, dan komt het dus aan de rechter toe te 
beslissen welke gevolgen de onregelmatigheid moet meebrengen: de omstandigheid dat 
de  pleegvorm,  die  werd  miskend,  betrekking  heeft  op  een  door  het  E.V.R.M.  of  de 
Grondwet gewaarborgd grondrecht, doet aan deze bevoegdheid van de rechter niets af. 

8 Cass., 14 okt. 2003, A.R. P.03.0762.N, nr. 499 met concl. van advocaat-generaal DE SWAEF; 23 
maart 2004, A.R. P.04.0012.N, nr. 165.
9 Hof Mensenrechten, arrest SCHENK/ZWITSERLAND van 12 juli 1988, Publ. Eur. Court H.R.,  Serie A, 
Vol. 140; arrest KHAN/VERENIGD KONINKRIJK van 12 mei 2000, Recueil des arrêts et décisions, 2000-V; 
arrest P.G en J.H./VERENIGD KONINKRIJK van 25 sept. 2001, Recueil des arrêts et décisions, 2001-IX; 
arrest ALLAN/VERENIGD KONINKRIJK van 5 nov. 2002, Recueil des arrêts et décisions, 2002-IX.
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Er  moet  dus  besloten  worden  dat  de  appelrechters,  in  tegenstelling  tot  wat  eiser 
voorhoudt,  niet  verplicht  waren  de  door  hen  vastgestelde  onrechtmatigheid  te 
sanctioneren door het bewijs dat ingevolge de onregelmatige huiszoeking werd verkregen 
uit te sluiten.

Het tweede middel faalt bijgevolg naar recht.
6. In dit tweede middel verzoekt eiser, in ondergeschikte orde, om aan het Arbitragehof 

twee prejudiciële vragen te stellen. 
Deze  vragen  hebben  betrekking,  enerzijds,  op  de  gebeurlijke  schending,  door  de 

artikelen 87, 88 en 89bis Wetboek van Strafvordering, geïnterpreteerd in de zin dat de 
schending van deze artikelen niet leidt tot de nietigheid van de huiszoeking, noch tot de 
uitsluiting van het ter gelegenheid van deze huiszoeking verkregen bewijs, van artikel 15 
van de Grondwet, samengelezen met de artikelen 6 en 8 E.V.R.M. (eerste prejudiciële 
vraag) en, anderzijds, op de gebeurlijke schending, door artikel 26 van de Wet op het 
Politieambt, geïnterpreteerd in de zin dat de schending van dit artikel niet leidt tot de 
nietigheid van de huiszoeking, noch tot de uitsluiting van het ter gelegenheid van deze 
huiszoeking  verkregen  bewijs,  van  artikel  12,  tweede  lid  Grondwet,  opnieuw 
samengelezen met de artikelen 6 en 8 E.V.R.M. (tweede prejudiciële vraag)

7. Ik moge er opnieuw aan herinneren, enerzijds, dat het in de eerste plaats aan de 
rechter en aan het Hof toekomt om de verdragen, de Grondwet en de wet uit te leggen en, 
anderzijds, dat de rechter, in de regel, de gehele procedure die voor hem aanhangig is zelf 
moet afhandelen. Het is enkel in de door de wet voorziene uitzonderingen dat de rechter 
zich, vooraleer verder uitspraak te doen, bij wijze van prejudiciële vraag moet richten tot 
het Arbitragehof.

Artikel  26,§1,  3°  van  de  Bijzondere  Wet  op  het  Arbitragehof,  dat  een  dergelijke 
wettelijke uitzondering inhoudt, bepaalt dat het Arbitragehof prejudicieel uitspraak doet 
over vragen die betrekking hebben op, onder meer, de schending door een wet van de 
artikelen van Titel  II  van de Grondwet.  Als uitzondering is  deze bepaling van strikte 
interpretatie.

Wanneer de twee voorgestelde prejudiciële vragen getoetst worden aan artikel 26,§1, 3° 
van de Bijzondere Wet op het Arbitragehof kan alleen worden vastgesteld dat deze vragen 
niet aan de voorwaarden van dit artikel voldoen.

Allereerst  blijkt  immers  al  dat  aan  het  Arbitragehof  niet  gevraagd  wordt  of  de 
aangewezen artikelen de Grondwet schenden, maar wel of de door de appèlrechters aan de 
schending  van  deze  artikelen  toegekende  gevolgen  grondwettelijk  zijn.  Aan  het 
Arbitragehof wordt bijgevolg enkel gevraagd de grondwettelijkheid te onderzoeken van 
een rechterlijke beslissing, met name de beslissing van de appèlrechters om het resultaat 
van de onregelmatige huiszoeking niet van het bewijs uit te sluiten.

Het  onderzoek  van  de  grondwettelijkheid  van  een  rechterlijke  beslissing  behoort 
evenwel niet tot de opdracht van het Arbitragehof, maar komt alleen het Hof van Cassatie 
toe10.

In de tweede plaats moet ook worden vastgesteld dat de twee voorgestelde prejudiciële 
vragen het Arbitragehof enkel verzoeken na te gaan of de schending van de aangewezen 
artikelen  de  Grondwet  schendt.  De  eiser  vraagt  dus  aan  het  Arbitragehof  om  de 
grondwettelijkheid te toetsen van een schending van de wet: ook dit behoort niet tot de 
opdracht van het Arbitragehof.

Bovendien kan er ook nog op worden gewezen dat in de prejudiciële vraagstelling een 
verband  wordt  gelegd  tussen  de  onverenigbaarheid  van  de  door  de  appèlrechters 

10 Cass., 20 nov. 1975,  A.C. 1976, 359; 16 nov. 1983, A.R. 3116,  A.C. 1983-84, nr.147; 14 feb. 
2001, A.R. P.00.1606.F, nr. 90; 12 okt. 2004, A.R. P.04.0476.N, nr. 473.
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gehanteerde en door eiser bekritiseerde interpretatie van de aangewezen artikelen met de 
artikelen 6 en 8 E.V.R.M, enerzijds, en met de artikelen 12, tweede lid, en 15 van de 
Grondwet anderzijds: de strijdigheid van de aangewezen artikelen met de Grondwet wordt 
hier dus rechtstreeks afgeleid uit  de schending van de artikelen 6 en 8 E.V.R.M. Het 
uitgangspunt dat de door de appèlrechters gehanteerde interpretatie van de artikelen 87, 
88 en 89bis Wetboek van Strafvordering of van artikel 26 van Wet op het Politieambt de 
artikelen 6 en 8 E.V.R.M. schendt, faalt evenwel naar recht, zoals hiervoor gebleken is uit 
het antwoord op het tweede middel.

Tenslotte  dient  nog  te  worden  vastgesteld  dat  het  E.V.R.M.  voorrang  heeft  op  de 
Grondwet en dat de artikelen 12 en 15 van de G.W., die net zo min als de artikelen 6 en 8 
E.V.R.M. het bewijs dat verkregen werd door een onregelmatige huiszoeking op absolute 
wijze uitsluiten, zelf niet verder reiken of geen andere eisen stellen dan de artikelen 6 en 8 
E.V.R.M.: het Hof besliste recent dat in een dergelijk geval een toetsing aan het E.V.R.M. 
volstaat en dat een verdere toetsing van de wet aan de G.W. niet langer dienstig is11.

De voorgestelde prejudiciële vragen dienen dus niet gesteld te worden.
8. In het eerste middel wordt aangevoerd dat de loods waarin de zoeking plaatsvond 

dient aanzien te worden als een woning in de zin van artikel 15 Grondwet en 8 E.V.R.M., 
maar uit het antwoord op het eerste middel blijkt al dat het gegeven of het om een woonst 
gaat of niet, niets verandert aan het feit dat het aan de rechter toekomt te oordelen wat de 
gevolgen zijn  van de onrechtmatige  zoeking:  het  eerste  middel  kan bijgevolg niet  tot 
cassatie leiden, zodat het niet ontvankelijk is. Dit brengt meteen mee dat de prejudiciële 
vraag die in dit eerste middel wordt voorgesteld ook niet moet worden gesteld, omdat het 
middel niet ontvankelijk is om redenen die eigen zijn aan de cassatieprocedure.

Conclusie: verwerping.

ARREST

(A.R. P.04.1127.N)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest op 16 juni 2004 gewezen door het 

Hof van Beroep te Gent, correctionele kamer.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Luc Van hoogenbemt heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Patrick Duinslaeger heeft geconcludeerd.
III. Cassatiemiddelen
De eiser voert in een memorie twee middelen aan. Die memorie is aan dit ar-

rest gehecht en maakt daarvan deel uit.
IV. Beslissing van het Hof
A. Onderzoek van de middelen
1. Tweede middel
Overwegende dat eiser in dit middel ervan uitgaat dat de bedrijfsruimte waarin 

de zoeking plaatsvond waarvan de appèlrechters onaantastbaar vaststellen dat zij 
op  een onregelmatige  wijze  is  geschied,  als  een woonst  dient  te  worden be-
schouwd;

1.1. Eerste en tweede onderdeel

11 Cass., 9 nov. 2004, A.R. P.04.0849.N, nr. 539.
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Overwegende dat noch uit artikel 6 E.V.R.M., dat het eerlijk proces waarborgt, 
noch uit artikel 8 E.V.R.M., dat het recht op eerbiediging van het privé-, het ge-
zinsleven, de woning en de briefwisseling waarborgt, noch uit enige grondwette-
lijke of wettelijke bepaling volgt dat bewijs dat met miskenning van een door dit 
verdrag of door de Grondwet gewaarborgd grondrecht werd verkregen, altijd on-
toelaatbaar is;

Overwegende dat,  behoudens wanneer  een verdragsrechtelijke of  wettelijke 
bepaling zelf de rechtsgevolgen van de miskenning van een wettelijk voorge-
schreven  pleegvorm  betreffende  bewijsverkrijging  bepaalt,  de  rechter  beslist 
welke gevolgen deze onrechtmatigheid meebrengt; dat de omstandigheid dat de 
pleegvorm, waarvan de miskenning wordt vastgesteld, betrekking heeft op een 
door de artikelen 6 en 8.2 E.V.R.M. en de artikelen 12, tweede lid en 15 Grond-
wet gewaarborgde grondrechten hieraan niets afdoet;

Dat de onderdelen falen naar recht;
1.2. Prejudiciële vragen
Overwegende dat eiser het Hof verzoekt de volgende prejudiciële vragen aan 

het Arbitragehof te stellen:
"1. Schenden de artikelen 87, 88 en 89bis van het Wetboek van Strafvordering, 

geïnterpreteerd in die zin dat de overtreding van deze artikelen niet leidt tot nie-
tigheid van de huiszoeking, noch tot uitsluiting van het ter gelegenheid van deze 
huiszoeking verkregen bewijs, artikel 15 juncto 12, tweede lid van de Grondwet 
samen gelezen met de artikelen 6 en 8 van het Europees Verdrag tot Bescher-
ming van de Rechten van de Mens en de fundamentele vrijheden?

2. Schendt artikel 26 van de wet op het politieambt, geïnterpreteerd in die zin 
dat de schending van dit artikel niet leidt tot nietigheid van de gedane vaststel-
ling, noch tot uitsluiting van het ter gelegenheid van deze zoeking verkregen be-
wijs, artikel 12, tweede lid van de Grondwet samen gelezen met de artikelen 6 en 
8 van het Europees Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens en de 
fundamentele vrijheden?"

Overwegende dat de rechter bevoegd is om te oordelen over zowel de uitleg-
ging en toepasselijkheid van de Grondwet en van de wet, als over de bestaan-
baarheid van een wet met een verdragsbepaling die in het interne recht recht-
streekse werking heeft;

Overwegende dat het in de eerste plaats de rechter is die het verdrag uitlegt;
Overwegende dat het verdrag met rechtstreekse werking voorrang heeft op de 

Grondwet; dat wanneer de Grondwet, zoals hier, geen verdere eisen stelt dan een 
verdragsbepaling met rechtstreekse werking, een toetsing van de wet aan het ver-
drag volstaat en een verdere toetsing van de wet aan de Grondwet niet dienstig 
is;

Dat het Hof de prejudiciële vragen niet moet stellen;
2. Eerste middel in zijn geheel
Overwegende dat het middel dat aanvoert dat de loods waarin de zoeking heeft 

plaats gevonden, als een woonst dient te worden beschouwd in de zin van artikel 
8 E.V.R.M. en artikel 15 Grondwet, onafgezien of er al dan niet uitsluitend pro-
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fessionele activiteiten worden uitgeoefend, niet tot cassatie kan leiden gelet op 
het antwoord op het tweede middel;

Dat het middel mitsdien niet ontvankelijk is;
Overwegende dat eiser het Hof verzoekt de volgende prejudiciële vraag aan 

het Arbitragehof te stellen:
"Schenden de artikelen 87, 88 en 89bis van het Wetboek van Strafvordering, 

geïnterpreteerd in die zin dat deze artikelen niet van toepassing zijn en niet die-
nen te worden nageleefd indien het voorwerp van de inmenging van het open-
baar gezag de professionele activiteiten en lokalen van een rechtsonderhorige 
zijn,  artikel  10  en  11  van  de  Grondwet  samen  gelezen  met  artikel  8  en  14 
E.V.R.M. en artikel 26 I.V.B.P.R.?"

Dat het middel niet ontvankelijk is verklaard om redenen die eigen zijn aan de 
cassatieprocedure, zodat de opgeworpen prejudiciële vraag niet moet worden ge-
steld;

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 en het verzoek tot het stellen van prejudiciële vra-

gen aan het Arbitragehof;
Veroordeelt eiser in de kosten.

16 november 2004 - 2° kamer – Voorzitter: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter – Verslag-
gever: de h. Van hoogenbemt – Gelijkluidende conclusie van de h. Duinslaeger, advocaat-
generaal – Advocaten: mrs. Ph. Traest, Brussel en H. Rieder, Gent.

Nr. 551

2° KAMER - 16 november 2004

1º VEROORDELING MET UITSTEL EN OPSCHORTING VAN DE 
VEROORDELING — ALLERLEI - HERROEPING - ONDERGANE VOORHECHTENIS IN ANDERE 
PROCEDURE - VERMELDING EN AANREKENING.

2º VEROORDELING MET UITSTEL EN OPSCHORTING VAN DE 
VEROORDELING — PROBATIEUITSTEL - HERROEPING - VOORGAANDE 
PROCESSTUKKEN - VOEGING BIJ HET DOSSIER - VASTSTELLING DOOR DE RECHTER.

1º Artikel 16 Probatiewet houdt geen verband met het aanrekenen van een in een andere 
procedure reeds ondergane voorhechtenis op een door herroeping effectief  geworden 
gevangenisstraf zodat de uitspraak van herroeping die reeds ondergane voorhechtenis  
niet moet vermelden. 

2º  Artikel  17  Probatiewet  vereist  niet  dat  in  geval  van  dagvaarding  strekkende  tot  



1842 HOF VAN CASSATIE 16.11.04 - Nr. 551 

herroeping,  de  rechter  uitdrukkelijk  vaststelt  dat  de  processtukken  betreffende  de 
misdrijven die aanleiding hebben gegeven tot het probatieuitstel, ook daadwerkelijk bij  
het dossier zijn gevoegd1.

(M. e.a.)

ARREST

(A.R. P.04.0917.N)

I. Bestreden beslissing
De cassatieberoepen zijn gericht tegen het arrest, op 4 mei 2004 gewezen door 

het Hof van Beroep te Antwerpen, correctionele kamer.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Etienne Goethals heeft verslag uitgebracht.
Procureur-generaal Marc De Swaef heeft geconcludeerd.
III. Cassatiemiddelen
De eiseressen stellen in een verzoekschrift en in een memorie samen vijf mid-

delen voor. Dit verzoekschrift en die memorie zijn aan dit arrest gehecht en ma-
ken daarvan deel uit.

IV. Beslissing van het Hof
A. Onderzoek van de middelen
1. Eerste middel
Overwegende dat het middel, dat aanvoert dat de niet-naleving van de proba-

tievoorwaarden enkel erin bestond nieuwe feiten te hebben gepleegd;
Overwegende dat evenwel het arrest het herroepen van het probatie-uitstel niet 

laat steunen op nieuwe feiten maar op de niet-naleving van de probatievoorwaar-
den;

Overwegende dat het middel geheel opkomt tegen de beoordeling van de fei-
ten door de rechter en het Hof verplicht tot een onderzoek van feiten waarvoor 
het Hof niet bevoegd is;

Dat het middel niet ontvankelijk is;
2. Tweede middel
Overwegende dat een vraag aan het Hof zonder te preciseren hoe en waardoor 

de bestreden beslissing onwettig is, geen cassatiemiddel is;
3. Derde middel
Overwegende dat artikel 16 Probatiewet geen verband houdt met het aanreke-

nen van een in een andere procedure reeds ondergane voorhechtenis op een door 
herroeping effectief geworden gevangenisstraf maar alleen de onbeperkte samen-
voeging toelaat van de ten gevolge van de herroeping uitgesproken of uitvoer-
baar geworden straffen met deze die voor het nieuwe misdrijf werden uitgespro-
ken; dat het middel, in zoverre het aanvoert dat krachtens artikel 16 Probatiewet, 
de uitspraak van herroeping de reeds ondergane voorhechtenis moet vermelden, 

1 Zie Cass., 25 juni 1980, A.C. 1979-1980, nr. 674. 
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faalt naar recht;
Overwegende voor het overige, dat het middel in zoverre het de tenuitvoerleg-

ging van de bestreden beslissing betreft, niet ontvankelijk is;
4. Vierde middel
Overwegende dat  de appèlrechters benadrukken dat het  probatie-uitstel  niet 

herroepen wordt omwille van het plegen van nieuwe feiten, maar omwille van de 
niet-naleving van de voorwaarden; dat zij aldus op dit punt het beroepen vonnis 
niet bevestigen noch de aangevoerde onregelmatigheid overnemen;

Dat het middel feitelijke grondslag mist;
5. Vijfde middel 
Overwegende dat artikel 17 Probatiewet niet vereist dat in geval van dagvaar-

ding strekkende tot herroeping, de rechter uitdrukkelijk vaststelt dat de proces-
stukken betreffende de misdrijven die aanleiding hebben gegeven tot het probati-
euitstel, ook daadwerkelijk bij het dossier zijn gevoegd;

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

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

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

16 november 2004 - 2° kamer – Voorzitter: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter – Verslag-
gever: de h. Goethals – Gelijkluidende conclusie van de h. De Swaef, procureur-generaal 
– Advocaten: mrs. B. Spriet, Turnhout en B. Van Winsen, Turnhout.

Nr. 552

2° KAMER - 17 november 2004

1º HOGER BEROEP — STRAFZAKEN (DOUANE EN ACCIJNZEN 
INBEGREPEN) — HOOFDBEROEP. VORM. TERMIJN - TERMIJN - BIJ VERSTEK VEROORDEELDE 
BEKLAAGDE - VERKLARING VAN HOGER BEROEP - TERMIJN - AANVANG - BETEKENING - RECHTEN 
VAN DE MENS - ART. 6.1 E.V.R.M. - RECHT OP EEN RECHTERLIJKE INSTANTIE - 
DAADWERKELIJK RECHTSMIDDEL - GEVOLG.

2º RECHTEN VAN DE MENS — VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS — 
ART. 6 — ART. 6.1 - BIJ VERSTEK VEROORDEELDE BEKLAAGDE - VERKLARING VAN HOGER 
BEROEP - TERMIJN - AANVANG - BETEKENING - RECHT OP EEN RECHTERLIJKE INSTANTIE - 
DAADWERKELIJK RECHTSMIDDEL - SCHENDING.

3º ARBITRAGEHOF - PREJUDICIËLE VRAAG - HOF VAN CASSATIE - VERPLICHTING - 
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GRENZEN - MIDDEL DAT GEEN VERBAND HOUDT MET HET BESTREDEN ARREST.

4º PREJUDICIEEL GESCHIL - ARBITRAGEHOF - HOF VAN CASSATIE - VERPLICHTING 
- GRENZEN - MIDDEL DAT GEEN VERBAND HOUDT MET HET BESTREDEN ARREST.

5º ARBITRAGEHOF - PREJUDICIËLE VRAAG - HOF VAN CASSATIE - VERPLICHTING - 
GRENZEN - VROEGER ARREST - VRAAG MET HETZELFDE VOORWERP.

6º PREJUDICIEEL GESCHIL - ARBITRAGEHOF - HOF VAN CASSATIE - VERPLICHTING 
- GRENZEN - VROEGER ARREST - VRAAG MET HETZELFDE VOORWERP.

1º en 2° Artikel 203 van het Wetboek van Strafvordering schendt artikel 6 van het Europees 
Verdrag van de Rechten van de Mens en de fundamentele vrijheden niet, en legt aan de  
rechtzoekenden evenmin een termijn op die materieel onmogelijk na te leven is, door te  
bepalen dat de termijn om hoger beroep in te stellen tegen een bij  verstek gewezen  
beslissing begint te lopen vanaf de betekening ervan aan de veroordeelde partij of aan  
haar woonplaats1. (Art. 6.3 E.V.R.M.; Art. 203 Sv.)

3º en 4° Wanneer een cassatiemiddel geen verband houdt met het bestreden arrest en,  
bijgevolg, niet ontvankelijk is omdat het is gegrond op de kritiek van wettelijke bepalingen  
waarop het bestreden arrest niet steunt, is er geen reden om aan het Arbitragehof een  
prejudiciële vraag te stellen die daarop betrekking heeft2.  (Art.  26, §2 Bijzondere Wet 
Arbitragehof)

5º en 6° Het Hof van cassatie is niet verplicht een prejudiciële vraag te stellen aan het  
Arbitragehof,  wanneer dit reeds uitspraak heeft  gedaan op een vraag met een zelfde 
onderwerp3. (Art. 26, §2 Bijzondere Wet Arbitragehof)

(P.)

ARREST (vertaling)

(A.R. P.04.1075.F)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest, dat op 18 juni 2004 door het Hof 

van Beroep te Bergen, correctionele kamer, is gewezen. 
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Frédéric Close heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Raymond Loop heeft geconcludeerd.
III. Cassatiemiddelen
Eiser voert een middel aan in een memorie, waarvan een voor eensluidend ver-

klaard afschrift aan dit arrest is gehecht.
IV. Beslissing van het Hof
Overwegende dat het arrest het hoger beroep van eiser niet ontvankelijk ver-

klaart omdat het is ingesteld meer dan vijftien dagen na de overeenkomstig arti-
kel 37, §1 van het Gerechtelijk Wetboek aan zijn woonplaats gedane betekening;

Over het middel:
Eerste onderdeel:

1 Zie Cass., 1 feb. 1994, A.R. P.93.1745.N, nr. 61.
2 Zie Cass., 19 maart 2002, A.R. P.00.1603.N, nr. 189.
3 Cass., 3 dec. 2003, A.R. P.03.1191.F, nr. 616.
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Overwegende dat het arrest eiser het recht niet ontzegt om zich te beroepen op 
het bestaan van een beschikbaar rechtsmiddel; dat het alleen vaststelt dat eiser de 
voorwaarden niet heeft nageleefd die de wet aan de uitoefening ervan stelt;

Overwegende dat artikel 203 van het Wetboek van Strafvordering artikel 6 van 
het Europees Verdrag van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden 
niet schendt en aan de rechtzoekenden evenmin "een termijn (oplegt) die materi-
eel onmogelijk na te leven is", door te bepalen dat de termijn om hoger beroep in 
te stellen tegen een bij verstek gewezen beslissing begint te lopen vanaf de bete-
kening ervan aan de veroordeelde partij of aan haar woonplaats;

Dat dit onderdeel niet kan worden aangenomen;
Tweede onderdeel:
Overwegende dat eiser kritiek uitoefent op het Wetboek van Strafvordering, in 

zoverre het een discriminatie invoert tussen, enerzijds, de beklaagde die, wan-
neer hij niet persoonlijk of vertegenwoordigd door zijn advocaat verschijnt nadat 
hij op de inleidende terechtzitting is verschenen, zijn recht op verzet verliest, en 
anderzijds, de beklaagde die, wanneer hij niet reeds verschenen is op de inleiden-
de terechtzitting, dit recht behoudt, in voorkomend geval tot het verstrijken van 
de buitengewone termijn bepaald bij artikel 187, tweede lid van voormeld wet-
boek;

Overwegende dat eiser vraagt dat een prejudiciële vraag zou worden gesteld 
aan het Arbitragehof;

Overwegende dat het middel, in zoverre het gegrond is op een kritiek op de ar-
tikelen 185 en 187 van het Wetboek van Strafvordering, geen verband houdt met 
het bestreden arrest; dat dit de niet-ontvankelijkheid van het hoger beroep van ei-
ser immers alleen afleidt uit het artikel 203, §1 van dat wetboek, welk artikel niet 
verwijst naar voormelde artikelen 185 en 187;

Dat het middel, wat dat betreft, niet ontvankelijk is, zodat de prejudiciële vraag 
die erop betrekking heeft niet dient te worden gesteld;

Overwegende dat het middel, voor het overige, in zoverre het betrekking heeft 
op artikel 203, §1 van het Wetboek van Strafvordering, in werkelijkheid aan de 
wetgever verwijt dat hij geen buitengewone termijn voor hoger beroep heeft ver-
leend aan de bij verstek veroordeelde beklaagde;

Maar overwegende dat het Arbitragehof, bij arrest nr. 9/2002 van 9 januari 
2002, voor recht heeft verklaard dat voormeld artikel 203, §1, de artikelen 10 en 
11 van de Grondwet niet schendt;

Dat er, bijgevolg, met toepassing van artikel 26, §2, tweede lid, 2° van de Bij-
zondere Wet op het Arbitragehof van 6 januari 1989, geen grond is om het de 
prejudiciële vraag te stellen die tot staving van dit deel van het middel werd ge-
formuleerd;

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

17 november 2004 - 2° kamer –  Voorzitter: de h. Fischer, afdelingsvoorzitter –  Ver-
slaggever:  de h. Close –  Gelijkluidende conclusie  van de h. Loop, advocaat-generaal – 
Advocaten: mrs. M.-F. Dubuffet, Brussel en B. Pinchart, Bergen.

Nr. 553

2° KAMER - 17 november 2004

1º ARBITRAGEHOF - PREJUDICIËLE VRAAG - RECHTBANKEN - VERPLICHTING - 
GRENZEN.

2º PREJUDICIEEL GESCHIL - ARBITRAGEHOF - RECHTBANKEN - VERPLICHTING - 
GRENZEN.

3º ARBITRAGEHOF - PREJUDICIËLE VRAAG - RECHTBANKEN - PRINCIPE VAN DE 
WETTIGHEID VAN DE AANTIJGINGEN - VERPLICHTING - BEGRIP.

4º PREJUDICIEEL GESCHIL - ARBITRAGEHOF - RECHTBANKEN - PRINCIPE VAN DE 
WETTIGHEID VAN DE AANTIJGINGEN - VERPLICHTING - BEGRIP.

1º  en  2°  Het  rechtscollege  waarvan  de  beslissing  vatbaar  is  voor  voorziening  is  niet  
verplicht het Arbitragehof een prejudiciële vraag te stellen wanneer het van oordeel is dat  
de bepaling die moet worden toegepast de Grondwet niet kennelijk schendt of dat het  
antwoord op die vraag niet  noodzakelijk  is  om zijn  beslissing te wijzen1.  (Art.  26,  §2 
Bijzondere Wet Arbitragehof)

3º en 4° Wanneer de appèlrechters weigeren aan het Arbitragehof een prejudiciële vraag te 
stellen over de discriminatie die artikel 442bis van het Strafwetboek dat de ongewenste  
intimiteiten straft zou inhouden, omdat dat artikel het principe van de wettigheid van de 
aantijgingen zou miskennen, en wanneer zij enerzijds, uiteenzetten dat het antwoord op  
die vraag niet noodzakelijk was om hun beslissing te wijzen en zij zich uitspreken over de  
wettigheid van de bedoelde aantijging, terwijl zij echter uitgebreid de bestanddelen van 
die telastlegging preciseren door op zoek te gaan naar de bedoeling van de wetgever in  
het licht van de parlementaire voorbereiding, zodat daaruit blijkt dat zij het antwoord op  
die vraag noodzakelijk achten om hun beslissing te wijzen, en wanneer anderzijds, het 
arrest niet vaststelt dat de wettelijke bepaling die ongewenste intimiteiten strafbaar stelt  
de Grondwet niet kennelijk schendt, schenden de appèlrechters de artikelen 10, 11, 12  
en 14 van de Grondwet en artikel 26, §2 van de Bijzondere Wet van 6 januari 1989 op 
het  Arbitragehof.  (Artt.  10,  11,  12  en  14  G.W.  1994;  Art.  26,  §2  Bijzondere  Wet 
Arbitragehof)

(R. T. F.)

ARREST (vertaling)

(A.R. P.04.1096.F)

1 Zie Cass., 19 mei 1999, A.R. P.99.1546.F, nr. 293.
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I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, dat op 22 juni 2004 door het Hof 

van Beroep te Luik, correctionele kamer, is gewezen. 
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Benoît Dejemeppe heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Raymond Loop heeft geconcludeerd.
III. Cassatiemiddelen
Eiser voert twee middelen aan in een memorie, waarvan een voor eensluidend 

verklaard afschrift aan dit arrest is gehecht.
IV. Beslissing van het Hof
A. In zoverre het cassatieberoep is gericht tegen de beslissing over de strafvor-

dering:
Over het eerste middel:
Eerste onderdeel:
Overwegende dat eiser aanvoert dat, door te weigeren aan het Arbitragehof 

een prejudiciële vraag te stellen over de discriminatie die artikel 442bis van het 
Strafwetboek volgens hem zou inhouden, omdat dit het principe van de wettig-
heid van de aantijgingen zou miskennen, de appèlrechters de artikelen 10, 11, 12 
en 14 van de Grondwet en artikel 26, §2 van de Bijzondere Wet van 6 januari 
1989 op het Arbitragehof schenden;

Overwegende dat volgens voormeld artikel 442bis, degene wordt gestraft die 
een persoon heeft belaagd terwijl hij wist of had moeten weten dat hij door zijn 
gedrag de rust van die persoon ernstig zou verstoren;

Overwegende dat eiser uit het ontbreken van een "afdoende definitie" van dit 
misdrijf heeft afgeleid dat de telastleggingen niet ontvankelijk zijn en heeft ge-
vraagd dat de volgende prejudiciële vraag aan het Arbitragehof zou worden ge-
steld: "Schendt artikel 442bis van het Strafwetboek de artikelen 10 en 11 van de 
Grondwet afzonderlijk of in onderling verband met de artikelen 12 en 14 van de 
Grondwet evenals met de artikelen 6 en 7 van het Europees Verdrag van de 
Rechten van de Mens en artikel 15 van het Internationaal verdrag betreffende de 
burgerlijke en politieke rechten, in zoverre de bestreden strafrechtelijke bepaling 
een discriminatie creëert tussen twee burgers of twee rechtzoekenden die dezelf-
de materiële handelingen in dezelfde geestes- of bewustzijnstoestand of met de-
zelfde wil hebben gepleegd, enerzijds wegens het feit dat een wettelijke definitie 
ontbreekt van het materieel bestanddeel van het misdrijf waarbij het principe van 
de wettigheid van de aantijgingen en van de straffen wordt nageleefd, en ander-
zijds, wegens het feit [...] dat de definitie van het moreel bestanddeel van dit mis-
drijf een te grote beoordelingsbevoegdheid laat in een rechtsmaterie die beheerst 
wordt door de beginselen van de restrictieve en wettige interpretatie, wat tot ge-
volg heeft dat de strafrechtelijke en procedurele behandeling die ieder van hen te 
wachten staat, ten gevolge van die schending, een inbreuk op het gelijkheidsbe-
ginsel kan opleveren?";

Overwegende dat met toepassing van artikel 26, §2, 2°, tweede lid van de Bij-
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zondere Wet op het Arbitragehof van 6 januari 1989, een rechtscollege niet ver-
plicht is het Arbitragehof een prejudiciële vraag te stellen wanneer het van oor-
deel  is  dat  de  bepaling  die  het  moet  toepassen  de  Grondwet  niet  kennelijk 
schendt of dat het antwoord op die vraag niet noodzakelijk is om zijn beslissing 
te wijzen;

Overwegende dat de appèlrechters, enerzijds, uiteenzetten dat het antwoord op 
die vraag niet noodzakelijk was om hun beslissing te wijzen en de wettigheid van 
de aantijging belaging van personen beoordelen; dat zij daartoe uitgebreid de be-
standdelen van die telastlegging preciseren door op zoek te gaan naar de bedoe-
ling van de wetgever in het licht van de parlementaire voorbereiding van de wet; 
dat daaruit blijkt dat zij het antwoord op die vraag noodzakelijk achten om hun 
beslissing te wijzen;

Overwegende dat, anderzijds, het arrest niet vaststelt dat de wettelijke bepaling 
die belaging strafbaar stelt de Grondwet niet kennelijk schendt;

Dat dit onderdeel gegrond is;
En overwegende dat er geen grond is tot onderzoek van het tweede onderdeel 

of van het tweede middel aangezien deze niet tot cassatie zonder verwijzing kun-
nen leiden;

B. In zoverre het cassatieberoep is gericht tegen de beslissingen op de tegen ei-
ser ingestelde burgerlijke rechtsvordering:

Overwegende dat eiser geen enkel bijzonder middel aanvoert;
Overwegende evenwel dat de hierna, op het onbeperkte cassatieberoep van ei-

ser,  uit  te  spreken vernietiging van de beslissing op de tegen hem ingestelde 
strafvordering, de vernietiging meebrengt van de beslissingen over het beginsel 
van de aansprakelijkheid en de omvang van de schade die het gevolg zijn van de 
eerste beslissing;

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.

17 november 2004 - 2° kamer –  Voorzitter: de h. Fischer, afdelingsvoorzitter –  Ver-
slaggever: de h. Dejemeppe – Gelijkluidende conclusie van de h. Loop, advocaat-generaal 
– Advocaat: mr. Draps.

Nr. 554

1° KAMER - 18 november 2004

ONDERWIJS - SNEEUWKLASSEN - SOCIAAL VOORDEEL - BEGRIP - GEVOLG.
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Sociale  voordelen  in  de  zin  van  artikel  33  van  de  wet  van  29  mei  1959,  de  zgn.  
Schoolpactwet, zijn voordelen van sociale aard die aan kinderen worden toegekend en 
die niet binnen de normale onderwijsorganisatie vallen; de beslissing dat sneeuwklassen,  
die  onderwijs  verstrekken  in  optimale  gezondheidsomstandigheden  aan  regelmatige  
leerlingen, tot de normale onderwijsorganisatie behoren en dus geen sociaal voordeel  
vormen, is bijgevolg naar recht verantwoord. (Art. 33 Wet 29 mei 1959)

(S. e.a. T. GEMEENTE EVERE)

Conclusie van de heer advocaat-generaal Henkes (vertaling):
I. Feiten van de zaak en voorafgaande rechtspleging
1. Op 19 december 1991 beslist de gemeenteraad van Evere om een jaarlijkse subsidie  

van 1.130.000 BEF toe te kennen voor sneeuwklassen voor de kinderen van het 6de jaar 
van het basisonderwijs van alle gemeentescholen van Evere.

Sneeuwklassen georganiseerd door de vrije scholen in de gemeente Evere krijgen geen 
soortgelijke subsidie. 

De eisers zijn van oordeel dat de beslissing van verweerster de artt. 24, §1, tweede lid 
G.W. en 33 W. 29 mei 1959, de zgn. Schoolpactwet, schendt. Op 3 juni 1992 dagvaarden 
zij de gemeente voor de Rechtbank van Eerste Aanleg te Brussel, opdat zij veroordeeld 
wordt  om hun dat  sociaal  voordeel  toe  te  kennen en bijgevolg veroordeeld wordt  tot 
betaling van een provisioneel bedrag van 2.000.000 BEF.

Bij  vonnis  van  29  november  1996  beslist  de  rechtbank  dat  de  subsidie  voor 
sneeuwklassen een sociaal voordeel is in de zin van art. 33 W. 29 mei 1959 en dat het vrij 
onderwijs en, met name de eisers, op dat sociaal voordeel aanspraak kunnen maken. Het 
veroordeelt bijgevolg verweerster tot betaling van 2.000.000 BEF aan de eisers en vraagt 
haar om de kostenstaten over te leggen van de voordelen betreffende de sneeuwklassen 
die zij sinds 19 december 1991 aan haar gemeenteonderwijs heeft verleend, zodat nadien 
het uiteindelijke bedrag van de veroordeling kan worden vastgesteld.

Op verweersters  hoger  beroep  wijzigt  het  bestreden  arrest  het  vonnis,  verklaart  de 
oorspronkelijke vordering niet-gegrond en veroordeelt de eisers in de kosten van de beide 
aanleggen.

II. Middel
A) Uiteenzetting
2. Het middel voert de schending aan, enerzijds, van de artt. 10, 11 en 24, inzonderheid 

24,  §§1,  3  en  4  G.W.  en,  anderzijds,  van  art.  33  W.  29  mei  1959  (de  zgn. 
“Schoolpactwet”)  tot  wijziging  van  sommige  bepalingen  van  de  onderwijswetgeving, 
zoals  die  bepaling  van  toepassing  was  in  de  Franse  Gemeenschap  vóór  de 
inwerkingtreding van het decreet van 7 juni 2001 betreffende de sociale voordelen.

In  hoofdzaak  verwijten  de  eisers  het  bestreden  arrest  beslist  te  hebben  dat  de 
organisatie  van  sneeuwklassen  geen sociaal  voordeel  is  in  de zin  van  art.  33 van de 
voornoemde wet van 29 mei 1959.

B. Beoordeling 
3. Art. 33 W. 29 mei 1959, vóór de wijziging ervan bij het decreet van 7 juni 2001 be-

treffende de sociale voordelen1, luidde als volgt:
“Onverminderd de afwijkende bepalingen, voorzien in deze wet, wordt de financiële 

tussenkomst van de provincies en de gemeenten ten bate van het vrij onderwijs beperkt tot 

1 Art. 2 van het decreet geeft een  limitatieve opsomming van de "enige sociale voordelen" in de zin 
van art. 33 W. 29 mei 1959. “Sneeuwklassen” komen er niet in voor.  Conform de circulaire van 1 
juni 1960, blijven ze dus buiten dat wettelijk begrip vallen.
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het gezondheidstoezicht en de aan de leerlingen verleende sociale voordelen. De provin-
cies en de gemeenten mogen geen enkel onderscheid maken tussen de kinderen, welke 
scholen die ook bezoeken. Zij hebben evenwel geen enkele verplichting tegenover de kin-
deren die de Rijksscholen bezoeken. De beslissingen van de provincie- en gemeenteraden 
worden aan de Minister van Openbaar Onderwijs meegedeeld; de Koning kan ze wegens 
overtreding van de wet of strijdigheid met het algemeen belang vernietigen binnen een 
termijn van veertig dagen, te rekenen vanaf de mededeling”.

De wetgever heeft doelbewust de sociale voordelen niet gedefinieerd. Dat blijkt duide-
lijk uit de parlementaire voorbereiding betreffende het ontwerp van wet tot wijziging van 
de wetgeving betreffende het bewaarschoolonderwijs,  het  lager,  middelbaar,  normaal-, 
technisch en kunstonderwijs.  De kwestie werd drie maal uitdrukkelijk aangesneden en 
telkens kwam er een categoriek antwoord:

- in de bespreking van die bepaling in de memorie van toelichting staat, enerzijds, dat 
het niet opportuun werd geacht de “sociale voordelen” op beperkende wijze te definiëren. 
Daarom ook werd, bij artikel 50 van deze wet, artikel 82 van de gecoördineerde wetten op 
het  lager  onderwijs,  dat  een  beperkende  draagwijdte  had,  opgeheven2;  dat  artikel  had 
immers  uitsluitend  betrekking  op  de  organisatie  van  schoolrefters,  vakantiekolonies, 
bedeling van voedsel of kleding aan de schoolkinderen;

- in het verslag namens de commissie voor het Openbaar Onderwijs aan de Kamer dat, 
op  de  vraag  wat  men  onder  “sociale  voordelen”  verstaat,  antwoordt  dat  “gezien  de 
voortdurende  evolutie  welke  zich  op  dat  gebied  voltrekt,  bezwaarlijk  een  limitatieve 
bepaling (kan) worden gegeven. In plaats van deze evolutie te remmen door een al te 
scherp  omlijnde  en  bijgevolg  beperkende  definitieve  definitie,  dient  er  veeleer  voor 
gezorgd te worden dat zij zich verder kan uitbreiden.  Hieromtrent zal  een rechtspraak 
worden gevestigd”3.

- in het verslag namens de commissie voor het Openbaar Onderwijs aan de Senaat, 
waar de vraag of het niet wenselijk is, zoals vroeger, de sociale voordelen limitatief te 
omschrijven, opnieuw negatief wordt beantwoord aangezien het begrip “sociale voorde-
len” met de tijd evolueert4.

Over voornoemd art. 33 werden twee ministeriële circulaires opgesteld. De ene, van 1 
juni  1960  bevat  enerzijds,  enkele  algemene  regels  inzake  sociale  voordelen,  alsook, 
anderzijds, een opsomming van voordelen die als sociale voordelen worden erkend. Zijn 
uitgesloten:  met  name  openluchtscholen,  vakantiekoloniën  en  -kampen.  De  tweede 
circulaire, van 23 november 1963, verduidelijkt de draagwijdte van allerlei begrippen die 
voor deze zaak niet van belang zijn.

Eens te meer wordt het begrip “sociaal voordeel” niet op algemene en abstracte wijze 
gedefinieerd.

Niettemin schrijft de minister in zijn circulaire van 1 juni 1960 “dat ik, om redenen die 
verschillen naar gelang van het geval, niet als sociale voordelen luidens artikel 33 van de 
wet van 29 mei 1959, kan beschouwen, volgende uitgaven en initiatieven:

b) Openluchtscholen:
Deze klassen,  die  aan regelmatige  leerlingen onderwijs  verstrekken onder  de meest 

gunstige gezondheidsvoorwaarden, maken deel uit van de normale onderwijsorganisatie.
c) Vakantiekoloniën
Hiermede  worden  bedoeld  de  internaten  gelegen  aan  zee,  in  de  Kempen  of  de 

Ardennen, welke tijdens de vakantie kinderen, zelfs al zijn die niet zwak, opnemen”.

2 Gedr. St. Kamer, 1958-1959, Memorie van toelichting, p. 14, nr. 199-1.
3 Gedr. St. Kamer 1958-1959, Verslag, p. 11, nr. 199-2 – door ons onderstreept.
4 Gedr. St. Senaat 1958-1959, Verslag, p. 9, nr. 181.
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In  die  omstandigheden  is  het  niet  onredelijk  staande  te  houden  dat,  met  name 
“sneeuwklassen” “openluchtscholen” of zelfs “vakantiekoloniën” zijn.

Volgens de Raad van State en de zeldzame auteurs die de juridische waarde van de cir-
culaires hebben bestudeerd5, vormen ze richtlijnen die geen enkele verordenende strek-
king hebben.  Voor de minister preciseren ze “sa ligne de conduite en ce qui concerne 
l'exercice  de  son  pouvoir  d'annulation  des  décisions  des  conseils  communaux  et 
provinciaux  (pouvoirs  de  tutelle)  sans  pour  autant  lier  pour  le  futur,  sa  propre 
appréciation, des situations de fait”6. Zoals M.A. DELVAUX zegt, heeft de minister zijn “ju-
risprudentie” vastgelegd7.

5. Verweerster voert tegen het middel twee gronden van niet-ontvankelijkheid aan.
6. Volgens de eerste grond van niet-ontvankelijkheid is het middel vaag m.b.t. tot de 

zogenaamde  schending  van  de  artt.  10,  11  en  24,  §1,  3  et  4  G.W.,  doordat  het  niet 
preciseert hoe het hof van beroep die bepalingen heeft geschonden.

Mijns inziens moet die grond van niet-ontvankelijkheid worden aangenomen.
7. De tweede grond van niet-ontvankelijkheid is hieruit afgeleid dat het middel, m.b.t. 

tot de zogenaamde schending van art. 33 van het “Schoolpact”, eigenlijk opkomt tegen 
een  feitelijke  beoordeling  van  de  bodemrechter,  namelijk  hetgeen  onder  “sociale 
voordelen” moet worden verstaan.

Die beoordeling van die grond van niet-ontvankelijkheid hangt af van het antwoord op 
de  volgende  vragen:  wat  wordt  verstaan  onder  wettelijk  begrip?  Wat  is,  algemeen 
beschouwd, de omvang van de toetsing van het Hof over hetgeen de bodemrechter met 
een dergelijk begrip doet? Zijn, wat deze zaak betreft, “sociale voordelen” al dan niet een 
wettelijk begrip dat het Hof kan toetsen?

De normatieve toetsing door het Hof van Cassatie slaat, grotendeels, op de juridische 
omschrijving door de bodemrechter. Hij moet een feitelijke toestand, waarvan hij de ka-
rakteristieken heeft vastgesteld, identificeren met een wettelijk begrip om de regel te be-
palen die erop van toepassing is8.

Noodgedwongen  vormt  elke  term  die  in  een  rechtsregel  wordt  gebruikt  om  de 
omstandigheden te omschrijven waarin hij moet worden toegepast, een wettelijk begrip. 
Aangezien het Hof tot taak heeft alle schendingen van de wet ongedaan te maken in de 
beslissingen die het voorgelegd krijgt, zou het, in beginsel, elk wettelijk begrip moeten 
toetsen.

Hoewel er, historisch gezien, een traditionele tendens is om die toetsing te beperken9, is 

5 Zie  noot  bij  arrest  TOUSSAINT e.a.,  21  jan.  1965,  nr.  10.982,  Verz.Arr.R.v.St. 1965,  68;  M.A. 
DELVAUX, "Guerre  scolaire  :  suite  … et  fin?  Etude  des  avantages  sociaux dans  l'enseignement", 
R.R.D. 1996, 225; G. GENERET, "Les avantages sociaux dans l'enseignement",  CRISP 1999, p. 9 tot 
10, nr. 1637-1638. 
6 M.A. DELVAUX, o.c. en l.c.
7 Ibid.
8 J. en L. BORE, La cassation en matière civile, éd. 2003, p. 225, nr. 60.03; over de toetsing van de 
omschrijving, zie. F. ROGAUX, La notion du contrôle de la Cour de Cassation, Brussel, Bruylant 1966, 
p. 232 tot 267.
9 Historisch gezien is die tendens waarschijnlijk ontstaan uit het bijzondere statuut van het tribunal 
de cassation dat oorspronkelijk met de wetgevende macht verbonden was en eraan ondergeschikt 
was. Volgens die gedachtegang beperkte art. 3 van de wet van 27 november – 1 december 1790 de 
bevoegdheid van het tribunal de cassation tot de vernietiging van "tout jugement qui contiendra une 
contravention expresse au texte de loi" terwijl er bij interpretatiemoeilijkheden een systeem was uit-
gewerkt dat naar de wetgever verwees (art. 21, tweede lid van dezelfde wet, dat toepassing maakt van 
het in titel II, art.12 van de wet van 16-24 augustus 1790 vermelde algemeen beginsel). Het vereiste 
van de "contravention expresse à la loi" werd behouden in de wetten van 20 april 1810 (art 7, eerste 
lid) en van 4 augustus 1832 (art. 17, tweede lid) tot de wet van 25 maart 1876 enkel nog gewaagde  
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de huidige overwegende, ja zelfs unanieme, zienswijze dat de toetsing van de omschrij-
ving door het regulerende Rechtscollege niet beperkt kan blijven tot louter de bij de wet 
omschreven begrippen. Elk juridisch begrip beantwoordt immers aan een definitie in de 
geest van de wetgever, maar hij drukt dat niet altijd uit; bovendien is elke wettelijke om-
schrijving van een juridisch begrip, uiteraard, onvolledig, in zoverre de bestanddelen van 
die omschrijving zelf voor verduidelijking vatbaar zijn. Om zijn opdracht tot behoud van 
de eenheid van de rechtspraak en de voorzienbaarheid ervan te vervullen, dient het Hof 
van Cassatie de wettelijke begrippen te omschrijven wanneer de wetgever dat niet heeft 
gedaan of dient het bestanddelen te verduidelijken van de begrippen die de wetgever heeft 
omschreven, anders kan het Hof zijn eenheid scheppende opdracht niet uitoefenen voor 
een aantal essentiële kwesties die aan de persoonlijke zienswijze van elke rechter zouden 
worden overgelaten. Wat meer is, precies in de domeinen waar die opdracht het meeste 
nut heeft, zou het regulerende Hof belet worden om op te treden10. Natuurlijk stellen we 
vast dat zulks niet het geval is, zoals overduidelijk blijkt uit de toetsing van het Hof over 
de verschillende begrippen van de artikelen 1382 e.v. van het Burgerlijk Wetboek.

8. Wanneer het door de wet omschreven wettelijk begrip ontbreekt, beslist het Franse 
Hof van Cassatie op onaantastelijke wijze of het al dan niet de omschrijving toetst. Zijn 
houding lijkt door drie soorten overwegingen te zijn ingegeven.

Enerzijds zou het gaan om overwegingen van praktische aard. Volgens J. en L. BORE 
vloeit de onstandvastigheid, ja zelfs de incoherentie in de rechtspraak van het Franse Hof 
van Cassatie waarschijnlijk, althans ten dele, hieruit voort dat het onderscheid tussen feit 
en recht lang werd gebruikt om zijn Rol te ontlasten door de toetsing door het Hof te be-
perken tot hetgeen het essentieel acht voor het behoud van de eenheid van het recht11. In 
dat verband kijken wij uit naar de gevolgen van de invoering, in 2002, van de procedure 
van niet-toelating waarvan men kan verwachten dat daardoor de toevloed van zaken voor 
het Hof op een andere manier zal kunnen worden beheerst.

Die  terughoudende  houding  zou  ook  verklaard  kunnen  worden  doordat  men  de 
bodemrechter duidelijk de mogelijkheid wil bieden de toepassing van de regel zo veel 
mogelijk te personaliseren naar gelang van de omstandigheden van de zaak, althans voor 
zover het beginsel van de gelijkheid voor de wet dit toestaat. 

Tot slot zou de essentiële overweging, die ontleend is aan MARTY12, hierin bestaan dat 
de toetsing door het Hof van Cassatie in de eerste plaats nuttig moet zijn; zo kan een toet-
sing die het Hof niet wilde uitoefenen toch noodzakelijk worden om redelijke oplossingen 
uit te werken wanneer men merkt dat de bodemgerechten te ver gaan in de uitoefening 
van hun beoordelingsbevoegdheid.

9. Wat het Hof van Cassatie van België betreft, werd het beginsel van een algemene 
toetsing in de volgende bewoordingen bevestigd in een arrest van 18 september 196213: 
“Attendu que, s'il appartient au juge du fond de constater les faits sur lesquels il fonde sa 
décision, il appartient à la Cour de contrôler s'il ne s'est pas inspiré d'une notion inexacte 
de la disposition légale qu'il prétend appliquer …”.

Noot 3, ondertekend door W.G., die in de Pasicrisie onder dat arrest werd gepubliceerd, 
benadrukt dat het Hof aldus erop wil wijzen dat het zich het recht voorbehoudt om elke 
omschrijving te toetsen, d.w.z. de toetsing van elke toekenning telkens de bodemrechter 
feiten die hij op onaantastbare wijze heeft vastgesteld een wettelijke aard verleent.

van "contravention à la loi". Die formulering werd bestendigd door de Code judiciaire.
10 J. en L. BORE,  o.c., p. 280-281, nrs. 65.21 en 65.22; F. DUMON, “Over de rechtsstaat”, plechtige 
openingsrede van 3 sept. 1979, A.C. 1979, p. 44-47, nrs. 18 en 19.a.
11 J. en L. BORE, o.c., p. 292-293, nr. 65.142 en p. 293-294, nr. 65.164.
12 Zie G. MARTY, La distinction du fait et du droit, Parijs, 1929, p. 363, nr. 165, noot 16, p. 27-28, nr. 
131, p. 256-252, en vooral p. 363 e.v. inz. p. 364-367, nr. 165.
13 Cass., 18 sept. 1962, Bull. en Pas. 1962, I, 20.
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In zijn openingsrede van 1979 verduidelijkte procureur-generaal F. DUMON hoe het Hof 
concreet die algemene toetsing van de omschrijvingen uitoefent14: soms, wanneer het Hof 
alle mogelijke gevallen en toestanden die een rechtsbegrip kan dekken, in aanmerking 
neemt, definieert het dat begrip15: meestal beperkt het zich ertoe de zin en de draagwijdte 
ervan te preciseren aan de hand van feiten en omstandigheden die eigen zijn aan het geval 
waarover het zich uitspreekt.

We mogen evenwel aannemen dat het Hof soms rechtsbegrippen niet definieert wan-
neer dat buiten de specifieke context van het geval niet echt nuttig is16.

10.  Systematische  toetsing  van  de  omschrijvingen  in  het  licht  van  de  wettelijke 
begrippen betekent niet dat daardoor de onaantastbare beoordelingsbevoegdheid van de 
bodemrechter beperkt wordt tot de zuivere beoordeling van de feiten en dat hem slechts 
de ruimte wordt gelaten voor beoordeling die in sommige teksten is bepaald in de fase 
waarin de uitwerking van de wet moet  worden vastgesteld.  Ook de omschrijving kan 
worden  getoetst  in  het  licht  van  bepaalde  wettelijke  begrippen  die  blijkbaar  aan  de 
beoordeling van de bodemrechters worden overgelaten.

Als voorbeeld daarvan geeft procureur-generaal F. DUMON het begrip “goede zeden”17. 
In de recente rechtspraak van het Hof merkt men dat dit ook geldt voor de begrippen 
“noodzakelijke maatregel tot bescherming van de gezondheid” in de zin van art. 8, tweede 
lid, E.V.R.M.18 of belemmering voor de uitoefening van de erfdienstbaarheid zoals het 
voortvloeit uit art. 701, eerste lid B.W.19.

Het gaat echter om een rechtsbegrip zodat, zoals F. DUMON beklemtoont, de interpretatie 
ervan aan de onaantastbare bevoegdheid van de bodemrechter overlaten niet betekent dat 
men hem daarin volkomen vrij laat: zijn beslissing zal afgekeurd worden als hij bepaalde 
grenzen overschrijdt, bij voorbeeld wanneer hij oordeelt dat de goede zeden die zijn welke 
als dusdanig slechts aanvaard worden door een enkele categorie individuen die hij wille-
keurig als zedelijkheidscriterium heeft gekozen. Een dergelijke interpretatie zou het be-
grip “goede zeden” miskennen, in zoverre het verwijst naar de gangbare maatschappelijke 
moraal. Bij ontstentenis van een dergelijke miskenning zal het Hof zich ertoe beperken te 
beslissen dat de rechter “heeft kunnen” beslissen dat de goede zeden al dan niet werden 
geschonden. Zo kan men ook ervan uitgaan dat de beslissing van de bodemrechter die 
oordeelt dat een gedraging die kennelijk geen verband houdt met het gebruik van een erf-
dienstbaarheid evenwel het gebruik ervan vermindert of het bemoeilijkt,  vernietigd zal 
worden. Een dergelijke toetsing wordt soms marginaal genoemd20.

11. Kortom, men kan stellen dat ieder wettelijk begrip door het Hof wordt getoetst, 
maar dat het die toetsing niet voor alle wettelijke begrippen even intens uitoefent:

- het gaat meestal om een strikte toetsing; die toetsing gebeurt ofwel in het licht van een 

14 F. DUMON, o.c., p. 495, nr. 17.
15 Die definitie kan op verscheidene wijzen gebeuren, met name door te verwijzen naar de normale 
of gangbare betekenis van de termen die de wet gebruikt. In dat geval bepaalt het Hof immers precies 
de  draagwijdte  van  een  begrip  en  laat  het  de  bodemrechter  daaromtrent  geen 
beoordelingsbevoegdheid. Zie, als recente voorbeelden, Cass., 3 feb. 2002, P.01.1523.F, betreffende 
het begrip dronkenschap; Cass., 26 maart 2003, P.03.0412.F, www.cass.be, op die datum, in verband 
met de begrippen “communicatie” en “telecommunicatie”.
16 B.v. Cass., 17 okt. 2002, C.01.0328.F, www.cass.be, op die datum, i.v.m. het begrip “vloer” in de 
zin van een gewestelijke belastingverordening.
17 F. DUMON, o.c., p. 44-45, nr. 18.
18 Cass., 1 okt. 1997, Pas. 1997, I, nr. 378.
19 Cass., 6 maart 2003, C.01.0420.F, www.cass.be, op die datum. 
20 Zie inz. R. SOETAERT, "Rechtsbeginselen en marginale toetsing in cassatie", in Mélanges Ronse, p. 
51 e.v., inz.. 59; zie ook concl. O.-M. vóór Cass. 17 sept. 2002, P.02.0386.N en P. 02.0602.N, punt 8. 
De uitdrukking wordt evenwel niet  eenparig aanvaard (zie H. LENAERTS,"Cassatierechtspraak van-
daag", plechtige openingsrede 2 sept. 1991, A.C. 1991-92, p. 3 e.v., inz. nr. 16, p. 10-11). 

http://www.cass.be/
http://www.cass.be/
http://www.cass.be/
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definitie  van  het  betrokken  wettelijk  begrip,  wanneer  het  mogelijk  is  om het  op  een 
algemene wijze met voldoende zekerheid te bevatten, ofwel (in de meeste gevallen) in 
specie, door na te gaan of de bodemrechter uit de feiten die hij heeft vastgesteld naar recht 
de juridische omschrijving kon afleiden die hij eraan heeft gegeven; naar gelang van het 
geval,  zullen  de  aldus  gegeven  aanwijzingen  min  of  meer  volledig  zijn,  waarbij  het 
wettelijk begrip langzamerhand duidelijker wordt, in de tweede hypothese, naarmate de 
rechtspraak van het Hof tot stand komt volgens de zaken die het voorgelegd krijgt;

-  voor  bepaalde  wettelijke  begrippen  krijgt  de  bodemrechter  een  ruime 
beoordelingsmarge waarvan de grens blijkbaar hierin bestaat  dat hij uit  zijn beslissing 
geen kennelijke onjuiste interpretatie mag afleiden.

De keuze van het soort toetsing zal dus tegelijk afhangen van de vraag of het bewuste 
begrip de bodemrechter een bepaalde beoordelingsmarge biedt bij de omschrijving ervan, 
én van de vraag naar het nut, ja zelfs de noodzaak van een strikte toetsing in het licht van 
de vereisten van de rechtszekerheid en de eenvormige interpretatie van het recht.

Op grond van de bovenstaande overwegingen kan men dus stellen dat de bewoordingen 
“sociale voordelen”, in de zin van art. 33 W. 29 mei 1959, een wettelijk begrip vormen 
dat aan de toetsing van het Hof is onderworpen.

12. Ik resumeer. Zowel de ministeriële circulaire van 1 juni 1960 die de activiteiten 
opsomt die gedekt worden door het begrip “sociale voordelen” in de zin van art. 33, eerste 
lid, W. 29 mei 1959, en die zij doelbewust niet definieert, als het decreet van 7 juni 2001 
betreffende  de  sociale  voordelen,  zeggen  dat  “sneeuwklassen”  buiten  de  “sociale 
voordelen” vallen.

Dat betekent dat het begrip “sociale voordelen”, hoe evolutief het ook is, nog steeds 
niet,  zelfs  niet  heden  ten  dage,  in  de zienswijze  van  de  Franstalige  decreetgever,  de 
uitgaven dekt voor de organisatie van “sneeuwklassen”.

Bijgevolg  ben  ik  van  oordeel  dat  de  appèlrechters,  op  grond  van  de  in  het 
cassatieberoep weergegeven redenen, hun beslissing naar recht hebben verantwoord.

III. Besluit
13. Verwerping.

ARREST (vertaling)

(A.R. C.02.0264.F)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest dat op 1 oktober 2001 door het 

Hof van Beroep te Brussel is gewezen.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Didier Batselé heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal André Henkes heeft geconcludeerd.
III. Middel
De eisers voeren een middel aan. Het is als volgt gesteld:
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 10, 11 en 24, inzonderheid 24, §1, 3 et 4 van de Grondwet;
- artikel 33 van de wet van 29 mei 1959 tot wijziging van sommige bepalingen van de 

onderwijswetgeving, zoals die bepaling van toepassing was in de Franse Gemeenschap 
vóór de inwerkingtreding van het decreet van 7 juni 2001 betreffende de sociale voorde-
len.
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Aangevochten beslissingen en redenen
Het arrest beslist dat de organisatie van sneeuwklassen geen sociaal voordeel is in de 

zin van artikel 33 van de wet van 29 mei 1959 en verklaart derhalve, met wijziging van 
het beroepen vonnis, de rechtsvordering van de eisers tegen verweerster niet-gegrond en 
veroordeelt hen in de kosten van beide aanleggen.

Het verwijst naar de respectieve argumenten van het beroepen vonnis en van de partijen 
en verantwoordt vervolgens zijn beslissing op grond van de overweging "dat de organisa-
tie van 'openluchtklassen'  waartoe redelijkerwijs ook 'sneeuwklassen'  gerekend kunnen 
worden, beschouwd werd als een initiatief dat geen sociaal voordeel is omdat 'die klassen 
die onderwijs verstrekken in optimale gezondheidsomstandigheden aan regelmatige leer-
lingen, tot de normale onderwijsorganisatie behoren'; (...) dat het begrip sociaal voordeel 
weliswaar als evolutief werd beschouwd, maar dat toch vastgesteld moet worden dat de 
bevoegde overheid, enerzijds, in haar circulaire (van 1 juni 1960) richtlijnen vastgesteld 
heeft over de manier waarop zij de gelijke behandeling tussen de onderwijsnetten wou 
verwezenlijken en dat zij, anderzijds, sinds 1960, de 'sneeuwklassen' administratief altijd 
buiten de categorie van de sociale voordelen heeft gehouden; (...) dat de gemeente Evere 
zich heeft gevoegd naar de richtlijnen van die overheid, te dezen, haar toezichthoudende 
overheid; (...)  dat  de toestand van de eisers geen bijzondere omstandigheden vertoont 
waardoor van die richtlijnen kan worden afgeweken of waardoor ze in dit geval niet moe-
ten worden toegepast; dat de eisers touwens geen enkele bijzondere omstandigheid aan-
voeren".

Grieven
Artikel 33, eerste lid van de wet van 29 mei 1959, vóór de wijziging ervan bij het de-

creet van 7 juni 2001, luidt als volgt: "Onverminderd de afwijkende bepalingen, voorzien 
in deze wet, wordt de financiële tussenkomst van de provincies en de gemeenten ten bate 
van het vrij onderwijs beperkt tot het gezondheidstoezicht en de aan de leerlingen verleen-
de sociale voordelen. De provincies en de gemeenten mogen geen enkel onderscheid ma-
ken tussen de kinderen, welke scholen die ook bezoeken. Zij hebben evenwel geen enkele 
verplichting tegenover de kinderen die de Rijksscholen bezoeken".

Die bepaling bekrachtigt, overeenkomstig de artikelen 10, 11 en 24 van de Grondwet, 
het beginsel van de gelijkheid tussen het officieel onderwijs en het vrij gesubsidieerd on-
derwijs met betrekking tot het gezondheidstoezicht en de sociale voordelen en garandeert 
de ouders dat de keuze van het onderwijs dat aan hun kinderen zal worden verstrekt niet 
beïnvloed zal worden door overwegingen van financiële aard die verband houden met de 
toekenning  van  sociale  voordelen  aan  de  kinderen  die  in  het  gemeentelijk  onderwijs 
school lopen.

Het begrip sociale voordelen wordt noch in de wet van 29 mei 1959, noch in de parle-
mentaire voorbereiding ervan omschreven. De wetgever heeft doelbewust de sociale voor-
delen niet gedefinieerd: hij was van oordeel dat het begrip mettertijd zou evolueren, zodat 
het gevaarlijk was het in een te strikte omschrijving in te kapselen en dat de rechtspraak, 
zowel de administratieve als de gerechtelijke, rekening houdend met de maatschappelijke 
evolutie, de voordelen moest bepalen die onder toepassing van artikel 33 vallen en die een 
gemeente alleen maar kan toestaan aan de leerlingen die de gemeentescholen bezoeken, 
als zij ze tevens toekent aan de leerlingen die de vrije gesubsidieerde scholen op haar 
grondgebied bezoeken.

Oorspronkelijk beschouwde de ministeriële circulaire van 1 juni 1960 dat activiteiten 
zoals openluchtklassen, toezicht en studie geen sociale voordelen konden zijn omdat ze 
deel  uitmaakten van de normale  onderwijsorganisatie.  Dat  te  abstracte  criterium werd 
weliswaar niet opzij geschoven, maar diende gekoppeld te worden aan een concreter crite-
rium, dat soms als socio-economisch wordt bestempeld, namelijk dat van de "sociabilise-
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ring" van de kinderen en van de kost van de betrokken activiteit, van de financiële last die 
zij voor de ouders van de leerlingen vormt en van de mogelijke invloed op de keuze van 
de onderwijsinstelling waarin zij hun kinderen zullen inschrijven. Conform het door de 
wetgever gewenste evolutieve karakter van het begrip sociaal voordeel, hebben de recht-
banken als sociale voordelen aangenomen die activiteiten die in de ministeriële circulaires 
niet als dusdanig worden erkend, zoals de begeleide avondstudie en extra-muros-activitei-
ten (sneeuwklassen, zeeklassen, bosklassen), aangezien die, naast hun pedagogische as-
pecten die tot de organisatie van het onderwijs behoorden, toch ook bijdroegen tot de so-
ciale ontwikkeling van de kinderen en leidden tot kosten die belangrijk genoeg waren om 
van invloed te zijn op de vrije schoolkeuze door de ouders van de leerlingen.

In deze zaak aanvaardt het bestreden arrest weliswaar dat "het begrip sociaal voordeel 
als evolutief werd beschouwd", maar houdt zich in feite aan de opvatting vervat in de mi-
nisteriële circulaire van 1 juni 1960, op grond dat de overheid sinds 1960, "de 'sneeuw-
klassen'  administratief  altijd  buiten  de  categorie  van  de  sociale  voordelen  heeft 
gehouden", maar, houdt in strijd met de wil van de wetgever die in de parlementaire voor-
bereiding van de wet van 29 mei 1959 is uitgedrukt, geen rekening met het feit dat de 
rechtspraak, die oog heeft voor de maatschappelijke evolutie, thans oordeelt dat "sneeuw-
klassen" behoren tot de in artikel 33 van die wet bedoelde sociale voordelen. Op grond 
van deze motivering verantwoordt het arrest zijn beslissing niet naar recht dat de door ver-
weerster ingerichte "sneeuwklassen" geen sociaal voordeel zijn in de zin van die bepaling.

IV. Beslissing van het Hof
Over de door verweerster tegen het middel opgeworpen grond van niet-ont-

vankelijkheid: het middel is vaag:
Overwegende dat het middel niet preciseert hoe het arrest de artikelen10, 11 en 

24, §§1, 3 en 4 van de Grondwet schendt;
Dat de grond van niet-ontvankelijkheid moet worden aangenomen;
Het middel, voor het overige
Overwegende dat sociale voordelen in de zin van artikel 33 van de wet van 29 

mei  1959 tot  wijziging van sommige bepalingen van de onderwijswetgeving, 
voordelen van sociale aard zijn die aan kinderen worden toegekend en die niet 
binnen de normale onderwijsorganisatie vallen;

Overwegende dat  het  arrest  dat  oordeelt  dat  sneeuwklassen, die  "onderwijs 
verstrekken in optimale gezondheidsomstandigheden aan regelmatige leerlingen, 
tot  de  normale  onderwijsorganisatie  behoren",  zijn  beslissing  dat  die  klassen 
geen sociaal voordeel vormen naar recht verantwoordt;

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

18 november 2004 - 1° kamer – Voorzitter: de h. Parmentier, afdelingsvoorzitter – Ver-
slaggever: de h. Batselé – Gelijkluidende conclusie van de h. Henkes, advocaat-generaal – 
Advocaten: mrs. Gérard en Van Ommeslaghe.
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Nr. 555

1° KAMER - 18 november 2004

1º WETTEN. DECRETEN. ORDONNANTIES. BESLUITEN — ALGEMEEN - 
BELASTINGZAKEN - BELASTING - INVORDERING - VERJARING - OPENBARE ORDE.

2º CASSATIEMIDDELEN — BELASTINGZAKEN — NIEUW MIDDEL - BELASTING - 
INVORDERING - VERJARING - OPENBARE ORDE - ONTVANKELIJKHEID.

3º DOUANE EN ACCIJNZEN - ACCIJNSRECHTEN - EEG "ANTIDUMPING" RECHTEN - 
INVORDERING - TOEPASSELIJK RECHT - GEVOLG.

1º  en 2°  Het middel  dat  gegrond is  op bepalingen van wet  die van openbare orde is,  
aangezien zij de verjaring regelt van de rechtsvordering tot invordering van belastingen,  
mag voor het eerst voor het Hof worden aangevoerd. 

3º Het arrest dat op de navordering van "antidumping"rechten bij invoer of bij uitvoer van  
goederen,  die  enkel  geregeld  worden  door  de  gemeenschapsverordeningen,  de 
bepalingen toepast  van de Douane en Accijnzenwet  die enkel de invordering van de  
accijnsrechten betreffen, is niet naar recht verantwoord.  (Art. 2 E.E.G.-Verordening nr. 
1697/79 van de Raad van 24 juli 1979 inzake navordering van de rechten bij invoer of bij 
uitvoer; Art. 143 A.W.D.A.)

(BELGISCHE STAAT - Minister van Financiën T. WATTEX N.V. e.a.)

ARREST (vertaling)

(A.R. C.02.0458.F)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest dat op 20 december 2001 door 

het Hof van Beroep te Luik is gewezen.
II. Rechtspleging voor het Hof
Afdelingsvoorzitter Claude Parmentier heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal André Henkes heeft geconcludeerd.
III. Middel
(...)

IV. Beslissing van het Hof
Over de door verweerder tegen het middel opgeworpen grond van niet-ontvan-

kelijkheid: het middel is nieuw:
Overwegende dat een wet die de verjaring regelt van de rechtsvordering tot in-

vordering van belastingen, van openbare orde is;
Dat het middel dat gegrond is op bepalingen van openbare orde, voor het eerst 

voor het Hof van Cassatie mag worden aangevoerd;
Dat de grond van niet-ontvankelijkheid niet kan worden aangenomen;
Over het middel
Overwegende dat  het  arrest,  met verwijzing naar  de redenen van de eerste 

rechter, vaststelt dat de eerste verweerster tussen 18 juli 1988 en 12 september 
1988 goederen uit Joegoslavië heeft ingevoerd, dat de tweede verweerster, die 
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optrad als douaneagent van die partij, die goederen bij de administratie der doua-
ne tot verbruik heeft aangegeven en dat laatstgenoemde, die nagelaten had de 
"antdidumping"rechten te eisen waarin de Europese regelgeving voorziet, bij een 
beslissing van 11 september 1990 vastgesteld heeft dat op die invoer dergelijke 
rechten geheven hadden moeten worden en die beslissing bij brief van 30 januari 
1991 ter kennis van de tweede verweerster heeft gebracht;

Dat het arrest beslist dat de rechtsvordering tot navordering die door eiser is 
ingesteld bij dagvaarding van 5 september 1996, met toepassing van artikel 143, 
§§2 en 4 van de algemene wet inzake douane en accijnzen, verjaard was;

Overwegende dat artikel 2 van de EEG-verordening nr. 1697/79 van de Raad 
van 24 juli 1979 inzake navordering van de rechten bij invoer of bij uitvoer die 
niet van de belastingschuldige zijn opgeëist voor goederen welke zijn aangege-
ven voor een douaneregeling waaruit de verplichting tot betaling van dergelijke 
rechten voortvloeide, die van toepassing is op het geschil, bepaalt dat wanneer de 
bevoegde autoriteiten constateren dat het bedrag van de rechten bij invoer of bij 
uitvoer dat wettelijk verschuldigd is voor een goed dat is aangegeven voor een 
douaneregeling waaruit de verplichting tot betaling van dergelijke rechten voort-
vloeide, niet van de belastingschuldige is opgeëist, zij een procedure inleiden tot 
navordering van de niet-geheven rechten, dat die procedure wordt ingeleid door 
kennisgeving aan de betrokkene van het bedrag van de rechten bij invoer of bij 
uitvoer dat hij verschuldigd is en dat zij moet worden ingeleid binnen drie jaar 
vanaf de dag waarop de douaneschuld terzake van het betrokken goed is ont-
staan;

Overwegende dat artikel 143, §§2 en 4 van de algemene wet inzake douane en 
accijnzen enkel op de accijnsrechten doelt en niet van toepassing is op de doua-
nerechten, zoals de "antidumping"rechten, die enkel  geregeld worden door de 
voornoemde gemeenschapsverordening;

Overwegende dat het arrest dat vaststelt de douaneschuld ontstaan is toen de 
goederen in  verbruik werden gebracht,  en het  begin van de verjaringstermijn 
vaststelt op 12 september 1988, niet naar recht beslist dat de door eiser ingestel-
de rechtsvordering tot navordering laattijdig was en dat de kennisgeving aan ver-
weerster op 30 januari 1991 geen rechtsgevolgen had;

Dat het middel gegrond is;

OM DIE REDENEN,
HET HOF,

Vernietigt het bestreden arrest;
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het ver-

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

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

18 november 2004 - 1° kamer –  Voorzitter en Verslaggever: de h. Parmentier, afde-
lingsvoorzitter – Gelijkluidende conclusie van de h. Henkes, advocaat-generaal – Advoca-
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ten: mrs. T'Kint en Verbist.

Nr. 556

1° KAMER - 18 november 2004

VONNISSEN EN ARRESTEN — BURGERLIJKE ZAKEN — ALGEMEEN - VORDERING 
IN RECHTE - OORZAAK - WIJZIGING DOOR DE RECHTER - NIET AANGEVOERDE FEITEN - 
BESCHIKKINGSBEGINSEL - GEVOLG.

Het  arrest  dat  steunt  op  de  onoprechte  houding  van  de  verwerende  partij  in  de  
schadevergoedingsvordering na de eenzijdige beëindiging van de overeenkomst om de 
vordering tot schadevergoeding wegens onrechtmatige beëindiging van die concessie-
overeenkomst  in  te  willigen,  wijzigt  het  voorwerp  van  de  vordering  en  miskent  het  
beschikkingsbeginsel  wanneer  die  onoprechte  houding  niet  door  de  partijen  was  
aangevoerd1. (Artt. 807 en 1138, 2° Ger.W.)

(SEITZ-FILTER-WERKE GmbH & Co vennootschap naar Duits recht T. DE GRONCKEL BELGIUM N.V.)

ARREST (vertaling)

(A.R. C.04.0062.F)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest dat op 20 maart 2003 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. Middel
(...)
IV. Beslissing van het Hof
Wat het tweede onderdeel betreft
Overwegende dat verweerster voor het hof van beroep een vergoeding heeft 

gevorderd voor de onrechtmatige beëindiging van haar concessieovereenkomst 
met eiseres; dat die vergoeding moest dienen tot herstel van haar reputatie die 
was geschonden door de omstandigheden waarin eiseres eenzijdig de overeen-
komst had beëindigd, en meer bepaald door de onmiddellijke uitwerking die zij 
eraan had gegeven;

Dat het arrest die vordering ten dele toewijst op grond dat "de houding van (ei-
seres) (verweerster) nadeel heeft berokkend daar zij geenszins heeft meegewerkt 
om de ware toedracht te verduidelijken en nadien geweigerd heeft de impasse te 
doorbreken";

Overwegende dat het arrest, dat steunt op feiten die niet door de partijen waren 

1 Zie Cass., 5 dec. 1997, A.R. C.96.0125.F, nr. 531 en concl. adv.-gen. SPREUTELS in Bull. en Pas., I, 
1997, nr. 531. 
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aangevoerd, aldus de oorzaak van de vordering wijzigt en het beschikkingsbegin-
sel miskent;

Dat het middel, in zoverre, gegrond is;
Wat de overige grieven betreft
Overwegende dat er geen grond bestaat tot onderzoek van het eerste onderdeel 

van het middel dat niet tot ruimere cassatie kan leiden;
OM DIE REDENEN,
HET HOF,
Vernietigt het bestreden arrest, in zoverre het uitspraak doet over de vordering 

van verweerster tot betaling van een vergoeding wegens onrechtmatige beëindi-
ging van de overeenkomst en over de kosten;

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

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

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

18 november 2004 - 1° kamer –  Voorzitter en Verslaggever: de h. Parmentier, afde-
lingsvoorzitter –  Gelijkluidende conclusie  van de h. Henkes, advocaat-generaal –  Advo-
caat: mr. Gérard.

Nr. 557

1° KAMER - 19 november 2004

SPORT - VOETBALWEDSTRIJD - VEILIGHEID - INBREUK - ADMINISTRATIEVE SANCTIE - 
BEVOEGDE AMBTENAAR.

De ambtenaar die de overtreder of zijn raadsman in zijn verdediging hoort en de ambtenaar 
die de overtreder de sanctie oplegt, moet dezelfde ambtenaar zijn1.  (Artt. 26 en 27 Wet 
21 dec. 1998 betreffende de veiligheid bij voetbalwedstrijden)

(BELGISCHE STAAT - Minister van Binnenlandse Zaken T. Z.)

Conclusies van advocaat-generaal Dirk THIJS:
1. In het enig middel voert eiser aan dat de Politierechtbank niet wettig kon oordelen:
- dat artikel 27 van de “Voetbalwet” niet toelaat dat een bepaalde ambtenaar kennis zou 

nemen  van  het  mondeling  verweer  van  de  overtreder  en  dat  vervolgens  een  andere 
ambtenaar een sanctie zou opleggen;

- dat het recht van verdediging werd geschonden doordat de beslissing werd genomen 
door een andere persoon dan degene tegenover wie verweerster haar verweer mondeling 
had voorgebracht.

De  door  het  middel  opgeworpen  problematiek  betreft  zodoende  de  vraag  of  de 

1 Zie de conclusie van het O.M.
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ambtenaar die een in de ‘voetbalwet2’ bedoelde administratieve sanctie treft én degene die 
de betrokkene vooraf hoort ‘in zijn verdediging’ dezelfde moet zijn.

2. Algemeen
In de artt. 20-23 van de Voetbalwet bepaalt de wetgever vier categorieën feiten die het 

verloop van een (inter)nationale voetbalwedstrijd kunnen verstoren. De wetgever sanctio-
neert de betrokken voetbalsupporter met een administratieve geldboete van 10.000 BEF 
(€ 247,89) tot 200.000 BEF (€ 4.957,87) en\of een administratief stadionverbod (art. 24).

Dienaangaande voorziet hij in navolgende procedure:
(1) Een politieambtenaar3 stelt een proces-verbaal op, waarvan hij het origineel stuurt 

aan de ‘aangewezen’ ambtenaar4 en een afschrift aan de Procureur des Konings (art. 25);
(2) Hierop heeft deze laatste één maand om de strafvordering te initiëren, geval waarin 

de mogelijkheid om een administratieve sanctie op te leggen, vervalt (art. 35);
(3) Zo niet, kan de vermelde ambtenaar beslissen om een administratieve procedure aan 

te vatten, hetgeen hij de betrokkene per aangetekende brief meedeelt. Hierbij vermeldt hij 
o.m.  dat  de  betrokkene  de  gelegenheid  heeft  om  (binnen  de  30  dagen)  ‘zijn 
verweermiddelen uiteen te zetten’ en ‘om een mondelinge verdediging van zijn zaak te 
verzoeken’ (art. 26);

(4) Na het verstrijken van de vermelde termijn, dan wel na de schriftelijke \ mondelinge 
‘verdediging’, kan de ambtenaar een (gemotiveerde) sanctie opleggen (artt. 27-29);

(5) De betrokkene kan hoger beroep aantekenen bij de Politierechtbank (art. 31).
3. Het onderhavige geval
Verweerder in cassatie wordt, overeenkomstig de vermelde procedure, administratief 

gesanctioneerd wegens het (n.a.v. de nationale voetbalwedstrijd K.R.C. Genk – K.V. Club 
Brugge op 18 april 1999) niet in het bezit zijn van een geldig toegangsbewijs (art. 22) en 
het verstoren van de openbare orde in het stadion (art. 23).

In de thans bestreden beslissing verklaart de politierechter de administratieve beslissing 
nietig omdat de ambtenaar die de sanctie oplegde niet dezelfde was als degene die ver-
weerder (vooraf) in zijn verdediging heeft gehoord.

4. Beoordeling
4.1. De bestreden beslissing ‘draait’ vooral rond het in art. 779, 1ste lid Ger.W. bepaal-

de dat de rechter(s) die de beslissing neemt (nemen) alle zittingen over de zaak moet(en) 
hebben bijgewoond5. Deze bepaling “gaat uit van het algemeen rechtsbeginsel inzake het 

2 Wet van 21 december 1998 ‘betreffende de veiligheid bij voetbalwedstrijden’, B.S. 3 februari 1999, 
3.042 e.v.
Zie voor een algemene bespreking van deze wet: F. CLARYSSE en Y. SEGAERT-VANDEN BUSSCHE, “De 
nieuwe voetbalwet : het Openbaar Ministerie getackeld”, R.W. 1999-00, 1145 e.v.; F. DERUYCK, “Het 
verband tussen BECCARIA en EURO 2000 – Het handhavingsstelsel in de Wet van 21 december 1998 be-
treffende de veiligheid bij voetbalwedstrijden”, in  Liber Amicorum JOZEF VAN DEN HEUVEL, Antwer-
pen, Kluwer Rechtswetenschappen België, 1999, 475 e.v. 
3 Meer bepaald, ‘elke ambtenaar \ agent van de Algemene Directie van de Algemene Rijkspolitie met 
een graad van minstens rang 10 (art. 1 van het K.B. van 11 maart 1999 ‘tot vaststelling van de regels 
voor de administratieve procedure ingevoerd bij wet van 21 december 1998 betreffende de veiligheid 
bij voetbalwedstrijden’, B.S. 26 maart 1999, 9.690 e.v.).
4 D.i. ‘de Directeur-generaal \ de Directeur-generaal tweetalig adjunct van de Algemene Directie van 
de Algemene Rijkspolitie of de ambtenaar \ agent met een graad van minstens rang 13 die één van 
hen vervangt’ (art. 2, 1° van het vermelde K.B. van 11 maart 1999), tenzij het gaat om een geldboete 
tot 10.000 BEF (€ 247,89) :  die kan ‘elke ambtenaar  \  agent van de Algemene Directie  van de 
Algemene Rijkspolitie met een graad van minstens rang 10’ innen \  opleggen (art. 2, 2° van het 
vermelde K.B. van 11 maart 1999).
5 Zie hierover uitgebreid: S. RAES, “Art. 779 Ger.W.: de verplichting om alle zittingen over de zaak 
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recht van verdediging”6. 
In zijn arrest van 5 mei 1988 beslist het Hof, zij het in een burgerlijke zaak, “dat deze 

bepaling evenwel geen regel bevat die onder de rechterlijke organisatie ressorteert, doch 
een gewone procesrechtsregel is”7, zij het met een dwingend karakter8.

Dit is anders in strafzaken “omdat hier een van de partijen het Openbaar Ministerie is 
en dat het vereist is dat het Openbaar Ministerie steeds gehoord wordt in zijn vorderingen, 
niet enkel door de beklaagde en de burgerlijke partijen, doch ook door de rechters. Hier 
kan er uiteraard geen sprake van zijn van de pleegvormen af te zien. De pleegvormen ra-
ken de openbare orde”9.

Art. 779 Ger.W. is echter niet van toepassing op de hier aan de orde zijnde administra-
tieve procedure10.

4.2. Hoewel DECLERCQ gewag maakt van ‘een algemeen beginsel van de strafrechtsple-
ging dat ongetwijfeld de openbare orde raakt’, erkent het Hof evenmin “een algemeen 
rechtsbeginsel volgens hetwelk een vonnis moet worden uitgesproken door dezelfde rech-
ter die de zaak gehoord heeft”11. 

In die optiek werd in tuchtzaken reeds geoordeeld dat er geen algemeen rechtsbeginsel 
bestaat dat voorschrijft dat het tuchtrechtelijke verhoor steeds dient te worden afgenomen 
door de tuchtoverheid die de beslissing neemt12.

4.3. Het weze (inmiddels13) duidelijk dat de vermelde administratieve sancties een straf-
rechtelijk karakter hebben in de zin van de artt. 6 E.V.R.M. en 14 BUPO-Verdrag.

Zulks impliceert dat de in deze bepalingen bedoelde waarborgen dienen in acht geno-
men te worden. Maar nergens stellen de artt. 6 E.V.R.M. en 14 B.U.P.O. -Verdrag de 
‘waarborg’ voorop dat een vonnis moet worden uitgesproken door dezelfde rechter die de 

bij te wonen”,  Jura Falc. 1989-90, 233 e.v.; L. VERHAEGEN, “Commentaar bij art. 779 Ger.W.”, in 
Comm. Ger., Antwerpen, Kluwer, 1988, 9 p. 
6 Zie: Cass. 31 januari 1985, A.C. 1984-85, (716), 717.
7 Cass. 5 mei 1988, A.C. 1987-88, (1134), 1140.
8 S. RAES, l.c., p. 260-261, nr. 57.
9 E. KRINGS, conclusie vóór Cass. 5 mei 1988, A.C. 1987-88, (1134), 1136; zie voorts: Cass. 15 juni 
1993, A.C. 1993, (587), 589-590.
Zie voorts: R. DECLERCQ,  Beginselen van strafrechtspleging, Antwerpen, Kluwer Rechtswetenschap-
pen België, 1999, p. 635-636, nr. 1419 en de verwijzingen aldaar; R. VERSTRAETEN, Handboek straf-
vordering, Antwerpen, Maklu, 1999, p. 684, nr. 1643 en de verwijzingen aldaar.
10 Cass. 14 december 1987, R.W. 1987-88, 952, noot GH. DAEYER.
Men zou zelfs kunnen stellen dat in dezen niet eens sprake is van ‘zittingen over de zaak’ in de zin 
van art. 779 Ger.W. 
11 Cass. 14 december 1987, R.W. 1987-88, 952, noot GH. DAEYER; J. PUT, Administratieve sancties in 
het socialezekerheidsrecht, Brugge, Die Keure, 1998, p. 298-300, nr. 355; S. RAES, l.c., p. 234, nr. 3.
12 Zie hierover: P. LEMMENS en D. D’HOOGHE, Het recht van verdediging in tuchtzaken, Antwerpen, 
Kluwer rechtswetenschappen, 1989, 44-45; I. OPDEBEEK, “Het recht van verdediging en het recht om 
zijn  standpunt  naar  voor  te  brengen”,  in  Algemene  beginselen  van  behoorlijk  bestuur,  Deurne, 
Kluwer Rechtswetenschappen België, 1993, p.  75-77, nrs.  35-37 en de verwijzingen aldaar: “De 
betrokkene moet  (…) niet  noodzakelijk  mondeling worden gehoord.  Indien de betrokkene wordt 
gehoord, (…) is niet vereist dat (hij) wordt gehoord door de overheid die de maatregel neemt.”
Zie ook: PH. GÉRARD, “Les décisions de refus, de limitation ou de suspension du droit aux allocations 
de chômage et le principe général du respect des droits de la défense”, J.T.T. 1989, 125; J. PUT, o.c., 
p. 298, nr. 354.
13 Zie hierover  uitgebreid:  A.  ALEN,  “Naar een betere  rechtsbescherming inzake administratieve 
geldboeten na de koerswijziging van het Hof van Cassatie in zijn arresten van 5 februari 1999”, R.W. 
1999-00, 630 e.v. en de verwijzingen aldaar.
Zie recent nog: Cass. 6 mei 2002, inzake met A.R. nr. S.01.0052.N. 
Zie ook: PH. GOEMINNE, conclusie voor Cass. 5 februari 1999,  A.C. 1999, 144 e.v. en Cass. 25 mei 
1999, A.C. 1999, (719), 721-722.
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zaak gehoord heeft.
Volgens een vaste rechtspraak van het E.H.R.M. is (behoudens i.g.v. vrijheidsberoving) 

het toevertrouwen van de vervolging en de bestraffing aan administratieve overheden niet 
strijdig met art. 6 E.V.R.M., voor zover voor de betrokkene tegen elke tegen hem geno-
men administratieve beslissing beroep openstaat bij een rechtscollege dat aan de waarbor-
gen van art. 6 E.V.R.M. voldoet en dat over ‘volle rechtsmacht’ beschikt14.

In dit verband weze gepreciseerd dat de ‘Voetbalwet’ voorziet in een beroepsinstantie 
met ‘volle rechtsmacht’ (art. 31).

4.4. Een en ander leidt tot het besluit dat “het loutere feit dat de ambtenaar die de voet-
balsupporter hoorde niet zelf de beslissing nam, noch een miskenning van het recht van 
verdediging, noch van de bepalingen van de Voetbalwet”15 kan opleveren: de ambtenaar 
die de betrokkene hoort, moet, evenals degene die de beslissing neemt, deel uitmaken van 
de categorie ambtenaren in de zin van art. 2 van het vermelde K.B. van 11 maart 1999, 
maar de wet vereist geenszins dat het telkens dezelfde ambtenaar moet betreffen. Het vol-
staat dat degene die de beslissing neemt, van (de schriftelijke neerslag van) het verweer 
kennis heeft.

Door in andersluidende zin te oordelen, schendt het bestreden vonnis de in het middel 
aangewezen  bepalingen  van  de  “Voetbalwet”,  alsmede  het  algemeen  rechtsbeginsel 
inzake het recht van verdediging.

Het middel komt dan ook gegrond voor.
Besluit: Vernietiging.

ARREST

(A.R. C.02.0182.N)

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

roep gewezen door de Politierechtbank te Brugge.
II. Rechtspleging voor het Hof
Afdelingsvoorzitter Robert Boes heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Dirk Thijs heeft geconcludeerd.
III. Middel
Eiser voert in zijn verzoekschrift een middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 779, inzonderheid eerste lid van het Gerechtelijk Wetboek;
- de artikelen 25, 26, inzonderheid eerste lid, tweede lid, 2° en derde lid en 27 van de 

Wet van 21 december 1998 betreffende de veiligheid bij voetbalwedstrijden;

14 Zie hierover o.m.: A. ALEN, l.c., p. 633-636, nrs. 14-22; L. DE GEYTER, “De controle van de civiele 
rechter op de opgelegde administratieve geldboete”, T.B.P. 2001, 4 e.v.; J. PUT, “De verhouding be-
stuur – rechter inzake administratieve sancties”, noot onder Cass. 10 juni 1996, A.J.T. 1996-97, 469 
e.v.; J. PUT, o.c., p. 482-489, nrs. 563-570; J. PUT en A. UYTTENHOVE, “Administratieve sancties : geen 
discretionaire bevoegdheid!”, noot onder Cass. 2 februari 1998, Soc. Kron. 1998, 174 e.v.; Cass. 28 
juni 1999, A.C. 1999, (968), 971-972.
15 C. IDOMON, “Administratieve sancties in de Wet van 21 december 1998 betreffende de veiligheid 
bij  voetbalwedstrijden:  enkele  opmerkingen  omtrent  het  hoorrecht  tijdens  de  administratieve 
procedure en het hoger beroep bij de politierechtbank”, noot onder Pol. Mechelen 28 juli 2000, R.W. 
2001-02, (712), 714.
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- artikel 2 van het koninklijk besluit van 11 maart 1999 tot vaststelling van de regels 
voor de administratieve procedure ingevoerd bij wet van 21 december 1998 betreffende 
de veiligheid bij voetbalwedstrijden;

- het algemeen rechtsbeginsel inzake het recht van verdediging. 
Aangevochten beslissing
De Politierechtbank te Brugge verklaart de administratieve beslissing van 7 oktober 

1999 nietig en zegt voor recht dat deze beslissing als onbestaande moet worden aanzien 
en geen enkele uitwerking kan hebben.

Zij overweegt daartoe (vonnis pp. 7-8, litera C):
"Art. 26 van de Voetbalwet voorziet onder meer dat de administratieve sanctie wordt 

opgelegd door de door (de) Koning aangewezen ambtenaar, met uitzondering van de amb-
tenaar die het proces-verbaal heeft opgemaakt.

Als de ambtenaar beslist dat er reden is om de administratieve procedure aan te vatten, 
deelt hij de overtreder per brief onder meer mee voor welke feiten de procedure is opge-
start en hij stelt er hem van in kennis dat hij binnen de dertig dagen zijn verweermiddelen 
kan laten geworden in een aangetekende brief en "dat hij het recht heeft om bij die gele-
genheid de ambtenaar om een mondelinge verdediging van zijn zaak te verzoeken'.

Die ambtenaar bepaalt in voorkomend geval de dag waarop de betrokkene conform zijn 
verzoek uitgenodigd wordt om 'de mondelinge verdediging van zijn zaak voor te dragen'.

Art. 27 voorziet dat na de schriftelijke of mondelinge verdediging van de zaak door de 
overtreder of zijn raadsman, de ambtenaar een sanctie kan opleggen. 

Zoals hierboven al werd geschetst heeft (verweerder) om de mondelinge verdediging 
van zijn zaak verzocht en is hij op 30 augustus 1998 met zijn raadsman naar Brussel ge-
trokken, waar hij werd ontvangen door mevrouw A.D.B. Hoewel zij hetgeen werd uiteen-
gezet heeft opgenomen in een document dat ze heeft betiteld als een 'verklaring van ver-
hoor', ging het niet om een 'verhoor', maar om een 'mondelinge verdediging van de zaak', 
dus om een 'pleidooi'.

Art. 779 Ger. W. voorziet op straffe van nietigheid dat de rechter, om aan de beraadsla-
ging en aan de uitspraak deel te nemen, alle zittingen moet hebben bijgewoond waarop de 
zaak behandeld werd. Deze regel is ook toepasselijk op strafzaken en in strafzaken kun-
nen de partijen -anders dan in burgerlijke zaken- niet akkoord gaan met een afwijking van 
de regel, omdat dit een algemeen beginsel is van de strafrechtspleging dat de openbare 
orde raakt. (R. DECLERCQ,  Beginselen van de strafrechtspleging, uitg. 1999, nr. 1419; zie 
ook R. VERSTRAETEN, Handboek Strafvordering, uitg. 1999, nr. 1643).

Toen (verweerder) op 30 augustus 1998 naar Brussel trok was dat, zoals gezegd, om de 
mondelinge verdediging van zijn zaak voor te dragen. Hij mocht er krachtens voormeld 
algemeen beginsel van openbare orde vanuit gaan dat de persoon die zijn mondelinge uit-
eenzetting had aanhoord en de persoon die de beslissing zou nemen, één en dezelfde zou-
den zijn.

Art. 27 van de Voetbalwet voorziet dat trouwens minstens impliciet: '... na de schrifte-
lijke of mondelinge verdediging van de zaak door de overtreder of zijn raadsman, kan de 
ambtenaar de overtreder een sanctie opleggen". Dat impliceert dat 'de ambtenaar' kennis 
moet nemen van de schriftelijk voorgedragen verweermiddelen en de mondeling voorge-
dragen verdediging moet beluisteren en er bij het nemen van zijn beslissing minstens re-
kening mee moet houden. Art. 27 laat niet toe dat ambtenaar A (mevrouw D.B.) kennis 
zou nemen van de schriftelijke en/of mondelinge verdediging en dat vervolgens ambte-
naar B (mevrouw D.K.) een (straf)sanctie zou opleggen. Toch is het dat wat gebeurd is.

'De wetgever heeft zeer in het bijzonder toegezien op de eerbiediging van de fundamen-
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tele rechten en waarborgen met het oog op het verzekeren van een rechtvaardig proces .... 
Na de schriftelijke of mondelinge verdediging van de overtreder te hebben gehoord, zal de 
ambtenaar de volgens hem gepaste administratieve sanctie opleggen'. (Omzendbrief nr. 
Col. 14/99 van het College van Procureurs-Generaal bij de Hoven van Beroep, blz. 8). 
Dus niet 'een' ambtenaar, maar wel 'de' ambtenaar die de schriftelijke of mondelinge ver-
dediging heeft gehoord.

De rechtbank is van oordeel dat een fundamenteel beginsel, dat van openbare orde is, 
werd miskend doordat de beslissing werd genomen door een ander persoon dan diegene 
tegenover wie (verweerder) zijn verdediging diende naar voor te brengen. Het is toch es-
sentieel dat met betrekking tot strafsancties -en dat zijn de administratieve sancties die in 
de Voetbalwet zijn voorzien, ook al worden ze zo niet genoemd- diegene die de straf op-
legt, ook diegene is die vooraf de overtreder aanhoort als die zijn verdediging mondeling 
uiteenzet. Dat fundamenteel beginsel is naar het oordeel van de rechtbank ook van toepas-
sing in het kader van een administratieve procedure, die ertoe strekt een straf op te leggen. 
Anders oordelen zou een miskenning inhouden van het recht op (mondelinge) verdedi-
ging, dat nochtans uitdrukkelijk in de Voetbalwet werd georganiseerd. Precies omdat het 
gaat om een schending van een principe dat van openbare orde is, mag de rechtbank dit 
middel ambtshalve opwerpen. De rechtbank moet de beslissing van de ambtenaar immers 
toetsen aan allerhande normen die betrekking hebben op de openbare orde (F. CLARYSSE en 
SEGAERT - Y. VAN DEN BOSSCHE, o.c., 1149).

Deze flagrante schending van de rechten van verdediging heeft tot gevolg dat de aange-
vochten beslissing nietig moet verklaard worden".

Grieven
1. Overeenkomstig artikel 25 van de Wet van 21 december 1998 betreffende de veilig-

heid bij voetbalwedstrijden worden de sanctioneerbare feiten in beginsel vastgesteld door 
een politieambtenaar, waarvan artikel 1 van het koninklijk besluit van 11 maart 1999 be-
paalt dat dit elke ambtenaar of agent kan zijn van de Algemene Directie van de Algemene 
Rijkspolitie met een graad van minstens rang 10, aangesteld bij de binnen deze admini-
stratie bestaande voetbalcel.

Overeenkomstig artikel 26, eerste lid van diezelfde "Voetbalwet" wordt de administra-
tieve sanctie door een andere, door de Koning aangewezen ambtenaar opgelegd, nader 
omschreven in artikel 2 van het genoemde uitvoeringsbesluit van 11 maart 1999;

Overeenkomstig artikel 26, tweede lid van deze "Voetbalwet" moet de ambtenaar die 
van oordeel is dat er reden is om de administratieve procedure, die kan leiden tot een ef-
fectieve sanctie, aan te vatten, aan de overtreder bij een ter post aangetekende brief onder 
meer meedelen: 

1 ° de feiten waarvoor de procedure opgestart wordt; 
2° het feit dat de overtreder de gelegenheid heeft om binnen de dertig dagen te rekenen 

van de datum van kennisgeving van de aangetekende brief, zijn verweermiddelen uiteen 
te zetten bij een ter post aangetekende brief en dat hij het recht heeft om bij die gelegen-
heid de in het eerste lid bedoelde ambtenaar om een mondelinge verdediging van zijn 
zaak te verzoeken.

Overeenkomstig artikel 27 van de "Voetbalwet" kan de in artikel 26, eerste lid van deze 
wet bedoelde ambtenaar, na de schriftelijke of mondelinge verdediging van de zaak door 
de overtreder of zijn raadsman, een administratieve sanctie opleggen, bedoeld in artikelen 
18 of 24.

2. Er werd niet betwist, en door de politierechter werd vastgesteld dat verweerder bij 
aangetekende brief van 24 juni 1999 op de hoogte werd gesteld van de feiten waarvoor de 
administratieve procedure werd opgestart en van de omstandigheid dat hij zijn verweer-
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middelen zowel schriftelijk als mondeling kon laten gelden en dat hij bij brief van 22 juli 
1999 van zijn raadsman verzocht om gehoord te worden.

Evenmin werd betwist dat verweerder en zijn raadsman bij brief van 27 juli 1999 op de 
hoogte gesteld werden van het feit dat zij zouden gehoord worden op 30 augustus 1999, 
door mevrouw D.B., noch dat van dit verhoor een "verklaring van verhoor" werd opge-
steld, waaromtrent verweerder en zijn raadsman verklaarden dat zij er niets aan te verbete-
ren noch toe te voegen hadden en dat zij in het bezit werden gesteld van een kopie ervan.

De administratieve beslissing van 7 oktober 1999 werd getroffen door adjunct M. D.K., 
nadat deze, blijkens de vermeldingen van de administratieve beslissing zelf (pp. 1-2) had 
kennis genomen van de inhoud van het verhoor dat op 30 augustus 1999 had plaatsgevon-
den.

3. Uit de wetsbepalingen van de "Voetbalwet", inzonderheid artikelen 26 en 27, kan 
niet worden afgeleid dat het horen van de mondelinge verdediging moet geschieden door 
dezelfde ambtenaar als deze die de administratieve beslissing neemt.

Overeenkomstig artikel 779, eerste lid van het Gerechtelijk Wetboek, kan een vonnis, 
op straffe van nietigheid, enkel gewezen worden door het voorgeschreven aantal rechters 
die alle zittingen over de zaak moeten hebben bijgewoond.

Artikel 779 van het Gerechtelijk Wetboek vindt echter geen toepassing op de bij artike-
len 25 en volgende van de "Voetbalwet" bedoelde administratieve procedure.

Er bestaat geen algemeen rechtsbeginsel volgens hetwelk een vonnis moet worden uit-
gesproken door dezelfde rechter die de zaak gehoord heeft.

Uit de enkele omstandigheid dat de administratieve beslissing werd genomen door een 
andere ambtenaar dan diegene die verweerder gehoord heeft in zijn mondeling verweer, 
kan geen miskenning van het recht van verdediging worden afgeleid, nu 

(1) verweerder alleszins alle verweermiddelen die hij wenste naar voren te schuiven 
schriftelijk kon laten gelden, 

(2) van de middelen die verweerder mondeling tot zijn verweer heeft laten gelden, een 
proces-verbaal werd opgesteld, waaromtrent hij erkende er niets aan te wijzigen noch toe 
te voegen te hebben en waarvan hij erkende een exemplaar te hebben ontvangen, en 

(3) verweerder alleszins beschikte over een jurisdictioneel beroep voor de politierecht-
bank waarbij hij alle middelen die hij wenste te laten gelden, kon naar voor brengen.

4. De Politierechtbank kon derhalve niet wettig oordelen dat:
(1) artikel 27 van de "Voetbalwet" niet toelaat dat een bepaalde ambtenaar kennis zou 

nemen van het mondeling verweer van de overtreder en dat vervolgens een andere ambte-
naar een sanctie zou opleggen, en 

(2) dat het recht van verdediging werd geschonden doordat de beslissing werd genomen 
door een andere persoon dan degene tegenover wie verweerster haar verweer mondeling 
had voorgebracht.

5. De politierechtbank miskent dienvolgens:
- artikel 779, inzonderheid eerste lid van het Gerechtelijk Wetboek;
- de artikelen 25, 26, inzonderheid eerste lid, tweede lid, 2° en derde lid en 27 van de 

Wet van 21 december 1998 betreffende de veiligheid bij voetbalwedstrijden;
- artikel 2 van het koninklijk besluit van 11 maart 1999 tot vaststelling van de regels 

voor de administratieve procedure ingevoerd bij wet van 21 december 1998 betreffende 
de veiligheid bij voetbalwedstrijden;

- het algemeen rechtsbeginsel inzake het recht van verdediging.
IV. Beslissing van het Hof
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Overwegende dat, krachtens artikel 26, eerste lid van de Wet van 21 december 
1998 betreffende de veiligheid bij voetbalwedstrijden, de in de artikelen 18 en 24 
bedoelde administratieve sancties worden opgelegd door de door de Koning aan-
gewezen ambtenaar, met uitzondering van de ambtenaar die met toepassing van 
artikel 25 proces-verbaal heeft opgemaakt;

Dat, wanneer de ambtenaar beslist dat er reden is om de administratieve proce-
dure aan te vatten, hij, krachtens artikel 26, tweede lid van de Wet van 21 de-
cember 1998, de overtreder door middel van een aangetekende brief meedeelt 
onder meer 2° het feit dat de overtreder de gelegenheid heeft om binnen dertig 
dagen te rekenen van de datum van kennisgeving van de aangetekende brief, zijn 
verweermiddelen uiteen te zetten bij een ter post aangetekende brief, en dat hij 
het recht heeft om bij die gelegenheid de in het eerste lid bedoelde ambtenaar om 
een mondelinge verdediging van zijn zaak te verzoeken;

Dat, krachtens artikel 26, derde lid, de in het eerste lid bedoelde ambtenaar in 
voorkomend geval de dag bepaalt waarop de betrokkene conform zijn verzoek 
krachtens het tweede lid, 2°, uitgenodigd wordt de mondelinge verdediging van 
zijn zaak voor te dragen;

Dat, krachtens artikel 27, na afloop van de termijn bepaald in artikel 26, twee-
de lid, 2°, of in voorkomend geval na de schriftelijke of mondelinge verdediging 
van de zaak door de overtreder of zijn raadsman, de ambtenaar bedoeld in artikel 
26, eerste lid, de overtreder een sanctie kan opleggen op basis van de artikelen 
18 of 24;

Overwegende dat uit het geheel van die bepalingen volgt dat de ambtenaar die 
in voorkomend geval de overtreder of zijn raadsman in zijn verdediging hoort én 
de ambtenaar die de overtreder de sanctie oplegt, dezelfde ambtenaar moet zijn;

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

19 november 2004 - 1° kamer – Voorzitter en Verslaggever: de h. Boes, afdelingsvoor-
zitter –  Andersluidende conclusie  van de h.  Thijs,  advocaat-generaal  –  Advocaat: mr. 
Geinger.

Nr. 558

1° KAMER - 19 november 2004

1º INKOMSTENBELASTINGEN — AANSLAGPROCEDURE — BEZWAAR - 
UITBREIDING - VOORWAARDEN - AANSLAG GESTEUND OP DEZELFDE BETWISTE BESTANDDELEN - 
DRAAGWIJDTE.

2º INKOMSTENBELASTINGEN — AANSLAGPROCEDURE — BEZWAAR - 
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UITBREIDING - GEVOLGEN - BEDRAG DAT DE DIRECTEUR MAG ONTHEFFEN.

1º Een bezwaarschrift  dat door de belastingplichtige tegen een supplementaire aanslag 
wordt ingediend kan, binnen de perken van de grieven aangevoerd in dit bezwaarschrift,  
worden uitgebreid tot een eerder gevestigde aanslag, waarvan de bezwaartermijn reeds 
verstreken  was,  indien  beide  aanslagen  op  dezelfde  betwiste  bestanddelen  zijn  
gesteund; dit is het geval indien bij de berekening van een aanslag een materiële fout is  
begaan  en  het  vestigen  van  een  supplementaire  aanslag  wordt  aangewend  om  de 
ontoereikendheid van de eerder gevestigde aanslag te verhalen1.

2º  Wanneer een regelmatig ingediend bezwaarschrift  tegen de supplementaire aanslag  
werd uitgebreid tot de eerder gevestigde aanslag mag de directeur meer ontheffen dan 
het bedrag van de aanvullende inkohiering2. (Art. 268 W.I.B. 1964; Art. 367 W.I.B. 1992)

(BELGISCHE STAAT - Minister van Financiën T. N. e.a.)

Conclusie van de heer advocaat-generaal Dirk Thijs:
1. De fiscale betwisting betreft de draagwijdte van de door artikel 268 W.I.B. 1964 

voorziene mogelijkheid tot uitbreiding van het bezwaarschrift tot belastingen die ingevol-
ge het verstrijken van de bezwaartermijn definitief gevestigd zijn3.

2. De appèlrechters stellen in casu vast dat:
1. met betrekking tot het aanslagjaar 1985 op 3 april 1986 een aanslag onder artikel-

nummer 670.90.09 op naam van de rechtsvoorganger van verweerders werd ingekohierd 
en dat tegen deze aanslag geen bezwaar werd ingediend;

2. op 16 december 1987 eveneens op naam van de rechtsvoorganger van verweerders 
een aanvullende aanslag werd ingekohierd onder artikelnummer 750.192 voor hetzelfde 
aanslagjaar; dat de supplementaire belasting 16.264 BEF bedroeg, gelet enerzijds op de 
aanrekening van de oorspronkelijke aanslag en anderzijds op de vermindering van de af te 
trekken onroerende voorheffing (5.138 BEF in de plaats van 18.000 BEF); 

1 Zie de conclusie van het O.M. 
2 Ibid.
3 Cass., 18 oktober 1943,  Pas. 1944, 14;Cass., 27 september 1949,  Pas. 1949, 37; Cass., 29 mei 
1951, Pas. 1951, 661; Cass., 26 oktober 1954, Pas. 1955, 164; Cass., 27 september 1956, Pas. 1957, 
62; Cass., 11 oktober 1956, Pas. 1956, 131; Cass., 5 maart 1957, Pas. 1957, 799; Cass., 5 november 
1957, A.C. 1957, 120, Pas. 1957, 230; Cass., 10 juni 1958, Pas. 1958, 1125, noot W.G.; Cass., 15 de-
cember 1959, A.C. 1959, 341, Pas. 1959, 450; Cass., 8 december 1960, Pas. 1961, 376; Cass., 23 fe-
bruari 1965, Pas. 1965, 648; Cass., 11 mei 1965, Pas. 1965, 972, Bull. Bel. 1965, nr. 429, 547; Cass., 
21 februari 1967, Pas. 1967, 793; Cass., 12 september 1967, A.C., 1967, 60; Cass., 9 mei 1967, A.C. 
1967, 1096; Cass., 23 januari 1968, Pas. 1968, 651; Hof van Beroep Leopoldstad, 15 december 1958, 
J. Pr.Dr. Fisc. 1960, 274; Brussel, 25 oktober 1988, Bull. Bel. 1990, nr. 691, 426; Brussel, 24 sep-
tember 1991, F.J.F. 1991, nr. 228; Antwerpen, 14 september 1992, F.J.F. 1993, nr. 19; Luik, 1 maart 
1995, F.J.F. 1995, nr. 237; Antwerpen, 19 februari 1996, Fiscale Koerier 1996, 277; Brussel, 2 april 
1999,  T.F.R. 2000, 404; Brussel, 24 mei 2000,  T.F.R. 2000, 685, noot VANHEESWIJCK; Luik, 21 juni 
2000, F.J.F. 2000, 621; M. BALTUS, "L’étendue du droit de réclamation contre des cotisations supplé-
mentaires", J. Dr. Fisc. 1960, 66-69; C. CARDYN e.a., Procédure fiscale contentieuse, Brussel, Bruy-
lant, 1992, 61-68; CLAEYS BOÚÚAERT, I., De aanslag, Brussel, Larcier, 1963, 84-85; P. COPPENS en A. 
BAILLEUX,  Droit  fiscal,  Brussel,  Larcier,  1985,  628-629;  V.  DAUGINET en  K.  SPAGNOLI,  in  De her-
vorming van de fiscale procedure, B. PEETERS, Antwerpen, Maklu, 1999, 95; M. FEYE en C. CARDYN, 
Procédure fiscale contentieuse, Brussel, Bruylant, 1958, 27-31; T. LEEUWERCK, Fiscale rechtspraako-
verzichten. Inkomstenbelastingen 1998, Deel IX, 124-125; J.-P. MAGREMANNE e.a., Le contentieux de 
l’impôt sur les revenus, 131-139; E. SCHRUEDER, L’impôt sur les revenus. Précis de législation et de  
jurisprudence, Brussel, Bruylant, 1957, nr. 465; E. SCHRUEDER, L’impôt sur les revenus. Précis de lé-
gislation et de jurisprudence. Complément, Brussel, Bruylant, 1960, nr. 465 en 465bis; J. VAN BESIEN, 
“Indiening van een bezwaarschrift inzake inkomstenbelastingen”, in  Fiscale praktijkstudies, nr. 8, 
Antwerpen, Kluwer, 1988; P. VAN ORSHOVEN,  Behoorlijke rechtsbedeling bij geschillen over directe  
rijksbelastingen, Antwerpen, Kluwer, 1988, 279-280.
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3. de twee aanslagen betrekking hebben op dezelfde inkomsten, behalve dat in de twee-
de aanslag het bedrag van het kadastraal inkomen (en dus ook dat van de onroerende 
voorheffing en het maximum aftrekbaar bedrag der intresten) verminderd werden;

4. de 420.000 BEF bedrijfsinkomsten die in de twee aanslagbiljetten voorkomen, de-
zelfden zijn; 

5. de rechtsvoorganger van verweerders in zijn bezwaar van 4 februari 1998 (lees 4 fe-
bruari 1988) gericht tegen de tweede aanslag de vrijstelling met progressievoorbehoud 
van de 420.000 BEF bedrijfsinkomsten heeft gevraagd en bekomen en dat hij ook in dit 
bezwaar,  in  uitvoering van artikel 268 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 
1964 de uitbreiding ervan heeft gevraagd tot de eerste aanslag, wat de vrijstelling van de 
420.000 BEF betreft;

6. in een werknota betreffende het bezwaar gericht tegen de aanvullende aanslag de di-
recteur aanvaard heeft  dat  de basisbelasting van 77.331 BEF, die  dezelfde  is voor  de 
hoofd-  en  aanvullende  aanslag  verminderd  zou  worden  ten  belope  van  de  belasting 
(69.332 BEF) die betrekking heeft op de vrijgestelde 420.000 BEF; dat de directeur in 
deze werknota van mening was dat de verzoeker recht had op een ontheffing van 90.028 
BEF;

7. in de beslissing de directeur de ontheffing van het bedrag van 90.028 BEF evenwel 
heeft beperkt tot het bedrag van de aanvullende belasting, t.t.z. tot 16.264 BEF, omdat 
naar zijn oordeel artikel 268 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1964 niet toe-
passelijk is, reden waarom hij zich niet gerechtigd achtte meer te ontlasten dan het bedrag 
van de aanvullende inkohiering;

Het bestreden arrest  zegt voor recht dat in toepassing van art.  268 W.I.B. 1964 het 
bezwaar gericht tegen de aanvullende aanslag eveneens geldt tegen de oorspronkelijke 
aanslag. Het hof van beroep beveelt vervolgens de ontheffing van de beide aanslagen in 
de mate dat de belasting werd gevestigd zonder rekening te houden met de vrijstelling, 
met progressievoorbehoud, van het bedrag van 42O.OOO BEF bedrijfsinkomsten die in 
het buitenland werden verkregen.

3. Krachtens artikel 268 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1964, geldt het 
bezwaarschrift gericht tegen een belasting die gevestigd is op betwiste bestanddelen, van 
ambtswege  voor  de  andere  belastingen  gevestigd  op  dezelfde  bestanddelen  of  als 
supplement  vóór  de  beslissing  van  de  directeur  der  belastingen  of  van  de  door  hem 
gedelegeerde ambtenaar zelfs dan wanneer de wettelijke termijnen tot bezwaar tegen die 
andere belastingen zouden verstreken zijn.

Voormelde tekst van artikel 268 WIB 1964 stemt overeen met de tekst van artikel 61, 
§3,  laatste  lid  van  de  gecoördineerde  Wetten  betreffende  de  inkomstenbelastingen 
(samengeordend bij besluit van de Regent van 15 januari 1948), zoals gewijzigd bij wet 
van 30 maart 1949 en 27 juli 1953.

De voorbereidende werken van de wet van 27 juli 1953 geven ons een goed beeld van 
de bedoeling van de wetgever: “Het 2° van artikel 2 vervangt het laatste lid van §3 van 
artikel 61,  zonder nochtans te raken aan de huidige  tekst  van die bepaling,  krachtens 
welke een reclamatie gericht tegen een belasting gevestigd op betwiste bestanddelen, van 
ambtswege geldt voor de andere op dezelfde bestanddelen gevestigde belastingen, zelfs 
dan wanneer de wettelijke termijnen tot reclamatie tegen deze laatste belastingen zouden 
verstreken zijn.

In dezelfde geest zal een bezwaarschrift gericht tegen de hoegrootheid van de inkom-
sten die tot grondslag van een bepaalde aanslag dienen, voortaan eveneens aangezien wor-
den als geldig gericht tegen de ermede verbandhoudende belastingsupplementen welke 
gevestigd zijn geworden, vóór de beslissing van de directeur over het bezwaarschrift inge-
diend tegen de oorspronkelijke aanslag.” (Memorie van Toelichting bij het wetsontwerp 
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tot invoering van maatregelen om de invordering der directe belastingen te bespoedigen, 
Gedr. St. Kamer 1952-53, nr. 277/4).

Ook de bedoeling die de wetgever in 1949 voor ogen stond, was duidelijk. We citeren : 
“Krachtens artikel 1 zal een bezwaarschrift tegen het bedrag van de inkomsten die tot 
grondslag  hebben  gediend  voor  een  bepaalde  belasting,  worden  aangezien  als  geldig 
ingediend  tegen  het  bedrag  derzelfde  inkomsten,  in  aanmerking  genomen  voor  het 
berekenen  van  andere  belastingen.  Zo  gebeurt  het  soms  dat  een  belastingplichtige 
uitsluitend tegen het bedrag van zijn bedrijfsbelasting bezwaar aantekent. Naar de huidige 
wetgeving, kan dit bezwaarschrift, indien het gegrond wordt bevonden, slechts aanleiding 
geven tot een ontheffing inzake bedrijfsbelasting. De voorgestelde maatregel zal toelaten 
het voordeel van de vermindering van de grondslag belastbaar in de bedrijfsbelasting ipso 
facto  uit  te  breiden  tot  de  in  onderling  verband  staande  grondslag  belastbaar  in  de 
aanvullende personele belasting.

Zo zal ook de reclamatie gericht tegen de in de gewone belastingen belastbare basis van 
rechtswege gelden voor de basis die tot grondslag dient van de speciale belastingen. Ten 
slotte, zal het bezwaarschrift ingediend tegen de onroerende inkomsten in aanmerking ge-
nomen voor de vestiging van de aanvullende nationale crisisbelasting ipso facto gelden 
voor de eventuele herziening van de op dezelfde inkomsten gevestigde grondbelasting, 
zelfs dan wanneer de wettelijke termijnen tot reclamatie tegen deze laatste belasting reeds 
zouden verstreken zijn. Op dat artikel 1 van toepassing zij, moet het gaan om meerdere op 
dezelfde elementen gevestigde belastingen. Aldus, zal een tegen een supplement inzake 
bedrijfsbelasting ingediend bezwaarschrift  de  aanvankelijk  gevestigde bedrijfsbelasting 
niet terug in betwisting brengen zo deze laatste definitief geworden is. Het supplement is 
inderdaad op andere inkomsten gesteund; deze die eerst belast werden, komen voor de 
vaststelling van het supplement slechts tussenbeide met het oog op de bepaling van de 
toepasselijke percenten” (Memorie van Toelichting bij het Wetsontwerp houdende excep-
tionele en interpretatieve maatregelen inzake directe belastingen,  Gedr. St. Kamer 1948-
49, nr. 323/2-3).

4. Algemeen wordt aangenomen dat de woorden “andere belastingen” in artikel 268 
W.I.B. 1964 niet betekenen dat het steeds zou moeten gaan om belastingen van verschil-
lende aard. In feite worden ook andere “aanslagen” bedoeld die kunnen gevestigd zijn in 
dezelfde belasting. Het volstaat dat het gaat om andere aanslagen voor zover ze gevestigd 
worden op dezelfde bestanddelen (Com. IB 1964, nr. 268/2; J. VAN BESIEN, “Indiening van 
een bezwaarschrift inzake inkomstenbelastingen”, in  Fiscale praktijkstudies, nr. 8, Ant-
werpen, Kluwer, 1988, p. 119, nr. 108).

5.  Onder  “betwiste  bestanddelen”  en  “dezelfde  bestanddelen”  worden  dezelfde 
materiële elementen bedoeld die de belastbare basis helpen vormen (Cass., 5 maart 1957, 
Pas. 1957, I, 798; Cass., 23 februari 1965,  Pas. 1965, 648; Cass., 23 januari 1968, Pas. 
1968, 651; (Com. I.B. 1964, nr. 268/3). Indien een supplementaire aanslag gevestigd werd 
om een bijkomend,  nog  niet  belast,  inkomen te  treffen,  dat  verschillend was  van  het 
inkomen van de eerste aanslag, werd door de rechtspraak terecht geen toepassing gemaakt 
van artikel 268 van het WIB 1964 (Zie o.m. Cass., 21 februari 1967,  A.C. 1967, 793; 
Cass., 9 mei 1967,  A.C. 1967, 1O96). In een dergelijk geval komen de inkomsten die 
reeds in de eerste belasting werden aangeslagen slechts ter sprake bij het vestigen van de 
supplementaire aanslag voor de bepaling van de toepasselijke belastingvoet (…).

VAN BESIEN merkt terecht op dat het voorgaande echter niet betekent dat bij een betwis-
ting van de supplementaire aanslag de elementen van de oorspronkelijke basis niet meer 
zouden kunnen worden aangevochten en gewijzigd, voor zover dit voor dit supplement 
van belang zou kunnen zijn (J. VAN BESIEN, “Indiening van een bezwaarschrift inzake in-
komstenbelastingen”, in Fiscale praktijkstudies, nr. 8, Antwerpen, Kluwer, 1988, p. 118, 
nr. 107). Deze zienswijze vindt steun in het arrest van het Hof van 11 mei 1965. Het Hof 
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oordeelde toen dat het verval van het recht voor een belastingplichtige om bezwaar in te 
dienen tegen een aanslag die definitief is geworden, in die zin dat de belasting wettelijk 
verschuldigd is, niet insluit dat de verschillende gegevens die gediend hebben om de be-
lastbare grondslag vast te stellen, daardoor onherroepelijk juist zijn geworden. Een belas-
tingplichtige die het voorwerp uitmaakt van een aanvullende aanslag wegens onvoldoende 
belasting is gerechtigd, in zoverre de oorspronkelijke aanslag niet het voorwerp is geweest 
van een in kracht van gewijsde gegane administratieve of rechterlijke beslissing, en niette-
genstaande het definitief karakter van de belasting vastgesteld door de oorspronkelijke 
aanslag, de werkelijkheid te betwisten van de gegevens op grond waarvan de belastbare 
grondslag van deze aanslag is vastgesteld, ten einde de grondslag van de aanvullende aan-
slag te bepalen. Door het inroepen van compensatie van de aldus verbeterde gegevens en 
van die welke tot staving van de aanslag zijn ingeroepen, kan hij het niet-bestaan of het 
juiste bedrag van de onvoldoende belasting aan tonen.  (Pas. 1965, I, 972; zie tevens M. 
BALTUS, “De l’étendue du droit de réclamation contre des cotisations supplémentaires”, J.  
Prat. Dr. Fisc. 1960, 66-69 met duidelijke cijfervoorbeelden).

6. Artikel 268 W.I.B. 1964 is daarentegen wel van toepassing indien het supplement 
gevestigd is op dezelfde materiële elementen als de eerste aanslag, wanneer b.v. bij de 
eerste aanslag een berekeningsfout werd gemaakt die in een tweede aanslag werd hersteld, 
met als gevolg een hogere belasting (J. VAN BESIEN, l.c., p. 119, nr. 107 in fine). Ook in de 
Com.  IB  1964  wordt  deze  visie  onderschreven:  “Zo  kan  het  gebeuren  dat  bij  de 
berekening van een aanslag in een bepaalde belasting, een materiële fout wordt begaan in 
het voordeel van de belastingplichtige en dat het vestigen van een aanvullende aanslag in 
dezelfde belasting te baat wordt genomen om de ontoereikendheid van de oorspronkelijke 
aanslag te verhalen. Het lijdt geen twijfel dat deze terugvordering algeheel gesteund is op 
dezelfde  bestanddelen  als  de  aanvankelijke  aanslag.  In  zulk  geval  geldt  derhalve  het 
regelmatig ingediende bezwaarschrift hetzij tegen de oorspronkelijke aanslag, hetzij tegen 
de aanvullende aanslag, van ambtswege voor de algeheelheid van de belasting betreffende 
de gemeenschappelijke aanslagbasis” (Com. I.B. 1964, nr. 268/2). 

7. In tegenstelling tot de zaak die aan de basis lag van het hoger besproken arrest van 
Uw Hof van 11 mei 1965, gaat het Hof van Beroep te Brussel er in het bestreden arrest 
van uit dat beide aanslagen op dezelfde bestanddelen gevestigd zijn.

Het Hof stelt meer bepaald vast dat “de 42O.OOO BEF bedrijfsinkomsten die in de 
twee  aanslagbiljetten  voorkomen  dezelfde  zijn:  het  gaat  over  inkomsten  die  in  het 
buitenland werden verkregen”.

8.  Eiser in  cassatie  gaat er  in het  middel  van uit  dat  het  definitief karakter van de 
oorspronkelijk gevestigde aanslag bij  gebreke aan een regelmatig bezwaarschrift in de 
gegeven  omstandigheden  evenwel  belet  dat  de  ontheffingen  die  voortvloeien  uit  het 
bezwaarschrift  gericht  tegen  de  supplementaire  aanslag  verder  zouden  gaan  dan  het 
bedrag van de supplementaire aanslag zelf. 

Bedoelde grief faalt naar recht nu de ambtshalve uitbreiding van het bezwaar waarin 
artikel  268  W.I.B.  voorziet  kan  leiden  tot  een  ontheffing  die  het  bedrag  van  de 
supplementaire aanslag zelf overtreft (cfr. Brussel, 24 september 1991, F.J.F., nr. 91/228; 
Antwerpen, 19 februari 1996, Fisc. Koerier 1996, 96/277).

Anders dan hetgeen eiser aanvoert, is de omstandigheid dat de bezwaartermijn voor de 
aanvankelijke aanslag zou verstreken zijn, niet relevant nu artikel 268 W.I.B. 1964 precies 
de hypothese op het oog heeft dat “de wettelijke termijnen tot bezwaar tegen die andere 
belastingen zouden verstreken zijn” en aldus uitdrukkelijk voorziet in een afwijking op 
artikel 272 van dat wetboek dat de bezwaartermijnen op straffe van verval voorschrijft.

De appèlrechters hebben ter zake terecht opgemerkt dat “deze beschikking zinloos zou 
zijn indien zij zou betekenen dat wanneer een bezwaarschrift van ambtswege voor andere 
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belastingen  geldt,  de  Directeur  het  bedrag  van  deze  andere  belastingen  (die  bij  de 
berekening van de aanvullende aanslag op deze laatste aangerekend werden) nochtans niet 
zou mogen ontlasten.”

Besluit: Verwerping.

ARREST

(A.R. F.02.0076.N)

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

het Hof van Beroep te Brussel.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Eric Stassijns heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Dirk Thijs heeft geconcludeerd.
III. Middel
Eiser voert in zijn verzoekschrift een middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 268 en 272 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen (hierna afge-

kort WIB), zoals die van toepassing waren voor het aanslagjaar 1985.
Aangevochten beslissingen
Het bestreden arrest stelt vast dat op naam van de rechtsvoorganger van de verweerders 

op 3 april 1986 een aanslag onder kohierartikel 6709009 voor het aanslagjaar 1985 werd 
gevestigd en dat tegen die aanslag geen bezwaar werd ingediend en dat op naam van de 
rechtsvoorganger van de verweerders op 16 december 1987 een aanvullende aanslag on-
der kohierartikel 750192 voor het aanslagjaar 1985 werd gevestigd en dat tegen die aan-
slag op 4 februari 1988 bezwaar werd ingediend (het bestreden arrest vermeldt ten on-
rechte het jaar 1998).

Het bestreden arrest stelt ook vast dat de twee aanslagen zijn gestoeld op dezelfde in-
komsten, behalve dat in de tweede aanslag het bedrag van het kadastraal inkomen (en dus 
ook dat van de onroerende voorheffing en het maximum aftrekbaar bedrag der intresten) 
werd verminderd, dat de 420.000 BEF beroepsinkomsten die in de twee aanslagbiljetten 
voorkomen, dezelfde zijn namelijk inkomsten die in het buitenland werden verkregen en 
dat in zijn bezwaar van 4 februari 1998 (lees 1988) gericht tegen de tweede aanslag de 
rechtsvoorganger van de verweerders de vrijstelling met progressiebehoud van de 420.000 
BEF heeft gevraagd en bekomen en dat hij ook in dat bezwaar, ter uitvoering van artikel 
268 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen, de uitbreiding ervan heeft gevraagd 
tot de eerste aanslag, wat de vrijstelling van de 420.000 BEF betreft.

Het bestreden arrest oordeelt dat artikel 268 van het Wetboek van de Inkomstenbelas-
tingen toepasselijk is, nu de aanvullende aanslag waartegen het bezwaarschrift van 4 fe-
bruari 1998 (lees 1988) is gericht, is gevestigd op een bestanddeel (de bedrijfsinkomsten 
van 420.000 BEF van buitenlandse oorsprong) waarvan de belastbaarheid in België in het 
bezwaar wordt betwist, dat de directeur die grief heeft onderzocht en vastgesteld dat de 
420.000 BEF van vreemde oorsprong moesten worden vrijgesteld, dat het precies om die 
reden is dat hij de ontheffing van het bedrag der aanvullende belasting (16.264 BEF) heeft 
ontheven en dat de oorspronkelijke belasting ook op hetzelfde kwestieus bestanddeel, te 
weten op de buitenlandse bedrijfsinkomsten van 420.000 BEF werd gevestigd. Luidens 
artikel 268 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen geldt bijgevolg het bezwaar-
schrift van 4 februari 1998 (lees 1988) dat is gericht tegen de aanvullende belasting die is 
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gevestigd op de 420.000 BEF en omdat die belasting op dat bedrag is gevestigd, van 
ambtswege voor de oorspronkelijke belasting die op datzelfde bedrag is gevestigd. Die 
beschikking zou zinloos zijn indien zij zou betekenen dat wanneer een bezwaarschrift van 
ambtswege voor andere belastingen geldt, de directeur het bedrag van die andere belastin-
gen (die bij de berekening van de aanvullende aanslag op die laatste werden aangerekend) 
nochtans niet zou mogen ontheffen, zodat er geen geldige reden bestaat om de ontheffing 
tot 16.264 BEF te beperken.

Het bestreden arrest beslist derhalve dat het verhaal gericht tegen de aanvullende aan-
slag overeenkomstig artikel 268 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen eveneens 
geldt tegen de oorspronkelijke aanslag en beveelt de ontheffing van de aanslagen in de 
mate dat de belasting werd gevestigd zonder rekening te houden met de vrijstelling met 
progressievoorbehoud op het bedrag van 10.411,53 euro (420.000 BEF) inkomsten die in 
het buitenland werden verkregen. 

Grieven
Artikel 267 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen, zoals van toepassing voor 

het aanslagjaar 1985 bepaalt dat de belastingplichtige tegen het bedrag van de te zijnen 
name gevestigde aanslag, opcentiemen, verhogingen en boeten inbegrepen, schriftelijk be-
zwaar kan indienen bij de directeur der belastingen van de provincie of het gewest in 
wiens ambtsgebied de aanslag, de verhoging en de boete werden gevestigd. 

Artikel 272 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen, zoals van toepassing voor 
het  aanslagjaar  1985 stelt  dat  de  bezwaarschriften moeten worden gemotiveerd en op 
straffe van verval worden ingediend uiterlijk op 30 april van het jaar dat volgt op datgene 
waarin de belasting is gevestigd, zonder dat de termijn nochtans minder dan zes maanden 
mag bedragen vanaf de datum van het aanslagbiljet of van de kennisgeving van de aanslag 
of vanaf de datum van de inning der belastingen op een andere wijze dan per kohier.

Volgens artikel 268 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen, zoals van toepas-
sing voor het aanslagjaar 1985 geldt het bezwaarschrift gericht tegen een belasting die ge-
vestigd is op betwiste bestanddelen van ambtswege voor de andere belastingen gevestigd 
op dezelfde bestanddelen of als supplement voor de beslissing van de directeur der belas-
tingen of van de door hem gedelegeerde ambtenaar, zelfs dan wanneer de wettelijke ter-
mijnen tot bezwaar tegen die andere belastingen zouden verstreken zijn.

Uit die artikelen volgt volgens het arrest van het Hof van 11 mei 1965 (Pas. 1965, deel 
I, blz. 972) dat de belastingplichtige op wiens naam een supplementaire aanslag is geves-
tigd de mogelijkheid heeft om, niettegenstaande het feit dat de oorspronkelijke aanslag 
definitief is geworden, dat wil zeggen wettelijk verschuldigd door het ontbreken van een 
regelmatig bezwaarschrift in de zin van artikel 272 van het Wetboek van de Inkomstenbe-
lastingen, de werkelijkheid of de juistheid van de bestanddelen van de oorspronkelijke 
aanslag te betwisten en dit om de grondslag van de supplementaire aanslag vast te stellen 
zodat door compensatie van de aldus verbeterde gegevens en van die welke tot staving 
van de aanvullende aanslag zijn aangevoerd, het niet bestaan of het juiste bedrag van een 
onvoldoende belasting kan worden aangetoond.

Het definitief karakter van de oorspronkelijk gevestigde aanslag in de zin van het wet-
telijk verschuldigd zijn van de gevestigde belasting bij gebreke aan een regelmatig be-
zwaarschrift belet aldus dat ontheffingen die voortvloeien uit een bezwaarschrift gericht 
tegen de supplementaire aanslag verder zouden gaan dat het bedrag van de supplementaire 
aanslag zelf.

Door te beslissen dat het bezwaarschrift van 4 februari 1988 van verweerder in cassatie 
tegen de aanvullende aanslag ambtshalve geldt voor de oorspronkelijk aanslag waarvoor 
de bezwaartermijn verstreken was en de ontheffing te bevelen van beide aanslagen in de 
mate dat de belasting werd gevestigd zonder rekening te houden met de vrijstelling met 



1874 HOF VAN CASSATIE 19.11.04 - Nr. 558 

progressievoorbehoud op het bedrag van 10.411,53 euro (420.000 BEF) inkomsten die in 
het buitenland werden verkregen, raakt het bestreden arrest aan het definitief karakter van 
de oorspronkelijke aanslag en aldus de artikelen 268 en 272 van het Wetboek van de In-
komstenbelastingen zoals van toepassing voor het aanslagjaar 1985 schendt.

IV. Beslissing van het Hof
Overwegende dat, krachtens artikel 268 van het Wetboek van de Inkomstenbe-

lastingen (1964), het bezwaarschrift gericht tegen een belasting die gevestigd is 
op betwiste bestanddelen, van ambtswege geldt voor de andere belastingen ge-
vestigd op dezelfde bestanddelen of als supplement voor de beslissing van de di-
recteur der belastingen of van de door hem gedelegeerde ambtenaar zelfs dan 
wanneer de wettelijke termijnen tot bezwaar tegen die andere belastingen zouden 
verstreken zijn;

Dat op grond van die bepaling een bezwaarschrift dat door de belastingplichti-
ge tegen een supplementaire aanslag wordt ingediend binnen de perken van de 
grieven aangevoerd in dit bezwaarschrift, kan worden uitgebreid tot een eerder 
gevestigde aanslag, waarvan de bezwaartermijn reeds verstreken was, indien bei-
de aanslagen op dezelfde betwiste bestanddelen zijn gesteund; dat de aanslagen 
op dezelfde betwiste bestanddelen zijn gesteund indien de supplementaire aan-
slag werd gevestigd op de bestanddelen die tot grondslag dienden voor de belas-
ting waartegen geen bezwaar werd ingediend; 

Overwegende dat indien bij de berekening van een aanslag een materiële fout 
wordt begaan en het vestigen van een supplementaire aanslag wordt aangewend 
om de ontoereikendheid van de eerder gevestigde aanslag te verhalen, de supple-
mentaire aanslag gesteund is op dezelfde bestanddelen als de eerder gevestigde 
aanslag;

Dat het regelmatig ingediende bezwaarschrift tegen de supplementaire aanslag 
dat werd uitgebreid tot de eerder gevestigde aanslag, van ambtswege geldt voor 
de reeds ingekohierde belasting, zodat de directeur meer mag ontheffen dan het 
bedrag van de aanvullende inkohiering;

Overwegende dat de appèlrechters vaststellen dat:
1. met betrekking tot het aanslagjaar 1985 op 3 april 1986 een aanslag onder 

artikelnummer 670.90.09 op naam van de rechtsvoorganger van de verweerders 
werd ingekohierd en dat tegen deze aanslag geen bezwaar werd ingediend;

2. op 16 december 1987 eveneens op naam van de rechtsvoorganger van de 
verweerders  een  aanvullende  aanslag  werd  ingekohierd  onder  artikelnummer 
750.192 voor hetzelfde aanslagjaar; dat de supplementaire belasting 16.264 BEF 
bedroeg, gelet enerzijds op de aanrekening van de oorspronkelijke aanslag en an-
derzijds op de vermindering van de af te trekken onroerende voorheffing;

3. de rechtsvoorganger van de verweerders in zijn bezwaar van 4 februari 1988 
gericht tegen de tweede aanslag de vrijstelling met progressievoorbehoud van de 
420.000 BEF bedrijfsinkomsten heeft gevraagd en verkregen, en dat hij ook in 
dit bezwaar, in uitvoering van artikel 268 van het Wetboek van de Inkomstenbe-
lastingen (1964), de uitbreiding ervan heeft gevraagd tot de eerste aanslag, wat 
de vrijstelling van de 420.000 BEF betreft;

4. in een werknota betreffende het bezwaar gericht tegen de aanvullende aan-
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slag, de directeur aanvaard heeft dat de basisbelasting van 77.331 BEF, die de-
zelfde is voor de hoofd- en aanvullende aanslag verminderd zou worden ten be-
lope van de belasting die betrekking heeft op de vrijgestelde 420.000 BEF; dat 
de directeur in deze werknota van mening was dat de verzoeker recht had op een 
ontheffing van 90.028 BEF;

5. in de beslissing de directeur de ontheffing van het bedrag van 90.028 BEF 
evenwel heeft beperkt tot het bedrag van de aanvullende belasting, te weten tot 
16.264 BEF, omdat naar zijn oordeel artikel 268 van het Wetboek van de Inkom-
stenbelastingen (1964) niet toepasselijk is, reden waarom hij zich niet gerechtigd 
achtte meer te ontlasten dan het bedrag van de aanvullende inkohiering;

Overwegende dat de appèlrechters, zonder dienaangaande te worden bekriti-
seerd, oordelen dat de oorspronkelijke belasting op hetzelfde bestanddeel, dit wil 
zeggen de buitenlandse bedrijfsinkomsten van 420.000 BEF, is gevestigd als de 
aanvullende aanslag;

Dat zij op grond van die redenen, zonder schending van de in het middel ver-
melde wetsbepalingen, vermochten te oordelen dat er geen geldige reden bestaat 
om de ontheffing die het gevolg is van het bezwaarschrift van 4 februari 1988 tot 
16.264 BEF te beperken en de ontheffing konden bevelen van de aanslagen in de 
mate dat de belasting werd gevestigd, zonder rekening te houden met de vrijstel-
ling, met progressievoorbehoud op het bedrag van 420.000 BEF, inkomsten die 
in het buitenland werden verkregen;

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

19 november 2004 - 1° kamer – Voorzitter: de h. Boes, afdelingsvoorzitter – Verslag-
gever: de h. Stassijns – Gelijkluidende conclusie van de h. Thijs, advocaat-generaal – Ad-
vocaat: mr. L. Vanheeswijck, Brussel.

Nr. 559

BUREAU VOOR RECHTSBIJSTAND - 22 november 2004

RECHTSBIJSTAND - BEHOEFTIGHEID - VERANTWOORDINGSSTUKKEN - MEDEDELING 
AAN DE TEGENPARTIJ - INZAGE OP DE GRIFFIE - DRAAGWIJDTE.

Geen  enkele  wettelijke  bepaling  of  algemeen  rechtsbeginsel  verplicht  verzoeker  om  
rechtsbijstand, om aan de tegenpartij de verantwoordingsstukken van zijn toestand van  
behoeftigheid  mede  te  delen;  het  is  voldoende  dat  deze  van  die  stukken  kan 
kennisnemen door inzage van het dossier op de griffie1.

1 Krachtens artikel 681, tweede lid Ger.W., behandelt het Bureau voor Rechtsbijstand het verzoek 
met gesloten deuren. Krachtens de artikelen 675 en 681, eerste lid van ditzelfde wetboek behandelt 
het Bureau het verzoek op tegenspraak, de "tegenpartij" van de verzoekende partij  in het geding, 
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(N. T. G.)

BESLISSING (vertaling)

(A.R. G.04.0067.F)

Het Bureau,
Gelet op het verzoekschrift dat op griffie van het Hof is ingeschreven op 14 

mei 2004;
Gelet op het bepaalde in de artikelen 664 en volgende van het Gerechtelijk 

Wetboek;
Gelet op het advies van Meester Draps, advocaat bij het Hof van Cassatie;
Gehoord advocaat-generaal Henkes in zijn conclusie;
Overwegende dat geen enkele bepaling of algemeen rechtsbeginsel verzoeker 

verplicht om aan de tegenpartij de verantwoordingsstukken van zijn toestand van 
behoeftigheid mede te delen; dat het voldoende is dat deze van die stukken kan 
kennisnemen door inzage van het dossier op de griffie;

Overwegende dat uit het proces-verbaal dat is opgemaakt op de terechtzitting 
van 21 oktober 2004 blijkt dat de zaak op die datum is verdaagd tot de terechtzit-
ting van 18 november 2004, "om [de tegenpartij] in de mogelijkheid te stellen 
kennis te nemen van de nieuwe stukken die verzoekster op 20 oktober 2004 heeft 
neergelegd ter verantwoording van haar toestand van behoeftigheid";

Dat de zaak bijgevolg in staat van wijzen is, zonder dat de voormelde nieuwe 
stukken dienen te worden geweerd;

Overwegende dat de toestand van behoeftigheid van verzoekster is bewezen;
Overwegende dat uit het advies van de advocaat bij het Hof van Cassatie blijkt 

dat verzoekster cassatieberoep kan instellen met een redelijke kans op slagen; dat 
haar aanspraak om een cassatieberoep in te stellen bijgevolg rechtmatig lijkt in 
de zin van artikel 667 van het Gerechtelijk Wetboek;

OM DIE REDENEN,
Verleent het voordeel van de rechtsbijstand;
Wijst aan om hun bijstand te verlenen;
Meester Draps, advocaat bij het Hof van Cassatie,

waarvoor  bijstand is  aangevraagd  wordt  opgeroepen  en,  eventueel,  gehoord.  Met  het  oog  op  de 
naleving  van  het  vertrouwelijk  karakter  van  deze  bijzondere  gerechtelijke  procedure,  is  het 
gebruikelijk dat het Bureau voor Rechtsbijstand van het Hof voor de verantwoordingsstukken die 
door de artikelen 667, 676 en 677 Ger.W. zijn vereist de discretie aan de dag legt die nodig is voor de 
eerbiediging van het privé-leven. Deze regel druist evenwel in tegen het recht van de tegenpartij om 
de toestand van behoeftigheid - een van de twee voorwaarden om de bijstand te kunnen genieten - en 
de relevantie van de verantwoordingsstukken, daadwerkelijk aan te vechten. In onderhavig geval had 
de verzoekende partij op de griffie bijkomende rechtvaardigingsstukken neergelegd. De tegenpartij 
waaraan die stukken niet waren medegedeeld door de verzoekende partij, die zich, overigens, tegen 
die mededeling door  het  Bureau verzette,  vroeg dat  met  die  stukken geen rekening zou worden 
gehouden.  Na  gewag  te  hebben  gemaakt  van  de  boven  aangehaalde  regel  die  de  tegengestelde 
belangen terzake  verzoent,  stelt  het  Bureau in  zijn  beslissing vast  dat  de  regel  te  dezen  in  acht 
genomen is en gaat het bijgevolg niet in op het verzoek om met de nieuwe stukken geen rekening te 
houden. A.H. 
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Meester Schepkens, gerechtsdeurwaarder.

22 november 2004 - 1° kamer – Voorzitter en Verslaggever: de h. Fettweis, voorzitter – 
Gelijkluidende conclusie van de h. Henkes, advocaat-generaal – Advocaat: mr. P. Thunis-
sen, Herstal.

Nr. 560

3° KAMER - 22 november 2004

1º WERKLOOSHEID — GERECHTIGDE - TOEKENNINGSVOORWAARDEN - UITSLUITING - 
BEPERKING - UITOEFENEN VAN NIEUWE DIENSTBETREKKING GEDURENDE 4 WEKEN - "UITOEFENEN" 
- BEGRIP - DRAAGWIJDTE.

2º WERKLOOSHEID — GERECHTIGDE - TOEKENNINGSVOORWAARDEN - UITSLUITING - 
BEPERKING - UITOEFENEN VAN NIEUWE DIENSTBETREKKING GEDURENDE 4 WEKEN - 
ARBEIDSPRESTATIES - ARBEIDS- EN GELIJKGESTELDE DAGEN - BEREKENING.

3º WERKLOOSHEID — GERECHTIGDE - TOEKENNINGSVOORWAARDEN - UITSLUITING - 
BEPERKING - UITOEFENEN VAN NIEUWE DIENSTBETREKKING GEDURENDE 4 WEKEN - 
ARBEIDSPRESTATIES - BEREKENING - ARBEIDSONGESCHIKTHEID - OVERMACHT.

1º en 2° Er is geen wettelijke bepaling die stelt dat voor de toepassing van art. 51, §1,  
derde  lid,  1°  Werkloosheidsbesluit  met  het  uitoefenen  van  een  dienstbetrekking  
gelijkgesteld  kan  worden  het  aantal  dagen  dat  men  een  uitkering  wegens 
arbeidsongeschiktheid  heeft  ontvangen.  (Artt.  38,  §1,  1°,  a)  en  51,  §1,  derde  lid 
Werkloosheidsbesluit 1991)

3º  Uit  de  omstandigheid  dat  een  werknemer  tijdelijk  arbeidsongeschikt  was,  kan  niet  
worden afgeleid dat hij zich in een situatie van overmacht bevond met betrekking tot de in  
artikel 51, §1, derde lid, 1° van het Werkloosheidsbesluit vereiste uitoefening van een  
nieuwe  dienstbetrekking  gedurende  ten  minste  vier  weken,  voorafgaand  aan  de  
uitkeringsaanvraag. (Art. 51, §1, derde lid Werkloosheidsbesluit 1991)

(RIJKSDIENST VOOR ARBEIDSVOORZIENING T. Y.)

ARREST

(A.R. S.04.0077.N)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 3 december 2003 gewezen 

dor het Arbeidshof te Antwerpen.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Eric Dirix 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 1147, 1148 en 1302 van het Burgerlijk Wetboek en het wettelijk begrip 
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"overmacht", zoals dat inzake verbintenissen een wettelijke grondslag heeft in bovenver-
melde artikelen 1147, 1148 en 1302;

- de artikelen 26, eerste lid en 31, §1 van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeids-
overeenkomsten (voor zoveel als nodig);

- de artikelen 38, §1, 44, 51, in het bijzonder §1, eerste en tweede lid, 1°, eerste en der-
de lid, 1° en 52bis, §1, 1° van het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de 
werkloosheidsreglementering (genoemde artikelen 51 en 52bis zoals van toepassing vóór 
vervanging bij koninklijk besluit van 29 juni 2000, B.S. 3 juli 2000, inwerkingtreding: 1 
augustus 2000; hierna afgekort: het Werkloosheidsbesluit).

Aangevochten beslissing
Het bestreden arrest verklaart het hoger beroep van eiser ongegrond en bevestigt het 

vonnis van de Arbeidsrechtbank te Antwerpen dat de administratieve beslissing van eiser, 
bij monde van zijn directeur van het gewestelijk werkloosheidsbureau te Antwerpen, had 
vernietigd waar deze verweerster had uitgesloten van het recht op werkloosheidsuitkerin-
gen wegens werkverlating, en zulks op grond van de hiernavolgende overwegingen:

"(Eiser) betwist  dat de  dagen van arbeidsongeschiktheid mee in aanmerking mogen 
worden genomen ten einde de periode van ten minste 4 weken van nieuwe dienstbetrek-
king te berekenen: het zou om 4 weken effectieve tewerkstelling moeten gaan.

Het (arbeids)hof deelt deze mening niet.
Vooreerst vereist bovengeciteerd wetsartikel deze voorwaarde niet.
Dat gelijkgestelde dagen niet zouden mogen meegeteld worden wordt ook niet uitgeslo-

ten.
Artikel 51, §1, derde lid, 1°, dient te worden samen gelezen met artikel 38 van het 

Werkloosheidsbesluit, dat begrepen is onder Hoofdstuk II, Toelaatbaarheidsvereisten.
Dit artikel bepaalt in zijn eerste paragraaf dat met arbeidsdagen worden gelijkgesteld: 

de dagen die aanleiding hebben gegeven tot betaling van een uitkering bij toepassing van 
de wetgeving op de verplichte ziekte- en invaliditeitsverzekering, de schadeloosstelling 
voor arbeidsongevallen, ongevallen op de weg naar en van het werk en beroepsziekten, de 
werkloosheidsverzekering, de jaarlijkse vakantie en het invaliditeitspensioen voor mijn-
werkers.

In fine schrijft deze paragraaf voor: 'De met arbeidsdagen gelijkstelde dagen worden in 
dezelfde mate in aanmerking genomen en op dezelfde wijze berekend als de arbeidsdagen 
die eraan voorafgaan'.

(Verweerster) werd het slachtoffer van een arbeidsongeval op 26 november 1999 ter-
wijl zij in dienst was van Fortis AG N.V.

Zij was volledig tijdelijk arbeidsongeschikt ingevolge dit arbeidsongeval van 26 no-
vember tot 10 december 1999. Niet betwist wordt dat zij gewaarborgd weekloon genoot 
van 26 tot 28 november 1999 en aansluitend arbeidsongevallenuitkeringen ontving.

Aangenomen kan worden dat (verweerster) zich bovendien in een toestand van over-
macht  bevond.  Het  arbeidsongeval,  waarvan zij  slachtoffer  werd,  dient  te  worden be-
schouwd als een van de menselijke wil onafhankelijke gebeurtenis die zij niet heeft kun-
nen voorzien, noch voorkomen.

De ongeschiktheidsdagen ingevolge arbeidsongeval dienen derhalve in aanmerking te 
worden genomen voor de berekening van de bij artikel 51, §1, derde lid, 1° van het Werk-
loosheidsbesluit voorgeschreven vier weken dienstbetrekking.

Aangezien (verweerster) alzo minstens vier weken van nieuwe tewerkstelling totali-
seerde, kon zij niet worden uitgesloten overeenkomstig de bepalingen van de artikelen 51 
en 52bis van het Werkloosheidsbesluit".
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Grieven
Eerste onderdeel
Om uitkeringen te kunnen genieten moet de werkloze wegens omstandigheden onaf-

hankelijk  van  zijn  wil  zonder  arbeid  en  zonder  loon  zijn  (artikel  44 
Werkloosheidsbesluit).  Onder  "Werkloosheid wegens omstandig-heden afhankelijk  van 
de wil van de werknemer" wordt, onder meer, verstaan: het verlaten van een passende 
dienstbetrekking (artikel 51, §1, eerste en tweede lid, 1° van het Werkloosheidsbesluit). 
De werknemer die werkloos is of wordt wegens werkverlating kan uitgesloten worden van 
het genot van de uitkeringen overeenkomstig artikel 52bis, §1, 1° van het Werkloosheids--
besluit.

De bepalingen inzake werkverlating en ontslag zijn (onder meer) niet van toepassing: 
wanneer de werknemer vóór zijn uitkeringsaanvraag een nieuwe dienstbetrekking heeft 
uitgeoefend gedurende ten minste vier weken (artikel 51, §1, derde lid, 1° van het Werk-
loosheidsbesluit).

Aangezien deze bepaling een uitzondering uitmaakt op de regel inzake werkverlating, 
dient het begrip "uitoefenen" strikt geïnterpreteerd te worden, in die zin dat men vier we-
ken effectieve arbeidsprestaties dient te hebben geleverd. Er is geen wettelijke bepaling 
die stelt dat voor de toepassing van dit artikel 51 met het uitoefenen van een dienstbetrek-
king gelijkgesteld kan worden, het aantal dagen dat men een uitkering wegens arbeidson-
geschiktheid heeft ontvangen.

Artikel 38 van het Werkloosheidsbesluit dat bepaalt dat "voor de toepassing van de arti-
kelen 30 tot 36 (...) met arbeidsdagen worden gelijkgesteld: 1° de dagen die aanleiding 
hebben gegeven tot betaling van een uitkering bij toepassing van de wetgeving op de ver-
plichte ziekte- en invaliditeitsverzekering, de schadeloosstelling voor arbeidsongevallen, 
ongevallen op de weg naar en van het werk en beroepsziekten, ..." is niet van toepassing 
op de hypothese van artikel 51, omdat de wetgever uitdrukkelijk heeft voorzien dat dit ar-
tikel 38 slechts geldt "voor de toepassing van de artikelen 30 tot 36 (van het Werkloos-
heidsbesluit)" en deze bepaling bovendien kadert in de toelaatbaarheidsvoorwaarden tot 
het recht op uitkeringen (hoofdstuk II Werkloosheidsbesluit), daar waar artikel 51 valt on-
der de toekenningsvoorwaarden (hoofdstuk III Werkloosheidsbesluit).

Het  bestreden  arrest,  dat  oordeelt  dat  de  dagen  waarvoor  verweerster  gewaarborgd 
weekloon en aansluitend arbeidsongevaluitkeringen ontving, in aanmerking kunnen geno-
men worden voor de berekening van de bij artikel 51, §1, derde lid, 1° van het Werkloos-
heidsbesluit voorgeschreven vier weken dienstbetrekking, op grond van de overwegingen 
dat deze bepaling geen effectieve uitoefening van de arbeidsovereenkomst vereist, dat niet 
wordt uitgesloten dat gelijkgestelde dagen zouden mogen meegeteld worden en dat dagen 
van arbeidsongeschiktheid krachtens artikel 38 van het Werkloosheidsbesluit ook voor de 
toepassing van genoemd artikel 51 gelijkgesteld moeten worden met dagen van uitoefe-
ning van een nieuwe arbeidsbetrekking, verantwoordt bijgevolg zijn beslissing tot vernie-
tiging van de door eiser aan verweerster opgelegde uitsluiting wegens werkverlating niet 
naar recht (schending van alle in het middel aangewezen bepalingen van het Werkloos-
heidsbesluit).

Tweede onderdeel
Het arrest verantwoordt zijn beslissing om de ongeschiktheidsdagen eveneens in aan-

merking te nemen voor het bepalen van de vier weken van nieuwe tewerkstelling, tevens 
op grond van de overweging dat verweerster zich in een toestand van overmacht bevond 
omdat "(het) arbeidsongeval, waarvan zij slachtoffer werd, dient te worden beschouwd als 
een van de menselijke wil onafhankelijke gebeurtenis die zij niet heeft kunnen voorzien, 
noch voorkomen"

De notie "overmacht", die weliswaar niet gedefinieerd werd bij het Werkloosheidsbe-
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sluit, is niettemin een wettelijk begrip dat enkel kan worden afgeleid uit een van de men-
selijke wil onafhankelijke gebeurtenis die de mens niet heeft kunnen voorzien of voorko-
men. Een arbeidsongeval, waardoor de werknemer tijdelijk arbeidsongeschikt is, maakt 
weliswaar een grond tot schorsing van de arbeidsovereenkomst uit overeenkomstig de ar-
tikelen 26, eerste lid en 31, §1 van de Wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereen-
komsten, doch kan niet worden beschouwd als "overmacht", daar deze omstandigheid niet 
van aard is het leveren van arbeid definitief en onoverkomelijk onmogelijk te maken.

Door aldus uit een periode van tijdelijke schorsing van uitvoering van de arbeidsover-
eenkomst ingevolge arbeidsongeschiktheid af te leiden dat verweerster zich in een situatie 
van overmacht bevond om haar nieuwe dienstbetrekking uit  te oefenen gedurende ten 
minste vier weken voorafgaand aan de uitkeringsaanvraag, schendt het arrest het wettelijk 
begrip "overmacht" en de artikelen 1147, 1148 en 1302 van het Burgerlijk Wetboek die de 
grondslag van dit begrip vormen evenals, voor zoveel als nodig, de artikelen 26, eerste lid 
en 31, §1 van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten.

Door op deze onwettige grond te oordelen dat de bepalingen inzake werkverlating geen 
toepassing konden vinden en de beslissing van eiser op dit punt te vernietigen, schendt het 
arrest eveneens alle in het middel aangeduide bepalingen van het Werkloosheidsbesluit 
inzake de uitsluiting van het recht op uitkeringen wegens werkverlating.

IV. Beslissing van het Hof
1. Middel
1.1. Eerste onderdeel
Overwegende dat, overeenkomstig artikel 51, §1, derde lid, 1° van het Werk-

loosheidsbesluit van 25 november 1991, de bepalingen inzake werkverlating en 
ontslag niet van toepassing zijn wanneer de werknemer vóór zijn uitkeringsaan-
vraag een nieuwe dienstbetrekking heeft uitgeoefend gedurende ten minste vier 
weken;

Overwegende dat, krachtens artikel 38, §1, 1°, a) van het Werkloos-heidsbe-
sluit, voor de toepassing van de artikelen 30 tot 36 met arbeidsdagen worden ge-
lijkgesteld, de dagen die aanleiding hebben gegeven tot betaling van een uitke-
ring bij toepassing van de wetgeving op de verplichte verzekering voor genees-
kundige verzorging en uitkeringen, de schadeloosstelling voor arbeidsongeval-
len, ongevallen op de weg naar en van het werk en beroepsziekten, de werkloos-
heidsverzekering en de invaliditeitspensioenen voor mijnwerkers;

Dat de gelijkstelling van de dagen van arbeidsongeschiktheid waarin artikel 38 
voorziet, uitdrukkelijk beperkt is tot de toepassing van de artikelen 30 tot 36 van 
het Werkloosheidsbesluit; dat deze gelijkstelling derhalve niet geldt ten aanzien 
van de uitoefening van een nieuwe dienstbetrekking bedoeld in artikel 51, §1, 
derde lid, 1° van het Werkloosheidsbesluit;

Dat er geen wettelijke bepaling is die voor de toepassing van artikel 51, §1, 
derde lid, 1° van het Werkloosheidsbesluit stelt dat de dagen van arbeidsonge-
schiktheid gelijkgesteld worden met het uitoefenen van een dienstbetrekking;

Overwegende dat het arrest vaststelt dat:
- verweerster uit eigen initiatief haar passende dienstbetrekking beëindigde op 

4 november 1999;
- verweerster opnieuw tewerkgesteld was van 4 tot 10 november 1999 en van 

16 tot 26 november 1999, en vervolgens tot 10 december 1999 volledig arbeids-
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ongeschikt was wegens een arbeidsongeval;
- verweerster op 13 december 1999 een werkloosheidsuitkering aanvroeg;
Dat het arrest beslist dat de ongeschiktheidsdagen ingevolge arbeidsongeval 

dienen in aanmerking te worden genomen voor de berekening van de bij artikel 
51, §1, derde lid, 1° van het Werkloosheidsbesluit voorgeschreven vier weken 
dienstbetrekking, op grond dat deze bepaling geen effectieve tewerkstelling ver-
eist, dat niet wordt uitgesloten dat gelijkgestelde dagen zouden mogen worden 
meegeteld en dat artikel 51, §1, derde lid, 1°, dient te worden samen gelezen met 
artikel 38 van het Werkloosheidsbesluit, dat in een gelijkstelling voorziet van de 
dagen van arbeidsongeschiktheid met arbeidsdagen;

Dat het arrest aldus de in het middel aangewezen bepalingen van het Werk-
loosheidsbesluit schendt;

Dat het onderdeel gegrond is; 
1.2. Tweede onderdeel
Overwegende dat overmacht enkel kan voortvloeien uit een van de menselijke 

wil onafhankelijke gebeurtenis die men niet heeft kunnen voorzien of voorko-
men, en die leidt tot een volstrekte onmogelijkheid van nakoming;

Dat een tijdelijke volledige arbeidsongeschiktheid tot gevolg heeft dat het voor 
de werknemer, in de betrokken periode, onmogelijk is om te werken, doch niet 
belet dat de werknemer, na de betrokken periode, opnieuw arbeid verricht;

Dat een tijdelijke arbeidsongeschiktheid derhalve geen omstandigheid is die 
het  voor  de  werknemer  definitief  en  onoverkomelijk  onmogelijk  maakt  om, 
vooraleer hij een uitkering aanvraagt, een nieuwe dienstbetrekking uit te oefenen 
gedurende ten minste vier weken;

Dat dienvolgens, uit de omstandigheid dat een werknemer tijdelijk arbeidson-
geschikt was, niet kan worden afgeleid dat hij zich in een situatie van overmacht 
bevond met betrekking tot de in artikel 51, §1, derde lid, 1° van het Werkloos-
heidsbesluit vereiste uitoefening van een nieuwe dienstbetrekking gedurende ten 
minste vier weken, voorafgaand aan de uitkeringsaanvraag;

Overwegende dat het arrest vaststelt dat verweerster van 26 november tot 10 
december 1999 tijdelijk volledig arbeidsongeschikt was ingevolge een arbeids-
ongeval en oordeelt dat verweerster zich, ingevolge dit arbeidsongeval, in een 
toestand van overmacht bevond;

Dat het arrest, door op deze grond te beslissen dat de ongeschiktheidsdagen in-
gevolge arbeidsongeval in aanmerking dienen te worden genomen voor de bere-
kening van de bij artikel 51, §1, derde lid, 1° van het Werkloosheidsbesluit voor-
geschreven vier weken dienstbetrekking, deze wettelijke bepaling schendt;

Dat het onderdeel gegrond is; 
2. Kosten
Overwegende dat, gelet op artikel 1017, tweede lid van het Gerechtelijk Wet-

boek, de kosten ten laste zijn van eiser;
OM DIE REDENEN
HET HOF,
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Vernietigt het bestreden arrest;
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het ver-

nietigde arrest;
Veroordeelt eiser in de kosten;
Verwijst de zaak naar het Arbeidshof te Brussel.

22 november 2004 - 3° kamer – Voorzitter: de h. Boes, afdelingsvoorzitter – Verslag-
gever: de h. Dirix – Andersluidende conclusie1 van mevr. De Raeve, advocaat-generaal – 
Advocaat: mr. Simont.

Nr. 561

3° KAMER - 22 november 2004

1º ARBEIDSOVEREENKOMST — BEGRIP. BESTAANSVEREISTEN. VORM — 
BEGRIP EN BESTAANSVEREISTEN - WEZENLIJK ELEMENT - LOON.

2º ARBEIDSOVEREENKOMST — BEGRIP. BESTAANSVEREISTEN. VORM — 
BEGRIP EN BESTAANSVEREISTEN - WEZENLIJK ELEMENT - LOON - HOEGROOTHEID - VEREISTEN - 
DRAAGWIJDTE.

3º ARBEIDSOVEREENKOMST — BEGRIP. BESTAANSVEREISTEN. VORM — 
BEGRIP EN BESTAANSVEREISTEN - WEZENLIJK ELEMENT - LOON - HOEGROOTHEID - GEEN 
AANDUIDING - BEPAALBAAR LOON - WETTELIJK GEWAARBORGD LOON - GEVOLG.

1º Het bestaan van de arbeidsovereenkomst vereist het akkoord van de partijen over de  
wezenlijke  elementen ervan;  het  loon als  tegenprestatie  van de in het  kader van de 

1 Het  O.M.  concludeerde  tot  de  verwerping  van  de  voorziening.  Met  betrekking  tot  het  eerste 
onderdeel was het van oordeel dat niettegenstaande het feit dat artikel 51 Werkloosheidsbesluit valt 
onder de "Toekenningsvoorwaarden" (hoofdstuk III Werkloosheidsbesluit), het betwiste punt 1° van 
art. 51, §1, derde lid, in se specifieke toelaatbaarheidsvoorwaarden inhoudt: er wordt namelijk een 
wachttijd  opgelegd,  een  aantal  arbeidsdagen  moeten  bewezen  worden  binnen  een  bepaalde 
referteperiode.
Hieruit  leidde het  O.M. af dat  terzake de in Hoofdstuk II  van het  werkloosheidsbesluit  bepaalde 
"Toelaatbaarheidsvoorwaarden" tot het recht op uitkeringen toepassing vinden en derhalve artikel 38 
Werkloosheidsbesluit  dat  onder  meer  de  dagen  die  aanleiding  geven  tot  een  betaling  van  een 
uitkering bij toepassing van de wetgeving op de verplichte ziekte- en invaliditeitsverzekering en de 
schadeloosstelling voor arbeidsongevallen gelijkstelt met arbeidsdagen, ook geldt voor de toepassing 
van art. 51, §1, derde lid, punt 1° Werkloosheidsbesluit.
Het  O.M.  merkte  trouwens  op  dat  hoewel  artikel  51  Werkloosheidsbesluit  kadert  in  de 
"toekenningsvoorwaarden", de wetgever verwijst naar artikel 30, derde lid, punten 1° en 3° van de in 
het  Hoofdstuk  II  bepaalde  "Toelaatbaarheidsvoorwaarden"  die  de  betrokkene  ook  toelaat  onder 
bepaalde voorwaarden niet uitgesloten te worden bij werkverlating en ontslag.
Aldus concludeerde het  O.M. dat  zo het  Werkloosheidsbesluit  een onderscheid maakt  tussen  de 
"Toelaatbaarheids- en toekenningsvoorwaarden" de toepassing van de ene voorwaarde de andere niet 
uitsluit.
Wat het tweede onderdeel betreft, concludeerde het O.M. dat "werkverhindering wegens overmacht" 
kan worden ingeroepen overeenkomstig artikel 30, derde lid, 1° van het  Werkloosheidsbesluit  en 
deze werkverhindering de verhindering is om te werken in het algemeen (Cass., 18 sept. 2000, A.R. 
S.00.0016.N,  nr.  476).  Volgens  het  O.M. heeft  een tijdelijke  volledige arbeidsongeschiktheid tot 
gevolg dat het de werknemer onmogelijk is om te werken en deze toestand in de betrokken periode 
een toestand van overmacht uitmaakt.
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arbeidsovereenkomsten  verrichte  arbeid  is  een  dergelijk  element1.  (Artt.  2  en  3 
Arbeidsovereenkomstenwet)

2º  Voor  het  bestaan  van  een  arbeidsovereenkomst,  vereist  het  akkoord  van  partijen  
omtrent de betaling van loon niet een uitdrukkelijke aanduiding van de hoegrootheid van  
het loon; het volstaat dat overeengekomen is dat een loon zal worden betaald en dat het  
te betalen loon bepaalbaar is2. (Artt. 2 en 3 Arbeidsovereenkomstenwet)

3º Zelfs bij ontstentenis van enige aanduiding omtrent de hoegrootheid van het te betalen 
loon  is  de  hoegrootheid  van  het  loon  bepaalbaar,  vermits  in  de  regel  minstens  het  
wettelijk  verschuldigd  baremaloon  of  minimumloon  geregeld  door  collectieve  
arbeidsovereenkomsten van het nationaal paritair comité als overeengekomen loon dient  
beschouwd te worden; die wettelijke regeling qua loon dient voor het bestaan van de 
arbeidsovereenkomst niet in de arbeidsovereenkomst te worden bedongen. (Artt. 2 en 3 
Arbeidsovereenkomstenwet)

(KBC VERZEKERINGEN N.V. T. LANDSBOND DER CHRISTELIJKE MUTUALITEITEN)

ARREST

(A.R. S.04.0090.N)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 12 december 2002 gewezen 

door het Arbeidshof te Gent, afdeling Brugge.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Greta Bourgeois heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Anne De Raeve heeft geconcludeerd.
III. Middelen
Eiseres voert in haar verzoekschrift een middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 149 van gecoördineerde Grondwet van 17 februari 1994;
- de artikelen 1, 1° en 7 van de arbeidsongevallenwet van 10 april 1971, in samenhang 

met artikel 1, §1, eerste lid van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet 
van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders en met de 
artikelen 2 en 3 van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten;

- artikel 136, §2 van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige 
verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994.

Aangevochten beslissing
In de bestreden beslissing verklaart het arbeidshof, recht sprekend over de vordering 

van verweerder, het hoger beroep van verweerder ontvankelijk en gegrond, vernietigt het 
het vonnis van de eerste rechter en veroordeelt het, opnieuw wijzende, eiseres om aan ver-
weerder 7.028,20 euro te betalen, te vermeerderen met de wettelijke en de gerechtelijke 
interest en tot de kosten van beide instanties en dit op grond van de volgende motieven:

"Uit het geheel van de neergelegde stukken blijkt in elk geval dat J. R. geholpen heeft 
bij het plaatsen van trappen bij K. D. en dat het van meet af aan de bedoeling was van par-
tijen om dit onder de vorm van een arbeidsovereenkomst uit te voeren.

Dit  wordt overigens bevestigd door de kantoordirectie van de Hulp der Patroons te 

1 Zie Cass., 29 okt. 2001, A.R. S.01.0084.N, nr. 578.
2 Ibid.



1884 HOF VAN CASSATIE 22.11.04 - Nr. 561 

Oostende, die meedeelt dat K. D. vanaf 1 april 1996 bij dit sociaal secretariaat aangeslo-
ten was en het nodige heeft gedaan om een schriftelijke arbeidsovereenkomst af te sluiten 
vanaf 1 april 1996, overhandigd op 4 april 1996 (zie verklaring afgelegd op 26 september 
1997 aan het F.A.O. -stuk 3 dossier (verweerder)).

Het was ook de bedoeling van K.D. om aan J.R. gedurende vier avonden per week 
werk te verschaffen.

Het was duidelijk K. D. die zou bepalen wat, wanneer en hoeveel er zou gepresteerd 
worden en met welk bedrag er zou vergoed worden.

Voor het bestaan van een arbeidsovereenkomst is het niet noodzakelijk dat de exacte 
uren afgesproken zijn, noch hoeft de hoegrootheid van het loon bepaald te zijn, op voor-
waarde dat uit de gegevens van het dossier kan afgeleid worden dat er wel degelijk gezag 
kon uitgeoefend worden door de werkgever en dat de prestaties met een loon vergoed 
worden.

(...)
Kortom, na nauwkeurige analyse van deze casus is het arbeidshof van oordeel dat kan 

aanvaard worden dat J.R., in de concrete situatie waarin hij prestaties leverde, met goed-
keuring en onder gezag van K. D., in het kader van een arbeidsovereenkomst was tewerk-
gesteld".

Het arbeidshof beslist dat dientengevolge de arbeidsongevallenwet van 10 april 1971 
van toepassing is op het ongeval dat op 3 april 1996 aan J. R. overkwam, dat het ongeval 
een arbeidsongeval is en dat verweerder wettelijk gesubrogeerd is in de rechten van zijn 
verzekerde met toepassing van artikel 136, §2 van de wet betreffende de verplichte verze-
kering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994.

Grieven
Eerste onderdeel
Artikel 1, 1° van de arbeidsongevallenwet van 10 april 1971 bepaalt dat die wet van 

toepassing is op alle personen die als werkgever, werknemer of daarmee gelijkgestelde, 
geheel of gedeeltelijk vallen onder de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluit-
wet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders.

Artikel 1, §1, eerste lid van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet 
van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders bepaalt 
dat die wet van toepassing is op de werknemers en de werkgevers die door een arbeids-
overeenkomst zijn verbonden.

De artikelen 2 en 3 van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten 
houden onder meer in dat een arbeidsovereenkomst een overeenkomst is waarbij de werk-
nemer zich verbindt tegen loon, onder gezag van een werkgever arbeid te verrichten. Voor 
het bestaan van een arbeidsovereenkomst vergen die artikelen het akkoord van de partijen 
over de wezenlijke elementen ervan. Een van die wezenlijke elementen is de vaststelling 
van het loon dat de werkgever moet betalen.

Indien er geen akkoord is over het loon dat de werkgever moet betalen, kan niet tot het 
bestaan van een arbeidsovereenkomst besloten worden.

Het arbeidshof miskent de essentiële voorwaarde voor het bestaan van een arbeidsover-
eenkomst dat het loon overeengekomen is, door te oordelen dat het voor het bestaan van 
een arbeidsovereenkomst niet noodzakelijk is dat de hoegrootheid van het loon bepaald is.

Het arbeidshof oordeelt bijgevolg niet wettig dat, ondanks de vaststelling dat het K.D. 
was die zou bepalen met welk bedrag de prestaties van J.R. zou vergoed worden, J.R. ver-
bonden was door een arbeidsovereenkomst met K.D..

Ook de daaruit door het arbeidshof getrokken besluiten dat J.R. valt onder de toepas-
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sing van de arbeidsongevallenwet van 10 april 1971, en het hem op 3 april 1996 overko-
mene derhalve een arbeidsongeval is, zodat verweerder wettelijk gesubrogeerd is in de 
rechten van zijn verzekerde met toepassing van artikel 136, §2 van de wet betreffende de 
verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 
14 juli 1994, zijn bijgevolg onwettig.

Het arbeidshof steunt zijn beslissing tot gegrondverklaring van de vordering van ver-
weerder niet wettig op het oordeel dat J.R. viel onder de toepassing van de arbeidsonge-
vallenwet van 10 april 1971 doordat hij verbonden was door een arbeidsovereenkomst 
met K.D. (schending van de artikelen 1, 1° en 7 van de arbeidsongevallenwet van 10 april 
1971, in samenhang met artikel 1, §1, eerste lid van de wet van 27 juni 1969 tot herzie-
ning van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid 
der arbeiders en met artikelen 2 en 3 van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeids-
overeenkomsten en van artikel 136, §2 van de wet betreffende de verplichte verzekering 
voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994).

Tweede onderdeel
Artikel 149 van de gecoördineerde Grondwet van 17 februari 1994 bepaalt dat hoven 

en rechtbanken hun beslissingen met redenen omkleden, wat onder meer inhoudt dat zij 
hun beslissingen dienen te motiveren zonder dubbelzinnigheid.

Minstens laten de overwegingen van de bestreden beslissing niet toe uit te maken of het 
arbeidshof zijn beslissing al dan niet steunt op het oordeel dat het voor het bestaan van 
een arbeidsovereenkomst niet noodzakelijk is dat de hoegrootheid van het loon bepaald is. 
De motieven van het arbeidshof zijn bijgevolg minstens dubbelzinnig en maken daardoor 
het wettigheidstoezicht van uw Hof onmogelijk, aangezien minstens niet duidelijk is of 
het arbeidshof zijn beslissing steunt op het oordeel dat het voor het bestaan van een ar-
beidsovereenkomst niet noodzakelijk is dat de hoegrootheid van het loon bepaald is, in 
welk geval de beslissing onwettig is (zoals blijkt uit het eerste onderdeel), dan wel of het 
arbeidshof zijn beslissing niet steunt op het oordeel dat het voor het bestaan van een ar-
beidsovereenkomst niet noodzakelijk is dat de hoegrootheid van het loon bepaald is, in 
welk geval de beslissing niet onwettig is.

Minstens is de bestreden beslissing gebrekkig, want dubbelzinnig gemotiveerd (schen-
ding van artikel 149 van de gecoördineerde Grondwet van 17 februari 1994).

IV. Beslissing van het Hof
1. Eerste onderdeel
Overwegende dat de arbeidsovereenkomst overeenkomstig de artikelen 2 en 3 

van de Arbeidsovereenkomstenwet van 3 juli 1978 de overeenkomst is waarbij 
de werknemer zich verbindt tegen loon en onder het gezag van de werkgever ar-
beid te verrichten;

Dat het bestaan van de arbeidsovereenkomst het akkoord van de partijen over 
de wezenlijke bestanddelen ervan vereist; dat het loon als tegenprestatie van de 
in het kader van de arbeidsovereenkomst verrichte arbeid, een dergelijk element 
is;

Overwegende dat evenwel, voor het  bestaan van een arbeidsovereen-komst, 
het akkoord omtrent de betaling van loon niet een uitdrukkelijke aanduiding van 
de hoegrootheid van het loon vereist; dat het volstaat dat overeengekomen is dat 
een loon zal worden betaald en dat het te betalen loon bepaalbaar is;

Dat, zelfs bij ontstentenis van enige aanduiding omtrent de hoegrootheid van 
het te betalen loon, de hoegrootheid van het loon bepaalbaar is vermits in de re-
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gel minstens het verschuldigde baremaloon of minimumloon als overeengeko-
men loon dient te worden beschouwd; 

Dat de betaling van het gewaarborgd baremaloon of minimumloon voor werk-
nemers wettelijke geregeld is door collectieve arbeidsovereenkomsten, gesloten 
in elk van de bevoegde paritaire comités afzonderlijk en in de arbeidsovereen-
komsten van het Nationaal Paritair Comité nr. 43 van 2 mei 1988, houdende wij-
ziging en coördinatie van de collectieve arbeidsovereenkomsten nr. 21 van 15 
mei 1975 en nr. 23 van 25 juli 1975 betreffende de waarborg van een gemiddeld 
minimummaandinkomen, van toepassing op werknemers van 21 jaar of ouder, 
nr. 50 van 29 oktober 1991 betreffende de waarborg van de gemiddeld minimum 
maandinkomen voor werknemers onder de 21 jaar, en in artikel 10 van de collec-
tieve arbeidsovereenkomst van de Nationale Arbeidsraad nr. 35 van 27 februari 
1981 betreffende sommige bepalingen van het arbeidsrecht ten aanzien van de 
deeltijdse arbeid;

Overwegende dat die wettelijke regeling qua loon voor het bestaan van de ar-
beidsovereenkomst niet in de arbeidsovereenkomst dient te worden bedongen of 
gewaarborgd;

Dat dienvolgens, wanneer de rechter vaststelt dat een partij arbeid heeft ver-
richt onder het gezag van de andere partij en mits betaling van loon, waarvan de 
hoegrootheid door de partijen niet is aangeduid, de rechter tot een akkoord over 
het loonelement en tot het bestaan van een arbeidsovereenkomst vermag te be-
sluiten;

Dat het onderdeel faalt naar recht;
2. Tweede onderdeel
Overwegende dat het arrest de in het onderdeel bedoelde dubbelzinnigheid in 

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

22 november 2004 - 3° kamer – Voorzitter: de h. Boes, afdelingsvoorzitter – Verslag-
gever: mevr. Bourgeois – Andersluidende conclusie3 van mevr. De Raeve, advocaat-gene-
raal – Advocaten: mrs. van Eeckhoutte en Maes.

3 Het O.M. had geconcludeerd tot cassatie nu de rechtspraak van het Hof zeer duidelijk stelt dat het 
bestaan van een arbeidsovereenkomst het akkoord vereist van partijen over de wezenlijke elementen 
ervan  en  dat  de  vaststelling  van  het  loon  dergelijk  element  is;  aldus  houdt  dit  beginsel  in  dat 
noodzakelijkerwijze  elementen  moeten  aanwezig  zijn  die  de  vaststelling  van  het  loon  mogelijk 
maken. (Cass, 25 mei 1998, A.R. S.97.0083.F, nr. 270; Cass., 6 maart 2000, A.R. S.99.0096.N, nr. 
154). Het bestreden arrest onderstelt weliswaar dat er een akkoord zou zijn maar dan nog stellen de 
appèlrechters dit niet vast qua bedrag of andere elementen waaruit zou volgen dat een loonbedrag 
was overeengekomen.
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Nr. 562

2° KAMER - 23 november 2004

1º STEDENBOUW — HERSTEL VAN PLAATS IN DE VORIGE STAAT. 
BETALING VAN EEN MEERWAARDE - ART. 149 STEDENBOUWDECREET 1999, 
ZOALS GEWIJZIGD BIJ DECREET VAN 4 JUNI 2003 - HERSTELVORDERING DIE DATEERT VAN VÓÓR 
DEZE WIJZIGING - GEVOLG.

2º STEDENBOUW — HERSTEL VAN PLAATS IN DE VORIGE STAAT. 
BETALING VAN EEN MEERWAARDE - ART. 149 STEDENBOUWDECREET 1999, 
ZOALS GEWIJZIGD BIJ DECREET VAN 4 JUNI 2003 - PRINCIPIËLE TOEPASSING VAN HET MIDDEL VAN 
DE MEERWAARDE - UITZONDERING - HERSTELVORDERING DIE DATEERT VAN VÓÓR DEZE WIJZIGING - 
GEVOLG.

1º Noch artikel 149 Stedenbouwdecreet 1999, zoals gewijzigd bij decreet van 4 juni 2003,  
noch enig ander wetsartikel bepaalt dat het herstel van de plaats in de vorige toestand 
dat  vóór  22  augustus  2003  werd  gevorderd,  door  de  stedenbouwkundige  inspecteur  
opnieuw moet worden gevorderd of dat zijn vorige vordering aan de nieuwe wet moet  
worden aangepast1.

2º Krachtens het artikel 149, §1, derde lid Stedenbouwdecreet 1999, zoals gewijzigd bij  
decreet van 2 juni 2003, is één der vereisten opdat voor de aldaar bepaalde misdrijven in  
principe steeds het middel van de meerwaarde kan worden aangewend, dat het misdrijf  
niet behoort tot één van de in 1° tot 3° bepaalde gevallen, hieruit volgt dat wanneer het  
bewezen verklaarde misdrijf  een zwaarwichtige en onherstelbare inbreuk vormt op de 
essentiële  stedenbouwkundige  voorschriften  inzake  de  bestemming  krachtens  het  
gewestplan, ook krachtens het nieuwe herstelbeleid de maatregel van meerwaarde niet  
kan worden aangewend en de voordien gevorderde maatregel van kracht blijft en geen 
nieuwe beoordeling van het vorderende bestuur behoeft. 

(L.)

ARREST

(A.R. P.04.0860.N)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest, op 23 april 2004 gewezen door 

het Hof van Beroep te Gent, correctionele kamer.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Etienne Goethals heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Patrick Duinslaeger heeft geconcludeerd.
III. Cassatiemiddelen
Eiser stelt in een memorie twee middelen voor. Die memorie is aan dit arrest 

gehecht en maakt daarvan deel uit.
IV. Beslissing van het Hof
A. Onderzoek van de middelen 
1. Eerste middel

1 Het artikel 149 Stedenbouwdecreet 1999 werd gewijzigd door artikel 8 van het decreet van het 
Vlaams Parlement van 4 juni 2003, houdende wijziging van het decreet van 18 mei 1999 houdende 
de organisatie van de ruimtelijke ordening, wat het handhavingsbeleid betreft, dat in werking trad op 
22 aug. 2003, B.S. 22 aug. 2003. 
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1.1. Eerste onderdeel
Overwegende dat artikel 149 Stedenbouwdecreet 1999, zoals gewijzigd bij de-

creet van 4 juni 2003, noch enig ander wetsartikel bepaalt dat het herstel van de 
plaats in de vorige toestand dat vóór 22 augustus 2003 werd gevorderd, door de 
stedenbouwkundige inspecteur opnieuw moet worden gevorderd of zijn vorige 
vordering aan de nieuwe wet moet worden aangepast;

Overwegende dat krachtens het gewijzigde artikel 149, §1, derde lid Steden-
bouwdecreet 1999, één der vereisten opdat voor de aldaar bepaalde misdrijven in 
principe steeds het middel van de meerwaarde kan worden aangewend, is dat het 
misdrijf niet behoort tot één van de in 1° tot 3° bepaalde gevallen; 

Dat hieruit volgt dat wanneer het bewezen verklaarde misdrijf een zwaarwich-
tige en onherstelbare inbreuk vormt op de essentiële stedenbouwkundige voor-
schriften  inzake  de  bestemming krachtens  het  gewestplan,  ook  krachtens  het 
nieuwe herstelbeleid de maatregel van meerwaarde niet kan worden aangewend 
en de voordien gevorderde maatregel van kracht blijft, en geen nieuwe beoorde-
ling van het vorderende bestuur behoeft; 

Dat het aan de rechter toekomt de wettigheid van de gevorderde maatregel 
overeenkomstig het nieuwe herstelbeleid te onderzoeken, zonder dat daarvoor 
een nieuwe vordering of een aanpassing van de motivering noodzakelijk is; 

Dat het onderdeel in zoverre faalt naar recht;
Overwegende dat voor het overige, het onderdeel niet preciseert welke prejudi-

ciële vraag het Hof aan het Arbitragehof zou moeten stellen;
Dat het onderdeel in zoverre wegens onnauwkeurigheid, niet ontvankelijk is;
(...)
OM DIE REDENEN,
HET HOF,
Verwerpt het cassatieberoep;
Veroordeelt eiser in de kosten.

23 november 2004 - 2° kamer – Voorzitter: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter – Verslag-
gever: de h. Goethals – Gelijkluidende conclusie van de h. Duinslaeger, advocaat-generaal 
– Advocaten: mrs. K. Bouve, Brugge en E. Cooreman, Dendermonde.

Nr. 563

2° KAMER - 23 november 2004

1º BOSSEN - BOSWETBOEK - ARTIKEL 11 BOSWETBOEK - AMBTENAREN EN 
AANGESTELDEN VAN HET BOSBEHEER - EEDAFLEGGING - OVERPLAATSING - GEVOLG.

2º EED - EEDAFLEGGING - AMBTENAREN EN AANGESTELDEN VAN HET BOSBEHEER - ARTIKEL 
11 BOSWETBOEK - OVERPLAATSING - GEVOLG.

1º  en  2°  Uit  artikel  11,  eerste  en  tweede  lid  Boswetboek  volgt  niet  dat  wanneer  de  
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ambtenaren en aangestelden van het bosbeheer naar een ander gebied dan dat van hun 
oorspronkelijke aanstelling worden overgeplaatst, zij opnieuw de eed moeten afleggen 
voor de rechtbank van eerste aanleg van hun nieuwe standplaats1.

(F. e.a. T. H.)

ARREST

(A.R. P.04.0879.N)

I. Bestreden beslissing
De cassatieberoepen zijn gericht tegen het arrest, op 4 mei 2004 gewezen door 

het Hof van Beroep te Brussel, correctionele kamer.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Etienne Goethals heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Patrick Duinslaeger heeft geconcludeerd.
III. Cassatiemiddelen
De eisers stellen in een memorie een middel voor. Die memorie is aan dit ar-

rest gehecht en maakt daarvan deel uit.
IV. Beslissing van het Hof
A. Eerste onderdeel
Overwegende dat de beëdiging van de ambtenaren en aangestelden van het 

bosbeheer wordt geregeld door artikel 11, eerste lid Boswetboek, dat de formule 
van de eed inhoudt die de ambtenaren en aangestelden van het bosbeheer dienen 
af te leggen voor de rechtbank van eerste aanleg van hun verblijfplaats en dat be-
paalt dat deze ambtenaren de akten van hun aanstelling en van hun beëdiging la-
ten registreren ter griffie van de rechtbanken van het rechtsgebied waarin zij hun 
bediening moeten uitoefenen;

Dat overeenkomstig het artikel 11, tweede lid Boswetboek, de ambtenaren en 
aangestelden van het bosbeheer de eed niet opnieuw hoeven af te leggen wan-
neer zij slechts van verblijfplaats veranderen; dat wanneer echter zij in dezelfde 
hoedanigheid naar een ander gebied worden overgeplaatst, de akten van aanstel-
ling  en  van  beëdiging  zonder  kosten  worden  geregistreerd  ter  griffie  van  de 
rechtbanken van het nieuwe gebied;

Overwegende dat uit deze bepalingen niet volgt dat wanneer de ambtenaren en 
aangestelden van het bosbeheer naar een ander gebied dan dat van hun oorspron-
kelijke aanstelling worden overgeplaatst,  zij  opnieuw de eed moeten afleggen 
voor de rechtbank van eerste aanleg van hun nieuwe standplaats;

Dat het onderdeel gegrond is;
B. Overige grieven
Overwegende dat de overige grieven tot geen ruimere cassatie kunnen leiden;
OM DIE REDENEN,
HET HOF,

1 R.P.D.B., dl. VI, v° Forêt, nr. 103; Doc. Parl., Chambre des Représentants, “Rapport sur le projet 
de Code Forestier”, séance du 23 juin 1851, p. 48, nr. 226. 
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Vernietigt het bestreden arrest, in zoverre het uitspraak doet over de vorderin-
gen van de eisers;

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

Laat de kosten ten laste van de Staat;
Verwijst de aldus beperkte zaak naar het Hof van Beroep te Antwerpen.

23 november 2004 - 2° kamer – Voorzitter: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter – Verslag-
gever: de h. Goethals – Gelijkluidende conclusie van de h. Duinslaeger, advocaat-generaal 
– Advocaat: mr. Maes.

Nr. 564

2° KAMER - 23 november 2004

STEDENBOUW — SANCTIES - INSTANDHOUDING VAN INBREUKEN - ART. 146, DERDE LID 
STEDENBOUWDECREET 1999, ZOALS GEWIJZIGD BIJ DECREET VAN 4 JUNI 2003 - WIL VAN DE 
DECREETGEVER OM DE STRAFSANCTIE NIET VERDER TE DOEN GELDEN - ARREST WAARBIJ HET 
ARBITRAGEHOF OORDEELT DAT DEZE BEPALING DE GRONDWET SCHENDT - VERENIGBAARHEID VAN 
HET OORDEEL VAN HET ARBITRAGEHOF MET DE WIL VAN DE DECREETGEVER - GEVOLG.

Het oordeel van het Arbitragehof, dat bij arrest nr. 136/2004 van 22 juli 2004, in antwoord  
op  een  prejudiciële  vraag,  voor  recht  zegt  dat  het  artikel  146,  derde  lid  
Stedenbouwdecreet 1999, zoals ingevoegd bij decreet van 4 juni 2003, de artikelen 10,  
11,  12  en  14  van  de  Grondwet  schendt,  is  niet  onverenigbaar  met  de  wil  van  de  
decreetgever,  zoals  bepaald  in  voormeld  artikel  146,  derde  lid,  om,  behoudens  de  
gevallen bepaald in dit  artikel, de strafsanctie voor het instandhouden van inbreuken,  
bedoeld in het eerste lid,  1°, 2°,  3°, 6° en 7°,  niet verder te doen gelden; voormelde 
wetsbepaling behoudt,  mede in acht  genomen de door  het  Arbitragehof  vastgestelde  
schendingen, in zoverre haar rechtskracht1 2.

(GEWESTELIJK STEDENBOUWKUNDIG INSPECTEUR, bevoegd voor de Provincie Antwerpen T. M.)

ARREST

(A.R. P.04.1032.N)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest, op 9 juni 2004 gewezen door het 

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

1 Arbitragehof, nr. 136/2004, 22 juli 2004, B.S. 19 okt. 2004 - eerste uitgave.
2 Het artikel 146, derde lid Stedenbouwdecreet 1999 werd ingevoegd door artikel 7 van het decreet 
van de Vlaamse Gemeenschap van 4 juni 2003, houdende wijziging van het decreet van 18 mei 1999 
houdende  de  organisatie  van  de  ruimtelijke  ordening,  wat  het  handhavingsbeleid  betreft,  dat  in 
werking trad op 22 aug. 2003, B.S. 22 aug. 2003. 
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Eiser stelt in een memorie een middel voor. Die memorie is aan dit arrest ge-
hecht en maakt daarvan deel uit.

IV. Beslissing van het Hof
Overwegende dat artikel 146, derde lid Stedenbouwdecreet 1999, zoals inge-

voegd bij decreet van 4 juni 2003, bepaalt dat de strafsanctie voor het instand-
houden van inbreuken, bedoeld in het eerste lid, 1°, 2°, 3°, 6° en 7°, niet geldt 
voorzover de handelingen, werken, wijzigingen of het strijdige gebruik niet gele-
gen zijn in de ruimtelijk kwetsbare gebieden, voor zover ze geen onaanvaardbare 
stedenbouwkundige hinder veroorzaken voor de omwonenden of voor zover ze 
geen ernstige inbreuk vormen op de essentiële stedenbouwkundige voorschriften 
inzake de bestemming krachtens het ruimtelijk uitvoeringsplan of plan van aan-
leg;

Overwegende dat het Arbitragehof bij arrest nr. 136/2004 van 22 juli 2004, in 
antwoord op een prejudiciële vraag, voor recht zegt dat voormeld artikel 146, 
derde lid, de artikelen 10, 11, 12 en 14 van de Grondwet schendt; dat uit de moti-
vering blijkt  dat  de omschrijving "onaanvaardbare stedenbouwkundige hinder 
voor de omwonenden" en de omschrijving "ernstige inbreuk op de essentiële ste-
denbouwkundige voorschriften inzake de bestemming krachtens het ruimtelijk 
uitvoeringsplan of plan van aanleg" geen voldoende nauwkeurige normatieve in-
houd hebben om het in voormeld artikel 146 bepaalde misdrijf van instandhou-
ding te kunnen definiëren;

Overwegende dat dit oordeel van het Arbitragehof niet onverenigbaar is met 
de wil van de decreetgever, zoals bepaald in voormeld artikel 146, derde lid, om, 
behoudens de gevallen bepaald in dit artikel, de strafsanctie voor het instandhou-
den van inbreuken, bedoeld in het eerste lid, 1°, 2°, 3°, 6° en 7°, niet verder te 
doen gelden;

Dat, mede in acht genomen de door het Arbitragehof vastgestelde schendingen 
van de Grondwet, voormelde wetsbepaling in zoverre haar rechtskracht behoudt;

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

23 november 2004 - 2° kamer – Voorzitter: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter – Verslag-
gever: de h. Goethals – Gelijkluidende conclusie van de h. Duinslaeger, advocaat-generaal 
– Advocaten: mrs. J. Claes, Antwerpen en P. Van Assche, Gent.

Nr. 565

2° KAMER - 24 november 2004

1º RECHT VAN VERDEDIGING — STRAFZAKEN - ONDERZOEKSGERECHTEN - KAMER 
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VAN INBESCHULDIGINGSTELLING - REGELING VAN DE RECHTSPLEGING - VORDERING VAN HET 
OPENBAAR MINISTERIE - UITEENZETTING VAN DE MOTIEVEN VAN DE INBESCHULDIGINGSTELLING - 
RECHT OP WEDERANTWOORD.

2º ONDERZOEKSGERECHTEN - KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING 
- REGELING VAN DE RECHTSPLEGING - VORDERING VAN HET OPENBAAR MINISTERIE - 
UITEENZETTING VAN DE MOTIEVEN VAN DE INBESCHULDIGINGSTELLING - RECHT OP 
WEDERANTWOORD.

3º OPENBAAR MINISTERIE - KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING - 
REGELING VAN DE RECHTSPLEGING - VORDERING - UITEENZETTING VAN DE MOTIEVEN VAN DE 
INBESCHULDIGINGSTELLING - RECHT OP WEDERANTWOORD.

4º UITLEVERING - SPECIALITEIT - VERVOLGING IN BELGIË - TELASTLEGGING DIE NIET 
OVEREENSTEMT MET DE FEITEN WAAROP DE UITLEVERING IS GEGROND.

5º INTERNATIONALE VERDRAGEN - EUROPEES VERDRAG BETREFFENDE 
UITLEVERING - SPECIALITEIT - BEGRIP.

1º, 2° en 3° De beslissing van de kamer van inbeschuldigingstelling die weigert in te gaan  
op het verzoek tot verdaging van de inverdenkinggestelde, als het openbaar ministerie op  
de dag van de terechtzitting een geschrift neerlegt "vordering" genaamd, waarin het de 
redenen  uiteenzet  waarom  de  door  de  inverdenkinggestelde  aangevoerde 
verweermiddelen  met  betrekking  tot  de  ontvankelijkheid  van  de  vervolging  of  de 
regelmatigheid van de door de inverdenkinggestelde aangevoerde bewijsmiddelen niet  
gegrond zijn, miskent het recht om alle gegevens uit het strafdossier tegen te spreken.  
(Algemeen rechtsbeginsel inzake het recht van verdediging)

4º en 5° Het specialiteitsbeginsel bepaald in art. 14, §1 Europees Verdrag 13 december  
1957 betreffende uitlevering, verzet zich ertegen dat de inverdenkinggestelde, die wordt 
uitgeleverd voor feiten van invoer, bezit en verkoop van verdovende middelen, met de 
omstandigheid dat de misdrijven met betrekking tot de handel in verdovende middelen  
bestaan uit daden van deelneming aan de activiteit van een vereniging van boosdoeners  
en van een criminele organisatie, in België kan worden vervolgd voor de telastlegging 
onwettig  bezit  van een  vuurwapen  dat  geacht  wordt  een verdedigingswapen  te  zijn,  
aangezien dit niet overeenstemt met de feiten waarop zijn uitlevering is gegrond of erin  
zijn vervat. (Art. 14, §1 Europees Verdrag betreffende uitlevering van 13 dec. 1957)

(D. e.a.)

ARREST (vertaling)

(A.R. P.04.1235.F)

I. Bestreden beslissing
De cassatieberoepen zijn gericht tegen een arrest, dat op 13 juli 2004 is gewe-

zen door het Hof van Beroep te Luik, kamer van inbeschuldigingstelling. 
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Jean de Codt heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal met opdracht Pierre Cornelis heeft geconcludeerd.
III. Cassatiemiddelen
De eiser A. D. B. voert twee middelen aan in een memorie, waarvan een eens-

luidend verklaard afschrift aan dit arrest is gehecht.
De eiseres C. C. voert er vier aan in een memorie waarvan eveneens een eens-
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luidend verklaard afschrift aan dit arrest is gehecht.

IV. Beslissing van het Hof
A. Over het cassatieberoep van A.D.B.:
1. In zoverre het cassatieberoep is gericht tegen de beslissing waarbij het ver-

zoek tot toewijzing van de zaak aan een kamer met drie rechters, ingeval van een 
verwijzing naar de correctionele rechtbank, niet ontvankelijk is verklaard:

Overwegende dat eiser, zonder berusting, afstand doet van zijn cassatieberoep;
Dat er bijgevolg geen grond is om het tweede middel dat door eiser wordt aan-

gevoerd te onderzoeken, aangezien dit kritiek uitoefent op een beslissing die niet 
aan het toezicht van het Hof is voorgelegd;

2. In zoverre het cassatieberoep is gericht tegen de beslissing die het hoger be-
roep van eiser tegen de bepaling van de beroepen beschikking waarin het bestaan 
van voldoende bezwaren wordt vastgesteld, niet ontvankelijk verklaart:

Overwegende  dat,  krachtens  artikel  416,  tweede  lid  van  het  Wetboek  van 
Strafvordering,  een  inverdenkinggestelde  slechts  onmiddellijk  cassatieberoep 
kan instellen tegen het arrest van de kamer van inbeschuldigingstelling dat uit-
spraak doet over het hoger beroep, ingesteld tegen de beschikking tot verwijzing, 
op voorwaarde dat hij hoger beroep heeft kunnen instellen tegen deze beschik-
king;

Overwegende dat, zoals het arrest beslist, het voorwerp van het door eiser in-
gestelde hoger beroep, wat dat betreft, niet behoort tot de gevallen waarin de wet 
dit rechtsmiddel tegen de verwijzingsbeschikking toekent aan de inverdenking-
gestelde;

Dat het cassatieberoep niet ontvankelijk is;
3. In zoverre het cassatieberoep is gericht tegen de beslissing volgens welke 

het onderzoek niet is aangetast door de onregelmatigheden die door eiser zijn 
aangevoerd en volgens welke de bewoordingen van het internationaal aanhou-
dingsbevel er niet aan in de weg staan dat hij naar de correctionele rechtbank 
wordt verwezen wegens de telastleggingen die zijn omschreven in de vordering 
van het openbaar ministerie:

Over het eerste middel:
Overwegende dat uit de processtukken blijkt dat het openbaar ministerie ter te-

rechtzitting van de kamer van inbeschuldigingstelling een geschrift, "vordering" 
genaamd, heeft neergelegd, waarin het concludeert dat het hoger beroep van ei-
ser zowel niet-ontvankelijk als ongegrond is; dat dit geschrift met name de rede-
nen uiteenzet waarom er volgens de vervolgende partij grond is om te beslissen 
dat de ingestelde vervolgingen het specialiteitsbeginsel van de uitlevering niet 
miskennen, dat de telefoontap in Zwitserland regelmatig is en dat de exceptie af-
geleid uit uitlokking door de politie, niet gegrond is;

Overwegende dat eiser ter terechtzitting van de kamer van inbeschuldigingstel-
ling van 9 juli 2004 een aanvullende conclusie heeft neergelegd waarin hij aan-
voert dat hij vóór de terechtzitting geen inzage had kunnen nemen van voormeld 
geschrift, aangezien het openbaar ministerie het de dag zelf had neergelegd; dat 
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eiser om een verdaging van de zaak voor korte tijd heeft verzocht met het argu-
ment dat men hem die niet kon weigeren zonder miskenning van zijn recht van 
verdediging;

Overwegende dat de appèlrechters niet ingegaan zijn op het verzoek om verda-
ging van A. D. B., dat ze daartoe, enerzijds, vermelden dat de wet het openbaar 
ministerie niet verplicht om zijn schriftelijke vordering aan de inverdenkingge-
stelde of aan diens raadsman mede te delen vóór de terechtzitting van de kamer 
van inbeschuldigingstelling, en anderzijds, dat de feitelijke en juridische overwe-
gingen die in het geschrift van het openbaar ministerie worden ontwikkeld, ant-
woorden op de middelen van de eisers;

Overwegende dat uit die vermeldingen alleen niet kan worden afgeleid dat de 
verdaging waarom eiser heeft verzocht, hem in de hoger aangegeven omstandig-
heden kon worden geweigerd, zonder dat hij aldus werd verhinderd om op de 
schriftelijke conclusie van het openbaar ministerie naar behoren te antwoorden 
of zonder dat aldus zijn recht werd geschonden om alle gegevens van het straf-
dossier  waarop de rechters hun overtuiging hebben kunnen gronden, tegen te 
spreken;

Dat het middel gegrond is;
B. Over het cassatieberoep van J.-P. P.:
Overwegende dat eiser afstand doet van zijn cassatieberoep;
C. Over het cassatieberoep van C. C.:
1. In zoverre het cassatieberoep is gericht, enerzijds, tegen de beslissing waar-

bij het verzoek tot toewijzing van de zaak aan een kamer met drie rechters, inge-
val van een verwijzing naar de correctionele rechtbank, niet ontvankelijk wordt 
verklaard, en anderzijds, tegen de beslissing van de appèlrechters volgens welke 
er geen grond is om de datum te preciseren waarop de voorlopige hechtenis van 
eiseres een aanvang heeft genomen:

Overwegende dat dergelijke beslissingen geen eindbeslissingen zijn in de zin 
van artikel 416, eerste lid van het Wetboek van Strafvordering en geen verband 
houden met de gevallen bedoeld in het tweede lid van dit artikel;

Dat het cassatieberoep te vroeg is ingesteld en dus niet ontvankelijk is;
Overwegende bijgevolg dat er geen grond is om acht te slaan op het tweede en 

het vierde middel die eiseres aanvoert en die geen verband houden met de ont-
vankelijkheid van het cassatieberoep;

2. In zoverre het cassatieberoep is gericht tegen de beslissing die het hoger be-
roep van eiseres tegen de bepaling van de beroepen beschikking waarbij wordt 
vastgesteld dat er voldoende bezwaren bestaan voor verwijzing, niet ontvankelijk 
verklaart:

Overwegende dat het  cassatieberoep van C.C.,  op dezelfde gronden als die 
welke sub A.2 hierboven, zijn aangegeven voor het door A.D.B. ingestelde cas-
satieberoep, niet ontvankelijk is;

3. In zoverre het cassatieberoep is gericht tegen de beslissing volgens welke de 
bewoordingen van het internationaal aanhoudingsbevel dat tegen eiseres is uitge-
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vaardigd, er niet aan in de weg staan dat  zij  naar  de correctionele rechtbank 
wordt verwezen wegens de telastleggingen die in de vordering van het openbaar 
ministerie worden omschreven:

Over het eerste middel:
Overwegende dat het middel, in zoverre het een miskenning "van de algemene 

rechtsbeginselen" aanvoert, niet ontvankelijk is wegens gebrek aan nauwkeurig-
heid;

Dat het middel eveneens niet ontvankelijk is in zoverre het aanvoert "dat de re-
dengeving ontbreekt of gebrekkig is";

Overwegende dat, voor het overige, noch uit het proces-verbaal van de terecht-
zitting van de kamer van inbeschuldigingstelling van 9 juli 2004, noch uit de 
conclusie die er namens C. C. is neergelegd, noch uit de andere stukken waarop 
het Hof vermag acht te slaan blijkt dat eiseres gevraagd heeft dat de zaak zou 
worden verdaagd opdat zij op de conclusie van het openbaar ministerie zou kun-
nen antwoorden;

Dat het middel, in zoverre het een miskenning van het recht van verdediging 
aanvoert en deze afleidt uit de weigering van de appèlrechters om de zaak te ver-
dagen, niet voor het eerst voor het Hof kan worden aangevoerd en dus niet ont-
vankelijk is;

Over het derde middel:
Overwegende dat,  krachtens  artikel  14.1 van het  Europese  Uitleveringsver-

drag, opgemaakt te Parijs op 13 december 1957 en goedgekeurd door de wet van 
22 april 1997, de uitgeleverde persoon, behalve in de twee gevallen die in dit ar-
tikel worden bepaald, niet wordt vervolgd, berecht of in hechtenis gesteld met 
het oog op de tenuitvoerlegging van een straf of beveiligingsmaatregel, noch aan 
enige ander beperking van zijn persoonlijke vrijheid wordt onderworpen, wegens 
enig ander vóór de uitlevering begaan feit dan dat wat de reden tot uitlevering is 
geweest;

Overwegende dat uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan blijkt dat 
Zwitserland eiseres op 5 september 2002 heeft uitgeleverd aan België ingevolge 
een internationaal aanhoudingsmandaat dat tegen haar bij verstek was verleend 
op 3 juli 2002 wegens invoer, bezit en verkoop van verdovende middelen, vals-
heid en gebruik van valse stukken, heling en witwaspraktijken, met de omstan-
digheid dat de misdrijven met betrekking tot de handel in verdovende middelen 
bestaan uit daden van deelneming aan de activiteit van een vereniging van boos-
doeners of van een criminele organisatie;

Overwegende dat voormeld internationaal aanhoudingsbevel vermeldt dat het 
gaat om misdrijven gepleegd "in mei 2001, op 1 en 2 juni 2001, in de loop van 
het jaar 2000 en 2001 onverminderd nader te omschrijven data";

Overwegende dat de beschikking waartegen hoger beroep is ingesteld eiseres 
naar de correctionele rechtbank verwijst wegens handel in verdovende middelen, 
gepleegd met de omstandigheid van deelneming aan de activiteit van een vereni-
ging, tijdens de jaren 1996 tot 1999 (tenlastelegging A.1, a) en vanaf het jaar 
1999 tot en met 21 september 2001 (tenlastelegging A.1, b), wegens lidmaat-
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schap van een vereniging van boosdoeners vanaf het jaar 1995 tot 21 september 
2001 (tenlastelegging C.4),  lidmaatschap van een criminele organisatie  van 8 
maart 1999 tot 21 september 2001 (tenlastelegging C.5), deelneming in datzelfde 
tijdvak aan alle beslissingen die genomen zijn in het raam van de activiteiten van 
de criminele organisatie (tenlastelegging C.6), daden van heling, gebruik van na-
gemaakte of vervalste reispassen, gebruik van valse stukken, in het openbaar dra-
gen van een valse naam vanaf het jaar 1995 tot 21 september 2001 (tenlasteleg-
gingen F.25 tot F.52 en G.53 tot G.58) en wegens onwettig bezit, gedurende het-
zelfde tijdvak, van een vuurwapen dat geacht wordt een verdedigingswapen te 
zijn (telastlegging H.59);

Overwegende  dat  eiseres  aanvoert  dat  de  aldus  gekwalificeerde  feiten  niet 
overeenstemmen met die  welke in  het  verzoek tot  uitlevering staan vermeld, 
enerzijds, in zoverre zij wordt vervolgd wegens misdrijven gepleegd vóór het 
jaar 2000, anderzijds, in zoverre de telastlegging H.59 niet kan overeenstemmen 
met de feiten waarvoor zij is uitgeleverd; dat zij hieruit een miskenning afleidt 
van het specialiteitsbeginsel van de uitlevering, dat met name is vastgelegd in ar-
tikel 14.1 van het Europees Verdrag van 13 december 1957;

Overwegende dat, enerzijds, de vermelding dat misdrijven zijn gepleegd in de 
loop van twee jaren waarvan het jaartal wordt vermeld "onverminderd de nader 
te omschrijven data", zonder de bewijskracht van de desbetreffende akte te mis-
kennen, aldus kan worden geïnterpreteerd, dat het niet uitgesloten is dat de feiten 
van de voormelde misdrijven, in onderhavig geval, het strafbaar tijdvak dat voor-
lopig in het verzoek tot uitlevering is vastgelegd, overschrijden;

Overwegende dat, anderzijds, eiseres, blijkens de bewoordingen zelf van het 
proces-verbaal van de terechtzitting van 22 september 2001 van de onderzoeks-
rechter in Genève, heeft verklaard ervan kennis te hebben genomen dat zij  in 
verdenking werd gesteld "uit hoofde van inbreuken op artikel 260ter van het 
Zwitsers Strafwetboek en op artikel 19, hoofdstuk 1 en 2 van Zwitserse federale 
wet op de verdovende middelen, organisatie en deelneming gedurende meerdere 
jaren aan een internationale cocaïne- en ecstasyhandel -in met name de Verenig-
de-Staten, Canada, Santo-Domingo, België en Zwitserland- in het kader van een 
criminele organisatie, waarbij zij gehandeld heeft in overleg met o.a. G. D. B., J.-
P. P en A. D. B., door meer bepaald in juli 1999 deel te nemen aan de invoer of 
de organisatie van de invoer in Genève van 170 gram cocaïne [...];

Overwegende dat eiseres, volgens de beschikking tot voorlopige invrijheidstel-
ling die de onderzoeksrechter Christine Junod op 8 augustus 2002 te Genève 
heeft gewezen, "met haar uitlevering aan België instemt en ermee akkoord gaat 
dat  de feiten die  haar in Zwitserland worden verweten aldaar  worden aange-
bracht; volgens de informatie waarover de ondergetekende rechter beschikt, aan-
vaardt de Belgische overheid de machtiging tot vervolging wegens de samen-
hang tussen de Belgische en de Zwitserse feiten; bij beslissing van 6 augustus 
2002 heeft de Federale Overheidsdienst Justitie de overdracht bevolen van [eise-
res] aan de Belgische overheid; opdat de uitlevering zo spoedig mogelijk zou 
plaatsvinden, is er grond om [eiseres] die in België zal terechtstaan voor de in 
Zwitserland onderzochte feiten, voorlopig in vrijheid te stellen";
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Overwegende dat uit het onderzoek van de twee voormelde stukken en uit de 
vergelijking ervan met de sub A, C, F en G in de beschikking tot verwijzing aan 
eiseres ten laste gelegde feiten, niet blijkt dat de daarin bedoelde feiten niet de-
zelfde zijn als die welke haar uitlevering door Zwitserland rechtvaardigen;

Dat het middel, in zoverre, niet kan worden aangenomen;
Overwegende dat uit hetzelfde vergelijkend onderzoek daarentegen niet kan 

worden afgeleid dat het aan eiseres verweten onwettig bezit van een vuurwapen 
dat geacht wordt een verweerwapen te zijn, vermeld wordt onder de feiten die 
haar uitlevering rechtvaardigen;

Dat, aangezien de strafvordering wegens die telastlegging niet ontvankelijk is, 
het middel binnen deze grens gegrond is en een gedeeltelijke cassatie zonder ver-
wijzing met zich meebrengt;

En overwegende dat voor het overige de substantiële of op straffe van nietig-
heid voorgeschreven rechtsvormen in acht zijn genomen en de beslissing over-
eenkomstig de wet is gewezen;

OM DIE REDENEN,
HET HOF

Verleent akte van de afstand van het cassatieberoep van A. D. B. in zoverre het 
is gericht tegen de beslissing waarbij zijn verzoek tot toewijzing van de zaak aan 
een kamer met drie rechters,, ingeval van verwijzing naar de correctionele recht-
bank, niet ontvankelijk is verklaard;

Verleent akte van de afstand van het cassatieberoep van J.-P. P.;
Vernietigt het bestreden arrest, enerzijds, in zoverre het, in zake A. D. B., uit-

spraak doet over de regelmatigheid van het onderzoek en over de ontvankelijk-
heid van de tegen hem ingestelde strafvordering, en anderzijds, in zoverre het, in 
zake C. C., haar verwijzing naar de correctionele rechtbank wegens de telastleg-
ging H.59, bevestigt;

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

deeltelijk vernietigde arrest;
Veroordeelt de eiser A. D. B. in één derde van de kosten van zijn cassatiebe-

roep en de eiseres C. C. in negen tienden van de kosten van het hare en laat de 
overige kosten ten laste van de Staat;

Veroordeelt de eiser J.-P. P. in de kosten van zijn cassatieberoep;
Zegt dat op het cassatieberoep van C. C., de gedeeltelijke cassatie wordt uitge-

sproken zonder verwijzing;
En, op het cassatieberoep van A. D. B., verwijst de zaak die beperkt is zoals 

hierboven gezegd, naar het Hof van Beroep te Luik, kamer van inbeschuldiging-
stelling, anders samengesteld.

24 november 2004 - 2° kamer –  Voorzitter: de h. Fischer, afdelingsvoorzitter –  Ver-
slaggever: de h. de Codt – Gedeeltelijk gelijkluidende conclusie van de h. Cornelis, advo-
caat-generaal met opdracht – Advocaten: mrs. Draps, D. Léonard, Brussel en Ph. Mourau, 
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Luik.

Nr. 566

2° KAMER - 24 november 2004

1º ONDERZOEKSGERECHTEN - RAADKAMER - REGELING VAN DE RECHTSPLEGING - 
CONCLUSIE DIE DE VERVOLGING NIET ONTVANKELIJK WIL DOEN VERKLAREN - BESCHIKKING WAARBIJ 
DE ZAAK NAAR DE PROCUREUR DES KONINGS WORDT VERWEZEN - VERPLICHTING OM OP EEN 
EERDER NEERGELEGDE CONCLUSIE TE ANTWOORDEN.

2º REDENEN VAN DE VONNISSEN EN ARRESTEN — OP CONCLUSIE — 
STRAFZAKEN (GEESTRIJKE DRANKEN EN DOUANE EN ACCIJNZEN INBEGREPEN) - RAADKAMER - 
REGELING VAN DE RECHTSPLEGING - CONCLUSIE DIE DE VERVOLGING NIET ONTVANKELIJK WIL DOEN 
VERKLAREN - BESCHIKKING WAARBIJ DE ZAAK NAAR DE PROCUREUR DES KONINGS WORDT 
VERWEZEN - VERPLICHTING OM OP EEN EERDER NEERGELEGDE CONCLUSIE TE ANTWOORDEN.

1º en 2° Wanneer de raadkamer, waarbij een conclusie wordt aangebracht die ertoe strekt 
de  vervolging  niet  ontvankelijk  te  doen  verklaren,  de  zaak  bij  beschikking  naar  de  
procureur  des  Konings  verwijst  teneinde  hem  in  staat  te  stellen  bijkomende 
onderzoeksopdrachten  te  doen  uitvoeren,  moet  zij  nog  steeds  op  die  conclusie 
antwoorden  bij  de  uitspraak  over  de  regeling  van  de  rechtspleging,  zonder  dat  de 
inverdenkinggestelde zijn conclusie opnieuw moet neerleggen. 

(L.)

ARREST (vertaling)

(A.R. P.04.1349.F)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, dat op 20 september 2004 is ge-

wezen door het Hof van Beroep te Luik, kamer van inbeschuldiging-stelling.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Frédéric Close heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal met opdracht Pierre Cornelis heeft geconcludeerd.
III. Cassatiemiddelen
Eiser voert zeven middelen aan in een memorie, waarvan een voor eensluidend 

verklaard afschrift aan dit arrest is gehecht.
IV. Beslissing van het Hof
Over het ambtshalve aangevoerde middel afgeleid uit de schending van artikel 

135 van het Wetboek van Strafvordering:
Overwegende dat op de terechtzitting van de raadkamer van 3 oktober 2003 

waarop de procureur des Konings heeft gevorderd en de partijen hebben gepleit 
over de regeling van de rechtspleging, eiser een conclusie heeft neergelegd die 
ertoe strekte de vervolgingen niet ontvankelijk te verklaren op grond dat er geen 
inventaris was opgemaakt bij de beslaglegging en dat de redelijke termijn was 
overschreden;
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Overwegende dat de raadkamer, zonder te antwoorden op voormelde conclu-
sie, op 31 oktober 2003 een beschikking heeft gewezen waarbij de zaak naar het 
openbaar ministerie werd verwezen op grond dat een confrontatie, waartoe de 
onderzoeksrechter bij beschikking van 10 juni 2003 had besloten met toepassing 
van de artikelen 61quinquies en 127 van het Wetboek van Strafvordering, niet 
had plaatsgevonden;

Overwegende dat, na uitvoering van die bijkomende onderzoeks-opdracht, de 
raadkamer haar onderzoek van de regeling van de rechtspleging heeft voortgezet 
op de terechtzitting van 17 mei 2004, waarop het debat werd gesloten, zonder dat 
eiser een nieuwe conclusie neerlegde met betrekking tot de ontvankelijkheid van 
de vervolgingen; dat de raadkamer bij beschikking van 11 juni 2004 uitspraak 
heeft gedaan over de regeling van de rechtspleging;

Overwegende dat de raadkamer, niettegenstaande de beschikking van 31 okto-
ber 2003, gehouden bleef om op de conclusie van eiser te antwoorden; dat inge-
volge dit verzuim met betrekking tot de verwijzingsbeschikking, het hoger be-
roep van de inverdenkinggestelde, met toepassing van artikel 135, §2 van het 
Wetboek van Strafvordering, ontvankelijk was; dat de kamer van inbeschuldi-
gingstelling aldus haar beslissing dat het hoger beroep van eiser niet ontvankelijk 
was op grond dat deze "geen schriftelijke conclusie heeft genomen in eerste aan-
leg" en dat "nergens is aangetoond dat de beschikking tot verwijzing door enige 
onregelmatigheid, verzuim of grond van nietigheid zou zijn aangetast", niet naar 
recht verantwoordt;

En overwegende dat er geen grond is tot onderzoek van de middelen van eiser 
die niet tot cassatie zonder verwijzing kunnen leiden;

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 Luik, kamer van inbeschuldiging-

stelling, anders samengesteld.

24 november 2004 - 2° kamer –  Voorzitter: de h. Fischer, afdelingsvoorzitter –  Ver-
slaggever:  de h. Close – Gedeeltelijk gelijkluidende conclusie  van de h. Cornelis, advo-
caat-generaal met opdracht – Advocaat: mr. S. Guchez, Charleroi.

Nr. 567

1° KAMER - 25 november 2004

1º OVEREENKOMST — UITLEGGING - BODEMRECHTER - EXTRINSIEKE ELEMENTEN - 
WETTIGHEID.
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2º OVEREENKOMST — VERBINDENDE KRACHT (NIET-UITVOERING) - 
MISKENNING - BEGRIP.

1º De rechter die de gemeenschappelijke bedoeling van de partijen nagaat, mag gebruik  
maken van elementen buiten de overeenkomst1. (Art. 1156 B.W.)

2º  De rechter  die de  gemeenschappelijke  bedoeling  van de partijen  verkiest  boven de 
woorden in hun letterlijke betekenis en aan de overeenkomst de gevolgen toekent welke 
zij, volgens zijn uitlegging ervan, wettig tussen de partijen heeft, miskent de verbindende 
kracht van de overeenkomst niet2. (Artt. 1134 en 1156 B.W.)

(A.C. SIRIO BELGIUM N.V. T. FINCECCATO, vennootschap naar Italiaans recht)

ARREST (vertaling)

(A.R. C.04.0004.F)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest dat op 8 mei 2003 door het Hof 

van Beroep te Luik is gewezen.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Christine Matray heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal met opdracht Philippe de Koster heeft geconclu-deerd.
III. Middel
(...)
IV. Beslissing van het Hof
Wat de drie onderdelen samen betreft
Overwegende dat het arrest vaststelt dat eiseres de handelszaak van een faillie-

te vennootschap heeft verworven en dat artikel 2 van de bij die gelegenheid met 
de curator gesloten overeenkomst "bepaalt dat de overdracht betrekking heeft op 
alle activa van het faillissement", en meer bepaald "op alle rechten die de (faillie-
te vennootschap) in het algemeen heeft, met als enige uitzondering de vorderin-
gen op handelsdebiteuren";

Dat het arrest, bij de weigering om eiseres een vergoeding toe te kennen we-
gens de beëindiging van een exclusieve verkoopconcessie tussen de failliete ven-
nootschap en de vennootschap in wier rechten verweerster is getreden, met ver-
wijzing naar artikel 1156 van het Burgerlijk Wetboek oordeelt dat, in de omstan-
digheden van de zaak die het vermeldt en in feite beoordeelt, "de overdracht van 
de vordering tot betaling van schadevergoeding wegens beëindiging van de con-
cessie-overeenkomst  tussen  de  failliete  vennootschap  en  (de  vennootschap  in 
wier rechten verweerster is getreden), vereist dat dit de wil van de partijen was; 
dat zulks niet het geval is geweest";

Overwegende dat het hof van beroep aldus de litigieuze clausule niet heeft uit-
gelegd op een wijze die met haar bewoordingen onverenigbaar is en derhalve de 
bewijskracht ervan niet miskent, maar dat het, overeenkomstig artikel 1156 van 

1 Zie Cass., 6 okt. 1997, A.R. S.97.0007.N, nr. 390.
2 Cass., 24 sept. 1992, A.R. 9399, nr. 627; zie Cass., 7 mei 1998, A.R. C.95.0325.N, nr. 227.
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het Burgerlijk Wetboek, de gemeenschappelijke bedoeling van de partijen ver-
kiest boven de woorden in hun letterlijke betekenis en aan die clausule de gevol-
gen toekent welke zij, volgens de uitlegging van het arrest, wettig tussen de par-
tijen heeft;

Dat het arrest bijgevolg geen enkele van de in het middel aangewezen bepalin-
gen schendt;

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

25 november 2004 - 1° kamer – Voorzitter: de h. Echement, waarnemend voorzitter – 
Verslaggever: mevr. Matray – Gelijkluidende conclusie van de h. de Koster, advocaat-ge-
neraal met opdracht – Advocaat: mr. De Bruyn.

Nr. 568

1° KAMER - 25 november 2004

FAILLISSEMENT, FAILLISSEMENTSAKKOORD EN GERECHTELIJK 
AKKOORD — ALLERLEI - BOEDELSCHULD - BEGRIP - FOUT VAN DE CURATOR.

Een schuld valt ten laste van de faillissementsboedel, als zij na het faillissement is ontstaan  
en aangegaan is door de curator in zijn hoedanigheid van beheerder van die boedel;  
zulks is ook het geval wanneer hij een handeling stelt die hij in het raam van dat beheer  
niet had horen te stellen; dat is het geval wanneer de curator veroordeeld is wegens  
tergend en roekeloos geding1. (Art. 561 W.Kh.)

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

ARREST (vertaling)

(A.R. C.04.0100.F)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest dat op 20 februari 2003 door het 

Hof van Beroep te Bergen is gewezen.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Christine Matray heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal met opdracht Philippe de Koster heeft geconclu-deerd.
III. Middel
(...)
IV. Beslissing van het Hof

1 Zie Cass., 7 maart 2002, A.R. C.00.0187.N, nr. 167.
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Overwegende dat het beginsel van de gelijkheid tussen de schuldeisers met 
name neergelegd is in artikel 8 van de Hypotheekwet; dat artikel 561 van de 
Faillissementswet van 18 april 1851 dat beginsel bevestigt en bovendien bepaalt 
dat het bedrag van het roerend actief van de gefailleerde, na aftrek van met name 
de kosten en uitgaven voor het beheer van het faillissement, aan alle schuldeisers 
wordt  uitgedeeld,  naar  evenredigheid  van  hun  bevestigde  en  geverifieerde 
schuldvorderingen;

Dat de schulden die na het faillissement zijn ontstaan en zijn aangegaan door 
de curator in zijn hoedanigheid van beheerder van het faillissement, met toepas-
sing van die wetsbepalingen, ten laste van de faillissementsboedel zijn;

Overwegende dat de curator, onverminderd de rechten van de boedel, tevens 
schulden aangaat met betrekking tot het beheer van het faillissement wanneer hij 
een handeling stelt die hij in het raam van dat beheer niet had horen te stellen;

Overwegende dat het hof van beroep, zonder tegengesproken te worden erop 
gewezen heeft, enerzijds, dat de litigieuze schuld in beginsel weliswaar een per-
soonlijke schuld van de curator was, maar dat "het gebonden was door het gezag 
van gewijsde van het arrest van het arbeidshof" dat beslist had dat de schuldvor-
dering in het passief van het faillissement moest worden opgenomen, anderzijds, 
dat die schuld ontstaan was uit een door de curator ingesteld tergend en roeke-
loos geding;

Dat het hof van beroep aldus, onverminderd de rechten van de boedel, geoor-
deeld heeft dat de schuld ontstaan was uit een fout die de curator, na de failliet-
verklaring, naar aanleiding van zijn opdracht had begaan;

Dat het arrest bijgevolg de voornoemde wetsbepalingen schendt;
Dat het middel gegrond is; 
OM DIE REDENEN,
HET HOF,
Vernietigt  het  bestreden arrest  in  zoverre dit  het  bedrag van 2.478,94 euro 

(100.000 BEF) opneemt in het chirografaire passief van het faillissement;
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het ge-

deeltelijk vernietigde arrest;
Houdt de kosten aan en laat  de  uitspraak daaromtrent  aan de  feitenrechter 

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

25 november 2004 - 1° kamer – Voorzitter: de h. Echement, waarnemend voorzitter – 
Verslaggever: mevr. Matray – Gelijkluidende conclusie van de h. de Koster, advocaat-ge-
neraal met opdracht – Advocaat: mr. Draps.
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Nr. 569

1° KAMER - 26 november 2004

CASSATIEBEROEP — BURGERLIJKE ZAKEN — VORMEN — ALGEMEEN - 
AFZONDERLIJKE ZAKEN VOOR DE FEITENRECHTER - VERSCHILLENDE VONNISSEN - EÉN VOORZIENING 
IN CASSATIE - GEVOLG.

Met  één  cassatievoorziening  kan  in  burgerlijke  zaken  niet  worden  opgekomen  tegen  
verschillende vonnissen die door de feitenrechter in afzonderlijke zaken zijn geveld1. (Art. 
1079 Ger.W.)

(B. e.a. T. INTERNATIONAL SPORTS B.V.B.A.)

ARREST

(A.R. C.03.0011.N)

I. Bestreden beslissingen
De bestreden beslissingen zijn door de Rechtbank van Eerste Aanleg te Brugge 

gewezen, enerzijds in de zaak A.R. 99/551/A op 20 oktober 2000 en 10 mei 2002 
en anderzijds in de zaak A.R. 99/552/A eveneens op 20 oktober 2000 en op 10 
mei 2002.

II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Ernest Waûters heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Guido Bresseleers heeft geconcludeerd.
III. Middelen
De eisers voeren in hun verzoekschrift twee middelen aan.
Het verzoekschrift is aan dit arrest gehecht en maakt er deel van uit.
IV. Beslissing van het Hof
Ontvankelijkheid van het cassatieberoep
Over het door de tweede en de derde verweerder en het door het openbaar mi-

nisterie ambtshalve opgeworpen middel van niet-ontvankelijkheid van het cassa-
tieberoep, waarvan is kennisgegeven overeenkomstig artikel 1097 van het ge-
rechtelijk Wetboek: tegen vonnissen gewezen in afzonderlijke zaken kan geen 
cassatieberoep worden ingesteld met één verzoekschrift:

Overwegende dat overeenkomstig artikel 1079 van het Gerechtelijk Wetboek 
de voorziening in cassatie wordt ingesteld door op de griffie van het Hof van 
Cassatie een verzoekschrift in te dienen, dat in voorkomend geval vooraf wordt 
betekend aan de partij tegen wie de voorziening is gericht;

Dat deze bepaling strikt moet worden geïnterpreteerd en dat in burgerlijke za-
ken mitsdien niet met één cassatievoorziening kan worden opgekomen tegen ver-
schillende vonnissen die door de feitenrechter in afzonderlijke zaken zijn geveld;

Overwegende dat de eisers met één verzoekschrift cassatieberoep instellen te-
gen de bestreden vonnissen die de feitenrechter in de afzonderlijke zaken A.R. 

1 Zie Cass.,  13 jan.  1848,  Pas. 1848, I,  41;  5 maart  1954,  A.C. 1954, 456;  28 feb.  1997, A.R. 
C.94.0033.N,  nr.  115;  PH.  GÉRARD en  M.  GRÉGOIRE,  "Introduction  à  la  méthode  de  la  Cour  de 
cassation", Rev. Dr. U.L.B., 1999-2 (vol. 20) (101) 132.
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99/551/A en A.R. 99/552/A heeft geveld;
Dat het middel van niet-ontvankelijkheid gegrond is;
OM DIE REDENEN,
HET HOF,
Verwerpt het cassatieberoep;
Veroordeelt de eisers in de kosten.

26 november 2004 - 1° kamer – Voorzitter: de h. Verougstraete, voorzitter – Verslag-
gever: de h. Waûters – Gelijkluidende conclusie van de h. Bresseleers, advocaat-generaal 
– Advocaten: mrs. Geinger en Gérard.

Nr. 570

1° KAMER - 26 november 2004

ERFENISSEN - VERDELING - WIJZE VAN VERDELING - ALLE ERFGENAMEN AANWEZIG EN 
MEERDERJARIG - ONDERLINGE OVEREENSTEMMING - GEVOLG.

Vanaf het openvallen van de nalatenschap kunnen de erfgenamen te allen tijde, en ook in  
het kader van een gerechtelijke verdeling, overeenkomen omtrent de wijze waarop tot  
verdeling van de onverdeelde goederen wordt gekomen; zo kunnen zij overeenkomen  
dat  de onverdeelde  goederen in  nature  zullen worden verdeeld,  openbaar  geveild  of  
onderhands verkocht1. (Art. 819 B.W.; Art. 1205 Ger.W.)

(D. e.a. T. V. e.a.)

ARREST

(A.R. C.03.0122.N)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 3 juni 2002 gewezen door het 

Hof van Beroep te Antwerpen.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Ernest Waûters heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Guido Bresseleers heeft geconcludeerd.
III. Middel
De eisers voeren in hun verzoekschrift een middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 819 en 1134 van het Burgerlijk Wetboek;
- artikel 1205 van het Gerechtelijk Wetboek.
Aangevochten beslissingen
Het bestreden arrest verwerpt de eis van de eisers om te zeggen voor recht dat de nala-

1 W. PINTENS, B. VAN DER MEERSCH en K. VANWINCKELEN, “Inleiding tot het familiaal vermogensrecht”, 
Universitaire  Pers,  2002,  848  nr.  1888;  M.  PUELINCKX-COENE,  J.  VERSTRAETE en  N.  GEELHAND, 
"Overzicht van rechtspraak Erfenissen 1988-1995", T.P.R. 1997, (133) nr. 204-205. 
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tenschap van wijlen V.H. dient vereffend en verdeeld te worden op de wijze zoals voorge-
steld door notaris K.S. in zijn proces-verbaal van opening van werkzaamheden en moei-
lijkheden van 18 juli 1996, meer bepaald dat de onroerende goederen openbaar dienen 
verkocht te worden, zoals partijen overeengekomen zijn, op grond van de volgende motie-
ven:

"II. Openbare verkoping of verdeling in natura
De verdeling in natura is de regel. Het is slechts indien de goederen niet gevoeglijk 

kunnen worden verdeeld dat ieder van de deelgenoten het recht heeft om de openbare ver-
koop ervan te vorderen (827, eerste lid B.W.).

Op het ogenblik dat de vereffening-verdeling wordt gevorderd kan de verkoop van de 
onroerende goederen nog niet worden geëist tenzij alle partijen het eens zijn. Immers dan 
kan in de regel nog niet worden uitgemaakt of gevoeglijke verdeling in natura mogelijk is. 
Om hierover een beeld te kunnen vormen moet vooraf eerst de te verdelen massa worden 
samengesteld.

Er waren te dezen op het ogenblik van de vordering onvoldoende elementen aanwezig 
om veilig te kunnen concluderen dat verdeling in natura uitgesloten is. Het verslag van 
landmeter S. van 27 mei 1995 sluit de mogelijkheid van verdeling in natura niet uit.

Gelet op de houding van (de verweersters) is er in hun hoofde thans geen akkoord om 
de onverdeelde goederen openbaar te laten verkopen. (De eisers) merken derhalve irrele-
vant op dat (de verweersters) destijds daartoe wel mondeling akkoord waren. De vereffe-
ningsverrichtingen zullen moeten uitwijzen of de openbare verkoop zich opdringt".

Grieven
Artikel 819 van het Burgerlijk Wetboek bepaalt dat wanneer alle erfgenamen aanwezig 

zijn en meerderjarig, er geen verzegeling van de goederen nodig is, en de verdeling kan 
geschieden in zodanige vorm en bij zodanige akte als de belanghebbende partijen dienstig 
oordelen.

Artikel 1205 van het Gerechtelijk Wetboek bepaalt  dat  wanneer alle medeëigenaars 
meerderjarig, tegenwoordig of behoorlijk vertegenwoordigd zijn, zij te allen tijde de ver-
deling in onderlinge overeenstemming kunnen verrichten zoals zij beslissen.

Uit deze bepalingen volgt dat de partijen kunnen overeenkomen dat de onroerende goe-
deren van de nalatenschap openbaar verkocht zullen worden met het oog op de verdeling, 
ongeacht of een verdeling in natura al dan niet mogelijk is.

De eisers voerden in hun appèlconclusie aan dat alle partijen in aanwezigheid van nota-
ris S. hun akkoord hebben betuigd om de goederen openbaar te verkopen. Tot staving van 
hun stelling legden zij het proces-verbaal van 18 juli 1996 voor.

De appèlrechters overwegen dat er thans geen akkoord is om de onverdeelde goederen 
openbaar te laten verkopen, zodat het irrelevant is dat verweerders destijds daartoe wel 
mondeling akkoord waren.

Aldus schenden de appèlrechters artikel 1134 van het Burgerlijk Wetboek dat bepaalt 
dat alle overeenkomsten die wettig zijn aangegaan, degene die ze hebben aangegaan, tot 
wet strekken, alsook de artikelen 819 van het Burgerlijk Wetboek en 1205 van het Ge-
rechtelijk Wetboek.

Nu de partijen een overeenkomst konden sluiten omtrent de openbare verkoop van de 
goederen en een dergelijke overeenkomst de partijen tot wet strekt, dienden de appèlrech-
ters te onderzoeken of er hieromtrent tussen partijen een overeenkomst werd gesloten, zo-
als de eisers aanvoerden.

Hieruit volgt dat de appèlrechters, door te oordelen dat het irrelevant is dat partijen des-
tijds akkoord waren om de goederen openbaar te laten verkopen, de in het middel ge-
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noemde bepalingen schenden.
In de mate de appèlrechters oordelen dat partijen geen overeenkomst kunnen sluiten 

over de wijze van verdeling van de nalatenschap schenden zij nog de artikelen 819 van 
het Burgerlijk Wetboek en 1205 van het Gerechtelijk Wetboek. Overeenkomstig deze be-
palingen kan de verdeling immers plaatsvinden in zodanige vorm als de belanghebbende 
partijen dienstig oordelen, wat impliceert dat partijen een overeenkomst kunnen sluiten 
over de wijze van verdeling.

IV. Beslissing van het Hof
Overwegende dat artikel 819 van het Burgerlijk Wetboek bepaalt dat, wanneer 

alle erfgenamen aanwezig zijn en meerderjarig, de verdeling van de goederen 
van de nalatenschap kan geschieden in zodanige vorm en bij zodanige akte als de 
belanghebbende partijen dienstig oordelen;

Dat artikel 1205 van het Gerechtelijk Wetboek bepaalt dat wanneer alle mede-
eigenaars meerderjarig, tegenwoordig of behoorlijk vertegenwoordigd zijn, zij te 
allen tijde de verdeling in onderlinge overeenstemming kunnen verrichten zoals 
zij beslissen;

Dat uit die bepalingen volgt dat:
1. de erfgenamen vanaf het openvallen van de nalatenschap te allen tijde kun-

nen overeenkomen omtrent de wijze waarop tot verdeling van de onverdeelde 
goederen wordt gekomen en onder meer kunnen overeenkomen of de onverdeel-
de goederen in natura zullen worden verdeeld, of openbaar geveild of onder-
hands verkocht;

2. dergelijke overeenkomst ook toegelaten is in het kader van een gerechtelijke 
verdeling;

Overwegende dat  artikel  1134 van het  Burgerlijk Wetboek bepaalt  dat  alle 
overeenkomsten die wettig zijn aangegaan, degenen die ze hebben aangegaan tot 
wet strekken;

Dat  daaruit  volgt  dat  als  de partijen tijdens de gerechtelijke  verdeling zijn 
overeengekomen om tot een openbare veiling van de onverdeelde goederen over 
te gaan, de rechter, tegen de wil in van een of meerdere van de contracterende 
partijen, geen andere wijze van verdeling van de onverdeelde goederen kan be-
velen;

Overwegende dat de appèlrechters vaststellen dat de eisers aanvoeren dat "er 
een uitdrukkelijk mondeling akkoord tussen partijen (was) bij de instrumenteren-
de notaris dat alle goederen openbaar zouden worden verkocht";

Dat zij oordelen dat er "thans geen akkoord (is) om de onverdeelde goederen 
openbaar te laten verkopen" en dat de eisers "irrelevant op(merken) dat (de ver-
weersters) destijds daartoe wel mondeling akkoord waren";

Dat zij door dit oordeel de aangewezen wetsbepalingen schenden;
Dat het middel gegrond is;
OM DIE REDENEN,
HET HOF,
Vernietigt het bestreden arrest in zoverre dit de openbare veiling van de onver-
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deelde goederen weigert en beslist dat eerst de mogelijkheid van de verdeling in 
natura ervan moet worden onderzocht;

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

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

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

26 november 2004 - 1° kamer – Voorzitter: de h. Verougstraete, voorzitter – Verslag-
gever: de h. Waûters – Gelijkluidende conclusie van de h. Bresseleers, advocaat-generaal 
– Advocaat: mr. Nelissen Grade.

Nr. 571

1° KAMER - 26 november 2004

1º BETEKENINGEN EN KENNISGEVINGEN — GERECHTSBRIEF - VORDERING IN 
KORT GEDING - HOGER BEROEP - VERZOEKSCHRIFT - GRIFFIER - KENNISGEVING BIJ 
GERECHTSBRIEF - VERSCHIJNINGSTERMIJN - BEGIN.

2º KORT GEDING - HOGER BEROEP - VERSCHIJNINGSTERMIJN - BEGIN.

3º CASSATIEMIDDELEN — BURGERLIJKE ZAKEN — VEREISTE VERMELDINGEN - 
GESCHONDEN WETSBEPALING - REGELS VAN HET GEDING - KORT GEDING - GEEN VERMELDING 
VAN ARTIKEL 584 GER.W. - ONTVANKELIJKHEID.

1º en 2° De termijn van verschijning van twee dagen die in acht dient genomen te worden  
wanneer betreffende een vordering in kort geding het hoger beroep wordt ingesteld bij  
verzoekschrift  dat  door  de  griffier  aan de  gedaagde  partij  en  aan  haar  advocaat  bij  
gerechtsbrief ter kennis wordt gebracht, wordt gerekend vanaf de dag na de afgifte van 
de gerechtsbrief aan de postdienst, en niet vanaf de dag na de ontvangst ervan1.  (Artt. 
32,2°, 1056,2°, 1040 en 1035, tweede lid Ger.W.)

3º  Niet  ontvankelijk  is  het  middel  dat  opkomt  tegen de voorlopige  beoordeling  van de 
rechter in kort geding met betrekking tot de ogenschijnlijke rechten van de partijen, als dit  
middel geen schending aanvoert van art. 584 Ger.W.2 (Art. 1080 Ger.W.)

(V. T. BELGISCHE STAAT - Minister van Justitie)

ARREST

(A.R. C.03.0498.N)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 17 juni 2003 gewezen door 

het Hof van Beroep te Antwerpen.
II. Rechtspleging voor het Hof

1 Zie Cass., 9 dec. 1996 (voltallige terechtzitting), A.R. S.96.0098.N, nr. 494; 20 feb. 1998, A.R. 
F.96.0127.F, nr. 103 en de conclusie van advocaat-generaal J.F. LECLERCQ in Bull. en Pas., I.
2 Zie Cass., 16 nov. 1995; A.R. C.93.0310.N, nr. 499.
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Raadsheer Ghislain Londers heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Guido Bresseleers heeft geconcludeerd.
III. Middelen
Eiser voert in zijn verzoekschrift twee middelen aan.
1. Eerste middel
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 710, 860, 861, 862, §1, 1° en §2, zoals vervangen bij artikel 34 van de 

wet van 3 augustus 1992, 1035, tweede lid en 1040, eerste lid van het Gerechtelijk Wet-
boek.

Aangevochten beslissingen
Het aangevochten arrest verwerpt de door eiser opgeworpen exceptie van ontoelaat-

baarheid van het hoger beroep wegens schending van de oproepingstermijn waarvan spra-
ke in artikel 1040, eerste lid van het Gerechtelijk Wetboek, op grond van de volgende mo-
tieven:

"3.1.2. In het geval het hoger beroep wordt ingesteld, zoals te dezen, op de wijze van 
artikel 1056, 2° van het Gerechtelijk Wetboek wordt dit door de griffie bij gerechtsbrief 
ter kennis gebracht van de gedaagde partij en in voorkomend geval van haar advocaat ui-
terlijk de eerste werkdag nadat het is ingediend. Te dezen geschiedde dit nog de dag zelf 
van de neerlegging van het verzoekschrift tot hoger beroep, te weten op 14 maart 2003.

Deze gerechtsbrief omvat de toezending langs de post van een afschrift van een akte 
van rechtspleging en is daardoor een kennisgeving in de zin van artikel 32, 2° van het Ge-
rechtelijk Wetboek.

Zo'n kennisgeving, die geldt als een betekening, geschiedt op de datum van de toezen-
ding en niet op de datum van aanbieding of ontvangst, zoals (eiser) beweert.

Nu blijkt dat de toezending te dezen geschiedde door de afgifte ter post van de ge-
rechtsbrieven op 14 maart 2003, en (eiser) werd opgeroepen om te verschijnen ter terecht-
zitting van 18 maart 2003, staat vast dat de oproepings- of wachttermijn van twee dagen, 
vermeld in artikel 1035, tweede lid van het Gerechtelijk Wetboek, in acht werd genomen.

De nietigheidsexceptie van (eiser) heeft geen grond.
Grieven
1. Krachtens artikel 1040, eerste lid van het Gerechtelijk Wetboek is "artikel 1035 (...) 

van toepassing op de termijnen voor de verschijning voor het hof van beroep en voor het 
arbeidshof".

Artikel 1035, tweede lid van het Gerechtelijk Wetboek bepaalt dat "de termijn van dag-
vaarding (...) ten minste twee dagen (bedraagt)".

2. Nu het verzoekschrift tot hoger beroep op vrijdag 14 maart 2003 ter griffie van het 
Hof van Beroep van Antwerpen was neergelegd en spijts de omstandigheid dat het dezelf-
de dag nog per gerechtsbrief door de griffie aan eiser meegedeeld was geworden, had ei-
ser in casu laten gelden dat hij en diens raadsman er ten vroegste op maandag 17 maart 
2003 kennis hadden kunnen van nemen terwijl de datum van verschijning op de zitting 
van dinsdag 18 maart 2003 was vastgesteld geworden zodat de door artikel 1040 juncto 
1035 van het Gerechtelijk Wetboek vereiste termijn van dagvaarding van ten minste twee 
dagen niet was nageleefd geworden (beroepsconclusie eiser, p. 3-4; aanvullende beroeps-
conclusie eiser, p. 2-3).

3. Luidens artikel 710 van het Gerechtelijk Wetboek zijn "de termijnen van dagvaar-
ding (...) voorgeschreven op straffe van nietigheid" en is "dezelfde regel (...) van toepas-
sing op de andere vormen van oproeping die de wet bepaalt".
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Overeenkomstig de artikelen 860, 861 en 862, §§1 en 2 van het Gerechtelijk Wetboek 
zijn onregelmatigheden betreffende "de termijnen op straffe van verval of nietigheid voor-
geschreven" absoluut nietig en moet dit door de rechter, zelfs ambtshalve, worden uitge-
sproken.

Het Hof oordeelde weliswaar dat de bepaling van artikel 710 van het Gerechtelijk Wet-
boek geen toepassing vindt op de oproeping in hoger beroep (Cass., 23 februari 1990, 
A.C. 1989-1990, p. 826, nr. 383).

De zaak, voorwerp van voormeld arrest, had echter betrekking op een zaak ten gronde 
en niet op een kort geding zoals in casu het geval.

Het betrokken arrest van het Hof legt trouwens de nadruk op de omstandigheid dat de 
niet-toepasselijkheid van artikel 710 van het Gerechtelijk Wetboek "in de regel" geen toe-
passing vindt op de oproeping in hoger beroep waarmee het Hof te kennen geeft dat er uit-
zonderingen zijn op de niet-toepasbaarheid van deze regel in graad van hoger beroep.

4. Betoogd wordt dat de termijn van dagvaarding in hoger beroep in kort geding derge-
lijke uitzondering op de regel vormt.

Immers, de omstandigheid dat de wetgever in artikel 1040, eerste lid van het Gerechte-
lijk Wetboek uitdrukkelijk te kennen heeft gegeven dat de termijn van dagvaarding waar-
van sprake in artikel 1035 van het Gerechtelijk Wetboek van toepassing is op de termijnen 
voor verschijning voor het hof van beroep en voor het arbeidshof, kan niet anders dan als 
een uitzondering worden beschouwd op de wijze waarop de procedures ten gronde, krach-
tens de artikelen 1056 en 1057 van het Gerechtelijk Wetboek, worden ingeleid.

Met de inlassing van artikel 1040, eerste lid van het Gerechtelijk Wetboek, dat speci-
fiek gericht is op de procedure in graad van hoger beroep, heeft de wetgever te kennen ge-
geven dat er, zoals met de inleiding van een gerechtszaak, minstens twee dagen behoren te 
verlopen tussen de dag van de kennisname van het hoger beroep en de inleidingszitting.

Het Hof oordeelde inderdaad dat de gewone dagvaardingstermijn van acht dagen waar-
van sprake in artikel 707 van het Gerechtelijk Wetboek op die wijze dient te worden bere-
kend dat vanaf de dag na de dagvaarding, in casu ontvangst van gerechtsbrief, ten minste 
acht dagen, in casu, gelet op de omstandigheid dat onderhavige zaak een kort geding be-
treft, ten minste twee dagen, berekend van de zoveelste tot de dag vóór de zoveelste, ver-
strijken vóór de dag van de verschijning (Cass, 3 december 1979, A.C. 1979-1980, 407).

5. Aangezien in casu, per definitie, van de op vrijdag 14 maart 2003 verzonden ge-
rechtsbrief slechts kennis kon worden genomen door eiser en/of diens raadsman op de 
daaropvolgende maandag 17 maart 2003, beschikte eiser niet over de krachtens artikel 
1040, eerste lid, juncto 1035, tweede lid van het Gerechtelijk Wetboek vereiste termijn 
van twee vrije dagen.

6. Het bestreden arrest oordeelt evenwel dat de oproepings- of wachttermijn van twee 
dagen, vermeld in artikel 1035, tweede lid van het Gerechtelijk Wetboek, in casu in acht 
werd genomen op grond van de vaststelling dat de mededeling door de griffier bij ge-
rechtsbrief op grond van artikel 1056, 2° het Gerechtelijk Wetboek aan eiser en diens ad-
vocaat gebeurde op 14 maart 2003 en eiser werd opgeroepen om te verschijnen ter te-
rechtzitting van 18 maart 2003.

Het bestreden arrest houdt aldus evenwel geen rekening met de omstandigheid dat de 
gerechtsbrief,  nu deze op vrijdag 14 maart 2003 werd gepost,  per definitie, slechts op 
maandag 17 maart 2003 door de geadresseerden kon worden ontvangen, hetzij daags voor 
de terechtzitting van 18 maart 2003.

7. Door de krachtens artikel 1040, eerste lid, juncto 1035, tweede lid van het Gerechte-
lijk Wetboek vereiste termijn van twee dagen niet te rekenen vanaf de dag na de ontvangst 
vóór de terechtzitting, en dienvolgens de nietigheidsexceptie van eiser dienaangaande te 
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verwerpen, heeft het aangevochten arrest de artikelen 710, 860, 861 en 862, §§1 en 2, 
1035, tweede lid en 1040 van het Gerechtelijk Wetboek geschonden.

2. Tweede middel
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 12 van de Grondwet;
- artikel 21 van de wet van 9 april 1930 tot bescherming van de maatschappij tegen ab-

normalen, gewoontemisdadigers en plegers van bepaalde seksuele strafbare feiten zoals 
gewijzigd door de wet van 1 juli 1964 en waarvan het opschrift vervangen werd door de 
wet van 5 maart 1998 (hierna de wet van 9 april 1930).

Aangevochten beslissingen
Het aangevochten arrest verklaart de oorspronkelijke vordering van eiser tot onmiddel-

lijke invrijheidstelling ongegrond op basis van de volgende motieven:
"4.2. Naar luid van voormeld artikel 21, eerste lid, kunnen de wegens misdaad of wan-

bedrijf veroordeelde personen die, tijdens hun hechtenis, in staat van krankzinnigheid of 
in ernstige staat van geestesstoornis of zwakzinnigheid worden bevonden die hen onge-
schikt maakt tot het controleren van hun daden, geïnterneerd worden krachtens een beslis-
sing van de minister van justitie, genomen op eensluidend advies van de commissie ter 
bescherming van de maatschappij.

De commissie ter bescherming van de maatschappij heeft te dezen vóór het verstrijken 
van de straftijd op 25 augustus 1998 niet vastgesteld dat de geestestoestand van (eiser) 
voldoende verbeterd was zodat zijn internering niet meer nodig was.

Prima facie leidt (eiser) daaruit ten onrechte af dat de interneringsmaatregel geen uit-
werking meer kon hebben na het verstrijken van zijn straftijd.  De met toepassing van 
voormeld artikel 21 genomen maatregel van de minister van justitie geldt als een echte in-
terneringsmaatregel van onbepaalde duur. Uit het feit dat de straftijd blijft doorlopen ter-
wijl tezelfdertijd de interneringsmaatregel wordt uitgevoerd, volgt geenszins dat de inter-
neringsmaatregel zijn uitwerking zou verliezen na het beëindigen van de straftijd. Het lijkt 
trouwens volstrekt strijdig met de bedoeling van de wet dat een op een beslissing van de 
minister van justitie geïnterneerde veroordeelde in beginsel bij het verstrijken van zijn 
straftijd zou moeten vrijgesteld worden wanneer hij nog steeds in staat van krankzinnig-
heid of van ernstige geestesstoornis of van zwakzinnigheid verkeert die hem ongeschikt 
maken tot het controleren van zijn daden.

(Verweerder) toont alvast ogenschijnlijk aan dat het ministerieel besluit van 16 septem-
ber 1997 genomen werd conform voormeld artikel 21 en daarin zijn wettelijke grondslag 
vindt."

Grieven
1. Het Hof oordeelde dat wanneer een bestuurshandeling een "ogenschijnlijk foutieve 

aantasting van de burgerlijke rechten" inhoudt, de rechter in kort geding rechtsmacht heeft 
om maatregelen te nemen om aan de aantasting van dergelijk subjectief recht een einde te 
stellen (Cass., 20 september 1990,  A.C. 1990-1991, p. 63, nr. 33; Cass., 27 november 
1992, A.C. 1991-1992, nr. 758; Cass., 19 april 1991, A.C. 1990-1991, p. 841, nr. 436 met 
conclusies van Advocaat-Generaal D'HOORE;  Cass.,  2 maart  1992,  A.C. 1991-1992, nr. 
347; Cass., 4 juni 1993, A.C. 1991, nr. 269; Cass., 25 juni 1999, A. C. 1999, nr. 400).

In casu behoorde de kortgedingrechter, gevat van de vordering tot onmiddellijke invrij-
heidstelling ingesteld door eiser tegen verweerder, te oordelen of het behoud van een in-
terneringsmaatregel ten aanzien van zijn persoon niettegenstaande het uitzitten van zijn 
straf, al dan niet ogenschijnlijk diens subjectief recht op vrijheid aantastte.

2. Een interneringsmaatregel kan zowel door de hoven en rechtbanken worden uitge-
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sproken (artikel 7, eerste lid van de wet van 9 april 1930) als, voor zover wegens misdaad 
of wanbedrijf veroordeelde personen tijdens hun hechtenis in staat van krankzinnigheid of 
in een ernstige staat van geestesstoornis worden bevonden die hen ongeschikt maken tot 
het controleren van hun daden, eveneens door de minister van Justitie op eensluidend ad-
vies van de Commissie ter bescherming van de maatschappij (artikel 21, eerste lid van de 
wet van 9 april 1930).

Sinds de wet van 1 juli 1964 tot wijziging van de wet van 9 april 1930 is de interne-
ringsmaatregel, zowel uitgesproken door de hoven en rechtbanken als door de minister 
van  Justitie,  van  onbepaalde  duur  (L.  DUPONT & R.  VERSTRAETEN,  Handboek  Belgisch 
Strafrecht, Acco, 1990, p. 668 en 699, nrs. 1239 en 1310).

3. Opvallend is dat de wet van 9 april 1930 zich niet uitspreekt over het lot van de geïn-
terneerde veroordeelde op het einde van diens straftijd.

De praktijk is in die zin gevestigd dat de geïnterneerde veroordeelde, na afloop van 
diens straftijd, onder de bevoegdheid van de Commissie valt die, op grond van artikel 18 
van de wet van 9 april 1930, alle beslissingen kan treffen die zij nodig acht, zoals de in-
vrijheidstelling op proef of voorgoed, wat overigens zesmaandelijks door de betrokkene 
kan aangevraagd worden.

4. Betoogd wordt dat deze praktijk strijdig is met artikel 12 van de Grondwet krachtens 
hetwelk "de vrijheid van de persoon is gewaarborgd" en "niemand (...) vervolgd (kan wor-
den) dan in gevallen die de wet bepaalt en in de vorm die zij voorschrijft" en nog "behalve 
bij ontdekking op heterdaad, (...) niemand (kan) worden aangehouden dan krachtens een 
met redenen omkleed bevel van de rechter, dat moet worden betekend bij de aanhouding 
of uiterlijk binnen 24 uren".

Uit dit grondwetsartikel volgt dat een persoon slechts van zijn vrijheid kan worden be-
roofd op grond van een wettelijke basis of nog krachtens het bevel van een rechter.

5. Gelet op het fundamenteel karakter van de in artikel 12 van de Grondwet opgenomen 
rechtsregel, volgt dat de wettelijke afwijkingen op dit grondbeginsel uitdrukkelijk uit de 
wetgeving moeten voortvloeien en niet kunnen steunen op de voorbereidende werkzaam-
heden van de door het aangevochten arrest ingeroepen wet van 9 april 1930 noch uit een 
gevestigde praktijk zelfs al is deze sinds het ontstaan van de wet(swijziging) in die zin ge-
vestigd.

Het  niet  bestaan  van  een  uitdrukkelijke  wettelijke  basis  dat  van  artikel  12  van  de 
Grondwet afwijkt, is ogenschijnlijk, dringt zich bijgevolg prima facie op en moet derhalve 
ook door de rechter in kort geding worden ontwaard en, desgevallend, deze laatste nopen 
tot het trekken van de daaruit voortvloeiende gevolgen op het niveau van de invrijheid-
stelling van de betrokkene die van zijn vrijheid werd beroofd of, zoals in casu, beroofd 
blijft op grond van een niet uitdrukkelijke wetsbepaling.

6. Door - zelfs in het raam van een prima facie onderzoek - uit artikel 21 van de wet 
van 9 april 1930 een uitzondering op artikel 12 van de Grondwet af te leiden, leidt het 
aangevochten arrest uit de tekst van de wet van 9 april 1930 iets af dat niet uitdrukkelijk 
door de wet van 9 april 1930 is gesteld, met name dat de minister van Justitie de bevoegd-
heid zou hebben om een geïnterneerde veroordeelde, na het uitzitten van diens straftijd 
verder van diens vrijheid te beroven en leest het bijgevolg in artikel 21 van de wet van 9 
april 1930 een wettelijke grondslag tot vrijheidsberoving dat dit artikel niet uitdrukkelijk 
bevat om te weigeren aan de vrijheidsberoving van eiser, na het uitzitten van diens straf-
tijd, een einde te stellen en schendt het, mitsdien, artikel 12 van de Grondwet zowel als ar-
tikel 21 van de wet van 9 april 1930.

IV. Beslissing van het Hof
1. Eerste middel
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Overwegende dat artikel 1040 van het Gerechtelijk Wetboek bepaalt dat wat 
betreft de inleiding van de vordering in kort geding, artikel 1035 van dit wetboek 
van toepassing is op de termijnen van verschijning voor het hof van beroep en 
voor het arbeidshof; 

Dat, krachtens artikel 1035, tweede lid van dit wetboek, de termijn van dag-
vaarding ten minste twee dagen bedraagt;

Dat uit voormelde wetsbepalingen volgt dat dezelfde termijn van twee dagen 
in acht dient genomen wanneer het hoger beroep, overeenkomstig artikel 1056, 
2° van het Gerechtelijk Wetboek, wordt ingesteld bij verzoekschrift dat door de 
griffier aan de gedaagde partij en, in voorkomend geval, aan haar advocaat bij 
gerechtsbrief ter kennis wordt gebracht;

Overwegende dat, luidens artikel 32, 2° van het Gerechtelijk Wetboek, in dit 
wetboek wordt verstaan onder kennisgeving de toezending van een akte in origi-
neel of in afschrift die geschiedt langs de post of, in de gevallen die de wet be-
paalt, in de vormen die deze voorschrijft; 

Dat de kennisgeving overeenkomstig voormeld artikel 1056, 2°, geschiedt op 
de datum van toezending van de gerechtsbrief, dit is op het tijdstip van de afgifte 
ervan aan de postdiensten, en niet op het tijdstip van aanbieding of ontvangst;

Overwegende dat de in voormeld artikel 1035, tweede lid van het Gerechtelijk 
Wetboek bepaalde termijn, overeenkomstig artikel 52, eerste lid van hetzelfde 
wetboek, wordt gerekend vanaf de dag na de kennisgeving van de gerechtsbrief 
voorzien in voormeld artikel 1056, 2°;

Dat het middel dat er van uitgaat dat de termijn bepaald in voormeld artikel 
1035, tweede lid, dient te worden gerekend vanaf de dag na de ontvangst van de 
gerechtsbrief, faalt naar recht;

2. Tweede middel
Overwegende dat de rechter in kort geding maatregelen tot bewaring van recht 

kan bevelen, indien er een schijn van rechten is die het nemen van een beslissing 
verantwoordt;

Dat de rechter die zich ertoe beperkt de ogenschijnlijke rechten van partijen na 
te gaan en te onderzoeken, zonder daarbij rechtsregels te betrekken die de voor-
lopige maatregel die hij beveelt niet redelijk kunnen schragen, de grenzen van 
zijn bevoegdheid niet overschrijdt;

Overwegende dat eiser slechts tegen de voorlopige beoordeling van de appèl-
rechters konden opkomen in zoverre hij artikel 584 van het Gerechtelijk Wet-
boek als geschonden wetsbepaling zou hebben aangewezen, hetgeen niet het ge-
val is;

Dat het middel niet ontvankelijk is, zoals door verweerder aangevoerd;

OM DIE REDENEN,
HET HOF,

Verwerpt het cassatieberoep;
Veroordeelt eiser in de kosten.
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26 november 2004 - 1° kamer – Voorzitter: de h. Verougstraete, voorzitter – Verslag-
gever: de h. Londers – Gelijkluidende conclusie van de h. Bresseleers, advocaat-generaal 
– Advocaten: mrs. Lefèbvre en Wouters.

Nr. 572

1° KAMER - 26 november 2004

HUUR VAN GOEDEREN – HANDELSHUUR – EINDE (OPZEGGING. HUURHERNIEUWING. 
ENZ.) - UITZETTING IN GEVAL VAN VERVREEMDING – WEDEROPBOUW VAN DE LOKALEN – NIET 
UITVOERING VAN DE WERKEN – TE LAGE KOSTPRIJS VAN DE WERKEN – RECHTSVORDERING TOT 
BETALING VAN UITZETTINGSVERGOEDING – VERVALTERMIJN – BEGIN – FEIT WAAROP DE 
RECHTSVORDERING IS GEGROND.

Wanneer het voornemen op grond waarvan de verhuurder de uitzetting van de huurder  
heeft verkregen bestaat in de in art. 16, I, 3° Handelshuurwet bepaalde wederopbouw 
van de lokalen en de huurder een uitzettingsvergoeding,  eventueel  vermeerderd met  
schadevergoeding, vordert  omdat de verhuurder zonder van een gewichtige reden te  
doen blijken dit  voornemen niet  heeft  uitgevoerd binnen den in art.  25, eerste lid,  3° 
bepaalde termijn van zes maanden omdat de kosten van de werken geen drie jaar huur  
te boven gaan of de werken de ruwbouw van het handelspand niet raken, valt het feit  
waarop  de  rechtsvordering  is  gegrond  in  de  regel  samen  met  de  voltooiing  van  de  
werken; in dit geval begint de vervaltermijn van art. 28 in de regel vanaf dan te lopen, ook  
wanneer de werken zijn voltooid vooraleer de in art. 25, eerste lid, 3° bepaalde termijn 
van  zes  maanden  is  verstreken1.  (Artt.  12,  16,I,3°,  25,  eerste  lid,3°  en  28 
Handelshuurwet)

(H. e.a. T. Meirbuilding N.V.)

ARREST

(A.R. C.04.0370.N)

I. Bestreden beslissing
De cassatieberoepen zijn gericht tegen een beslissing, op 13 juni 2003 in hoger 

beroep gewezen door de Rechtbank van Koophandel te Antwerpen.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Ernest Waûters heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Guido Bresseleers heeft geconcludeerd.
III. Middel
(...)
De eisers voeren in hun verzoekschrift een middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
─ de artikelen 12, 16.I, 3°, 25, eerste lid, 3°, 26 en 28 van de wet van 30 april 1951 op 

de handelshuurovereenkomsten met het oog op de bescherming van het handelsfonds, 
vormend afdeling IIbis van hoofdstuk II van titel VII van boek III van het Burgerlijk Wet-

1 Zie Cass., 23 sept. 1976, A.C. 1977, 96. M. LAHAYE en J. VANDEKERCKHOVE, Les Novelles, Droit civil, 
t. VI vol. II, Larcier 1984, nr. 1953 en 1954; A. PAUWELS en M. TH. VRANCKEN, “Handelshuur” in 
Commentaar Bijzondere Overeenkomsten, Kluwer, losbl., (1998) art. 28-6.
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boek.
Aangevochten beslissingen
Het bestreden vonnis doet op verweersters hoger beroep, dat het gegrond verklaart, het 

vonnis a quo teniet voor zover het betrekking heeft op de door mevrouw N. ingestelde 
vordering, oordeelt vervolgens dat de door laatstgenoemde bij dagvaarding van 11 mei 
1994 ingeleide eis niet is ingesteld binnen de in artikel 28 van de Handelshuurwet bepaal-
de termijn, met rechtsverval tot gevolg, en dit op volgende gronden :

“A. Feiten
a) Op 10.10.1978 sluit mevrouw M.N. een handelshuurovereenkomst met Urbaine UAP 

NV, waarbij de laatstgenoemde bedrijfsruimte op de gelijkvloerse verdieping van een ge-
bouw gelegen Meirbrug 1, 2000 Antwerpen, met ingang van 01.01.1979 aan de eerstge-
noemde in huur geeft. De overeenkomst wordt aangegaan voor negen jaar.

b) Op 30.06.1986 wordt de overeenkomst, met ingang van 01.01.1987 (01.01.1988?), 
voor negen jaar vernieuwd.

c) Op 30.13.1991 meldt (verweerster) aan N.: ‘Ingevolge de notariële akte die heden 
werd verleden voor de notarissen J. Boeykens en A. Philips, zijn wij de nieuwe eigenaars 
van het gebouw waarin U een gedeelte huurt. Mogen wij U bijgevolg beleefd verzoeken 
om de huurgelden en de algemene onkosten voortaan te storten op rekening nr. (…)?’.

d) Op 15.01.1992 beëindigt (verweerster) de huurovereenkomst met inachtneming van 
een opzeggingstermijn van een jaar. De opzegging steunt op artikel 12, 1ste alinea juncto 
artikel 16, I, sub 3, van de wet op de handelshuur. De nieuwe eigenaar legt uit dat hij 
voornemens is ‘de handelsruimten van het pand, met inbegrip van de delen die de ruw-
bouw raken, af te breken en weder op te bouwen’ omdat de verhuurde delen van het ge-
bouw wegens ouderdom niet meer geschikt zijn voor handelsactiviteiten. Ze preciseert dat 
de opzeggingstermijn op 31.01.1993 verstrijkt.

e) Op 31.01.1993 ontruimt N. de door haar gehuurde bedrijfsruimte (…).

f) Op 12.02.1993 betaalt (verweerster) de in artikel 25, 1ste alinea, sub 1 van de Han-
delshuurwet bepaalde vergoeding wegens uitzetting, die gelijk is aan een jaar huur (zie 
ook artikel 26 van die wet). Ze betaalt 681.516 BEF.

B. Procedure
a) Bij dagvaarding dd. 11.05.1994 heeft mevrouw M.N., voor het Vredegerecht van het 

tweede kanton Antwerpen, een vordering ex artikel 25, 1ste alinea, sub 3 van de handels-
huurwet tegen (verweerster) ingesteld (zie ook artikel 26 van die wet). Ze stelt recht te 
hebben op een bijkomende vergoeding die gelijk is aan drie jaar huur, én op een vergoe-
ding die gelijk is aan de volgens haar geleden schade.

(…)
Beoordeling van het geschil
Primair stelt (verweerster) dat de eis niet is ingesteld binnen de termijn die in artikel 28 

van de handelshuurwet wordt bepaald.
Die wetsbepaling luidt : ‘De rechtsvorderingen tot betaling van een vergoeding wegens 

uitzetting moeten worden ingesteld binnen een jaar te rekenen van het feit waarop de vor-
dering gegrond is’.

De rechtbank beoordeelt  de  door  partijen aangevoerde middelen en argumenten als 
volgt :

(…)
5. Dies a quo van de in artikel 28 bepaalde termijn
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Luidens artikel 28 loopt de in dat artikel bepaalde termijn vanaf ‘het feit waarop de vor-
dering gegrond is’.

Artikel 25, 1ste alinea, sub 3, waarop de eis steunt (zie ook artikel 26), bepaalt: ‘De ver-
goeding bedraagt drie jaar huur, eventueel vermeerderd met een bedrag, toereikend om de 
veroorzaakte schade geheel te vergoeden, wanneer de verhuurder, zonder van een gewich-
tige reden te doen blijken, het voornemen op grond waarvan hij de huurder uit het goed 
heeft kunnen zetten, niet ten uitvoer brengt binnen zes maanden en gedurende ten minste 
twee jaren. (…)’.

Volgens N. is het uitgevoerde werk geen wederopbouw, in de zin van artikel 16, I, sub 
3, waarnaar artikel 12, 1ste alinea verwijst (‘Als wederopbouw wordt beschouwd elke ver-
bouwing door een afbraak voorafgegaan, beide de ruwbouw van de lokalen rakende en 
waarvan de kosten drie jaar huur te boven gaan.’).

De rechtbank gaat voorbij aan haar stelling dat de termijn waarbinnen de vordering ex 
artikel 25, 1ste alinea, sub 3, moet worden ingesteld, altijd loopt vanaf de dag waarop de in 
dat artikel bepaalde termijn van zes maanden verstrijkt. Als de vordering steunt op de be-
wering van het uitgevoerde werk, hetwelk binnen de termijn van zes maanden een aan-
vang heeft genomen, niet aan de in artikel 16, sub 3, gedefinieerde begrip ‘wederopbouw’ 
beantwoordt,  loopt  de  termijn  van een jaar  logischerwijs  vanaf  de voltooiing van het 
werk, onverschillig of de huurder toen al dan niet wist hoeveel de bouwkosten bedroegen; 
het  einde  van  het  werk  is  dan  het  feit  waarop  de  vordering  gegrond  is  (zie  Cass. 
23.07.1976, A.C. 1977, 96, Pas. 1977, I, 98, R.W. 1976-1977, 1901).

6. Voltooiing van het werk
Aangezien de termijn van een jaar te dezen is beginnen te lopen vanaf de voltooiing 

van het werk, moet (verweerster), die een exceptie voordraagt en bijgevolg de bewijslast 
heeft (artikel 1315, 2de alinea B.W. en artikel 870 Ger. W.), bewijzen dat de verbouwing 
voor 11.05.1993 voltooid was.

Anders dan de eerste rechter oordeelt de Rechtbank dat dit bewijs wordt geleverd :
(…)
De exceptie ex artikel 28 van de Handelshuurwet treft dus doel”.
Grieven
Overeenkomstig artikel 12 van de Handelshuurwet mag de verkrijger van het verhuurde 

goed, wanneer het huurcontract het recht voorbehoudt om de huurder uit het goed te zet-
ten in geval van vervreemding, de huurder slechts eruit zetten in de gevallen vermeld on-
der 1°, 2°, 3° en 4° van artikel 16 van dezelfde wet.

Artikel 16, I, 3° van de Handelshuurwet voorziet de wil van de verhuurder om het on-
roerend goed of het gedeelte van het onroerend goed waarin de afgaande huurder zijn be-
drijf uitoefent, weder op te bouwen, en omschrijft wederopbouw als elke verbouwing door 
een afbraak voorafgegaan, beide de ruwbouw van de lokalen rakend en waarvan de kosten 
drie jaar huur te boven gaan.

Krachtens artikel 26 van de Handelshuurwet is de verkrijger die overeenkomstig de in 
artikel 12 van dezelfde wet bepaalde voorwaarden de huurder uit het goed zet, eventueel 
een vergoeding wegens uitzetting verschuldigd in de gevallen en volgens modaliteiten van 
de artikelen 25 en 27 van dezelfde wet.

Naar luid van artikel 25, eerste lid, 3° van de Handelshuurwet heeft de huurder recht op 
een vergoeding gelijk aan drie jaar huur, eventueel vermeerderd met een bedrag, toerei-
kend om de veroorzaakte schade geheel te vergoeden, wanneer de verhuurder, zonder van 
een gewichtige reden te doen blijken, het voornemen op grond waarvan hij de huurder uit 
het goed heeft kunnen zetten, niet ten uitvoer brengt binnen zes maanden en gedurende 



1916 HOF VAN CASSATIE 26.11.04 - Nr. 572 

ten minste twee jaren.
Wanneer de huur wordt beëindigd wegens een voorgenomen wederopbouw, is de uit-

zettingsvergoeding van artikel 25,  eerste lid,  3°  van de Handelshuurwet,  verschuldigd 
wanneer de verhuurder niet binnen de zes maanden na de uitzetting van de huurder de we-
deropbouw, zoals omschreven door artikel 16, I, 3° van de Handelshuurwet, aanvangt, of 
de tijdig aangevatte wederopbouw in de zin van artikel 16, I, 3° van de Handelshuurwet, 
niet voltooit.

Overeenkomstig artikel 28 van de Handelshuurwet moeten de rechtsvorderingen tot be-
taling van de vergoeding wegens uitzetting worden ingesteld binnen een jaar te rekenen 
van het feit waarop de vordering gegrond is.

Voor de toepassing van artikelen 25, eerste lid, 3°, en 28 van de Handelshuurwet, be-
staat het feit waarop de rechtsvordering tot betaling van de vergoeding wegens uitzetting 
is gegrond, in de niet-uitvoering, binnen de bij de wet gestelde termijn en voorwaarden, 
van de door de verhuurder aangevoerde bedoeling om de huurder uit te zetten.

Wanneer, zoals te deze, dit motief bestaat in de wederopbouw van het pand of van een 
gedeelte van het pand waarin de uittredende huurder zijn bedrijvigheid uitoefent, ontstaat 
het recht op de uitzettingsvergoeding op het tijdstip dat de verhuurder dat voornemen niet 
ten uitvoer brengt binnen zes maanden na de uitzetting zonder van een gewichtige reden 
te doen blijken.

De door artikel 28 van de Handelshuurwet bepaalde termijn begint dan ook pas te lopen 
na het verstrijken van zes maanden na de uitzetting, of op een later tijdstip, wanneer de 
vordering gesteund is op de omstandigheid dat niet voldaan is aan de door artikel 16, I, 3° 
van de Handelshuurwet gestelde criteria inzake aard, omvang en belangrijkheid van de 
werken, en de werken pas na het verstrijken van de termijn van zes maanden na de uitzet-
ting werden voltooid. In dit laatste geval loopt de vervaltermijn pas vanaf de voltooiing 
van de werken.

De omstandigheid dat verbouwingen zouden zijn aangevat en voltooid nog vóór het 
verstrijken van de termijn van zes maanden na de uitzetting, brengt niet met zich dat de 
vervaltermijn van één jaar reeds vanaf deze voltooiing zou lopen.

De door artikel 25, eerste lid, 3° van de Handelshuurwet gestelde voorwaarde voor het 
bekomen van een uitzettingsvergoeding, en bestaande uit de niet-uitvoering van het voor-
nemen binnen de zes maanden na de uitzetting, is alleszins pas voltrokken na het verstrij-
ken van deze termijn, ook al werden werken, die volgens de huurder niet voldoen aan de 
criteria van artikel 16, I, 3° van dezelfde wet, voordien voltooid.

Het bestreden vonnis stelt vast dat verweerster als verkrijger van het verhuurde goed de 
handelshuur opzegde tegen 31 januari 1993, dat mevrouw M.N. het pand op 31 januari 
1993 ontruimde, dat verweerster verbouwingen voltooide voor 11 mei 1993, en dat me-
vrouw N. op 11 mei 1994 dagvaardde in betaling van een uitzettingsvergoeding aanvoe-
rend dat het uitgevoerde werk niet voldoet aan de criteria gesteld door artikel 16, I, 3° van 
de Handelshuurwet voor wederopbouw.

In antwoord op het de door verweerster opgeworpen verval wegens laattijdigheid, voer-
de mevrouw M.N. voor de appèlrechters in conclusie aan dat de vervaltermijn niet kon 
verstreken zijn op 11 mei 1994, datum van de dagvaarding, omdat het verval pas ten 
vroegste kon intreden op 31 juli 1994, zijnde één jaar nadat de termijn van zes maanden 
voor de eigenaar om de werken aan te vatten, was verstreken (31 juli 1993).

Het bestreden vonnis verklaart Mevrouw M.N. niettemin vervallen van haar recht op 
uitzettingsvergoeding omdat de werken reeds waren voltooid meer dan één jaar vóór de 
dagvaarding, en verwerpt haar verweer dat de vervaltermijn te dezen pas kon aanvangen 
na het verstrijken van de termijn van zes maanden na de uitzetting, op grond van de vast-
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stelling dat “het feit waarop de vordering is gegrond”, in de zin van artikel 28 van de Han-
delshuurwet, de voltooiing van de werken is.

Door aldus, in de gegeven omstandigheden van de zaak, de vervaltermijn te laten aan-
vangen op een tijdstip dat de termijn van zes maanden na de uitzetting voor de uitvoering 
van het voornemen nog niet verstreken was, laat het bestreden vonnis de vervaltermijn 
aanvangen op een tijdstip, waarop het recht van mevrouw M.N. op de uitzettingsvergoe-
ding nog niet was ontstaan, noch eisbaar was.

Het bestreden vonnis beslist dan ook niet wettig dat mevrouw M.N. op het tijdstip van 
haar dagvaarding op 11 mei 1994, in toepassing van artikel 28 van de Handelshuurwet, 
vervallen was van haar recht op het uitzettingsvergoeding voorzien in artikel 25, eerste 
lid, 3° van de Handelshuurwet (schending van de artikelen 25, eerste lid, 3° en 28 van de 
Handelshuurwet, en, voor zoveel als nodig, ook de artikelen 12, 16, I, 3°, en 26 van de 
Handelshuurwet).

IV. Beslissing van het Hof
(...)
Overwegende dat degene die het verhuurde goed om niet of onder bezwarende 

titel verkrijgt, zelfs wanneer het huurcontract het recht voorbehoudt om de huur-
der uit het goed te zetten in geval van vervreemding, krachtens artikel 12, eerste 
lid van de Handelshuurwet, de huurder slechts uit het verhuurde goed mag zetten 
in de gevallen vermeld onder 1°, 2°, 3° en 4° van artikel 16 van die wet, en mits 
hij de huur opzegt, een jaar vooraf, en binnen drie maanden na de verkrijging, 
met duidelijke opgave van de reden waarop de opzegging gegrond is, alles op 
straffe van verval;

Dat, krachtens artikel 16, I, 3°, de verhuurder de hernieuwing van de huur kan 
weigeren omdat hij het onroerend goed of het gedeelte van het onroerend goed 
waarin de afgaande huurder zijn bedrijf uitoefent, wil wederopbouwen en dat als 
wederopbouw wordt beschouwd elke verbouwing door een afbraak voorafge-
gaan, beiden de ruwbouw van de lokalen rakende en waarvan de kosten drie jaar 
huur te boven gaan;

Dat, krachtens artikel 25, eerste lid, 3° van de Handelshuurwet, de uitzettings-
vergoeding drie jaar huur bedraagt, eventueel vermeerderd met een bedrag, toe-
reikend om de veroorzaakte schade geheel te vergoeden, wanneer de verhuurder, 
zonder van een gewichtige reden te doen blijken, het voornemen op grond waar-
van hij de huurder uit het goed heeft kunnen zetten, niet ten uitvoer brengt bin-
nen zes maanden en gedurende ten minste twee jaren;

Dat, krachtens artikel 28 van die wet, de rechtsvorderingen tot betaling van de 
vergoeding wegens uitzetting moeten worden ingesteld binnen een jaar te reke-
nen van het feit waarop de rechtsvordering gegrond is;

Dat, wanneer het voornemen op grond waarvan de verhuurder de uitzetting 
van de huurder heeft verkregen bestaat in de in artikel 16, I, 3° van de Handels-
huurwet bepaalde afbraak en wederopbouw van de lokalen en de huurder een uit-
zettingsvergoeding vordert,  eventueel  vermeerderd met  een bedrag dat  toerei-
kend is om de volledige schade te vergoeden, omdat de verhuurder zonder van 
een gewichtige reden te doen blijken, dit voornemen niet heeft uitgevoerd binnen 
de in het artikel 25, eerste lid, 3°, bepaalde termijn van zes maanden doordat de 
kosten van de werken geen drie jaar huur te boven gaan of de werken de ruw-
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bouw van het handelspand niet raken, het in artikel 28 van die wet bedoelde feit 
waarop de rechtsvordering is gegrond, in de regel samenvalt met de voltooiing 
van de werken;

Dat in dit geval de in artikel 28 bepaalde vervaltermijn van de rechtsvordering 
van de verhuurder in de regel begint te lopen vanaf de voltooiing van de werken;

Dat bij afwezigheid van een daarvan afwijkende wettelijke bepaling, dit ook 
geldt wanneer de werken zijn voltooid vooraleer de in artikel 25, eerste lid, 3°, 
bepaalde termijn van zes maanden is verstreken ;

Overwegende dat het middel aanvoert dat in het geval dat de door de verhuur-
der uitgevoerde werken werden voltooid binnen de in artikel 25, eerste lid, 3° 
van de Handelshuurwet bepaalde termijn van zes maanden, de in artikel 28 van 
die wet bepaalde vervaltermijn van een jaar voor het instellen van de rechtsvor-
dering van de huurder tot het verkrijgen van een uitzettingsvergoeding wegens 
de niet-naleving door de verhuurder van het voornemen van afbraak en wederop-
bouw zoals bepaald in dit artikel 25, eerste lid, 3°, slechts begint te lopen vanaf 
het verstrijken van de voormelde termijn van zes maanden ;

Dat het middel faalt naar recht;
(...)

26 november 2004 - 1° kamer – Voorzitter: de h. Verougstraete, voorzitter – Verslag-
gever: de h. Waûters – Gelijkluidende conclusie van de h. Bresseleers, advocaat-generaal 
– Advocaten: mrs. Geinger en De Gryse.

Nr. 573

3° KAMER - 29 november 2004

1º MAATSCHAPPELIJK WELZIJN (OPENBARE CENTRA VOOR) - WET - BEGRIP 
- ALGEMEEN EN GENEESKUNDIG REGLEMENT VAN DE BURGERLIJKE ZIEKENHUIZEN VAN EEN 
GEMEENTE - AARD.

2º WETTEN. DECRETEN. ORDONNANTIES. BESLUITEN — ALGEMEEN - WET 
- BEGRIP - MAATSCHAPPELIJK WELZIJN (OPENBARE CENTRA VOOR) - ALGEMEEN EN GENEESKUNDIG 
REGLEMENT VAN DE BURGERLIJKE ZIEKENHUIZEN VAN EEN GEMEENTE - AARD.

1º en 2° Het algemeen en geneeskundig reglement van de burgerlijke ziekenhuizen van  
een gemeente, dat door de raad voor maatschappelijk welzijn van het openbaar centrum  
voor maatschappelijk welzijn is aangenomen, is geen wet in de zin van de artikelen 608  
en 1080 Ger.W.1 (Artt. 608 en 1080 Ger.W.)

(Intercommunale de santé publique du Pays de Charleroi C.V.B.A. T. M.)

1 Zie  Cass.,  27  sept.  2004,  A.R.  C.00.0136.F,  nr.  436  en  noot  1  p.  ...;  art.  130,  §1,  eerste  lid 
Ziekenhuiswet,  luidens  hetwelk  "in  elk  ziekenhuis"  een  algemene  regeling  wordt  vastgesteld 
betreffende de rechtsverhoudingen "tussen  het  ziekenhuis  en de  geneesheren",  bewoordingen die 
regels met een voor de wet kenmerkend algemeen karakter uitsluiten, ook al hangen verschillende 
ziekenhuizen af van één enkel openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn.



Nr. 573 - 29.11.04 HOF VAN CASSATIE 1919 

ARREST (vertaling)

(A.R. C.02.0544.F)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest dat op 28 mei 2002 is gewezen 

door het Hof van Beroep te Bergen.
II. Rechtspleging voor het Hof
Bij beschikking van 19 oktober 2004 heeft de eerste voorzitter de zaak verwe-

zen naar de derde kamer.
Raadsheer Daniel Plas heeft verslag uitgebracht.
Eerste advocaat-generaal Jean-François Leclercq heeft geconcludeerd.
III. Het middel
(...);
IV. Beslissing van het Hof
Overwegende dat het algemeen en geneeskundig reglement van de burgerlijke 

ziekenhuizen van Charleroi, dat door de raad voor maatschappelijk welzijn van 
het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn van die stad is aangenomen, 
geen wet is in de zin van artikel 608 van het Gerechtelijk Wetboek;

Dat het middel, zoals verweerder betoogt, niet ontvankelijk is;
OM DIE REDENEN,
HET HOF
Verwerpt het cassatieberoep;
Veroordeelt eiseres in de kosten.

29 november 2004 - 3° kamer – Voorzitter: de h. Echement, waarnemend voorzitter – 
Verslaggever: de h. Plas – Gelijkluidende conclusie van de h. Leclercq, eerste advocaat-
generaal – Advocaten: mrs. Gérard en Geinger.

Nr. 574

3° KAMER - 29 november 2004

RECHTSBEGINSELEN (ALGEMENE) - BEGINSEL VAN BEHOORLIJK 
BESTUUR - BURGERLIJKE ZAKEN - RECHT OP RECHTSZEKERHEID - DOEL - GRENZEN - 
WETTELIJKHEIDSBEGINSEL.

De algemene beginselen van behoorlijk bestuur, die bindend zijn voor de Rijksdienst voor 
Sociale Zekerheid, sluiten het recht op rechtszekerheid in, dat onder meer inhoudt dat de 
burger moet kunnen vertrouwen op wat hij niet anders kan opvatten dan als een vaste 
gedrags- en beleidsregel krachtens welke de openbare diensten de door hen bij  hem 
gewekte  gerechtvaardigde  verwachtingen  moeten  inlossen;  de  toepassing  van  die  
beginselen kan in de regel evenwel geen afwijking van de wet rechtvaardigen1. (Beginsel 

1 Zie Cass., 6 nov. 2000, A.R. F.99.0108.F, nr. 598, met concl. O.M. Het O.M. concludeerde in 
hoofdzaak tot verwerping, aangezien het oordeelde dat het eerste en het  tweede middel feitelijke 
grondslag misten. Aanvullend en indien het Hof had beslist dat de middelen geen feitelijke grondslag 
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van behoorlijk bestuur; Wettelijkheidsbeginsel)

(R.S.Z. T. Menuiserie Ebenisterie Vereerstraeten B.V.B.A.)

ARREST (vertaling)

(A.R. S.03.0057.F)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest, dat op 15 januari 2003 is gewe-

zen door het Arbeidshof te Brussel.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Philippe Echement heeft verslag uitgebracht.
Eerste advocaat-generaal Jean-François Leclercq heeft geconcludeerd.
III. Middelen
(...);
IV. Beslissing van het Hof
Over het eerste middel:
Wat het eerste onderdeel betreft:
Overwegende dat uit het arrest en uit de stukken waarop het Hof vermag acht 

te slaan, blijkt dat verweerster op 24 augustus 1992 een werknemer in dienst 
heeft genomen en dat hij in de aangiften die hij bij eiser voor die werknemer 
heeft ingediend, met ingang van het volgende kwartaal de vermindering van de 
werkgeversbijdragen, bepaald in hoofdstuk VII van de programmawet van 30 de-
cember 1988, heeft toegepast, en dat eiser haar op 14 juni 1994 een wijzigings-
bericht heeft toegestuurd, waarin hij haar die vermindering weigert, omdat één 
van de wettelijke voorwaarden voor de toekenning van dat voordeel niet was 
vervuld;

Overwegende dat het arrest, om eisers vorderingen tot betaling als ongegrond 
te verwerpen, oordeelt "dat [eiser], door na bijna twee jaar achterstallige bijdra-
gen, verhoogd met bijdrageopslagen en interesten te vorderen, gehandeld heeft in 
strijd met het beginsel van behoorlijk bestuur, dat onder meer betrekking heeft 
op de rechtszekerheid van de burger" en dat "[eiser], door [verweerster] in de 
waan te laten dat de litigieuze verminderingen van de bijdragen haar ten goede 
konden komen en [...]  door aldus [haar] rechtmatig vertrouwen te beschamen 
[...], van haar geen aanvullende bijdragen meer kon vorderen bij wijze van recht-
zetting";

Overwegende dat de algemene beginselen van behoorlijk bestuur die voor ei-
ser  bindend zijn,  weliswaar  het  recht  op  rechtszekerheid  insluiten,  dat  onder 
meer inhoudt dat de burger moet kunnen vertrouwen op wat hij alleen kan opvat-
ten als een vaststaande gedrags- en beleidsregel, krachtens welke de openbare 
diensten de door hen bij hem gewekte gerechtvaardigde verwachtingen moeten 
inlossen; dat de toepassing van die beginselen in de regel evenwel geen afwij-
king van de wet kan rechtvaardigen;

misten, concludeerde het O.M. in de zin van het arrest van het Hof.
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Dat het arrest nergens in de motivering uitsluit dat verweerster een van de wet-
telijke voorwaarden voor het verkrijgen van de litigieuze vermindering van de 
werkgeversbijdragen niet heeft vervuld, zodat het arrest niet zonder de wettelijke 
bepalingen te schenden en de algemene rechtsbeginselen te miskennen die in dat 
onderdeel worden aangegeven, heeft kunnen beslissen dat de gevorderde bijdra-
gen niet verschuldigd waren;

Dat het onderdeel gegrond is;
Over het tweede middel:
Overwegende dat het arrest vaststelt dat verweerster vaststaande schade heeft 

geleden en dat die schade, voor de feitelijke gegevens die het uiteenzet, is ver-
oorzaakt door de ongewoon lange termijn die eiser nodig heeft gehad om te rea-
geren op een toestand die zijn diensten nochtans goed kenden;

Dat het arrest, op grond van die feitelijke beoordeling, zonder de algemene be-
ginselen te miskennen en zonder de grondwetsbepaling en de wettelijke bepalin-
gen te schenden die in het middel bedoeld worden, heeft kunnen beslissen dat ei-
ser een foutieve gedragslijn heeft gevolgd die zijn aansprakelijkheid in het ge-
drang kan brengen op grond van de artikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk 
Wetboek;

Dat het middel niet kan worden aangenomen;
En overwegende dat er geen grond bestaat tot onderzoek van het tweede on-

derdeel van het eerste middel, dat niet kan leiden tot ruimere cassatie;
OM DIE REDENEN,
HET HOF
Vernietigt het bestreden arrest, in zoverre het uitspraak doet over de vorderin-

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

deeltelijk vernietigde arrest;
Houdt de kosten aan en laat de beslissing daaromtrent aan de bodemrechter 

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

29 november 2004 - 3° kamer – Voorzitter en Verslaggever: de h. Echement, waarne-
mend voorzitter – Gedeeltelijk andersluidende conclusie van de h. Leclercq, eerste advo-
caat-generaal – Advocaten: mrs. De Bruyn en Verbist.

Nr. 575

3° KAMER - 29 november 2004

1º PARITAIR COMITE - COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST - DIENST VAN 
DE COLLECTIEVE ARBEIDSBETREKKINGEN - SOCIAAL BEMIDDELAAR - RECHTBANKEN - SCHEIDING 
DER MACHTEN.
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2º COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST - DIENST VAN DE 
COLLECTIEVE ARBEIDSBETREKKINGEN - SOCIAAL BEMIDDELAAR - RECHTBANKEN - 
SCHEIDING DER MACHTEN.

3º MACHTEN — SCHEIDING DER MACHTEN - BEGRIP - COLLECTIEVE 
ARBEIDSOVEREENKOMST - DIENST VAN DE COLLECTIEVE ARBEIDSBETREKKINGEN - SOCIAAL 
BEMIDDELAAR - RECHTBANKEN.

4º RECHTBANKEN — BURGERLIJKE ZAKEN — SOCIALE ZAKEN (BIJZONDERE REGELS) 
- SCHEIDING DER MACHTEN - COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST - DIENST VAN DE COLLECTIEVE 
ARBEIDSBETREKKINGEN - SOCIAAL BEMIDDELAAR.

1º,  2°,  3°  en  4°  De sectie  voor  sociale  bemiddeling  van  de  dienst  van  de  collectieve  
arbeidsbetrekkingen valt onder het Ministerie van Tewerkstelling en Arbeid, en de sociaal  
bemiddelaar, personeelslid van die dienst en staatsambtenaar, valt, in de uitoefening van 
zijn ambt, onder de bevoegdheid van de Minister van Tewerkstelling en Arbeid, ongeacht  
of die opdracht hem al dan niet door de minister is toevertrouwd; de voorzitter van de  
arbeidsrechtbank  is  bijgevolg  niet  bevoegd  om  een  sociaal  bemiddelaar  een 
bemiddelingsopdracht toe te vertrouwen, overeenkomstig het koninklijk besluit van 23 juli  
1969, en hem te gelasten een verslag van zijn bemiddeling op te maken en het neer te 
leggen op de griffie van het rechtscollege1.  (Art. 33, tweede lid G.W. 1994; Algemeen 
rechtsbeginsel van de scheiding der machten; Art. 584, tweede lid Ger.W.; Artt. 1, 2, 2°, 
3, 5, 8 en 19, eerste lid K.B. nr. 1 van 23 juli 1969)

(BELGISCHE STAAT - Minister van Tewerkstelling en Pensioenen T. ARCHE D'ALLIANCE DE NAMUR v.z.w.)

ARREST (vertaling)

(A.R. S.04.0079.F)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest dat op 18 november 2003 is ge-

wezen door het Arbeidshof te Luik, afdeling Namen.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Philippe Gosseries heeft verslag uitgebracht.
Eerste advocaat-generaal Jean-François Leclercq heeft geconcludeerd.
III. Het middel
(...);
IV. Beslissing van het Hof
Overwegende dat artikel 584, tweede lid van het Gerechtelijk Wetboek bepaalt 

dat de voorzitter van de arbeidsrechtbank bij voorraad uitspraak kan doen in ge-
vallen die hij spoedeisend acht, in aangelegenheden die tot de respectieve be-
voegdheid van die rechtbank behoren;

Overwegende dat uit de in het middel bedoelde bepalingen van het koninklijk 
besluit van 23 juli 1969 tot oprichting van een dienst van de collectieve arbeids-
betrekkingen en tot vaststelling van het statuut van het personeel van deze dienst, 
blijkt dat de sectie voor sociale bemiddeling van de dienst van de collectieve ar-
beidsbetrekkingen onder het Ministerie van Tewerkstelling en Arbeid valt, en dat 

1 Zie Cass., 10 juni 1996, A.R. S.95.0114.F, nr. 227, met concl. O.M., in Bull. en Pas. 1996, I, nr. 
227; 17 dec. 2001, A.R. S.00.0012.F, nr. 707, met concl. O.M.
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de sociaal bemiddelaar, personeelslid van die dienst en staatsambtenaar in de uit-
oefening van zijn opdracht, onder de bevoegdheid valt van de minister van Te-
werkstelling en Arbeid, ongeacht of die opdracht hem al dan niet door de minis-
ter is toevertrouwd;

Overwegende dat het arbeidshof, door te beslissen dat de voorzitter van de 
rechtbank in kort geding een sociaal bemiddelaar een bemiddelingsopdracht kan 
toevertrouwen, overeenkomstig het koninklijk besluit van 23 juli 1969, en hem 
kan gelasten een verslag van zijn bemiddeling op te maken en het neer te leggen 
op de griffie van het rechtscollege, aan die rechter bevoegdheden van de minister 
van Tewerkstelling en Arbeid heeft toegekend en bijgevolg het algemeen rechts-
beginsel van de scheiding van de machten miskent en artikel 584, tweede lid van 
het Gerechtelijk Wetboek schendt;

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

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

over;
Verwijst de zaak naar het Arbeidshof te Brussel.

29 november 2004 - 3° kamer – Voorzitter: de h. Echement, waarnemend voorzitter – 
Verslaggever: de h. Gosseries – Gelijkluidende conclusie van de h. Leclercq, eerste advo-
caat-generaal – Advocaat: mr. Gérard.

Nr. 576

3° KAMER - 29 november 2004

CASSATIEBEROEP — BURGERLIJKE ZAKEN — VORMEN — VORM EN TERMIJN VAN 
BETEKENING EN/OF NEERLEGGING - CASSATIEVERZOEKSCHRIFT - INDIENEN TER GRIFFIE - 
VOORAFGAANDE BETEKENING - OPENBARE ORDE - SUBSTANTIËLE VORMVEREISTE.

In  burgerlijke  zaken moet  het  cassatieverzoekschrift  noodzakelijkerwijs  aan  verweerder  
worden betekend vóór het op de griffie van het Hof wordt ingediend1. (Art. 1079 Ger.W.)

(G. T. AXA BELGIUM N.V.)

ARREST (vertaling)

(A.R. S.04.0116.F)

I. Bestreden beslissing

1 Cass., 28 nov. 1996, A.R. S.96.0057.F, nr. 465 en noot 1, p. 1114; 7 april 1997, A.R. S.96.0183.F, 
nr. 173.



1924 HOF VAN CASSATIE 29.11.04 - Nr. 576 

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest dat op 9 februari 2004 is gewezen 
door het Arbeidshof te Bergen.

II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Daniel Plas heeft verslag uitgebracht.
Eerste advocaat-generaal Jean-François Leclercq heeft geconcludeerd.
III. Beslissing van het Hof
Over de grond van niet-ontvankelijkheid die het openbaar ministerie ambtshal-

ve tegen het cassatieberoep heeft opgeworpen overeenkomstig artikel 1097 van 
het Gerechtelijk Wetboek, en die hieruit is afgeleid dat het verzoekschrift niet is 
betekend vóór het op de griffie van het Hof is ingediend:

Overwegende dat artikel 1079, eerste lid van het Gerechtelijk Wetboek bepaalt 
dat de voorziening wordt ingesteld door op de griffie van het Hof van Cassatie 
een verzoekschrift in te dienen, dat vooraf wordt betekend aan de partij tegen 
wie de voorziening is gericht;

Overwegende dat uit geen enkel stuk waarop het Hof vermag acht te slaan, 
blijkt dat eiser zijn verzoekschrift aan verweerster heeft betekend;

Dat de grond van niet-ontvankelijkheid gegrond is;
OM DIE REDENEN,
HET HOF
Verwerpt het cassatieberoep;
Gelet op artikel 68 van de wet van 10 april 1971 op de arbeidsongevallen, ver-

oordeelt verweerster in de kosten.

29 november 2004 - 3° kamer – Voorzitter: de h. Echement, waarnemend voorzitter – 
Verslaggever: de h. Plas – Gelijkluidende conclusie van de h. Leclercq, eerste advocaat-
generaal – Advocaat: mr. T'Kint.

Nr. 577

2° KAMER - 30 november 2004

1º HANDELSPRAKTIJKEN - HANDELSPRAKTIJKENWET 1991 - VERBODEN DADEN 
- OPSPORING EN VASTSTELLING - BIJZONDERE AMBTENAREN - BEVOEGDHEDEN - BINNENTREDEN IN 
WERKPLAATSEN - GEWONE OPENINGS- OF WERKUREN - BEGRIP.

2º POLITIE - WET OP HET POLITIEAMBT - OPDRACHTEN VAN GERECHTELIJKE POLITIE - 
HANDELSPRAKTIJKEN - VERBODEN DADEN - OPSPORING EN VASTSTELLING - VOOR HET PUBLIEK 
TOEGANKELIJKE PLAATSEN - BEGRIP.

3º HANDELSPRAKTIJKEN - HANDELSPRAKTIJKENWET 1991 - ART. 42 - 
AANKONDIGINGEN VAN PRIJSVERMINDERINGEN - VEREISTE - PUBLIEK KARAKTER - BEGRIP.

4º HANDELSPRAKTIJKEN - HANDELSPRAKTIJKENWET 1991 - ART. 49 - 
OPRUIMING OF SOLDEN - VEREISTE - PUBLIEK KARAKTER - BEGRIP.

1º Onder de gewone openings- of werkuren tijdens dewelke de in artikel 113, §1 van de  
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Wet van 14 juli 1991 bedoelde ambtenaren voor het vervullen van hun opdracht mogen  
binnentreden in de werkplaatsen,  gebouwen,  belendende binnenplaatsen en besloten 
ruimten, moet worden verstaan de uren dat de verkoper in zijn winkelruimtes hetzij de  
consumenten die dat wensen, hetzij zijn bestaande cliënteel of een categorie daarvan,  
toelaat. (Art. 113, §§1 en 2, 1° Handelspraktijkenwet 1991)

2º Winkelruimtes tijdens de gewone openingsuren als bedoeld in artikel 113, §2 van de Wet  
van 14 juli  1991 zijn voor het publiek toegankelijke plaatsen in de zin van artikel  26,  
eerste lid van de Wet van 5 augustus 1992. (Art. 113, §2 Handelspraktijkenwet 1991; Art. 
26, eerste lid Wet 5 aug. 1992 op het politieambt)

3º Onder het publiek karakter, vereist voor de aankondigingen van verminderingen van de 
verkoopprijs  aan  de  consument,  moet  worden  verstaan  de  omstandigheid  dat  de  
verkoper  zich  richt  tot  hetzij  de  consumenten in  het  algemeen,  hetzij  zijn  bestaande  
cliënteel of een categorie daarvan. (Art. 42 Handelspraktijkenwet 1991)

4º Onder het publiek karakter, vereist voor een opruiming of solden, moet worden verstaan  
de omstandigheid dat de verkoper zich richt tot hetzij de consumenten in het algemeen,  
hetzij  zijn bestaande cliënteel of een categorie daarvan.  (Art. 49 Handelspraktijkenwet 
1991)

(K.)

ARREST

(A.R. P.04.0823.N)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest, op 20 april 2004 gewezen door 

het Hof van Beroep te Gent, correctionele kamer.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Luc Huybrechts heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Marc Timperman heeft geconcludeerd.
III. Cassatiemiddelen
Eiser stelt in een memorie twee middelen voor. Die memorie is aan dit arrest 

gehecht en maakt daarvan deel uit.
IV. Beslissing van het Hof
A. Ontvankelijkheid van het cassatieberoep 
Overwegende dat het cassatieberoep in zoverre dat opkomt tegen eisers vrij-

spraak van de telastleggingen B.1, 2, 3 en 4, bij gebrek aan belang niet ontvanke-
lijk is;

B. Onderzoek van de middelen 
1. Eerste middel 
1.1. Eerste onderdeel
Overwegende dat het onderdeel eisers schuldigverklaring aan de feiten A.1 en 

4, en C.1, betreft die door de door de minister van Economische zaken aangestel-
de ambtenaren werden vastgesteld;

Overwegende dat krachtens artikel 113, §2 Wet Handelspraktijken de voor-
noemde ambtenaren tijdens de gewone openings- of werkuren in de werkplaat-
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sen, gebouwen, belendende binnenplaatsen en besloten ruimten van de verkoper 
mogen binnentreden voor het vervullen van hun opdracht;

Overwegende dat onder  de gewone openingsuren moet worden verstaan de 
uren dat de verkoper in zijn winkelruimtes hetzij de consumenten die dat wen-
sen, hetzij zijn bestaande cliënteel of een categorie daarvan toelaat;

Overwegende dat de appèlrechters in feite oordelen dat het ter zake ging om 
"winkelruimtes in volle bedrijvigheid, met personeel, winkelend en kopend cli-
ënteel" met dien verstande dat de "winkelruimtes gesloten werden voor de niet-
uitgenodigde klanten";

Overwegende dat de appèlrechters op grond van deze vaststelling wettig oor-
delen dat de door de minister van Economische Zaken aangestelde ambtenaren 
de winkelruimtes van eiser hebben betreden tijdens de gewone openingsuren;

Dat het onderdeel niet kan worden aangenomen;
1.2. Tweede onderdeel
Overwegende dat het onderdeel eisers schuldigverklaring aan de feiten A.2 en 

3, en C.2 en 3, betreft die door politieambtenaren werden vastgesteld;
Overwegende dat artikel 26, eerste lid Wet van 5 augustus 1992 op het politie-

ambt bepaalt dat de politieambtenaren steeds de voor het publiek toegankelijke 
plaatsen alsook de verlaten onroerende goederen kunnen betreden teneinde toe te 
zien op de handhaving van de openbare orde en de naleving van de politiewetten 
en -verordeningen;

Overwegende dat onder de voor het publiek toegankelijke plaatsen onder meer 
begrepen zijn de winkelruimtes tijdens de gewone openingsuren als bedoeld in 
artikel 113, §2 Wet Handelspraktijken;

Overwegende dat de appèlrechters op grond van de in het antwoord op het eer-
ste onderdeel van het middel vermelde feitelijke vaststelling wettig oordelen dat 
de politieambtenaren de winkelruimtes van eiser hebben betreden toen die pu-
bliek toegankelijk waren;

Dat het onderdeel niet kan worden aangenomen;
2. Tweede middel 
2.1. Eerste onderdeel
Overwegende dat het onderdeel eisers schuldigverklaring aan de telastleggin-

gen D.1, 2 en 3 betreft;
Overwegende dat de door artikel 42 Wet Handelspraktijken bedoelde aankon-

digingen van prijsverminderingen een publiek karakter vereisen;
Overwegende dat onder publiek karakter moet worden verstaan de omstandig-

heid dat de verkoper zich richt tot hetzij de consumenten in het algemeen, hetzij 
zijn bestaande cliënteel of een categorie daarvan;

Overwegende dat de appèlrechters oordelen: "Het ganse verkoopsysteem was, 
zoals de benaming het zelf aangaf, erop gericht de beste klanten de 'eerste kans' 
te geven om van de 'solden' gebruik te maken en dit reeds voordat de solden offi-
cieel begonnen. Dat de toegang tot de 'solden'-verkoop beperkt was tot die klan-
ten die een gepersonaliseerde uitnodiging kregen doet niets ter zake nu het wette-
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lijk verbod algemeen geldt en niet mag worden overtreden ook niet voor de 10 % 
cliënteel die de laatste twee jaren voordien het meest had gekocht in de bewuste 
winkels. Ten overvloede moet ook nog vastgesteld worden dat de uitnodiging 
niet enkel de aangeschreven persoon toeliet te kopen maar ook alle gezinsleden 
én ook 'één vriend of vriendin' ";

Overwegende dat de appèlrechters met deze redengeving wettig oordelen dat 
eisers aankondigingen een publiek karakter hadden;

Dat het onderdeel niet kan worden aangenomen;
2.2. Tweede onderdeel
Overwegende dat het onderdeel eisers schuldigverklaring aan de feiten A.1 tot 

4, en C.1 tot 3, betreft;
Overwegende dat de in artikel 49 Wet Handelspraktijken vermelde opruiming 

of solden een tekoopaanbieding of verkoop aan consumenten een publiek karak-
ter moet hebben;

Overwegende dat onder publiek karakter moet worden verstaan de omstandig-
heid dat de verkoper zich richt tot hetzij de consumenten in het algemeen, hetzij 
zijn bestaande cliënteel of een categorie daarvan;

Overwegende dat de appèlrechters met de in het antwoord op het eerste onder-
deel van het middel aangehaalde redengeving wettig oordelen dat eisers tekoop-
aanbiedingen en verkopen een publiek karakter hadden;

Dat het onderdeel niet kan worden aangenomen;
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.

30 november 2004 - 2° kamer –  Voorzitter: de h. Dhaeyer, waarnemend voorzitter – 
Verslaggever: de h. Huybrechts – Gelijkluidende conclusie van de h. Timperman, advo-
caat-generaal – Advocaat: mr. Verbist.

Nr. 578

2° KAMER - 30 november 2004

1º HELING - VOORWERP - STOFFELIJKE ZAAK.

2º HELING - VOORWERP - AUTEURSRECHT - WET 30 JUNI 1994 - ART. 80 - 
INTELLECTUELE EIGENDOM - GEVOLG.
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3º AUTEURSRECHT - WET 30 JUNI 1994 - ART. 80 - INTELLECTUELE EIGENDOM - 
HELING - GEVOLG.

1º  Heling  is  een  misdrijf  tegen  de  eigendom,  dat  enkel  betrekking  heeft  op  stoffelijke  
zaken1. (Art. 505, eerste lid Sw.)

2º en 3° De met inbreuk op artikel 80 van de Wet van 30 juni 1994 op materiële drager  
verkregen reproductie van een werk dat  het  voorwerp  uitmaakt  van een intellectuele 
eigendom, is geen door misdaad of wanbedrijf verkregen zaak in de zin van artikel 505,  
1° Strafwetboek. (Art. 505, eerste lid Sw.; Art. 80 Nieuwe Auteurswet 1994)

(IFPI BELGIUM v.z.w., Belgische Fonografische Industrie T. V.)

ARREST

(A.R. P.04.0834.N)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest, op 23 april 2004 gewezen door 

het Hof van Beroep te Antwerpen, correctionele kamer.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Paul Maffei heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Marc Timperman heeft geconcludeerd.
III. Cassatiemiddelen
Eiseres stelt in een memorie een middel voor. Die memorie is aan dit arrest ge-

hecht en maakt daarvan deel uit.
IV. Beslissing van het Hof
A. Onderzoek van het middel
Overwegende dat artikel 505, 1° Strafwetboek straft het helen van weggeno-

men, verduisterde of door misdaad of wanbedrijf verkregen zaken of een gedeel-
te ervan;

Overwegende dat heling een misdrijf tegen de eigendom is, dat enkel betrek-
king heeft op stoffelijke zaken;

Overwegende dat het auteursrecht geen eigendom van een stoffelijke zaak ver-
leent, maar de intellectuele eigendom van een werk van letterkunde of kunst; dat 
de reproductie van dergelijk werk met overtreding van artikel 80 Auteurswet, ter 
zake de reproductie van een muziekwerk op een materiële drager, geen in de zin 
van artikel 505, 1° Strafwetboek door misdaad of wanbedrijf verkregen zaak is;

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

30 november 2004 - 2° kamer –  Voorzitter: de h. Dhaeyer, waarnemend voorzitter – 
Verslaggever: de h. Maffei – Gelijkluidende conclusie van de h. Timperman, advocaat-ge-

1 Zie Cass., 7, april 1982, A.C. 1981-82, nr. 476.
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neraal – Advocaat: mr. J. De Keersmaecker, Mechelen.

Nr. 579

2° KAMER - 30 november 2004

1º ONDERZOEKSGERECHTEN - REGELING VAN DE RECHTSPLEGING - 
HOGER BEROEP - KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING - VOORGESCHREVEN KENNISGEVINGEN - 
ADRES BESTANDDEEL VAN HET TEN LASTE GELEGD MISDRIJF - GEVOLG.

2º BETEKENINGEN EN KENNISGEVINGEN — ALLERLEI - ONDERZOEKSGERECHTEN 
- REGELING VAN DE RECHTSPLEGING - HOGER BEROEP - KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING - 
VOORGESCHREVEN KENNISGEVINGEN - ADRES BESTANDDEEL VAN HET TEN LASTE GELEGD MISDRIJF 
- GEVOLG.

1º en 2° Is geen regelmatige kennisgeving in de zin van artikel 135, §3, derde lid Wetboek  
van Strafvordering, de kennisgeving gedaan aan het adres van de vermoedelijke feitelijke  
verblijfplaats  van de inverdenkinggestelde  dat  een element  is  van het  hem ten  laste  
gelegde misdrijf van bedrieglijk onvermogen1. (Art. 135, §3, derde lid Sv.)

(D.)

ARREST

(A.R. P.04.1271.N)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest, op 6 april 2004 gewezen door 

het Hof van Beroep te Gent, kamer van inbeschuldigingstelling.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Luc Huybrechts heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Marc Timperman heeft geconcludeerd.
III. Cassatiemiddelen
Eiseres stelt in een memorie twee middelen voor. Die memorie is aan dit arrest 

gehecht en maakt daarvan deel uit.
IV. Beslissing van het Hof
1. Tweede middel
Overwegende dat artikel 135, §3, derde lid Wetboek van Strafvordering be-

paalt dat, in het geval van een hoger beroep tegen een beschikking van de raad-
kamer, de griffier de inverdenkinggestelde, de burgerlijke partij en hun advoca-
ten per faxpost of bij een ter post aangetekende brief in kennis stelt van plaats, 
dag en uur van de zitting;

Overwegende dat het arrest vermeldt dat eiseres in Zwitserland woont maar 
verblijft in België en dat aan eiseres bedrieglijk onvermogen wordt ten laste ge-
legde wat onder meer wordt afgeleid uit de omstandigheid dat ze feitelijk in Bel-

1 Cass., 19 feb. 2002, A.R. P.01.1715.N, nr. 121.
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gië op een bepaald adres verblijft;
Overwegende dat het arrest op grond van de enkele aanwijzing van de schuld 

van eiseres aan het haar ten laste gelegde misdrijf, niet wettig de kennisgeving 
gedaan aan het adres van haar vermoede feitelijke verblijfplaats dat een element 
is van het misdrijf van bedrieglijk onvermogen dat haar ten laste wordt gelegd, 
als regelmatige kennisgeving kon beschouwen;

Dat het middel gegrond is;
2. Eerste middel
Overwegende dat het middel dat niet tot cassatie zonder verwijzing kan leiden, 

geen antwoord behoeft;
OM DIE REDENEN,
HET HOF,
Vernietigt  het  bestreden  arrest  in  zoverre  het  eiseres  naar  de  correctionele 

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

deeltelijk vernietigde arrest;
Laat de kosten ten laste van de Staat;
Verwijst de zaak naar het Hof van Beroep te Gent, kamer van inbeschuldiging-

stelling, anders samengesteld.

30 november 2004 - 2° kamer –  Voorzitter: de h. Dhaeyer, waarnemend voorzitter – 
Verslaggever: de h. Huybrechts – Gelijkluidende conclusie van de h. Timperman, advo-
caat-generaal – Advocaten: mrs. G. Duchi, Kortrijk en S. Verhoye, Kortrijk.
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